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Dìkujeme za pochopení.

Vá�ení spoluobèané,

v posledních èervnových dnech jsme si u�ívali slunné poèasí, nyní jsme v oèekávání, jaké budou nadcházející
letní mìsíce. Pevnì doufám, �e nás èekají krásné dny. Dìtem a uèitelùm pøeji pìkné prázdniny a vám v�em
pøíjemné dovolené.
Jsou mezi námi lidé, kteøí jsou, bez ohledu na roèní období èi poèasí, odkázáni na pomoc druhých. Ka�dý den
je pro nì krásnìj�í, kdy� jim nìkdo øekne pìkné slovo, pohladí je a pomù�e jim s èinnostmi, které oni ji� nejsou
schopni dìlat.
Letní zpravodaj bych tentokrát ráda vyu�ila k zamy�lení nad Charitní peèovatelskou slu�bou, jejímu� týmu
chci tímto zároveò podìkovat. Charita Kaplice se pro na�i obec stala nedílnou souèástí na�eho �ivota. Senioøi,
nemocní a osoby se sní�enou sobìstaèností jsou jejich nejvìt�í cílovou skupinou. Pomáhat starým a nemocným
lidem na základì jejich individuálnì urèených potøeb, vést plnohodnotný �ivot, a to navzdory jejich handicapùm,
je posláním pracovníkù Charity. Mimochodem v minulosti Charita poskytovala slu�by i na�im dìtem
a dospívajícím v nízkoprahovém zaøízení, které fungovalo v na�í obci.
Kdo je vlastnì Charita ÈR? Jedná se o nejvìt�ího nestátního poskytovatele sociálnìzdravotních slu�eb u nás.
Poskytuje pøedev�ím sociální a zdravotní péèi a zaji��uje prevenci v�em potøebným osobám, které se ocitly
v nouzi èi tí�ivé sociální situaci, lidem se zdravotním posti�ením, nevyléèitelnì nemocným, lidem bez domova,
u�ivatelùm návykových látek, vìzòùm, obìtem domácího násilí a obchodu s lidmi, ale také lidem posti�eným
mimoøádnými událostmi, jako jsou povodnì, po�áry a tak dále. Charita ÈR se rovnì� významnì podílí
na humanitární pomoci.
Charitní peèovatelská slu�ba pomáhá a podporuje lidi, kteøí se sami nedoká�í postarat o svou osobu, nezvládnou
si dojít nakoupit, na úøady, k lékaøi, nedoká�í se postarat o svou domácnost z dùvodu vìku, nemoci
èi zdravotního posti�ení a nemají nikoho z rodiny ani pøátel, kdo by jim byl nápomocen.
Jak bylo øeèeno, cílovou skupinou jsou pøedev�ím senioøi nad 65 let a dlouhodobì nemocní lidé od 18 let vìku,
kteøí chtìjí co nejdéle zùstat ve svém domácím prostøedí.
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Vá�ení rodièe,
mìjte, prosím, pod kontrolou vyu�ití internetu va�imi dìtmi. Neomezená a nekontrolovaná konzumace
internetového obsahu mù�e mít nedozírné následky. Jak známo, rizikové jsou zejména chaty s cizími lidmi.
Ve �kole se sna�íme dìtem v�tìpovat, co v�echno se mù�e stát. Ov�em nuda a zvìdavost je èasto navádí
zcela jiným smìrem, ne� bychom si v�ichni pøáli.
21. èervna jsme ve �kole uspoøádali besedu na vý�e zmínìné téma. Zúèastnili se jí v�ichni �áci druhého stupnì.
Dostali ucelený pøehled principù fungování, mo�ností vyu�ití a dnes ji� (mo�ná bohu�el) nezastupitelné úlohy
virtuálního svìta. Mìli mo�nost pochopit propojení virtuální a fyzické reality.
Na pøípadové studii mohli vidìt nástrahy a hrozby plynoucí z nevhodného u�ívání / zneu�ívání internetu.
Buïte s námi v souèinnosti a sledujte, co a jak dlouho va�e dìti na internetu dìlají. Dìkuji za spolupráci.

Mgr. Jan Køiklava, �kolní metodik prevence

Slu�bu Charita poskytuje terénní formou v domácnostech u�ivatelù. Tým pracovníkù Charity pùsobí v na�í
obci a ve v�ech pøilehlých osadách.
Obec Bene�ov nad Èernou se stala opatrovníkem tøech opatrovancù. Ka�dý z nich má  jiný handicap,  jiné
problémy a individuální potøeby, pro obec je velmi nároèné se o nì postarat a vìnovat jim plnohodnotnou péèi.
Vede se jim nároèná agenda, ke které patøí i zasílání hlá�ení k okresnímu soudu a vedení finanèního stavu na
podrozvahových úètech, je� podléhají auditu. Zaji��ujeme jim péèi o jejich finanèní prostøedky a dost èasto
je nutné zaji��ování právních slu�eb a zastupování pøi soudních líèení v kauzách ohro�ujících jejich finanèních
zaji�tìní.
Mezi obcí a opatrovanci ale pøedev�ím vznikl rodinný vztah. Vzhledem velké èasové zátì�i a nároènosti se
mohla obec obrátit s prosbou o pomoc na Charitu Kaplice, která opatrovancùm v souèasné dobì zaji��uje
nákupy, praní prádla èi úklid. Jejich náv�tìva je i pøíjemnou zmìnou pro jejich nelehký �ivot.
�Covidové� roky 2020 a 2021 byly velkou zkou�kou pro celou slu�bu � pro peèovatele, peèovatelky i vedení
Charity. Dle mého názoru pøesto naplnili bez zaváhání poslání své slu�by. Vedle standardních èinností museli
zajistit dùkladné dodr�ování hygienických opatøení a u�ívání ochranných pomùcek bìhem poskytování péèe
u na�ich klientù. Zajistili také pravidelné týdenní testování peèovatelského týmu. Kvùli rostoucímu zájmu o
jejich slu�by navý�ili poèet peèovatelek a roz�íøili pùsobnost o dal�í obce v okolí Bene�ova.
Dìkuji v�em zamìstnancùm, peèovatelkám a vedení Charitní peèovatelské slu�by za jejich nasazení a pomoc!

�Hlavní smysl v tomto �ivotì je pomáhat druhým. A pokud jim nemù�ete pomoci, aspoò jim neubli�ujte.� �
Dalajláma

 �Èlovìk ne�ije toliko z lásky, kterou pøijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.� Matka Tereza

"...spìchejme milovat lidi, proto�e rychle odcházejí!
Jan Twardowski

Veronika Zemanová Korchová

Dne 1. 6. 2021 probìhl ve �kolní dru�inì jeden
z projektových dnù na téma
�Z pohádky do pohádky�. Velmi pøíjemné a na
aktivity bohaté odpoledne nám pøipravila paní
knihovnice Rù�enka Lep�ová. Dìtem se projektový
den na toto téma velmi líbil, proto�e si pøipomnìly
staré, témìø zapomenuté pohádky a také proto, �e
pohádky milují.
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 Za ètrnáct dní poté si pro nás opìt paní Lep�ová, tentokrát ale jako hasièka, pøipravila projektové odpoledne
na téma �Co bychom mìli vìdìt jako malí hasièi�. Dìti byly opìt nad�ené a dozvìdìly se spoustu nových
zajímavých informací. Za pilnost byli v�ichni odmìnìni drobnými dáreèky.
Tímto bychom spoleènì s dìtmi chtìli moc paní Lep�ové podìkovat. DÌKUJEME!!!

Vychovatelky �D �ulková Jana a Ferenèíková Hana

Souèástí projektu byla také náv�tìva hasièské zbrojnice, kterou
nás provedli a v�e ukázali na�i dobrovolní hasièi  Petr Korch,
Leopold Opelka, Jiøí Sýkora a také starosta SDH Petr Lep�a.
                            Dìkujeme.

Vítání nových obèánkù do �ivota se konalo v pátek 18. èervna, a proto�e pøedcházející období nás velmi
omezovalo po v�ech stránkách, se�lo se nám tentokrát 21 malých dìtí. Pro v�echny byly pøipraveny dáreèky
od obce a také od obecní knihovny v rámci projektu �Bookstart  s kní�kou do �ivota�.
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Nory Horaceové je devìt let. Je vynalézavá,
stateèná a má ráda su�enky s ara�ídovým máslem. Taky se umí promìnit v mnoho rùzných
zvíøat. Bohu�el má ale Noøino nadání mìnit podobu pár drobných nedostatkù. A kdy�
propadne na akademii kouzel, kterou vede její otec, musí Nory nastoupit do státní �koly.
Tam se seznámí s partou dìtí, jejich� kouzlo je� no, úplnì jiné.

Agenti Cleo a Evan dostali nesplnitelný úkol: stát se
super�piony a zhatit plány záludného nièemy. Nebude ale snadné vloupat se do tajného
podvodního doupìte padoucha zvaného Zmije, uskuteènit smìlou záchranu zajatce, najít
správný klíè, dostat se ven a nepøijít pøitom o �ivot!

Kdy� Stella zjistí, �e musí nosit brýle, je z toho
ne��astná. Ale nejen�e jí nové brýle moc slu�í a bezvadnì se s nimi ète, navíc jsou
kouzelné. Díky nim toti� Stella vidí tøpytivé noèní skøítky! Hned první noc se seznámí s
Trixie, skøítkem �modrchalkou, která spolu se svými zlomyslnými kamarádkami zamotává
a zaplétá spícím holèièkám a klukùm vlasy. To by tak hrálo, aby se kvùli ní Stella musela
dát ostøíhat! Podaøí se jí svoji novou kamarádku pøesvìdèit, aby jí svým uzlíkováním
neznepøíjemòovala �ivot?

Právì kdy� se èlenové rodiny Emersonových
pou�tìjí do dal�ích vykopávek v Údolí králù, obdr�í Amélie varovné znamení, aby se
dr�ela dál od hrobky oznaèené 20A! Sny o veliké koèce, egyptském znamení �tìstí, naopak
popohání Amélii v kopání, dokud neobjeví mumii �eny, která byla zavra�dìna teprve pøed
nìkolika lety. Rodinì nezbývá ne� odhalit temný stín, který chce za ka�dou cenu jejich
pátrání zhatit.

Kdy� Alice potøebuje udìlat tlustou èáru za
minulostí, pøesídlení na venkovský statek se zdá být skvìlý nápad. Dùm je v�ak zatí�en
vìcným bøemenem � útulkem pro opu�tìná zvíøata, co� pøiná�í øadu neèekaných potí�í.
Navíc se kromì citù k místnímu veterináøi musí vypoøádat i s výpady mstivého souseda,
který je pro splnìní svých plánù schopen zajít nebezpeènì daleko.

V závìreèném dílu tetralogie se vrací
Falknovská hu� èásteènì zpìt do vlastnictví rodu Heømanù, aèkoli je to v èasech, kdy se
severoèeskému skláøství u� nevede zdaleka tak dobøe jako døíve. Jednotliví èlenové rodu
pokraèují v tom, co zapoèali, a jak u� to tak bývá, ne v�em se daøí. Matyá� zùstává u svého jarmareèního
obchodování, zato plátenictví se daøí výteènì. Z toho profituje Vilemína, která získává vliv na kamenickém
panství díky svému synovi, jeho� utajeným otcem je hrabì Kinský. Stejnì tak úspì�nou podnikatelkou je
Pavlína, která zbohatne na vojenských dodávkách hlavní pu�ek, nebo� smrtí císaøe Karla VI. zaènou vleklé
války o rakouské dìdictví. To je o�ehavá zále�itost pro nejstar�ího mu�e rodu Johanna, který se musí jako
panský úøedník rozhodovat mezi vrchností a svou rodinou...

Jedná se o kni�ní kuchaøku z chalupáøského prostøedí. Obsahuje 100 receptù na oblíbená jídla. Je
to èeská klasika obohacená o dal�í nápady a kuchaøské tipy. Najdete v ní pomazánky, chu�ovky, zavaøeniny,
øadu polévek, peèených i du�ených mas, zeleninových pokrmù a výteèných domácích koláèù, buchet a
sladkostí. Je to návrat ke kuchyni na�ich maminek a babièek. Kuchaøka bude návodem pro zajímavé a
tradièní vaøení z dostupných èeských surovin.
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�Hrátky s pamìtí�   trochu potrápíme na�e mozkové závity.
Zapojit se mohou dìti i dospìlí.

È
Pø. Bylo nás pìt., Devatero pohádek.

Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel.
727 814 457 do 20.7. 2021.

Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
Rù�ena Lep�ová

Správná odpovìï na otázku

Vodárna na Tomá�ovce.
Výhercem se stává  Tomá�
Klinger. Gratulujeme.

Dal�í soutì�ní foto.

Své odpovìdi posílejte na
email:
knihovna@benesovnc.cz nebo
na tel 727 814 457
do 20.7. 2021.

RL

Správná odpovìï z èervnového èísla:

Èerný korzár
Hotel Modrá hvìzda
Ranè U Zelené sedmy
Bílý tesák
Bílá pohádka
Èajovna U Oran�ové koèky
Èervený a èerný
Fialový poustevník
Èervený pavilon
Èerná káva
Zlatá brána

Výherkyní se stává paní Hana
Boleèková

Od loòského roku náme naplánováný zájezd do divadla na pøedstavení PRACHY!!!
s Ondøejem Vetchým a Vandou Hybnerovou. Termín byl ze známých dùvodù ji� dvakrát
pøelo�en. Nyní pøi�la informace  z Divadla Palace, �e  pro nás mají náhradní termín, a to

 Zakoupené lístky zùstávají v platnosti. Tak�e pokud lístek máte,
pi�te si nový termín do kalendáøe, pokud ne a chtìli byste s námi vyrazit
do Prahy, volejte  na tel.  727 814 457 nebo se zastavte v knihovnì
v Bene�ovì nad Èernou. Lístky je�tì máme.
Pøedbì�nì je odjezd plánován na poledne, pøed náv�tìvou divadla je v odpoledních
hodinách pro zájemce domluvena prohlídka Werichovy vily na Kampì. Cena lístku do
divadla je 400,, Vstupné do Werichovy vily si platí ka�dý sám. Vstupné dle kategorie:
100 Kè/dospìlý, 60 Kè/student, senior, ZTP, 50 Kè/dítì do 15 let.
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 24.  25.6. 2021
Od støedeèní noci do páteèního odpoledne èlenové na�í výjezdové jednotky likvidovali následky silných
bouøí a krupobití, které zasáhlo také velkou èást republiky. Na ji�ní Moravì a na lounsku se dokonce
objevila tornáda, která zlikvidovala celé oblasti.
Tak dramatické to u nás nebylo, ale pøesto bouøe napáchaly �kody na støechách domù, zaparkovaných
autech, zahradách i dal�ím majetku. Bìhem této doby bylo celkem 11 výjezdù, z toho 9x popadané stromy,
jednou zakrývání rozbité støechy a jednou výjezd k dopravní nehodì bez zranìní.

Podìkování hasièùm za rychlý zásah pøi likvidaci následkù èervnové bouøky.
Marie �ítalová za vlastníky domu èp.106.
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Hasièi mìli za sebou tì�ké dny, kdy likvidovali následky bouøí, pøesto se v�em malým úèastníkùm vìnovali
s úsmìvem a energií. A �e pro nì nìkterá stanovi�tì musela být fu�ka, øeè je napøíklad o chùzi na chùdách
nebo ruèním pumpování vody pro støíkání na ku�elky. Rozzáøené dìtské oblièeje pro nì ale byly skvìlou
odmìnou.

Ostatnì právì støíkání ze støíkaèky bylo jednou z nej�ádanìj�ích disciplín. �e se dìti neustále vracely? To si
pi�te! Obèas postøíkaly samy sebe, obèas své kamarády. Ale komu by to vadilo? Byl krásný, teplý den, vlastnì
naprosto  ideální pro akci  tohoto  typu. Mimochodem spát  jim nedala ku�elka, která ne�la za �ádnou cenu
k zemi. Jak to bylo mo�né? A je�tì poslední k hasièùm� �e z nich va�e dítko nemohlo spustit oèi? V záøí se
bude konat nábor mladých hasièù, tak�e se mù�e stát jedním z nich.

Pak tu byla tøeba støelba ze vzduchovky, u které se také tvoøily fronty. Støílet chtìly i nejmen�í dìti, které
obèas trefily cíl líp ne� dospìlí. Kdy� pak vzduchovka omrzela, staèilo se pøesunout o kousek dál, kde pro
zmìnu kralovali fotbalisté. I tady platilo, �e splnìním úkolu zábava na stanovi�ti neskonèila. Dìti se vracely,
a nakonec zde nìkteré u� rovnou zùstaly. Na brankáøe tak v jednu chvíli kopaly tøeba ètyøi dìti najednou.
I stanovi�tì, nad kterými nìkdo mohl ohrnovat nos, �e jsou jen pro mròata, pøinesla neèekanou zábavu. Trefit
se kruhem na stojan èi míèek? Na papíøe to zní snadnì, ale zkuste si to.

Úspìch mìli také myslivci, u kterých dìti mohly mimo jiné prokázat své znalosti. Souèástí akce byla ukázka
vojenské techniky z 2. svìtové války. Na závìr pak mnohé spokojené dìti, které si v ba�u�cích nesly sladké
odmìny, usedly k párku v rohlíku a limèe. Dospìlí si dali pivko a u�ili si spoleèné chvíle. �e v�em podobná
setkání chybìla, netøeba dodávat.

Bylo to fajn odpoledne s pøátelskou atmosférou. Dìti byly nad�ené, dospìlí na stanovi�tích se jim vìnovali
na maximum, mnohdy je motivovali k lep�ím výkonùm, tak�e se malí soutì�ící kousli a zvládli i to, co se jim
zprvu zdálo nemo�né.

V rámci akce lidé také mohli podpoøit sbírku na pomoc obyvatelùm oblastí, které zasáhlo tornádo a silné
bouøe. Do kasièky náv�tìvníci pøispìli èástkou 5 500,  Kè a výtì�ek z prodeje obèerstvení byl 2 700, Kè.
Pokud jste se na akci nedostali a chtìli byste také pøispìt na�ím prostøednictvím, kasièka bude je�tì nìjakou
dobu umístìna v Jednotì
v Bene�ovì nad Èernou.

Sportovní odpoledne
pøipravili:
SDH Bene�ov nad Èernou,
TJ Sokol Bene�ov nad
Èernou, Myslivecký spolek
Bene�ov nad Èernou
a Obec Bene�ov nad
Èernou

Text a foto Václav Votruba
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V obci Bene�ov nad Èernou vzniká obecní spolek Sdru�ení SPOLU� v Bene�ovì nad Èernou z.s..
Posláním sdru�ení je primárnì slu�ba veøejnosti, sdru�ovat místní obèany, zpestøovat a zpøíjemòovat �ivot
v obci poøádáním akcí pro rùzné vìkové a zájmové skupiny. Jedním z cílù je vybudovat neformální dùstojné
prostøedí pro setkávání a poøádání pravidelných aktivit. Být blí� názorùm a potøebám obèanù. Nabídnout
zábavu, vzdìlávání, získání dovedností, odpoèinek v pøíjemném a neokázalém prostoru.
Proto souèástí èinností Sdru�ení SPOLU� v Bene�ovì nad Èernou z.s. je také zabezpeèení provozu
cukrárny/kavárny, která bude slou�it nejenom pro naplnìní potøeb místních obèanù, ale také i pro uspokojení
potøeb turistù. Chceme budovat dobré jméno obce v mikroregionu, chceme udr�ovat v obci aktivní populaci,
pøedev�ím rodiny s dìtmi.

Rádi bychom z øad na�ich obèanù Bene�ova nad Èernou a pøilehlých obcí na�li nìkoho, kdo nám pomù�e
se svým nad�ením, novátorským pøístupem a kreativitou v krvi vybudovat originální cukrárnu a zároveò
bude schopen zabezpeèit její provozování.
Hledáme provozní/ho do novì vznikající Cukrárny Vìneèek, pokud mo�no se zku�enostmi v oboru cukráø,
pekaø.
Pøedpokládáme nad�ení pro nové výzvy a dáváme prostor kreativnímu my�lení.
Oèekáváme schopného èlovìka, který chce nìco dokázat, ujme se výzvy, vyu�ije pøíle�itosti a pøevezme
zodpovìdnost. Proká�e týmového ducha, bude schopen akceptovat ná� smìr a propojí se s na�ím cílem.
Náplò práce:

· komunikace se zákazníky a øe�ení objednávek
· plánování produktù prodeje
· evidence výroby, evidence zakázek, pracovní výkazy
· nákupy surovin a vybavení
· kalkulace prodejních výrobkù
· komunikace na sociálních sítích
· vymý�lení nových originálních receptur
· zaji�tìní zakázek, hledání nových prodejních pøíle�itostí
· zaji�tìní výroby zakázkových zákuskù, dortù a obèerstvení
· zaji�tìní pravidelných workshopù

Po�adujeme:
· min S�
· kladný vztah k obci Bene�ov nad Èernou
· proaktivní jednání a kreativní pøístup
· pracovitost a pøíjemné vystupování
· spolehlivost, zodpovìdnost, peèlivost a selský rozum
· nad�ení pro výzvy a chu� uèit se novým vìcem
· umìt zorganizovat práci sobì i týmu
· trpìlivost s delegováním úkolù a dùslednost pøi jejich plnìní
· praxi v práci s MS Office
· nìmecký èi anglický jazyk výhodou
· výhodou øidièský prùkaz skupiny B

Nabízíme:
· práci na dohodu, v budoucnu s mo�ností plného úvazku
· mo�nost vzdìlávat se, získat praxi v cukrárenské výrobì
· pøátelské prostøedí, otevøené iniciativám
· práce v novì vznikající provozovnì
· mo�nost osobního rozvoje
· uskuteèòování nápadù a plánù, seberealizace

Ná� slogan zní:
Bene�ov nad Èernou a jeho obyvatelé si zaslou�í originální cukrárnu provozovanou s láskou.
Hledáme nad�ence, který umí uchopit pøíle�itost, pøijme výzvu, pøipojí svoji vizi a se zapálením s námi bude
budovat bene�ovskou cukrárnu.
V pøípadì zájmu za�lete svùj �ivotopis a motivaèní dopis na email: starosta@benesovnc.cz.
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