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Více na plakátech k akcím.

V praxi to znamená, e do konce roku 2016 si budou muset napøíklad domácnosti nechat zkontrolovat
technický stav kotle nebo krbových kamen (pokud jsou pøipojená na teplovodní soustavu ústøedního vytápìní)
s nimi vytápìjí svùj rodinný dùm. Napøesrok toti po nich mohou oprávnìní úøedníci poadovat doklad, zda
je kotel v poøádku. Pokud ho majitel nepøedloí, mùe mu hrozit pokuta 20 000 Kè.
Upozoròujeme, e kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí
výhradnì
, která má od nìj udìlené oprávnìní
k jeho instalaci provozu a údrbì, pøièem prokolování tìchto odbornì zpùsobilých osob
, která je zaèlenìnou souèástí Hospodáøské komory ÈR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporuèujeme pro zajitìní technické kontroly technického stavu
a provozu kotle vyuít
. Ten je prùbìnì doplòován o novì
prokolované osoby výrobci kotlù.
http://www.aptt.cz/opravneniozo.php
Pokud zdroj vytápìní nemá výrobní títek nebo technickou specifikaci zaøízení, automaticky spadá do 1. nebo
2. emisní tøídy. Tyto kotle nemohou být provozovány po roce 2022. Na výmìnu kotlù pøispívá Kotlíková
dotace a do výe 85 % celkových nákladù, která v souèasné dobì ji nepøijímá ádosti, ale chystá se 2. kolo
na podzim roku 2017 a jaro 2018.
Vekeré informace o kotlíkových dotacích naleznete na tìchto oficiálních stránkách Jihoèeského kraje:
http://kotlikovedotace.krajjihocesky.cz.
Více informací na tel. èísle: 380 303 144 nebo v kanceláøi è. 224, OPÚPaPP MìÚ Kaplice.
Iveta Smetanová/referent odboru
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Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ïábel, který je schopen vrátit èlovìku mládí. Za jistých podmínek. Na
výhody mládí láká i staøièkého profesora Fausta, který hlavnì lituje, e bìhem svého ivota nestihl dokonèit
své rozsáhlé dílo. Budeteli znovu mladý, získáte i èas, jak své dílo dokonèit! vábí Mefisto. Ale hlavnì
proijete znovu to, èemu jste se kvùli své posedlosti prací nemìl èas vìnovat! Slibuje lásku, zdravé tìlo,
sílu i moc. Mládí a èas výmìnou za dui, která ovem s posledním dnem ivota èlovìka propadne Peklu. Jak
se rozhodnout? Ze starého profesora se na zkouku stane mladík, který proívá, na co u dávno zapomnìl.
Popíjí se studenty, které kdysi uèil, uívá radostí ivota, ale hlavnì znovu proívá lásku. A to nejednu.
A kdy kromì lásky, získává i moc a na svìtì se mu v mladém tìle líbí víc a víc, zaèíná pøemýlet, jakou lstí
se ze svého úpisu Peklu vymanit
Láska, humor, napìtí, ale hlavnì lákavá ïáblova nabídka v atraktivním pøíbìhu na vìèné téma ztraceného a
znovu nalezeného mládí!

Svùj zájem o lístky hlaste na tel. 727 814 457 nebo na mail knihovna@benesovnc.cz

Moná jste letos zjistili, jak je sloité a nìkdy nemoné sehnat lístky na Otáèivé hleditì. Chceme Vám touto
s
cestou nabídnout vèasnou rezervaci lístkù na pøedstavení
Petrem Rychlým v hlavní roli. Termín pøedstavení 23.8.2017. Lístky máme prostøednictvím jihoèeského
divadla zarezervované do prosince 2016. Do té doby je nutné nahlásit závazný poèet zájemcù a lístky koupit.
Svùj zájem o toto divadelní pøedstavení hlaste na tel. 727 814 457 nebo knihovna@benesovnc.cz.
Více o pøedstavení na http://www.otacivehlediste.cz/porad/45zenyjindrichaviiianebchudakkralem

Den krajanù 8.10.2016

Den krajanù  výstava

ivot s vání a èokoládou

Fotbal mui  Sokol Beneov  SK Romberk
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V podveèer 25. øíjna se nae Z promìnila v hrozivì straidelnou kolu, ve které probìhla akce
Halloweenské straení a to pro druinové dìti 1.  4. tøídy.
Této odváné akce se nakonec zúèastnilo 25 stateèných dìtí, 2 paní vychovatelky, Jana ulková a Hana
Ferenèíková a 5 straidel L.
Po pøíchodu do straidelnì vyzdobené koly si dìti odloily své vìci do atny D a následovalo straidelné
líèení. Líèení mìla na starosti dìvèata Markétka Labajová a Terezka Frnková. Kdy jsme byli vichni
nalíèeni, pøila na øadu oèekávaná straidelná stezka odvahy po zhasnutých chodbách a tøídách naí koly.
Cestu nám osvìtlovaly pouze straidelnì nazdobené lucernièky a ve stínech tìchto lucernièek pak èíhala
zmiòovaná straidla. Dìti vyráely na stezku odvahy ve dvojicích a s baterkami v ruce. Úkolem bylo dojít
do 2. tøídy, kde na nì èekal DUCH s nádobou, ze které musely rukou vylovit jednoho pavouka a pøinést ho
zpìt do kolní druiny. Vechna straidla byla v akci a velice si to uívala J. Po zkouce odvahy jsme se
spoleènì pøesunuli, samozøejmì zase po tmì, do tìlocvièny, kde na nás èekal opìt DUCH a navíc
straidelný stùl, na kterém stálo oklivì vypadající pití a obèerstvení. Pití mìlo zelenou barvu a plavali
v nìm pavouci, mouchy a íaly. Jako mouèník jsme mìli lidské prsty. Ne jsme se ale pustili do tohoto
vynikajícího obèerstvení, èekalo nás jetì jedno pøekvapení. Na pøíkaz paní vychovatelky se nám toti
odhalil tajemný DUCH a zmiòovaná straidla. Z ducha byla najednou nae bývalá paní vychovatelka Lenka
imková a ze straidel byli najednou nai velcí kamarádi Renátka, Elika, Lucinka a kluci Ráïa a Luky. Po
posilnìní vynikajícím obèerstvením
vypukla straidelná diskotéka pouze
s baterkami, kterou jsme si opravdu
vichni moc a moc uili. Vèetnì paní
vychovatelek J. Po tomto nároèném
veèeru nás u èekala pouze jedna vìc, a to
gratulace, pøedání diplomù za stateènost a
odvahu a pøedání sladkých odmìn. Na
závìr u jen snad to, e se nám
HALLOWEENSKÉ STRAENÍ hroznì
moc líbilo a e se u MOC tìíme na
pøítí rok J.
Velké podìkování za pomoc patøí naim
straidlùm Renátce Kvasníkové, Elice
Stankové, Lucince Tureèkové a Ráïovi a
Lukáovi ulkovým. Moc Vám
dìkujeme!
Vychovatelky Jana ulková a Hana Ferenèíková.

SDH Beneov nad Èernou a TJ Sokol Beneov nad Èernou
pro Vás pøipravuje veèerní dobrodruství
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5.èervna 1937 byl dokonèen suterén nové kolní budovy. Do srpna by mìla být pod støechou.
Koncem kolního roku se áci mìli zúèastnit hromadného zájezdu hranièáøských dìtí do Prahy. K lítosti
vech se nenalo dost finanèních prostøedkù a zájezd musel být odøeknut.
V èervnu probìhla poprvé zkouka dospìlého uchazeèe o státní slubu z uèiva mìanské koly. Zkouku
konal pan Frantiek Kocina z Chválkova.
kolní rok byl ukonèen 26.6.1937. Dìti se v doprovodu uèitelù zúèastnily ranní me v kostele. Po mi
promluvil k dìtem místní dìkan.
V posledních èervnových dnech probìhl zápis na kolní rok 1937/38. Výsledek zápisu: 13 dìtí do
mateøské koly, 39 dìtí do obecné a 59 dìtí do mìanské koly. Aè v místì byla jen èeská mìanská kola,
nebylo do ní zapsáno ani jedno dítì z nìmecké koly.
Do mateøské koly docházejí pouze dìti z Nìmeckého Beneova; do obecné koly i z Velkých Skalin, Dolní
Lhoty a Slavèe; do mìanské koly té z Klení, Dolní Lhoty, Slavèe, Keblan, Dobrkova, Velkých Skalin,
Záluí, Hraditì, Konratic, Leopoldova, Ludvických Hor, Chvalkova, Valtéøova, Hartunkova a Dluhotì.
7.srpna 1937 byla dána v nové kole støecha, stavba pokraèuje bez pøekáek. Vìtina Nìmcù sleduje
stavbu s nelibostí. Èasto bylo slyeti: "Jen a Èei staví, budeme míti aspoò jednou pìknou kolu."
Henleinovský poslanec utìuje své rozezlené pøísluníky nad postupem èeské vìci slovy: "Jen mlète, to se
povedlo v Nìmeckém Beneovì, jinde u to nepùjde. O to my se budeme starati."
Ze kolní kroniky zpracovala Blanka Michlová

(Sepsáno v meziváleèném období kapitánem Viktorem Kurkem a uèitelem Fritzem HuemerKrainerem)
Za poèátek dneního mìsta Nìmecký Beneov se povauje postavení tvrze ve 14.století. Jako nìmecká
drava byla tvrz bìhem husitských válek znièena a u nebyla znovu obnovena. Na jejím místì stojí dnes
dùm èíslo 116. Hradní studna a zbytky valù jsou jetì zachovány. Také uspoøádání domù na tzv. zámeckém
námìstí poukazuje na pùvodní hrad. Pøed základní kolou odboèuje vlevo tzv. Nová ulice, lidovì pouívané
oznaèení Am Graben, co pøipomíná opevnìní, jeho poslední zbytky jsou pøemìnìny na souèasné
terasovité zahrady.
Pod kostelem se nachází stará kola, ve které je dnes provozována mìstská spoøitelna. Zde pùsobil zaèátkem
19.století uèitel Johann Georg Riedl, ák velkého pedagoga a kaplického dìkana Kindermanna. Proti staré
kole stoji na Farském námìstí fara. Z øady faráøù, kteøí zde nepøetritì pùsobili od roku 1332, stojí za
zmínku faráø Simon Kudler, spolupracovník Kindermannùv a zároveò spoluzakladatel Vyí koly v Kaplici
(Hoheschule zu Kaplitz). Pozoruhodný je dùm èíslo 13 vedle fary. Zde se nacházel nejstarí místní kupecký
krám, který byl více ne 130 let majetkem rodiny Weilguny. Také první potovní úøad byl kolem roku 1800
v tomto domì. Odtud byla pota dále
dopravována posly do Kaplice nebo Nových
Hradù.
Úzkou ulièkou mezi domy èíslo 11 a 139 se
èlovìk dostane k domu èíslo 146, lidovì zvanému
"beim Grundlschmied". Dle místního podání,
kdy se v roce 1619 k mìstu pøiblíila císaøská
vojska a obyvatelé v nejvyí nouzi uprchli jen s
nejnutnìjím majetkem do lesù v okolí, schoval
se v peci tohoto domu chlapec, který se stal
jediným pøeivím svìdkem váleèné hrùzy.
Sledujemeli okresní silnici do èásti "Froschau",
pøijdeme k hostinci U bílé rùièky (dùm è.8) 
podle stavebního stylu se dá soudit, e je velmi
starý.
(Pozn.: Fakta a letopoèty jsou uvedeny dle
originálu.)
Z materiálù pana Wilhelma
Sonnbergera volnì pøeloila Blanka Michlová

Kurz
zaèínáme
9. listopadu od 17:00 hod v knihovnì v
Beneovì nad Èernou.

s paní Janou Faltovou

jednoøadý høeben na vlasy se irokými
zuby a nebo drák na cibuli,
50, Kè na materiál
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Dvacet devìt miniaturních pøíbìhù vyprávìných støídavì
desetiletou Markétkou, osmiletým Markem neboli Márou a tøíletou Eminkou, provede malé
ètenáøe napøíè rokem od podzimu do léta a událostmi v rodinì, jak se pøihodí a plynou (Cesta do
koly, Zima, Smutek, Láska, Dárek, testí, Èím budu, A mi bude sedmdesát...). Høejivé pøíbìhy
s vtipnými dìtskými postøehy navozují pocit bezpeèí, jistoty a pohody, pøesnì to, co mnohým dnením
dìtem chybí.
V této neobyèejné kníce najdete vyprávìní o tom, jak Máa jezdila na bruslích, jak se jí
líbilo ve kole nebo jak chránila medvìdovu zahradu pøed mazaným zajícem. Téhle nezbednici se vdycky
vechno podaøí, zvlá kdy jí pomùe hodný medvìd. Oblíbení hrdinové, veselé pøíbìhy a pestré ilustrace 
to ve najdete v nové kníce o Mái a medvìdovi.
Ètyøi díly Selekce v jednom boxu Pro tøicet pìt dívek je Selekce ivotní ancí.
Pøíleitostí k útìku od ivota, který jim byl stanoven od narození. Monost ít v paláci a soutìit o srdce
krásného prince Maxona. Ale pro Americu je soutì noèní mùrou. Znamená pro ni otoèit se zády ke své
tajné lásce Aspenovi, který je o kastu ní ne ona. Odejít z domova a vstoupit do nelítostné soutìe o
korunu se jí nechce. Pak America potká prince Maxona  a uvìdomí si, e ivot, o kterém vdycky snila, si
u nedokáe pøedstavit. Jak soutì pokraèuje, Americe se musí nejen rozhodnout mezi dvìma mui, ale
pøedevím øeit problémy, které se týkají celé zemì a spoleènosti. O dvacet let pozdìji se Selekce musí
zúèastnit i následnice trùnu Eadlyn, která i pøes nátlak okolí odhodlaná soutìe vyuít ke svým cílùm.
Nebude vak nakonec láska silnìjí ne rozum?
Po úspìných románech Selský baroko a Rybí krev zavruje Jiøí Hájíèek svou
volnou venkovskou trilogii morálního neklidu. Po pøedelých literárních sondách obrácených do
minulosti èeské vesnice následuje nyní román ze souèasnosti. Opìt silný pøíbìh, v nìm kromì lidí tentokrát
hrají dùleitou roli pozemky  zdìdìná pole a spory kolem jejich vlastnictví. Venkovská krajina
jihoèeských blat je vùbec v textu silnì pøítomna a kromì jedineèné atmosféry dodává pøíbìhu i historický
kontext a také nepøímo vstupuje do osudù hlavních postav. Zbynìk, profesí správce pozemkù, se po mnoha
letech setkává se svou dávnou láskou, aby jí pomohl se zdánlivì jednoduchým majetkoprávním problémem.
Vrací se na venkov, na místa svého dìtství a dospívání, a zamotává se do nejasných okolností sporu o
pozemek, ale také do své osobní a manelské krize. Potýká se s nespavostí, bloudí krajinou a katastrálními
mapami a nad ním se jako pøízrak vznáí bláznivý venkovský aviatik z osmnáctého století. Ve zlomovém
okamiku jde Zbynìk s tváøí pomalovanou váleènými barvami do boje. Za to, co povauje za správné, za
sny dìtství a aby se jednoho rána neprobudil jako nìkdo jiný.
Koncem osmdesátých let dvacátého století vyla v Jihoèeském nakladatelství kniha s
jednoduchým a dynamickým názvem Pajdal, jejím autorem byl tehdy aktivní èeskobudìjovický boxer,
dnes trenér boxu, Petr Hýbl. Kniha si svým lidským pøíbìhem okamitì získala ètenáøe z øad muù i en.
Vìtina tehdejího nákladu byla vyprodána ji po prvních týdnech pùsobení knihy na trhu. Autor se pustil
do psaní druhého dílu knihy, avak politické zmìny a zánik nakladatelství po roce 1989 byly pøíèinou toho,
e rukopis druhého dílu zùstal na dlouhých dvacet let v autorovì uplíku.
Nakladatelství Rùe pøipravilo souborné vydání obou dílù. Strhující román o více ne pìti stech stránkách
ètenáøe opìt vrátí do dìtství otloukánka z dìtského domova, který se postupnì vyrovnává s køivdami svìta,
a díky sportu dokáe zvládat i nové nástrahy ivota. V premiérovì vydávaném druhém dílu autor dále
sleduje osobní ivot mue, který se jako sportovec dostává na vrchol své kariéry, avak v oblasti
soukromého ivota a vztahù není jeho osud a tak jednoznaèný.

SDH Beneov nad Èernou Vás zve
,
která se uskuteèní
v hasièárnì.
S sebou èlenské prùkazy a 100, Kè na
èlenské pøíspìvky na rok 2017
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9.10.2016 jsme s dìtmi ukonèili sezónu poslední
soutìí, závodem poárnické vestrannosti,
v Omlenicích, kde mladí áci obsadili tøetí místo a
starí áci byli na místì osmém.
V celkovém hodnocení celoroèní soutìe okresní
pohár si mladí áci A vybìhali krásné tøetí místo,
mladí áci B obsadili místo tøinácté a starí áci
ukonèili svou sezónu také na tøináctém místì.
Toto cestou bych chtìla podìkovat hlavnì vem
dìtem, které se moc snaily a které nás tìily
svými krásnými výkony po celou sezónu. Dalí
díky patøí Obecnímu úøadu v Beneovì nad
Èernou, který nás podporoval nejen pùjèováním
obecního transportéra, bez kterého bychom jen
tìko dopravovali vechny dìti na rùzné soutìe.
A dìkuji i rodièùm, kteøí nám s dopravou dìtí také
pomáhali a byli velkou podporou pro své dìti na
soutìích.
A v neposlední øadì bych chtìla moc podìkovat
vem vedoucím a instruktorùm, za celoroèní práci.
Do pøítí sezóny pøeji vem dìtem i vedoucím
hodnì úspìchù a pøíjemných chvil strávených
v kolektivu.
Za SDH Beneov nad Èernou Petra Lepová, vedoucí mládee

Slovanský dùm (organizátor)
V pátek 11. listopadu 2016 od 19 hod. se opìt
mùete tìit na taneèní veèer s hudbou 70.  90. let.
Monost rezervace v restauraci nebo na tel. èísle
380 312 605

Mìstská knihovna Vás srdeènì zve poøad
Kaleidoskop, který se bude konat ve støedu
23.listopadu 2016 od 17.00 hodin v Kavárnì pod
Vìí.

Jaroslav Uhlíø vystoupí spoleènì se skvìlou
doprovodnou kapelou. Program je sestaven z
nejvìtích hitù, které za posledních 40 let vytvoøil
J. Uhlíø ve spolupráci se Z. Svìrákem, jako jsou
písnì "Severní vítr" , "Není nutno", Kadý den
atd. Na své si pøijdou jak dospìlí diváci , tak i
mladí posluchaèi  vystoupení je urèeno pro
návtìvníky vech generací.
24.11.2016
19:00  21:00
Vstupné 200, Kè
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si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat

,
které se uskuteèní v sobotu dne
za vedení pana
lektora MO ÈSOP Nové Hrady.
Brigáda spoèívá v tom, e umístíme ukazatele na poznávací stezku Za duchem
Novohradských hor, která se nyní zaèíná utváøet v tzv. pohorské krajinì; tedy v okolí
Pohoøí na umavì.
Jinak ale vystoupíme na horu Kamenec a proijeme den velmi zajímavým putováním.
Podrobnosti vem zájemcùm jetì upøesníme. (Zejména vzhledem ke skuteènosti,
e je tøeba zajistit dopravu osobními automobily. Veøejná doprava v uvedených lokalitách dosud neexistuje.)
Opìt zveme vechny zájemce o rozvoj a podporu naeho Novohradska (hor, krajiny, tradic i
o pozitivní zmìny ve zpùsobu ivota jeho obyvatel).
Pozdvihuji oèí svých k horám, odkud by mi pøila pomoc. alm 121, 1
Kontakty:
Ladislav R. Starý, email ls.rolf@seznam.cz, mobil 606270344
Zbynìk A. Holub, z.holub@seznam.cz, mobil 776829306

Informace a prodej: KIC Nové Hrady  pí. Martina Koláøová tel. 386 362 195
Beneov n.È. Rùena Lepová, knihovna tel. 727 814 457
H.Stropnice Mirka Kusáková, knihovna tel. 724 306 892
+ manelé Hokrovi, 5. kvìtna 333, Nové Hrady
Zde i informace na tel.: 777 041 118  p. Hokr Vladimír, st.
776 633 640  pí. Hokrová Ivana
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Valaský výrobce
dø evìných paliv
Dovezeme a
sloíme, kam

Bestsellery Waldera

Pelety EN plus
A1

Brikety válce

cena od

4 990 Kè /

Doprava v cenì

Hnìdé uhlí Ekohráek

cena od

cena od

4 590 Kè / t

Doprava v cenì

Doprava v cenì
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