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koncert
Pro malé návtìvníky je
urèeno interaktivní hudební vystoupení zpìvaèky Kristýny Peterkové (finalistka
Èesko hledá SuperStar 2005) a skladatele Káji Maøíka "KOLA PÍSNIÈKOU",
které je pro dìti pøedkolního a mladího kolního vìku, ale také jejich rodièe a
pro kadého, kdo rád vzpomíná na dìtství.

zábavné odpoledne nejen pro dìti  soutìe, hry, hádanky,
doplòovaèky, monost nahlédnou do obecních kronik 
koncert
Duety zpìvaèky Kristýny Peterkové a skladatele
Karla Maøíka Vás osloví pozoruhodnými hlasy, emotivní melodií a poetickými
texty.

výstava k historii knihovny spojená s výstavou
k 600. výroèí upálení mistra Jana Husa 
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Váení spoluobèané,
máme za sebou nadmìrnì teplé léto, blíí se i konec babího léta a pøesto budeme na slunce v zimì
vzpomínat.
Extrémní teploty zpùsobily spoustu nepøíjemností. Jako napøíklad sucho, které zpùsobovalo
v nìkterých místech nedostatek vody a docházelo k vysychání studen. Nìkteré obce v republice byly
nuceny øeit náhradní zdroje vody, nebo docházelo také k vysychání obecních vodojemù. Nai
obèané v Beneovì se s nedostatkem vody tolik nepotýkali. Na zaèátku roku z dotace OPP obec
vybudovala dalí pramenitì na Tomáovce, které i pøi dlouhodobém suchu dávalo stále dostatek
vody a posílilo tak zdroje pitné vody pro obec. V souèasné dobì se dokonèují pramenitì z dotace
OPP v Hartunkovì a v Lièovì, aby obec zajistila zdroje pitné vody i v ostatních naich osadách,
kde je vodovodní øad. Zdrojù pitné vody není nikdy dost, navíc se celosvìtovì øeí, e vody bude
èím dál ménì a tak vìøme a doufejme, e nás nedostatek nikdy nepostihne. Je tøeba si jí váit a
zbyteènì s ní neplýtvat. Navykli jsme si, e s vodou neetøíme, v létì z øádu napoutíme bazény a
zaléváme zahrady a trávníky. Kadým rokem se stává, a to pøedevím v osadì Hartunkov, e kdy se
zaènou napoutìt bazény, první napojení na vodovod zùstávají bez vody.
Dokonèovací práce probíhají na rekonstrukci vodovodu a kanalizace pod komunikací smìrem
k èistírnì odpadních vod a posléze bude novì proveden povrch, který bude spolufinancován ze
zdrojù Ministerstva pro místní rozvoj. Ke konci se chýlí práce na prodlouení kanalizace na konci
Beneova smìrem na Pohorskou Ves, která je financovaná jak ze zdrojù obce, tak z grantu
Jihoèeského kraje, o který obec poádala.
Sucho mìlo i pozitivní stránky, kdy se snáze zpevòovaly povrchy. Poádali jsme Jihoèeský kraj o
odprodej recyklátu, který jsme pak vyuili k vyspravení cest a komunikací, pokozených z dùvodu
objídìk. Nyní se tyto cesty dají vyuít i pro cykloturistiku.
Dokonèeny byly práce na pokozené opìrné zdi u komunikace smìrem k èistírnì odpadních vod.
V souèasné dobì probíhá zpevnìní a posunutí opìrné zdi na zaèátku obce u silnice smìrem od
Kaplice.
Zapoèaty budou práce na prodlouení a propojení vodovodu smìrem ke garáím u høitì a smìrem
k silnici na Klení. Je nutné upozornit, e v tìchto místech dojde k urèitému omezení a k uzavøení
komunikace. ádáme proto obèany o schovívavost a pochopení.
Ze veho nejvìtí oøíek ale bude rekonstrukce vodovodu a kanalizace pod silnicí vedoucí pøes celou
obec smìr od Kaplice na Horní Stropnici. Práce stále nebyly zapoèaty z dùvodu prùtanosti
legislativy, co se týèe výbìrového øízení, které nejde nijak urychlit. Zøejmì to vypadá, e se nestihne
provést rekonstrukce do konce roku a protáhne se do jara. Zde nás také èekají rùzná omezení a
uzávìrka, ale buïme opìt trpìliví a tolerantní. A budou práce dokonèeny, tak nás èeká po dohodì
s krajským úøadem nový povrch a prùjezd obcí se tak stane pøíjemnìjí, ne byl doposud.
Obèané kvitují zbourání padající stodoly u silnice smìrem na Pohorskou Ves. Vzniklo zde pìkné
místo, které bude moci být vyuito k zastávce nebo jako odpoèivadlo.
Nakonec bych chtìla podìkovat vem, kteøí pomáhali pøipravovat oslavy 135. výroèí zaloení
dobrovolných hasièù v Beneovì. A zároveò pozdvihnout vechny z øad starích hasièù, kteøí se
zapojili do soutìe a tím pøispìli dobré náladì a ukázali, e èlovìk nemusí nikdy zestárnout.
Veronika Korchová, starostka obce

ij kadý den svého ivota, jako by byl první a jako by byl poslední (F.Nietzche)
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Ke konci prázdnin probìhl v Klubu Ulita speciální týden, bìhem kterého jsme se kadý den seli s dìtmi
v klubovnì a spoleènì jsme si uili poslední dny volna pøed dalím kolním rokem. Kadý den byl pro dìti
pøipravený pestrý program, v rámci kterého jsme napøíklad podnikli výlet do Èeského Krumlova, kde jsme
navtívili grafitové doly. Nìkteøí zde ji byli, pro jiné to bylo nìco nového, ale dùleité je, e jsme si to
vichni uili. Dalí dny jsme i díky horímu poèasí strávili v naí klubovnì, kde si dìti mohly vyrobit
napøíklad lapaèe snù, deníky z vlastnoruènì barveného papíru nebo obálky zdobené mramorovací technikou.
Ve zbylém èase dìti hrály rùzné stolní hry, které je formou zábavy rozvíjí v jejich schopnostech. Chtìli jsme
tak dìtem ukázat, e v dnení dobì existuje spousta zajímavých stolních her, se kterými se zabaví mnohem
lépe ne s poèítaèem a televizí . A protoe se nám sela skupinka odválivcù a nebojsù, pøipravili jsme si
pro nì i noèní stezku, (a to dokonce dvakrát). Celý týden jsme zakonèili noèním putováním k jeskyni
starého dìda Agatona, ve které na ty nejodvánìjí èekala odmìna, a pak jsme se spoleènì vydali zpìt do
klubovny, kde jsme pøespali do druhého dne. Myslíme, e se nám celý týden zdárnì vydaøil a doufáme, e se
i bìhem kolního roku budeme moct scházet s Vámi vemi na akcích, které bude Klub Ulita poøádat.
Pro zaèátek bychom Vás rádi informovali, e budeme
v klubu poøádat turnaje ve stolních hrách, a to vdy
jednu sobotu v mìsíci. A protoe ve stolních hrách se
meze nekladou, budeme se snait mít pøipravené hry
opravdu pro kadého. Mùete si vyzkouet hry jako
Carcassonne, Osadníci z Katanu, Alias, ale napøíklad
i klasiku jako jsou Dostihy a sázky nebo Scrabble. Ti
nejmení se budou moct zúèastnit klání v Èlovìèe
nezlob se, Pexesu ale i v dalích ménì známých
hrách.
Budete tak moct v Ulitì strávit zábavné odpoledne
s celou Vaí rodinou.
vlastnoruèní výroba stolních her  Twister, Sabotér
výroba luceren
seznámení se stolní hrou Dixit, Duch

Tìíme se na Vás a doufáme, e se sejdeme v hojném
poètu, protoe .
Kdo si hraje, nezlobí !!

výroba èínských létajících ryb a lampiónù
dodìlávání vlastnoruènì vyrobených stolních her

mytologie stromù a jejich léèivá síla
výsadba stromu za Ulitu
tvoøivá dílna

první turnaj ve stolních hrách pro malé i velké
 od 12:00 pøíprava
 od 14:0016:00 prodej
 úklid+ hraní stolních her
svátek zesnulých u nás a v cizinì
 výroba hlinìných lampièek (keramika) a zápichù
hraní her

tvoøivé dílny: lesní skøítci, vrásèitá jablka,netopýøí
spáèi, magické lucerny a masky
straidelný fotokoutek
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V sobotu 12.záøí se uskuteènil
za
úèasti nìkolika desítek úèastníkù. Na programu byla v první øadì instruktá, jak pouívat nordicové hole.
Potom následoval samotný pochod, jeho souèástí byl zdravotní kvíz. Vichni, kdo kvíz vyplnili, postoupili
do slosování o zajímavé ceny. Lektorky z Centra prevence civilizaèních chorob zájemcùm mìøily krevní
tlak, tepovou frekvenci, glykemii, cholesterol, atd. Obèerstvení bylo z domácích zdravých pomazánek
(celerová a z èervené øepy) a cereálního peèiva. Hudební doprovod zajistili bratøi Opelkové a taneèní
vystoupení Omlenické holubièky.

Odkaz na reportá v Èeskokrumlovském deníku
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/benesov_nordic.html
Dalí fotografie na
http://paptabe.rajce.idnes.cz/20150912_Benesov_nad_Cernou_1._Pratelsky_pochod_Nordic_Walking_bran
ou_do_Novohradskych_hor/
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Velké podìkování!
V sobotu 12.9.2015 jsem se zúèastnila 1.pøátelského pochodu Nordic walking, jeho hlavním
organizátorem byla paní Mg. Michaela uplerová, která je mimochodem pøedsedkyní Novohradské
renesance , a pøedsedkynì Komunitní koly v Beneovì nad Èernou, paní Rùena Lepová.
Cílem této akce bylo motivovat úèastníky, aby zaèali peèovat o své zdraví, zlepovat zdravotní
gramotnost lidí.
Nejenom, e úèastníci 1. pochodu zdraví se seznámili s chùzí za pomocí nordicových holí, proli se
krásnou krajinou okolí Beneova, kterou mìli zpestøenou zdravotním kvízem na stanovitích po vyznaèené
trase. Ale také si po ukonèení pochodu mohli odpoèinout pøi kulturním programu, který byl pøipraven na
námìstí v Beneovì, kde krom hudební produkce bylo i obèerstvení, probìhla zde i tombola, ve které
úèastníci pochodu mohli vyhrát i nìkteré dáreèky od sponzorù.
A to ve musel nìkdo pøipravit, oslovit sponzory, pøipravit kvízové otázky, vyznaèit trasu,
objednat lektorku Jaruku Morávkovou z Hradce Králové ze spoleènosti Birki, objednat hudbu i taneèní
skupinu, pøipravit zdravé obèerstvení, které se skládalo z domácích zdravých pomazánek (celerová a z
èervené øepy) a cereálního peèiva, oslovit Centrum prevence civilizaèních chorob, kde si kadý mohl
nechat zmìøit glykemii, cholesterol, krevní tlak atd.
Vichni jsme si pochutnali a pobavili a zazpívali u skvìlé hudby.
A za to velký dík paní Mgr. Michaele uplerové a kolektivu lidí, který kolem sebe shromádila, za
èas, který nám vem vìnovala!
Marie Hofbauerová, Èeské Budìjovice

V pátek
se koná v Beneovì nad Èernou
.
Blií informace najdete v listopadovém èísla Beneovských ozvìn, ale u teï máme pro
vás informaci o
, který zaène
Vstupenky budou k
dostání v knihovnì a cena vstupenky vèetnì výherního lístku do tomboly je
.

S dvìma drustvy mladích ákù jsme úspìnì zakonèili letoní sezónu. Dìti obsadily 9. a 11. místo z 23
drustev. Starí áci se bohuel posledních soutìí neúèastnili a tím ztratili body potøebné k lepímu
umístìní. Poslední letoní soutì nás èeká v Sobìnovì a to 10.10. Dìti èeká závod poárnické vestrannosti,
kde si vyzkouí a provìøí své znalosti práce s mapou, uzlování, hasièské a topografické znaèky, prostøedky i
základy zdravovìdy.
Na vechno jsme se
pøipravovali bìhem detivých
tréninkù a èásteènì také v
prùbìhu letního prázdninového
soustøedìní.
Uvidíme, jak se jim bude v
Sobìnove daøit. Úèastníci si z
tohoto závodu pøivezou první
body do soutìe Okresního
poháru 2016.
Nezbývá, ne jim dret palce,
pøípadnì je pøijet do Sobìnova
podpoøit svou pøítomností v
cíli, protoe pøi této soutìi
nikdo nesmí na tra závodu.
P. Lepová
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Netøebice
Tøísov
Mojné A
Pleovice
Besednice A
Holubov
Pøídolí A
Brloh A
Beneov n/È B
Mojné B
Beneov n/È A
Sobìnov A
Veleín A
Omlenice A
Pøídolí B
Zubèice
Brloh B
Sobìnov B
Omlenice B
Besednice B
D.Dvoøitì
Veleín B
Hubenov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Brloh A
Chlum
Holubov A
Tøísov
Netøebice A
Besednice
Omlenice
Brloh B
Pøídolí
Veleín
Netøebice B
D.Dvoøitì
Pleovice
Sobìnov
Beneov n/È
Holubov B
Malonty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Netøebice

1

Dnes spí nìco pro pány, ale dámy si s tím
také jistì poradí.
PIVNÍ KVÍZ  pokuste se pøiøadit k mìstùm,
která jsou uvedena v levé èásti tohoto listu,
správné znaèky piva, které jsou uvedeny
v pravé èásti tohoto listu. Dokáete vymyslet
jetì dalí znaèky piv a mìsta, kde se tato piva
vyrábí.
1. Humpolec
a) Zubr
2. Velké Popovice b) Chodovar
3. Noovice
c) Bakaláø
4. Plzeò
d) Jeek
5. Èeský Krumlov e) Nektar
6. Náchod
f) Postøiinské
7. Èeské Budìjovice g) Radegast
8. Svijany
h) Staropramen
9. Brno
i) Eggenberg
10. Rakovník
j) Krakono
11. Krásné Bøezno
k) Regent
12. Bøeznice
l) Zlatopramen
13. Nymburk
m) Holba
14. Smíchov
n) Budvar
15. Strakonice
o) Prazdroj
16. Chodová planá p) Bernard
17. Pøerov
q) Kozel
18. Hanuovice
r) Svijanský kníe
19. Pardubice
s) Primátor
20. Jihlava
t) Lobkowitz
21. Tøeboò
u) Platan
22. Trutnov
v) Herold
23. Vysoký Chlumec w) Starobrno
24. Protivín
x) Perntejn

 jistì vichni víte, jaké máte oèi:)
klapky klavíru, letokruhy,
odkvetlá pampelika  tentokrát to bylo hodnì
lehké, e?

V minulých Ozvìnách jste poznali
bývalý dìtský tábor v Klení.
Správnou odpovìï poslali: Jakub Frnka,
Jitka Doleelová, Kristýna Endlová,
Ondra Kole, Jaroslav Kole, Kateøina
Koleová.
Odpovìdi k dalí soutìní fotografii
posílejte na adresu
knihovna@benesovnc.cz nebo SMS na
tel. 727 814 457 do 20. øíjna 2015.
Pro výherce máme pøipraveny drobné
ceny.
RL

6 

kolní rok 1928  29
kolní rok byl zahájen s 37 áky. Èást hospodáøsky slabých Èechù podlehla nìmecké agitaci a dala dìti
do nìmecké koly.
V uèitelském sboru dolo ke zmìnám, zatímním uèitelem byl jmenován Jiøí Sluga, výpomocnou uèitelkou
enských ruèních prací a domácích nauk byla stanovena Marie Hrubeová, která zároveò vyuèovala i na
jednotøídce ve Velkých Skalinách.
Ministerstvo kolství a národní osvìty povolilo zøízení mateøské koly s jedním oddìlením. Správcem byl
ustanoven øídící uèitel Karel Kozlík, výpomocnou pìstounkou byla jmenována Vlasta Lískovcová.
Vyuèování v mateøské kole bylo zahájeno v listopadu.
Desetileté jubileum samostatné Èeskoslovenské republiky bylo oslaveno opravdu dùstojnì. 28.øíjna v
dopoledních hodinách byl na námìstí uspoøádán promenádní koncert, veèer se konala v obecním hostinci
akademie. Po proslovu Karla Kozlíka následovala øada hudebních èísel. Obecenstvo  Èei i Nìmci  bylo
nadeno. Byla to první oslava samostatnosti, které se zúèastnilo v dostateèném poètu i nìmecké obyvatestvo.
Dalími radostnými dny byla mikuláká a vánoèní nadílka. Té se ve slavnostnì vyzdobené uèebnì
zúèastnily i dìti z mateøské koly.
V únoru nastala krutá zima s velkými mrazy. Na základì ministerského výnosu bylo vyuèování na deset
dní pøerueno.
Narozeniny presidenta republiky byly oslaveny kolní slavností se ákovskou besídkou.
Zvlátní oslava se konala 1.kvìtna, kola byla ozdobena státní vlajkou a uèitelský sbor sehrál pro actvo
loutkové divadlo. Pìkné vystoupení pøipravili áci koly i pro dìtský den v Nových Hradech.
Jubilejní rok 1928 byl v ivotì èeské meniny rokem nových úspìchù, jen kola stále èekala na
definitivní úpravu. Proto èeský ivel zaèal usilovat o novostavbu kolní budovy, která by vyhovovala
moderním poadavkùm.
Na základì kolní kroniky zpracovala B. Michlová

Pavel Mörtl
Ètenáøi si jistì pamatují na letecký den, který byl poblí Beneova uspoøádán
18. srpna 1929 (viz Zpravodaj è. 4 a è. 6). Letadlo, které pøiletìlo z Brna bylo
pro diváky mimoøádným záitkem. O jaký letoun se vlastnì jednalo?
Podle vech známek to byl typ Hansa Brandenburg C I.26, který pro rakousko
uherskou armádu od roku 1915 vyrábìla rakouská továrna Albatros. Stroje byly
vybaveny spolehlivými a výkonnými motory AustroDaimler a na válèitích se
velmi osvìdèily. Po skonèení 1. svìt. války pøedevím, zásluhou pilotù èeské
národnosti se podaøilo øadu letadel v Èechách zachovat a tyto stroje, po jistých
úpravách, slouily dál v èeskoslovenské armádì. Ve 2. polovinì 20. let
minulého století letadla ale armáda postupnì vyøazovala. Dùvodem byla jejich
technická zastaralost. Armáda je za úplatu nabídla Èeskoslovenské potì a èást
zakoupily také nìkteré aerokluby (Plzeò, Praha, Olomouc, Brno). V aeroklubech Brandenburgy jetì øadu
let slouily pøi leteckých dnech a umoòovaly zájemcùm podívat se na zemský povrch z ptaèí perspektivy.
Brnìnský aeroklub poskytl tuto monost také obyvatelstvu Beneovska právì v létì 1929.
Jedním z vojákù, kteøí se zaslouili o
zadrení vojenských strojù po skonèení
1. svìtové války v Èechách byl rotmistr
Jaroslav Samek (18931943). Byl to
vynikající pilot a dobrý letecký
konstruktér. Po okupaci Èeskoslovenska
Nìmeckem se zapojil do odboje a ve
slubách vlasti také zahynul. (Foto J.
Samka pochází z doby pøed 2. svìtovou
válkou).
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Gilda Joyceová je výstøední tøináctiletá kolaèka z
Detroitu, která se zajímá o parapsychologii a o ní je známo, e si trochu vymýlí. Bìhem
poslední pøedprázdninové hodiny angliètiny na otázku uèitelky, jak se chystá strávit léto, vyhrkne
pøed celou tøídou impulzivní le, e pojede do San Franciska. Nikdo jí vak nevìøí, proto se
rozhodne udìlat vechno, aby tu le zmìnila v pravdu.
Dobrodruný detektivní román odehrávající
se za ivota významného èeského malíøe Jakuba Schikanedera. K pátrání po pùvodci smrti mladé dívky,
která zemøela v dùsledku pádu z pavlaèe, pøispìje sám Jakub, jen se stal v dìtských letech svìdkem této
tragédie. Jakubovi se dìsivá událost vryla hluboko do pamìti, a kdy po mnoha letech potká osobu, která u
ní také byla pøítomna, vybaví se mu dalí vzpomínky. Co se vlastnì tehdy stalo?
Velký dobrodruný román o chlapci, který mìøí jen
o nìco víc ne jeden milimetr. Domovem Tobiáe je odedávna obrovský strom. Jednoho dne odmítne
Tobiáùv otec vydat tajemství svého geniálního, ale pro pøeití stromu nebezpeèného vynálezu. Rodina
Lolnessových je poslána do vyhnanství a Tobiá musí prchat. Dostane se a do zemì trávového lidu. Druhý
a závìreèný díl románu zaèíná Tobiáovým návratem na strom, kterému vak hrozí smrtelné nebezpeèí.
Srdce stromu je nahlodáno hlubokým kráterem. Tobiá se pokusí odvrátit katastrofu. A nejen to. Musí pøeci
najít své rodièe.
Chceteli se pøenést do øíe, kde dobro vítìzí nad
zlem, kde lidé, pøes vechny prvotní pøedsudky, jsou k sobì pøáteltí, a dobro ukáe svoji sílu, pak si
pøeètìte tuto kníku, v ní vystupují i pohádkové bytosti, kladné i záporné. Ony dìjem tak prostupují, e je
pokládáte za souèást kadodenního ivota. I u nich dochází k vzájemným støetùm, ale jejich moudrost a
ivotní zkuenost prokáe neocenitelnou slubu reálným postavám této pohádky. Proijete pøi èetbì této
kníky pøíjemné chvíle a dìti, kterým je tato kníka urèena pøedevím, jednoznaènì zvolí cestu dobra.

ivot architekta Tomáe Merce je plný emocí a zároveò plný
chladu  v rodinì i v zamìstnání má spíe známé ne pøátele. S lehkostí jemu vlastní navazuje nové milostné
vztahy a se stejnou lehkostí je ukonèuje.
Píe se rok 1922 a my se ocitáme ve venkovském svìtì, kam se Haek
uchýlil, aby dopsal své ivotní dílo. O vejkovi sice padne pár zmínek, ale to je ve. Dousková nenapsala
biografický román o spisovateli, který se doèkal svìtové slávy a po smrti. Daleko víc ji zajímá existenciální
situace vyhasínání sil nìkoho, kdo se po celý ivot bohatýrsky bavil, provokoval, a jetì o tom umìl vtipnì
vyprávìt a psát.
J
Mrtvá elma, první ze série detektivních pøípadù
Souøadnice zloèinu, se odehrává v Táboøe. Zmizení renomovaného profesora uvede do pohybu nejen
policejní vyetøování, ale také svede dohromady nesourodou dvojici, která se poutí do pátrání na vlastní
pìst. Muzejní kurátorka Berenika Weissová a bývalý policista Robert tolba se dostanou do míst, o kterých
policie nemá ani zdání a kde oba dva musí spoléhat jen sami na sebe. Pøepadení, vrady a krádee pokadé
nìjak souvisejí s táborským muzeem a záhad pøibývá. Kdo vechno z okruhu podezøelých patøí k tajné sektì
husitských bratøí? Jakou roli hraje lidská zá a chamtivost? Do poslední chvíle nebude mít jasno ani ètenáø,
jen rozplétá dìj vyprávìný ze dvou pohledù  enským náhledem intelektuálky Weissové a muskou
optikou pøímého a ponìkud neomaleného tolby. Tøetí hlavní postavou je samo mìsto Tábor. A zatímco si
ètenáøi lámou hlavu nad mrtvolou z táborské radnièní vìe, autoøi ji splétají nitky Støíbrné iniciály, dalího
pøípadu, tentokrát z Kutné Hory.
Ve Velké zdi zeje díra!
Nepøekonatelná hradba pøed nájezdy koèovníkù se stane noèní mùrou soudce Ti, nebo právì jeho císaøský
dvùr vyle na západní okraj øíe ohroovaný Turky, aby dohlédl na opravy a ochránil obyvatelstvo pøed
vetøelci, kteøí se díky trhlinì ve zdi snaí utrhnout trochu zisku. Mezi øeením problémù s architekty,
èínskými vojáky, kteøí se vymkli kontrole, a nemilosrdnými váleèníky s dlouhými nosy musí soudce jetì
lapit mazaného vraha, který jednoho po druhém zabíjí vysoké pøedstavitele mìsta. Vychytralý mandarín se k
udrení Nebeského øádu spoléhá jako vdy na své dùstojníky, drahou manelku a samozøejmì na svùj
proslulý dùvtip.
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Omlouvám se vem, kdo se chtìli potkat s paní
Zdenou Hadrbolcovou v beneovské knihovnì.
Zatím to vypadá, e se slibovaná beseda odloí
na pøítí rok, protoe pracovní povinnosti paní
Zdenì nedovolí vzdálit se na více dní z Prahy.
Ale protoe má nedaleko chalupu,
pravdìpodobnì domluvíme termín na letní
divadelní prázdniny, kdy tady bývá. Rozhodnì
se to dozvíte vèas. Dìkuji za pochopení a
nabízím nìkolik dalích tipù k návtìvì
knihovny. Prvním hostem je spisovatel Frantiek
Niedl, kterého bych Vám ráda pøiblíila
prostøednictvím krátkého rozhovoru.
Rùena Lepová

Obecní knihovna Beneov nad Èernou
vás zve

Jediným slovem 
Na zaèátku èervence
jsem byl s plachetnicí na moøi  tak jako témìø
kadý rok. Vìtinou jetì podnikám alespoò jednu
cestu do teplých krajin, ale letos jsem si ji odpustil
a plnì si vystaèil s Novohradskými horami a
Lipnem, a i tam jsem si pøipadal jako v tropech.

V románu jsem pro zastøení místa pouil jiné
názvy. Take Køemelná je ve skuteènosti Èerná,
mìsteèko Makov je Kaplice atd. Mému hrdinovi
jsem v knize pøiøknul opravdu nehezký osud, jak
u to ostatnì mám ve zvyku, a je na tìch hrdinech
samotných, jak se s tou sudbou vypoøádají.
Z úspìného automobilového závodníka se stává
invalida a hroutí se mu ivou. V druhé polovinì
knihy zavádím svého hrdinu do kraje, který
dùvìrnì znám, který dokáe být neobyèejnì drsný
a zároveò neopakovatelnì krásný. Jsou to
protiklady, které se snaí dostat celkový obraz do
urèité rovnováhy. Take se jedné o výiny, na
stranì jedné, a pády do hlubokých propastí na
stranì druhé.

Obecní knihovna Beneov nad Èernou
Vás zve na pøednáku

Co obnáí práce rodinného kronikáøe?
Kde hledat informace a jak s nimi pracovat?
Návtìvníkùm budou pøedstaveny jednotlivé
archivní prameny a literatura, z nich mùe
rodinný badatel èerpat, se zamìøením pøevánì
na Novohradsko a Beneovsko.

Byla to jednoduchá volba. Pøed vojnou jsem do
tìch míst jezdíval trempovat, a kdy jsem se na
konci vojenské sluby mìl rozhodnout, jak
naloím se svým budoucím ivotem, mìl jsem
okamitì jasno. Proè celý týden trávit
v nezáivném zamìstnání a o víkendu jezdit do
divoèiny a hrát si na zálesáka? Kdy mùu v té
divoèinì pøímo ít a do té takzvané civilizace si
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jenom zajet, abych pøesvìdèil blízké, e jsem jetì nezapomnìl mluvit? il jsem tam osm let. Na vechny
z osazenstva elektrárny vzpomínám velice rád a v dobrém. Mnozí z nich byli individualitami, a u svými
postoji nebo tím, co zaili. Vedoucí elektrárny Jan Pere z Dìkanských Skalin (v románu Bare). Úasný
vypravìè, muzikant a èlovìk s mnohými ivotními záitky. Josef Bene z Kaplice (v románu Müller). Èlovìk
neobyèejnì pracovitý, zásadový a s neobyèejnì pevným charakterem. Pan Hozman ze samoty a bývalého
mlýna Dub, leícího mezi elektrárnou a pøehradou (v románu Halman). Èlovìk poctivý a skromný, vzdìlaný,
který musel kvùli svému tøídnímu pùvodu v elektrárnì drhnout podlahu. Kdy jsem o dovolené jezdíval po
èeských hradech a zámcích, dìlával mi itineráø, protoe on je vechny znal. Jedna z jeho dcer uèila v Beneovì
nad Èernou. A tak bych mohl pokraèovat. Bohuel, mnozí z tìch lidí, s kterými jsem se tehdy setkal, jsou u
mrtví, jeliko se jednalo o dobu na poèátku sedmdesátých let. Pøesto budu doufat, e se z nìkým z nich, nebo
z jejich okolí pøi besedì potkám.

Jednoduí je napsat detektivku, ale historii miluji, rád ètu historické romány, take nebyla jiná volba, ne je
také psát. U detektivek si odpoèinu, odreaguji se. Kdy naèerpám síly, mùu se zase vrhnout na nìjaký ten
historický román.
Vechno to, co nemùu dìlat v dobì, kdy zrovna píu. Vánivì ètu, vyráím na dlouhé procházky se svojí
dobrmankou Britou III., jezdím na kole, motorce, proháním plachetnici po Lipnì, a vùbec se snaím dostat
do kondice. Protoe jak je dnes u veobecnì známo, dlouhé vysedávání u poèítaèe je zdraví mnohem
kodlivìjí, ne dlouhé vysedávání v hospodì.
Co se tvorby týèe, v souèasné dobì píi první díl z novì pøipravované historické øady z doby Jana
Lucemburského pod názvem Rytíøi z Vøesova. Následovat bude druhý díl pod názvem Rytíøi køíe a pak pøijde
pøedìl a detektivka s úplnì novým hrdinou. Kníka se bude jmenovat Inspektor Prevít a bude se jednat o
smolaøe, ale ne o úplného blba, kterému se pøesto pøese vechno bude nìjakým zvlátním øízením osudu daøit
své pøípady øeit. U se na to tìím.
Dìkuji.

Pojïte, dìti  budeme si hrát na zvíøátka. To je jedna z vìt, kterou dìti uslyí na hodinì jógy. Cvièení je
prospìné, rozvíjí nejen fyzickou kondici, ale i psychiku. Je to hra, která u dítìte rozvíjí vnímání vlastního
tìla i okolí. Ve je pøizpùsobeno vìku dítìte  cviky zvíøat, pohádky, doplnìné o kolektivní hry a doplòování
obrázkù. Protáhnou se i rodièe a mají monost vnímat a proít pøíjemné chvíle se svým dítìtem.

Od nového kolního roku opìt probíhá výuka jazykù angliètiny a nìmèiny. Pøipravujeme pro Vás nabídku
dalích zájmových kurzù, informace o jejich realizaci budeme zveøejòovat prùbìnì podle domluvených
termínù. Máte  li sami námìt, který kurz nebo øemeslo by Vás zajímalo, dejte nám to vìdìt na
knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457.
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PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY
Obèanská komise Mìsta Kaplice ve spolupráci s KIC Kaplice zve
seniory do kina na èeskou komedii.
Kino Kaplice Vstupné 30, Kè (dotováno OK Mìsta Kaplice)

Koncert popové a muzikálové zpìvaèky Bára Basiková a estièlenné
cikánské cimbálové kapely Romano Stilo Ensemble. Celý repertoár
vèetnì muzikálových skladeb upravený a aranovaný do speciálního
bravurního stylu, který publikum pøekvapí Pøedprodej 280, Kè /
350, Kè na místì
Kulturní dùm Kaplice
Pøedprodej od 25. 9. 2015

Znovu se setkáme u poutavého vyprávìní s panem Mörtlem na
téma: Události váleèných let  faráø Jílek z Výhnì, Bohumil Kozlík
zavradìný øídící uèitel ze Slavèe, pøíbìh sobìnovských chlapcù,
osud bylinkáøky Marie Treben. Dále rok 1945, odchod Nìmcù a
pøíchod amerických a ruských vojsk, obnovení kaplické èeské správy
mìsta aj.
Pøedsálí Kina Kaplice Poøádá Mìstská knihovna, KIC a Mìsto
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5. roèník setkání heligonkáøù
a pøátel lidové hudby
v Rychnovì u Nových Hradù,

5. Roèník MEMORIÁLU JANA
PERKERA

dne 10. øíjna 2015
od 14 hodin, na místním spoleèenském sále.
vstup dobrovolný

Hudební studio A. Talafouse a Novohradská renesance, z.s.,
Vás uctivì zvou na hudební vystoupení
muzikantù, kteøí pøedvedou své umìní na

hudební nástroje, pøedevím na heligonky a
ostatní harmoniky. Jsou zváni vichni
milovníci lidových písní.

Poøadem Vás bude provázet Antonín Talafous s kapelou.

Na Vai úèast se tìí poøadatelé TJ Sokol
Beneov nad Èernou

Hledáte rychlý zpùsob vyhledávání v právních
pøedpisech?
Chcete mít okamitý pøehled o aktuálních
zmìnách?
Potøebujete pomoci se smlouvou èi najít platný
tiskopis?
Pøedstavujeme Vám Konzultanta  elektronickou
databázi právních pøedpisù!
Pøijïte si ji vyzkouet ji dnes do naí knihovny.
Vydavatel: Obec Beneov nad Èernou, Beneov nad Èernou 126, 382 82, IÈ: 00245780, ev.è. MK ÈR E 17508. Uzávìrka pøíspìvkù vdy
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