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Váení spoluobèané,
podzim naplno vstoupil do naeho ivota. Mùeme u jen vzpomínat na barevnost, která nás v pøedchozích
mìsících provázela v pøírodì A kdy do toho zasvitlo sluníèko, mohli jsme si uvìdomit, jaké pøekrásné místo
k ití jsme si vybrali! Ale nepodléhejme podzimní melancholii. I toto roèní období má své kouzlo. Kdy vidím
zlatavou barvu, do které se pøíroda halí, pøemáhá mì a romantická nálada
Ale zpátky do reality Volby jsou za námi. Nyní jsme plni oèekávání, v jakém uspoøádání budeme v nai
zemi ít v dalích ètyøech letech. Jaké seskupení èeká nai Poslaneckou snìmovnu, která by se mìla pøedevím,
pominuli otázku lékaøù, zabývat velkou bolestí vech mìst a obcí  ubytovnami pro sociální bydlení.
Na stranì jedné bezpochyby máme v Èeské republice skupinu obèanù, kteøí nedokáí (a si salonní ochránci
lidských práv øíkají cokoliv) ít stejným zpùsobem jako ostatní èlenové komunity. To by samo o sobì nemìlo
vytváøet ádný problém Problém vak zjevnì spoèívá v tom, e souèasnì s odliným zpùsobem svého ivota
devastují domy a byty a obtìují ostatní obyvatele neastné ulice, domu nebo obce. Majitelé nemovitostí
údajnì odkupují domy proto, aby je opravili a provozovali v nich sociální bydlení. To by byl jistì chvályhodný
poèin, pokud by se soukromý podnikatel vìnoval oblasti, která primárnì patøí do pùsobnosti státu. Jenome
to bychom nesmìli vìdìt, e je tomu jinak.
Oni vlastníci pøedmìtných domù, jako jiní vlastníci nejrùznìjích ubytoven v naí republice, vùbec
neposkytují a nehodlají poskytovat sociální bydlení, ale jedinì a pouze získat od státu sociální dávky, které
stát poskytuje lidem v nouzi. Kdyby toti tito majitelé hodlali skuteènì nabízet sociální bydlení, v ádném
pøípadì by nemohli od obyvatel domu poadovat mìsíènì tak vysoké èástky za uívání jednotlivých místností.
Skuteènì se jedná o èástky, které vysoce pøevyují místnì obvyklé nájemné, které platí jiní obyvatelé obce. A
tak je tomu nejen v Beneovì nad Èernou, ale také jinde. Nejde zde o sociální bydlení tak, jak je tomu ve
zbytku Evropy rozumìno, ale o vysávání sociálních dávek z tìch, kteøí si nedokáí opatøit bydlení jinak, a
potamo tedy o vysávání sociálních dávek od státu, který je poskytuje. Spolu s nepøizpùsobivostí èásti obèanù
je toto druhá strana mince problému, který stále jaksi valíme pøed sebou. A my jsme v naí obci nuceni doplácet
na to, abychom se tu nebáli ít a nemuseli pozorovat, jak se vyuívají dalí sociální dávky, které by mìly být
pouity na stravu a obleèení.
Obec Beneov nad Èernou poádala ORP Kaplice o vydání opatøení obecné povahy, jím se vyhlauje oblast
se zvýeným výskytem sociálnì neádoucích jevù na základì ust. § 33d zákona è.111/2006 Sb., aby zamezila
dalímu pøísunu nepøizpùsobivých obèanù do obce. Na základì vyrozumìní Odboru sociálních vìcí a péèe
Mìstského úøadu v Kaplici nebyla tato ádost podpoøena. Zøejmì proto, e nae obec byla v tomto jako první...
A co by na to øekli ostatní majitelé sociálního bydlení, e?
Spolupráce, která byla dohodnuta s Policií ÈR v Kaplici, byla témìø omezena, a to z dùvodu nedostaèujícího
poètu policistù na tak velký obvod. Nezbývalo ne pøistoupit k dalímu øeení  k navázání spolupráce s firmou,
která se zabývá ostrahou obèanù a poøádkem. Na minulém zasedání zastupitelstva obce byla odsouhlasena
smlouva se spoleèností, která bude dohlíet nad dodrováním obecních vyhláek a dodrování veøejného
poøádku v obci. Snad to bude úèinné a námìstí a dalí veøejné prostranství nebude obléháno lidmi s lahví
alkoholu v ruce.
Chcete na svìtì vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. Winston Churchill
Veronika Zemanová Korchová

V nedìli 22.10. 2017 byla pøi
pøíleitosti výroèí narození
Adalberta Stiftera (23. øíjna
1805) poloena kvìtina k jeho
pomníku u nás v Beneovì nad
Èernou za úèasti Veroniky
Zemanové Korchové, doc.
MUDr. Petra Petra, Ph.D.,Ing.
Ludmily Opekarové, Ph.D., Mgr.
Antonína Sekyrky a
Ing. Bc. Lukáe Franty, Ph.D.
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V mìsíci øíjnu jsme se zaèali v pøírodovìdì uèit ve o lese. Proto jsme s dìtmi naplánovali projektové
vyuèování v pøírodì, kde jsme prakticky poznávali jednotlivá rostlinná patra lesa, vlastnosti rostlin, mìøili
koøeny stromù, podle iek poznávali stromy a pozorovali ivoèichy, kteøí ijí v lese. Z poznámek, které si
dìti bìhem dne dìlaly, pak ve kole vypracovaly projektové listy.
Ladislava Augustinová

zaèal kolní rok a s ním novì i krouek "Vaøení pro dìti". Zatím jsme s dìtmi zvládli
bramboráky a palaèinky s ovocem.
Také jsme v øíjnu opìt tvoøili s rodièi a dìtmi, tentokrát s podzimní tématikou. Kadé z dìtí si domù odneslo
krásného dráèka a jiné drobné výrobky.
Petra Lepová

Kácení v lipové aleji
Lipová alej smìrem na Klení, vyhláená jako významný krajinný prvek ( VKP ), roky neudrovaná, je nyní
v takovém stavu, e je nutno kácet. Kácení oznaèených døevin je oprávnìné a nutné, vyaduje to jejich
zdravotní stav.
Snad se zbývající døeviny doèkají lepí péèe, aby je nestihl stejný osud.
B. Dolanská

3

Hlavní zápletkou vech pohádek je urèitá rada èi
ponauèení, které mùete kdykoli v ivotì potøebovat, a které byste, dle mého názoru a mínìní,
mìli èi mohli znát nebo by vám mohlo pomoci je znát, co je pøesnì to, v co tolik doufám, e vám
tato kníka pohádek pøinese a dá. Pod jménem kadé pohádky je v krátkosti zformovaná rada èi pouèení,
které je v ní uschované.
Hrátky se slovy a slovíèky, aforismy, hádanky,
doplòovaèky i vemonì zapeklité otázky, doprovázené humornými a poetickými veri skrývá kníka pro
zábavu, pøemýlení i pro tvoøivou práci. Navíc pøináí troku historie. A kdo je hrdina, kolem kterého se
vechno toèí? Karel IV., jeho sedmisté výroèí narození jsme v loòském roce oslavili.
kuená autorka popularizaèních nauèných knih pro dìti Klára Smolíková
zpracovala aktuální dìjepisné poznatky o Janu Husovi formou napínavého pøíbìhu, urèeného ètenáøùm
kolem tøinácti let. Jeho protagonistou není Jan Hus, ale gymnazista Petr, který má o Husovi napsat kolní
práci. Do zadaného tématu se mu ani trochu nechce  stejnì jako vùbec nechce bydlet v Hrobech u Tábora,
kam se jeho rodina ze dne na den pøestìhovala z Prahy. Ale kdy se dá do øeèi se spoluaèkou Magdou a s
dalími lidmi, kteøí o Husovi nìco vìdí, vyklube se z nechtìného úkolu dobrodruná cesta.
Derek navíc nenávidí ètení a kníky. Ale na táboøe ho neèeká
zdaleka jen otrava. Najde si nové kamarády, zaije spoustu dobrodruství, a dokonce odhalí i jedno hrozivé
rodinné tajemství! První z øady knih plných legrace a obrázkù!
S odkazem na slavnou románovou reportá Hoøí u Paøí? pøichází
Dalibor Vácha s novým dílem. Navazuje tak na svou prózu Hranice, která konèí dosaením hranic
tehdejího Slovenského tátu Svobodovou armádou. Zde nás uvede do období mezi listopadem 1944 a
kvìtnem 1945: román o finální fázi války je strhující mozaikou osudù, bojù a hrdinství vojákù i civilistù.
Mladý uèitel Ondøej míd pøijídí do rodného mìsta na oslavu
dìdeèkových sedmdesátin. Oèekává, e v bytì svých rodièù najde idylu a ospalý klid; místo toho se ale o
slovo hlásí tajnosti, zamlèované køivdy a vzpomínky, které i po letech vzdorují zapomnìní.
Román Rubikova kostka ètenáøe zavede do roku 2011 i na konec války, do Èeského lesa i k Zemplínské
íravì, pøedevím ale do ulic Plznì  toho nejameriètìjího mìsta v Evropì, které se kvùli mìnové
reformì u na poèátku padesátých let postavilo tehdejí moci.
Jihozápadní Èechy, tedy umava, Poumaví a
Èeský les, patøí ke kouzelným místùm naí zemì, kde se snoubí pøíroda s historií. Dìjiny, které tudy proly,
byly vak èasto velmi dramatické a znamenaly mnohdy osudný zvrat v ivotì zdejích obyvatel.
Nahlédnìme tedy teï na nìkteré historické zajímavosti  tøeba na slavné bitvy (Brùdek 1040, Domalice
1431 èi boj o volarské ance roku 1620). Podívejme se, proè dolo roku 1894 k souboji mezi klatovskými
dùstojníky nebo jak dopadl poruèík pìchoty, který roku 1905 vyzval v Prachaticích na souboj praského
studenta. Dozvíme se, jaká byla katovská praxe v Suici a proè skonèil roku 1764 v Kaperských Horách na
popraviti mladý pacholek Jan Marák. Povíme si nìco o tajnostech umavských jezer a o netìstí, které
roku 1904 postihlo Vimperk. A protoe kniha chce skonèit alespoò trochu optimisticky, podíváme se i na
nìkteré významné umavské rodáky. Obrazový doprovod knihy tvoøí staré rytiny a dobové pohlednice.
Tváøe ve stínu Zdeòka Kalisty, jak vyly ve svém prvním vydání na
sklonku edesátých let, patøily k nejhodnotnìjím èeským knihám vzpomínkových medailonù významných
literárních osobností. Kalista jemným, detailním a klidným stylem podal portréty básníkù a spisovatelù ze
zaèátku dvacátých let, je sám dobøe poznal, aby dospìl k jedineèným nadèasovì platným portrétùm tìchto
významných osobností, ale i k ivému obrazu doby, v ní ily. První vydání pøedstavilo pouze osobnosti
levicového zamìøení (Josefa Horu, Jiøího Weila, Vítìzslava Nezvala, Konstantina Biebla, Frantika Halase a
øadu dalích), jak v tu chvíli ani jinak nebylo moné. V sedmdesátých letech se Kalista rozhodl knihu
rozíøit o kapitoly dalí, pøedstavující mezi jinými Josefa Pekaøe, Viktora Dyka, Rudolfa Medka, Josefa
Knapa, Jana Zahradníèka, Frantika Køelinu a dalí. Jde rozsahem o více ne polovinu knihy, dodnes z valné
èásti zcela neznámou. Souèasné vydání spojuje obì èásti Tváøí ve stínu v jeden celek.
Jak získat zdraví z tìch nejbìnìjích rostlin a
surovin Obklady a zábaly nám dìlají dobøe. A hlavnì: jsou skuteènì úèinné! Aby úspìnì pomáhaly, a to
bez vedlejích úèinkù, staèí znát nìkteré dùleité fígle. Potøebné znalosti získáte z této knihy.
R. Lepová
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kolní rok byl slavnostnì zahájen 1. záøí 1952 v tìlocviènì koly. Øeditelství pozvalo zástupce vech
sloek NF. Hlavní projev mìl delegát ONV F. Pártl. Pøedseda MO KSÈ soudruh Bohumil Smetana
podìkoval dìtem za prázdninové brigády pro místní JZD. áky pozdravil i tajemník MNV s. E. Smolík.
Soudruh Jan Novák vyprávìl o minulosti koly, o bídì a chudobì na vsi. Slavnost ukonèila Píseò práce.
Do koly bylo zapsáno celkem 108 ákù, z toho 56 èeské, 42 slovenské a 10 nìmecké národnosti. 99 dìtí
se pøihlásilo na vyuèování øímskokatolickému náboenství.
Novým øeditelem byl jmenován Vilém Vorlíèek, který pùsobil od roku 1945 na národní kole v Malontech.
áci se opìt zúèastnili chmelové brigády, nejlepími sbìraèi byli Pavel Motyèák s 8 vìrteli a Ingrid
Jetscherová se 7 vìrteli.
1. øíjna se konala kolní slavnost na poèest Dne èsl. armády za úèasti soudruhù vojákù z kaplické
posádky.
áci koly vypomohli pøi sklizni lnu ve Velkém Jindøichovì, JZD vyplatilo dìtem 4.500, Kès. Nìkteré
ákynì si pøi práci vedly lépe ne drustevnice  napø. Matylda Valentová, Marie Ottenschlägerová,
Matylda Haláèková a Marie Finsterová. koda jen, e JZD a MO KSÈ øádnì nedocenily tuto práci.
V listopadu se konaly Bìh míru a branné cvièení.
Z dotace ONV (2.500, Kès) byly poøízeny pomùcky pro fyzikální kabinet a knihy pro ákovskou i
uèitelskou knihovnu.
7. listopadu se konala slavnost na poèest 35. výroèí VØSR. Po projevu øeditele koly pøedvedly dìti z
1. stupnì pùlhodinové pásmo, následovaly èeské a sovìtské písnì. Veèer tého dne se konala i oslava pro
veøejnost, pøi které sloilo 50 dìtí pionýrský slib. Veèera se zúèastnilo asi 200 lidí.
Bìhem prosince áci v hodinách slohu a obèanské výchovy psali vánoèní dopisy vojákùm do posádek
ofín a ejby.
5. bøezna 1953 zemøel J. V. Stalin. 14. bøezna 1953 zesnul president ÈSR soudruh Klement Gottwald.
"Hluboce zdrceni ztrátou milovaného presidenta slíbili uèitelé koly vìrnì a oddanì slouit míru a odkazu
geniálních vùdcù a osvoboditelù pracujícího lidu s. Stalina a s.Gottwalda."
Památku tìchto velikánù svìtových dìjin uctili i v Beneovì nad Èernou. Pøed budovou MNV byla hlavní
tryzna, které se zúèastnilo na 500 osob.
21. bøezna byl zvolen presidentem ÈSR soudruh Antonín Zápotocký.
V kvìtnu áci vypomohli na zalesòovací brigádì v polesí Frymburk, kde si vydìlali 2.598, Kès v nové
mìnì.
V èervnu byl uskuteènìn Den tìlovýchovy a sportu za úèasti 80 dospìlých a 150 dìtí. Pøi této pøíleitosti
áci plnili povinné disciplíny odznaku PPOV (Pøipraven k práci a obranì vlasti).
Závìreèné zkouky probìhly v èervnu. kolní rok byl zakonèen slavností dne 30. èervna 1953.
Z pamìtní knihy obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou zpracovala Blanka Dolanská

foto: S. poruèík Nedvìd popisuje dìtem samopal

foto: Pionýrský slib
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Více informací o zahájení
na tel. 727 814 457 nebo na
www.infocentrumbenesovnc.cz

Spoleènì navtívíme prostøednictvím souèasných
fotografií, dobových vyobrazení a dalích
zajímavostí vechny hradní zøíceniny na území
Jihoèeského kraje (celkem 30 lokalit). Zavítáme na
známé objekty (napø. Dívèí kámen, Helfenburk,
Choustník, Landtejn, Poøeín, Vítkùv kámen), ale
podrobnì prozkoumáme také místa ménì známá
(napø. Karlùv hrádek, Pøíbìnice, Støela, elmberk,
Vitìjovice) èi zcela neznámá (napø. Bílkov,
Fuglhaus, Køikava, Sokolèí, Údolský hrádek).
Poodkryjeme jejich historii, poznáme dávné
majitele, stavební vývoj, zajímavé detaily, povìsti
nebo také ryze praktické vìci jako dostupnost èi
atraktivitu pro dneního turistu.

Pøelom 18. a 19. století byl v Evropì pøechodem
od hladu a bídy k budování a prosperitì.
V Novohradských horách je spojen s jejich
rozsáhlou kolonizací, rozvojem skláøství,
úpravami tokù a voroplavby, budováním kostelù,
ale také elezné hutì a papírny. Tato doba je
spojena i s tøemi z nejsilnìjích osobností, které
kdy u nás ily, stavitele Johanna Franze Riemera,
a zejména Johanna Nepomuka Buquoye a Georga
Franze Buquoye. Jejich pøínos mìl význam nejen
v rámci oblasti a mocnáøství, ale celého svìta. A
jejich ivotní osudy jsou málo známé a navíc
pøekvapivì zajímavé i pro dnení dobu.
O tom vem a mnohém dalím je pøednáka
Milana Koeluha Hvìzdná hodina
Novohradských hor ve
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Cestovatelská beseda. Zoolog Karel Pecl se podìlí o své
zkuenosti s Malajsií, Sumatrou a Jávou. Akce je finanènì
podpoøena Jihoèeským krajem v rámci sítì Krasec.
Mìstská knihovna
zve Hnutí DUHA ÈB

Stárnoucí hereèka a skandalistka Sarah Bernhardtová ve
spolupráci se svým mladým asistentem, sekretáøem, sluhou a
kdovícojetì v jedné osobì píe své memoáry. Najala jsem si
vás, abyste mi pomáhal, opakuje Sarah nemotornému, ale
oddanému asistentovi a muèí ho i zboòuje! A úkoly, kterými ho
energicky zasypává a které se jeví být èasto nad jeho síly, jsou
zdrojem komediálnosti celého veèera V reii Alice Nellis hrají:
I. Janurová, I. Orozoviè (alt. K. Hádek).
Kulturní dùm Kaplice
vstupné 330/300, Kè

Ji tradiènì pøijede na kaplické námìstí Svatý Martin na Bílém
koni. Pro dìti pøiveze nìco sladkého a dospìlým otevøe první
letoní Svatomartinské víno....
Poøádá Kamil Vonc, Kavárna pod Vìí Kaplice  Námìstí

Koncert. Folk, spirituály, renesance.
Kulturní dùm Kaplice
vstup 130, Kè, dìti zdarma

Seniory zve Obèanská komise Mìsta Kaplice a KIC Kaplice.
Kino Kaplice
vstupné 30, (dotováno OK Mìsta Kaplice)

Pøedsálí kulturního domu Kaplice

Taneèní veèer pro pøíznivce hudby 70.  90. let v restauraci
Slovanského domu. Monost rezervace míst pøímo v restauraci
nebo na tel.: 380 312 605.
Slovanský dùm
3. prosince, nedìle od 17.00 hodin
Hudební a pìvecké vystoupení ákù ZU Kaplice. Rozsvícení
vánoèního stromu. ivá zvíøátka...
Námìstí Kaplice

Adventní jarmark

5. prosince, úterý od 16.00 hodin

Na svátek sv. Mikuláe zveme vechny malé èerty a andìly na
námìstí na stezku Èertovská kola s rozliènými úkoly
Námìstí Kaplice
Zve KIC a DDM Kaplice
Od 3. prosince  30. prosince 2017
Vydejte se do kaplického podzemí na návtìvu do dìtského
svìta hraèek 1. a 2. poloviny 20. století. Otevøeno o víkendech:
sobota 10.00  12.00, 13.00  16.00 hodin, nedìle 13.00  16.00
hodin. V týdnu jsou prohlídky moné jen pøes infocentrum, tel.
380 311 388.
Galerie Krampus, Námìstí 206

Podrobné informace: manelé Hokrovi, 5. kvìtna 333,
Nové Hrady. Tel.:
777 041 118  p. Hokr Vladimír, st.
776 633 640  pí. Hokrová Ivana
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Tak nevím... Byl tentokrát úkol tìký? Ani jedna odpovìï nedorazila, take jsme bez výhercù.
Nevadí, s listopadovým úkolem to snad bude lepí. Kolik najdete v následujícím textu chyb?
Své odpovìdi posílejte do 20. listopadu na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457
Rùena Lepová

Byla jednou jenda holèièka a jmenovala se Dáenka. ila v domeèku u lesa a èasto do lesa sama chodila.
Jednou si vyla na proházku. Sbírala jahùdky, maliny, ostruiny, borùvky i nìjaké houbièky nala. Najednou
zjistila, e zala hluboko do lesa a nevìdìla, kady dál. Zabloudila. Byla jí zima, mìla chlad, taky byla
unavená a stála se a najednou dola na paseku, kde visela chaloupka. Máenka vela dovnitø.
V chaloupce bylo teplíèko a moc hezky to tam vonìlo. Bydleli tam tøi tuèòáci, kteøí si vyli pøed obìdem na
procházku. Tatínek medvìd, maminka medvìdice a medvídek Miutka. Máenka se rozhlídla. V místnosti byl
stùl a na nìm stály ètyøi idlièky s polívkou. Máenka si vlezla pod nejvìtí idli, ale ta byla hroznì vysoká.
Ochutnala omáèku, ale ta byla moc horká, take ji vyplivla zpátky do talíøe. Slezla ze idle a sedla si na
prostøední idlièku. Ta byla moc vysoká a polívèièka zase byla moc sladká. Máenka do ní hodila líci a
sedla si na nejmení idlièku. Ta byla pohodlná a mìkouèká, polívèièka z nejmeního talíøku jí moc
chutnala, a Máenka vechnu snìdla. Pak se zaèala houpat na idlièce, a ji polámala.
Jak byla unavená, vela do vedlejího pokojíèku a tam nala tøi køesílka. Nejdøív si lekla do nejvìtí, ale
byla hroznì studená a veliká. Pak si pøelízla do prostøední, ale ta byla zase moc tvrdá. Take si vlezla do
nejmení postýlky, ta byla Miutkova, byla mìkká, bylo v ní tepléèko a Máenka hned usnula.
...a jak to bylo dál? To urèitì najdete v nìkteré pohádkové kníce nebo Vám to dopoví rodièe.

Doèkáme se v pøítím roce?
My pejskaøi stále neztrácíme nadìji, e se naemu obecnímu úøadu pøece jen podaøí objednat rozloitelné
sáèky na psí exkrementy a e je vyfasujeme pøi placení poplatku za psy na rok 2018!
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OÚ. Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Datum vydání 2.11.2017
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