Beneovské

ozvìny

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Listopad 2015

Váení spoluobèané,

Rakousko a Francie knihovna od 17:00 h.
 SDH Beneov n.È.
pøedsálí sportovní haly
 knihovna 17:00 hod.
 od 20:00 hod v sále
hotelu Èerná, hraje Sedmikráska z Týna
nad Vltavou
 sportovní hala
 nejen adventní vìnce
 knihovna od 17:00 hod.
 prodejní
výstava knih v knihovnì v Beneovì nad
Èernou od 13:00  17:00
námìstí Beneov nad Èernou
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listí se nám barví do pestré palety, a
kdy sluníèko jetì prosvítí vìtvemi,
naskytne se nám krásný obraz
podzimu. Podzim ale provází také mlhy
a studené poèasí. To nám pøipomíná, e
se máme pøipravit na zimu. Práce na
zahradách finiují, z domù stoupá dým
z komínù, protoe pro pøíjemnìjí
atmosféru teplého domova je nutné ji
topit.
S topnou sezónou se mìní také vývoz
smìsného komunálního odpadu (vývoz
popelnic) v rámci správního území
Obce Beneov nad Èernou. V
zimním období od 1.listopadu do
31.bøezna budou vývozy 1x týdnì ve
ètvrtek a do konce bøezna.
Na horké letoní léto budeme zcela
jistì u jen vzpomínat. Nepøineslo pro
ná Beneov jen horké poèasí, ale i
nepøíjemný záitek s lidmi, kteøí trávili
èas posedáváním, poleháváním a
popíjením alkoholických nápojù na
námìstí.
Obec na základì tìchto negativních
zkueností s popíjením alkoholických
nápojù na místech, kde to nevytváøelo
pøíjemný obraz, jak pro nae obèany,
tak pro ty, kteøí naí obec navtívili,
vydala Obecnì závaznou vyhláku è.
2/2015 k zabezpeèení místních
záleitostí veøejného poøádku na
veøejných prostranstvích. V této
vyhláce se zakazuje konzumace

alkoholických nápojù a návykových látek na vymezených plochách veøejného prostranství
obce Beneov nad Èernou, které jsou vyznaèené v pøíloze è. 1 této vyhláky. S plným znìní
vyhláky i s pøílohou máte monost se seznámit, na úøední desce, na webových stránkách
obce www.benesovnc.cz i v tomto èísle naeho zpravodaje. Plnìní vyhláky bude jetì
nutné podpoøit dalími èiniteli a to tím, e poádáme Policii ÈR o souèinnost, a pokud se
nám to podaøí, rádi bychom navázali spolupráci s Mìstskou policií Mìsta Kaplice. Dalími a
dùleitými kroky bude poádat o spolupráci i majitelku zdejí ubytovny a dalí, kteøí
ubytovávají ve svých nemovitostech, aby s danou vyhlákou byli seznámeni právì ti, kterých
se to týká.
V nadcházejícím duièkovém oktávu budeme navtìvovat hroby, kde odpoèívají nai drazí
zemøelí. Je dobøe, e nezapomínáme na ty, kteøí ji mezi námi nejsou. A odpoèívají
v pokoji.
Veronika Korchová, starostka obce

Zastupitelstvo obce Beneov nad Èernou se na svém zasedání dne 30.9.2015.usnesením è. 132 usneslo vydat na
základì ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení),
ve znìní pozdìjích pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhláku:

(1) Cílem této obecnì závazné vyhláky (dále jen vyhláka) je vytvoøení opatøení smìøujících k ochranì pøed
èinností, která by mohla naruit veøejný poøádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpeènosti,
zdraví a majetku, kterým je konzumace alkoholických nápojù na nìkterých, konkrétnì vymezených veøejných
prostranstvích.
(2) Pøedmìtem této vyhláky je regulace èinností, které by mohly naruit veøejný poøádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou zdraví, a smìøující k ochranì pøed následnými kodami a újmami pùsobenými
naruováním veøejného poøádku na majetku, jako veøejném statku, jeho ochrana je ve veøejném zájmu, v zájmu
chránìném obcí jako územním samosprávným celkem.

Èinností, která by mohla naruit veøejný poøádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpeènosti,
zdraví a majetku je konzumace alkoholických nápojù na vymezených veøejných prostranstvích v obci.

. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojù a návykových látek a zjevné umoòování konzumace alkoholických
nápojù a návykových látek (dále jen zákaz konzumace alkoholických nápojù a návykových látek) na vymezených
plochách veøejného prostranství na území obce Beneov nad Èernou, uvedených v pøíloze è. 1.
. Zakazuje se konzumace alkoholu a návykových látek v prostorech zastøeených autobusových zastávek v rámci
správního území Obce Beneov nad Èernou.

Zákaz konzumace alkoholu na veøejném prostranství se nevztahuje na 31. prosinec a 1. leden pøísluného
kalendáøního roku.
Zákaz se nevztahuje na venkovní restauraèní zahrádky, které jsou souèástí restauraèních zaøízení.
Zákaz se nevztahuje na tradièní akce: Svatojakubská pou, rozsvícení vánoèního stromu, hasièské slavnosti a
soutìe, organizované soutìe èi turnaje v areálu sportovního høitì, hasièského høitì, klubovny (bývalý svazarm).
Starostka obce mùe na základì ádosti udìlit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojù na veøejném
prostranství pøi konání spoleèenských, kulturních a sportovních akcí.
ádost se podává nejménì 30 dnù pøed konáním akce.
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ádost musí obsahovat:
a) jméno, pøíjmení, trvalý pobyt a datum narození u fyzické osoby; nebo název, sídlo a IÈ u právnické osoby
b) oznaèení druhu akce, datum konání, poèátek, konec a místo konání
c) pøedpokládaný poèet osob, které se akce zúèastní
d) zpùsob zabezpeèení poøadatelské sluby
e) návrh opatøení k zabezpeèení veøejného poøádku

Poruení jednotlivých ustanovení této obecnì závazné vyhláky lze postihnout jako pøestupek v souladu se
zákonem è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, nebo jako jiný správní delikt v souladu se
zákonem è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení). ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Tato obecnì závazná vyhláka nabývá úèinnosti 15. dnem po jejím vyhláení.

starostka obce Veronika Korchová

místostarosta obce Marian Malák

V podveèer 27. øíjna probìhla v budovì Z, pøesnìji v prostorách kolní druiny, straidelná
HALLOWEENSKÁ NOC.
Tato straidelná noc vypukla úderem 18 hodiny a skonèila následujícího dne v 8 hodin ráno.
Zúèastnilo se jí nakonec celkem 31 dìtí ve vìku od 6  10 let a tøi paní vychovatelky. Jana ulková, Lenka
imková a Gábina Kelteschová.
Po pøíchodu do straidelnì vyzdobené koly, jsme si nejdøíve uloili do pøípravné tøídy vekeré vìci na
spaní a následovalo straidelné líèení. To mìla nestarosti dìvèata Terezka Reifová, Markétka Labajová,
Barunka Kníková a Verunka Maláková. Nalíèení neminulo ani pani vychovatelky. Kdy jsme byli vichni
nalíèeni, pøesunuli jsme se do tìlocvièny, kde jsme se vichni spoleènì vyfotografovali (vekeré fotografie
budou na webových stránkách naí Z). Pak následovala stezka odvahy po zhasnutých chodbách a tøídách
koly, kde byla trasa vyznaèena pouze svíèkami a kde mìly pouze ty nejmladí dìti povolené baterky.
Úkolem bylo dojít do 1. tøídy, kde na nì èekal DUCH s nádobou, ze které musely rukou vylovit jednoho
pavouka a pøinést ho zpìt do kolní druiny, kde na nì za odvahu èekala odmìna. Samozøejmì straidla se
dostavila takéL! Po zkouce odvahy jsme si v tìlocviènì zahráli nìkolik her a následovala straidelná
diskotéka pouze s baterkami. Ta byla opravdu SUPER, tu jsme si uili úplnì vichni! Unaveni jsme se jetì
posilnili noèní svaèinkou, vyèistili zoubky, zalezli do spacákù a pustili si straidelnou pohádku. U po pár
minutách bylo slyet první chrápání J. O budíèek se nám postarala ranní ptáèata, a to u v 5,25 hod. V 6,00
hod. jsme proto vylezli ze spacákù, udìlali si snídani a pak u se jen vrhli na úklid. Poslední vìc, která nás
ale jetì èekala, byla gratulace a pøedání diplomù za stateènost a odvahu a malých dáreèkù. Na závìr u jen
snad to, e se nám
HALLOWEEN
SKÁ NOC hroznì
moc líbila a vichni
jsme si jí uili.
Vèetnì paní
vychovatelek J.
Velké podìkování
za pomoc patøí také
Radku ulkovi a
Elice Staòkové.
Vychovatelky
Jana ulková a Lenka
imková.
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Dne 16. øíjna 2015 navtívili áci esté a deváté tøídy beneovské koly výstavu uspoøádanou místní
knihovnou pøi pøíleitosti sedmdesátého výroèí její èinnosti. Z písemného i obrazového materiálu se
dozvìdìli øadu zajímavostí z historie i souèasnosti. Opìt si pøipomnìli, e knihovna není jen místem, kde si
mohou pùjèovat knihy, ale e je i centrem kulturního dìní v Beneovì nad Èernou. O tom svìdèí velké
mnoství poøádaných kulturních poøadù, besed, výstav a dalích akcí. Urèitì je to i proto, e zde vdy
pracovali a pracují erudovaní, zodpovìdní a obìtaví pracovníci. Vichni se shodli na tom, e budou slueb
knihovny i nadále hojnì vyuívat.

Jako kadoroènì se zúèastnili áci beneovské koly Veèerního bìhu Kaplicí. Ve velké konkurenci se
neztratili, ale naopak dosáhli výborných výsledkù. Vem závodícím gratulujeme.
Výsledky:
2.místoAdéla Kvasníková,Nikola Staòková, imon Tomeèka, Markéta Tomeèková
3.místoAntonín Danihel
5.místoTereza Gubaniová
6.místoKarolína Staòková

22. 9. 2015 sedmáci a osmáci vycestovali spolu s áky sekundy trhovosvinenského gymnázia na
prohlídku Muzea husitství a k památníku Jana iky z Trocnova. Po pøíjezdu k muzeu jsme se rozdìlili na
dvì skupiny. Beneováci se vydali na prohlídkovou trasu k památníku a po cestì vyplòovali pracovní listy.
Druhá skupina navtívila expozici v muzeu. Po zdolání trasy a vyplnìní pracovních listù se skupiny
vymìnily. Za správnì zpracované úkoly dostal kadý úèastník exkurze medaili s podobiznou proslulého
husitského hejtmana. Jako bonus jsme si spoleènì upekli buøty a slunili se na palouku za muzeem.
Frantiek Kumst
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kolní rok 1929  1930
Zápis do obecné i mateøské koly byl opìt doprovázen agitací proti èeské kole. Nutnost znalosti státního
jazyka se projevuje stále silnìji, a tak Èei stále ménì dbají na vyhroování. Do obecné koly byli zapsáni
34 áci, z toho 20 dìtí z Nìmeckého Beneova, z obcí Klení, Valtéøov, Hartunkov a Dluhotì celkem 10
dìtí. Do mateøské koly bylo zapsáno 17 dìtí z Beneova.
Zaèátek kolního roku byl poznamenán potíemi pøi zajitìní výpomocných uèitelù, proto v záøí byly tøídy
spojeny. Nakonec 1.øíjna nastoupil Jaroslav ulista a 1.listopadu Marie Pávková. Do mateøské koly
nastoupila 1.záøí výpomocná pìstounka Albìta Weisová.
V pøedveèer tisíciletého výroèí smrti èeského kníete svatého Václava bylo vzpomenuto v poslední
vyuèovací hodinì odpoledního vyuèování jeho významu pro tehdejí èeský stát, národní, politický i kulturní
ivot.
Také 28.øíjen byl oslaven bohatým programem ve kole a veèer i v hostinci mìanského pivovaru.
V prosinci potìila actvo mikuláská a vánoèní nadílka. Po zdaøilých besídkách byly dìti podìleny
cukrovím, obuví a látkou na aty. Samostatnou nadílku pro obecnou i mateøskou kolu uspoøádala i Obec
baráèníkù. Dìti zazpívaly a pøednesly básnì, podìleny byly teplým prádlem, èepicemi, kapesníky, cukrovím
a vánoèkami.
12.ledna sehráli áci za reie uèitele J. ulisty divadelní pøedstavení "tìdrý veèer malé prodavaèky".
Pøedstavení se pøítomným velmi líbilo, úspìch mìla ákynì 1.tøídy Milada Frimanová v hlavní roli.
Od 7.ledna do 10.dubna byly dìtem podávány polévky a dalí teplá jídla, která pøipravovala cho øídícího
uèitele Kozlíka. Akci financovala Okresní péèe o mláde v Nových Hradech.
7.bøezna 1930 dovril T.G.Masaryk 80 let ivota. V pøedveèer narozenin konala mìstská rada spoleènou
oslavu pro obì národnosti v obecním hostinci. Èesky o ivotním díle TGM promluvil Karel Kozlík,
nìmecky øídící uèitel nìmecké koly Teobald Tøebín. Po státní hymnì následovala hudební akademie.
kola uspoøádala okázalou a dùstojnou oslavu 7.bøezna s tímto programem:
1. Zahájení
2. Básen Èeské dìti.
3. Sbor: Ná tatíèku.
4. Proslov pro dospìlé.
5. Sbor: Teèe voda, teèe.
6. Recitace dìtí koly mateøské.
7. Scéna: Pøed branou.
8. Smìs národních písní.
9. Recitace dìtí koly obecné.
10. Slavnostní slib  hold Masarykovi.
11. ivý obraz.
12. Státní hymny.
Oslava se konala ve kole za pøítomnosti vech
Èechù beneovských.
V bøeznu navtívil kolu spisovatel upy
východoslovenské Janko Kataj. Pro áky uspoøádal
besídku s ukázkami slovenského umìní. Do kolní
kroniky napsal milé vere svìdèící o tom, jak se mu v
Beneovì líbilo. Veèer mìl pøednáku pro dospìlé o
èeskoslovenské vzájemnosti.
Slavnost Dìtského dne v Nových Hradech
obohatily beneovské dìti výstupy s tancem a
zpìvem. Na závìr kolního roku byla opìt
uspoøádána výstavka ruèních prací dìtí z obecné i
mateøské koly.
Bìhem kolního roku zemøel jeden hoch z mateøské koly a jedna dívka z obecné koly na zákrt.
Na pøání rodièù zaslala v èervnu správa koly Ministerstvu kolství a osvìty ádost o zøízení mìanské
koly, do které bylo prozatímnì zapsáno 22 dìtí.
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Komunitní kola Beneov nad Èernou zve vechny
tvoøivé k posezení a pøedadventní tvorbì

Na programu tvorba adventních vìncù a dalích
vánoèních dekorací
S sebou si vezmìte tavnou pistoli, zahradnické
nùky a 70, Kè na materiál.

Rádi bychom v pøípadì zájmu znovu pøipravili
øezbáøský kurz. Chceteli se tohoto kurzu zúèastnit,
pøihlaste se v knihovnì, na tel 727 814 457 nebo na
knihovna@benesovnc.cz.
Novou nabídku kurzù najdete bìhem listopadu na
stránkách komunitní koly. Tam nám mùete sdìlit
svùj zájem, pøípadnì mùete vyplnit anketní lístek v
knihovnì. Zároveñ èekáme na Vae tipy na kurzy,
které bychom mohli do naí nabídky zaøadit.
Tìíme se na setkání s Vámi.
Za K Beneov nad Èernou Rùena Lepová

SDH Beneov nad Èernou
pro Vás pøipravuje veèerní dobrodruství
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Je tady pøedposlední mìsíc v roce a s ním k Vám opìt pøicházím s dalí nabídkou na pøíjjemnì
strávený èas se zajímavými lidmi v naí knihovnì.
to bude dalí setkání
a jejich povídání o cestování s handicapem.
Tentokrát je cesta zavedla do Rakouska a Francie.
na Vás èeká pøekvapení a zajímavé setkání s èlovìkem, se kterým mnozí z Vás chodili v
Beneovì do koly. Své kníky pøijede pøedstavit pan
.
nás navtíví se svým povídáním o knize Èervenobílá a dalích
.
Tolik moje pozvánka do knihovny. Mimo tyto aktivity jsou pro Vás pøipraveny dalí kniní novinky a také
si zájemci mohou pøijít posedìt a prohlédnout kroniky a fotografie ve starých i novìjích albech. Tìím se
na Vás.
Rùena Lepová

Pøed prázdninami Mirek dostane od táty neèekanou a nevední
nabídku  dobrodrunou výpravu pøes nìkolik státù, konèící ve panìlsku. Je to cesta svatého Jakuba s
cílem v Santiagu de Compostela. Musí se ovem ujet 3333 km  na kole! Mirek výzvu pøijme. Nároèné
putování se nakonec pro nìho stane zásadním, a to nejen proto, e s otcem neije od ètyø let, není excelentní
cyklista a o pohodlí nemùe být ani øeèi
Románový debut dnes u známého Johna Greena je strhujícím vyprávìním
o dospívání a hledání sama sebe. estnáctiletý Miles, posedlý sbíráním posledních slov významných
osobností a touhou hledat velké Moná, je spíe outsiderem mezi svými vrstevníky. Jeho ivot získá zcela
novou podobu, kdy pøejde na internátní kolu Culver Creek. Zde se rychle spøátelí se svérázným
spolubydlícím a okouzlující, naprosto nepøedvídatelnou Aljakou Youngovou. Okamitì je vtaen do svìta,
kde se poruují kolní pravidla, poøádají rùzné veèírky i provokace. Miles oívá v dennodenním kontaktu s
novými kamarády a stále víc miluje fascinující Aljaku. A tak vývoj smìøuje k okamiku, kdy se vechno
neèekanì navdy zmìní...
Snili jste nìkdy o tom, e uteèete k cirkusu? Stanleymu
Pottsovi se to podaøí. A co víc, zjistí, e má údajnì velmi zvlátní schopnost: dovede se potápìt s piraòami,
ani by mu ublíily. Najde v sobì Stanley odvahu svùj zvlátní dar vyuít? A najde si cestu zpátky ke
strýèkovi a tetièce, od kterých utekl? Poetický, laskavì bláznivý pøíbìh o tom, e nìkdy pro nás vìtí
nebezpeèí ne piranì pøedstavuje ná vlastní strach.
I v tomto novém pokraèování nesmírnì oblíbené
knihy Paní Láryfáry se setkáváme s typickými dìtskými nemocemi, které trápí spí rodièe ne dìti samotné
a pøi jejich léèení pomáhá kouzelná paní Láryfáry a její èáry.
Odrácená strana umavy umava  prùzraèný, voòavý horský vzduch.
Nádherná pøíroda, úchvatná jezera, slatì, prameny øek, dokonce prales. A také místa bývalých vojenských
cvièi, kam po desetiletí nevstoupila lidská noha. Jene umava, to bohuel není jen veobjímající krása,
nádherná pøíroda a idylická krajina, jak ji vnímá snad kadý, kdo sem zavítá. I zde se mùeme setkat se
zloèinci a kriminálními pøípady. I tady s nimi mui a eny zákona svádìjí kadodenní, nikdy nekonèící
zápas
Moravský markrabì Jan Jindøich zachraòuje své klatbou stiené
manelství s Markétou Opavskou a sívá se s Brnem, jeho souèástí je i idovská ètvr. Rabín Jakob, který
kromì svých dìtí vychovává i schovanku Hester, spolupracuje s idovským rychtáøem a spoleènì øeí
zloèiny, jich se na sobì vzájemnì dopustili idé a køesané. Mordechaj a jeho dcera Noba pøeili dva
pogromy a hledají útoèitì v Brnì, kde se zatím idé a mìané tolerovali. Blíí se vak kritický den, který
provìøí sílu letitých vztahù...
Autorizované povídání známého herce Jaroslava Duka o narození, ivotì a
smrti. Pøíbìhy protkané pøítomností, volné asociace a rozmanitá setkání se Skuteèností. Knihu provázejí
zdaøilé ilustrace Zbyòka Zenkla, zamìstnance chránìné dílny Rolnièka v Sobìslavi.
ivotopisné dílo, jeho autorem je sám Karel IV., èeský král a
císaø Svaté øíe øímské a pøedevím jeden z nejvýznamnìjích Èechù vech dob.
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Kalambùr je sousloví èi vìta, která má nìkolik
významù, které se buï nelií ve výslovnosti, nebo se
lií pøízvukem a rytmem vyslovení (tj. dìlením slov).
Nìkdy lze pøipustit i pouití jíných, v daném kontextu
foneticky pøíbuzných grafémù v jednotlivých
významech. Takovýto kalambùr nazýváme kalambùrem
fonetickým.
Pøíklad:
Dostanu tì do stanu. (Vmanévruji tì do stanu.)
Do stanu tì dostanu. (Do stanu tì vmanévruji.)
Dostanu tì, dostanu. (Získám tì, získám.)
Zkuste vymyslet dalí kalambùry.
V minulých Ozvìnách byla fotografie
vyputìného rybníka v Hartùnkovì.
Tentokrát nepøila ádná odpovìï. Nevadí,
poznat místo na nové fotografii bude urèitì lehèí.
Odpovìdi k dalí soutìní fotografii posílejte na
adresu knihovna@benesovnc.cz nebo SMS na
tel. 727 814 457 do 20. listopadu 2015.
Pro výherce máme pøipraveny drobné ceny.

V minulém èísle Ozvìn jste nali PIVNÍ KVÍZ, tad jsou
správné dvojice pro kontrolu, ale myslím, e vyluèovací
metodou jste si s tím hravì poradili.
1p, 2q, 3g, 4o, 5i, 6s, 7n, 8r, 9w, 10c, 11l, 12v, 13f, 14h,
15e, 16b, 17a, 18m, 19x, 20d, 21k, 22j, 23t, 24u
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Obecní knihovna Beneov nad Èernou
Vás zve
na autorské ètení s hudebním doprovodem s autorem
knih Patálie s Èarováním, Jak se vodník vybarvil, Ne
hejkal dohejkal, Bramboøi, kniha policajtská, Není co
vyplait, Po... ...pá du... Pytel na La Manchi, a dalí.
Po vech naich exotických cestách jsme obrátili
pozornost na Evropu. Pøedstavíme vám
nejzajímavìjí místa Rakouska  vyplháme se do
Alp, zavítáme k jezerùm, vodopádùm i ledovcùm. Ve ètvrtek 12. listopadu 2015 od 17:00 hod.
Seznámíme vás se ivotem na venkovském statku,
prozkoumáme nejznámìjí mìsta, navtívíme
fantastickou èokoládovnu nebo muzeum køiálù.
SRDEÈNÌ ZVEME
Pøes Nìmecko a výcarsko spoleènì dojedeme do
Francie, kde jsme si pronajali hausbót a plavili se
po vodním kanále Du Midi. Zaijete s námi veselé
Obecní knihovna Beneov nad Èernou
i dramatické situace, které ná ivot na lodi
provázely. Projedeme se také po nejvyím mostì
Vás zve
Evropy, nahlédneme na historická místa, do
francouzských vinic èi do kráterù sopek.
na besedu nejen o knize
Jiøí Mára je autorem devíti cestopisných knih a
(Literární cena Kniního klubu 2014)
dokumentárních filmù z rùzných koutù svìta.
Více informací naleznete na
Dalibor Vácha absolvoval Pedagogickou fakultu
 dokument
Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích, obor
elmy pro své vlastnosti fascinují èlovìka od nepamìti. anglický jazyk  dìjepis. Zabývá se pøedevím dìjinami
S vìdeckým poznáním pøilo pøekvapivé zjitìní, e
kadodennosti èeskoslovenských legií v Rusku a
vlci, medvìdi a rysové nejsou kodnou, ale mají v
meziváleènými dìjinami Èeskoslovenska. Na tato
ekosystému svoji nezastupitelnou roli. V Èeské
témata ji publikoval øadu odborných studií a èlánkù.
republice jejich stavy stále kolísají. Dokument CAUSA
Je také autorem knihy Bratrstvo  Vední a dramatické
CARNIVORA hledá odpovìï na otázku, proè nae
dny èeskoslovenských legií v Rusku 19141918.
zemì v souití s velkými elmami pøedstavuje
(internet)
izolovaný ostrov uprostøed Evropy. Po filmu bude
beseda s Josefou Volfovou z Hnutí DUHA o velkých
elmách a o Rysích hlídkách. Poøádá Hnutí DUHA
Èeské Budìjovice v rámci Jihoèeských dnù s Krascem.

Slavná one man show o tom, co dìlá mue muem a
enu enou, o rozdílech, lásce, partnerství a vtipnì
utajených kvalitách obou pohlaví. "Obhajoba
jeskynního mue", kterou napsal Rob Becker,
pøedstavuje humorné pøemýlení o rozdílech mezi mui
a enami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají èasto
nedorozumìní. Pøedstavení pro jednoho herce zaplòuje
do posledního místa hleditì divadel u nás i v
zahranièí. Tato zábavná show plná vtipu a humoru
pùsobí jako balzám na dui. Hrají: Jan Holík / Jakub
Slach.
Vstup 330/300, Kè,
prodej v infocentru

Kapka hraje èeské, jihoèeské, krumlovské a jiné, pøevánì
lidové písnièky ve vlastních úpravách. Repertoár tvoøí i
vánoèní koledy a písnì. Hraje tedy tam, kde se mùe lidová
písnièka líbit.
Rezervace na tel. 602 179 119, emailu:
rcbudicek@centrum.cz
Poøádá Rodinné centrum Budíèek, o.s.
Archa Kaplice
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Vstupné 100, Kè

Moná si teï øeknete, proè i tady, v Beneovských ozvìnách na vás dotírají fotografie a pøíspìvky o
uprchlících. Myslím, e je to téma velmi aktuální a oehavé a e je dobré si pøeèíst názor èlovìka, kterého
osobnì známe. Problém pak dostává jiný rozmìr.

Do Makedonie jsem byl vyslán Senátem na pozvání èeského velvyslanectví, abych se na vlastní oèi
pøesvìdèil o situaci migraèního proudu. Celý ivot pomáhám lidem, mám sociální cítìní, jsem vìøící
katolík, ale k tomu, co jsem vidìl v Makedonii, jsem musel pøistupovat jako chladný pozorovatel. Ostatnì,
kdyby to nebylo tragické, tak je migraèní proud bizarní:
, vechny zúèastnìné státy zcela veøejnì a flagrantnì poruují primární právo EU. A na bøehy
Øecka dopravují migranty paeráci. Na území EU a dalích evropských státù se jich ujímá stát. Øecko je
autobusy pøepraví na makedonskou hranici, tedy pole je mimo EU. Makedonci je nastrkají do vlakù
s uzavøenými dveømi a pøevezou je pøes území Makedonie na hranice se Srbskem. Migranti pøejdou pøes
hranici, nasednou do srbských autobusù, které je odvezou do Chorvatska nebo Maïarska, tedy opìt do zemì
EU. A tyto státy pak migranty vezou do Nìmecka. Dennì a pìt tisíc . Kancléøka Merkelová udìlala
obrovskou chybu, e migrantùm otevøela náruè. Ji dnes nìkteøí nìmeètí zemtí premiéøi øíkají, e jejich
(nìmecké) zemské zemì jsou na hranici kapacit a mluví o stavbì plotu. A pod tlakem Nìmecka udìlali dalí
chybu lídøi EU, kdy migrantùm vzkázali, e si je zemì EU budou rozdìlovat kvótami. A tak proud
migrantù neklesá.
, naprostá vìtina migrantù nejsou akutní uprchlíci z váleèných zón, ale pokud jsou to Syøané, jdou
z táborù v Turecku a dalích relativnì bezpeèných zemí. Dnes je vak ji zøejmé, e minimálnì polovina
migrantù jsou kosovtí Albánci, Albánci, Afrièané a lidé z dalích relativnì bezpeèných zemí. Je tedy
správné nenazývat tyto lidi uprchlíky, ale migranty, ve vìtinì pøípadù ekonomiètí migranti.
Pøedstava, e tito lidé nastoupí do naich továren a pomohou nìmeckému nebo èeskému hospodáøství, o
èem sní nìkteøí politici, je zcela mylná. Vèera jsem èetl, e Nìmecko bude potøebovat 300 000 uèitelù
nìmèiny, protoe nìmecky samozøejmì nikdo z nich nemluví.
, samotný migraèní proud je bizarní. Sluníèkoví lidé z celé Evropy se sjídìjí na migraèní trasu,
aby migrantùm rozdávali namazané housky, petky s vodou a limonádami, obleèení, boty, deky a spacáky,
hraèky pro dìti. Migranti vystupují z vlaku èi autobusu, dìlají na sluníèkáøe viktorky (zvednuté prsty do
V na znamení vítìzství), berou si jídlo, nìjaké obleèení a vydávají se na cestu. el jsem asi kilometr mezi
migranty a na vlastní oèi vidím, jak po nìkolika stech metrech migranti zjiují, e ji nemají hlad èi ízeò a
odhazují jídlo vedle cesty, ta nová bunda nesedí a tak ji odhodí, do veèera je daleko, tak odhodí spacák .
Cesta do Srbska je lemována tunami odpadkù. Makedonské dìti sbírají do igelitových pytlù housky a chleby
jako krmivo pro domácí zvíøata. S plnými pytli jídla procházejí kolem sluníèkáøù, kteøí ji maou dalí
bagety pro dalí várku migrantù.
Zkouel jsem se s nìkterými bavit, anglicky trochu mluví tak kadý desátý, dvacátý. V jednom ze stanù
pøipravených pro odpoèinek migrantù na zemi obìdvá skupina asi dvaceti lidí.
Dobrý den, mohu se zeptat odkud jste?
Z Iránu.
Ale tam se neválèí.
To ne, ale jdeme za svobodou. Freedom, freedom.
A kam jdete?
Chceme kvótu do Holandska.
Proè do Holandska?
Je tam nejvìtí freedom, øíká ena zahalená v èerném èádoru.

Otevøený dopis senátora Tomáe Jirsy adresovaný pøedsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi 7. øíjna 2015
Váený pane premiére,
za posledních dvacet pìt let jsem procestoval témìø celý svìt, mluvil jsem s politiky i s lidmi v desítkách
zemí, díky své funkci se pravidelnì setkávám také s pøedstaviteli tajných slueb i kontrarozvìdky, a ve svých
padesáti osmi letech mám tedy pøirozenou lidskou zkuenost.
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Jsem, bohuel, pøesvìdèen, e v souèasné migraèní vlnì èelíme dosud nepoznanému nebezpeèí zhroucení
bezpeènostních a sociálních systémù celé Evropy i naí republiky. Bez nadsázky øíkám, e nezastavímeli
migraèní vlnu, hrozí konec evropské civilizace tak, jak ji známe.
Osobnì a na vlastní oèi jsem se seznámil s proudem migrantù, ale i s rezignací evropských státù na azylový
systém a dodrování zákonù v oblasti bezpeènostní a migraèní politiky. Pravdìpodobnì se shodneme na tom,
e nadcházející zimní období snad zpomalí tempo migrace a zároveò je tato zima poslední moností, jak se
pøipravit a zastavit proud migrantù, který mùe být na jaøe mnohonásobnì vìtí ne je souèasná situace.
Váený pane premiére, vyzývám Vás, abyste na úrovni EU prosazoval níe uvedené návrhy, a neníli EU
schopna akce, abyste tyto návrhy realizoval v rámci ÈR a jejích moností.
1. Je potøeba urychlenì zmìnit zákony tak, aby umonovaly nasazení armády a policie pro ochranu
vnìjích hranic (EU i ÈR), dále je potøeba zpøísnit postih za nepovolené pøekroèení hranice a umonit
okamité vypovìzení ekonomických migrantù. Armádám zemí EU a ÈR je tøeba dát takové pravomoci,
aby mohly úèinnì bránit masovému pøekraèování hranic národních státù. Myslím, e je zøejmé, e
musíme být pøipraveni na minimálnì doèasné zruení schengenského prostoru.
2. Souèástí legální ochrany hranic a zmìn zákonù musí být i monost ochrany hranic stavbou
nepøekroèitelných zábran. Nepøeji si to, ale mùe to být nutností a musíme na to být legislativnì i
logisticky pøipraveni. Pøípadná hrozba krácení bruselských dotací za nerespektování evropských hodnot
je bezvýznamná proti migraèní hrozbì, které nyní èelíme.
3. Na úrovni EU je nutné prosadit takové pøedpisy a dohody, které umoní odtahování lodí migrantù do
zemì pùvodu, vèetnì pøevezení pøípadných troseèníkù do zemì nalodìní.
4. Samozøejmì dosavadní návrhy EU o stabilizaci situace ve váleèných zónách, budování detenèních
zaøízení na území zámoøských státù èi podpora zemí s uprchlickými tábory jsou nedílnou souèástí výe
uvedených návrhù.
Váený pane premiére, s plnou váností se na Vás obracím s prosbou i ádostí, abyste nadcházející zimní
období vyuil k ochranì hranic EU i ÈR pøed dalí a pravdìpodobnì mnohem vìtí migraèní vlnou.
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døevina

CENÍK PRODEJE PALIVOVÉHO DØEVA  OBEC BENEOV NAD ÈERNOU
platnost od 1.3.2014
cena bez
DPH
sortiment
DPH 15% cena s DPH
skupiny døevin

jehliènaté
jehliènaté

kuláèe  2m
kuláèe, típané  1m

650 Kè / 1prm 97,50 Kè
700 Kè / 1prm 105,00 Kè

747,50 Kè
805,00 Kè

SM, BO, JD, MD, DG

listnaté mìkké
kuláèe  2m
listnaté mìkké
kuláèe, típané  1m

600 Kè / 1prm 90,00 Kè
650 Kè / 1prm 97,50 Kè

690,00 Kè
747,50 Kè

OL, OS, TP, VR, LP

listnaté tvrdékuláèe  2m
listnaté tvrdékuláèe  1m
listnaté tvrdétípané  1m

730 Kè / 1prm 109,50 Kè 839,50 Kè
780 Kè / 1prm 117,00 Kè 897,00 Kè
900 Kè / 1prm 135,00 Kè 1 035,00 Kè

DB, BK, JV, KL, JS, BR, JL

1prm = døíví srovnané do hránì 1m x 1m x 1m nebo 2m x 1m x 0,5m
pro obèany Beneova nad Èernou je doprava po obci a pøilehlých osadách zdarma
palivo bude dodáváno do vyèerpání zásob, pøi nedostatku nìkterého ze sortimentù nebo døevin, bude nabídnuto
alternativní plnìní
maximální mnoství je 8 prm, je moné objednat vìtí mnoství, toto bude dodáno po naplnìní vech objednávek,
pøi dostateèné zásobì poptávaného sortimentu

OBJEDNÁVKA PALIVOVÉHO DØEVA PRO ROK 2016
ADATEL :
Jméno a pøíjmení :

..

Adresa :
Telefon :

..

Email :
OBJEDNÁVÁM :

.
prm jehliènatého paliva kuláèe
.. prm jehliènatého paliva típané
prm listnatého mìkkého paliva kuláèe
.. prm listnatého mìkkého paliva típané
.. prm listnatého tvrdého paliva kuláèe
.. prm listnatého tvrdého paliva típané

PODPIS ADATELE :

..

PØEVZAL :
.
DATUM :
...
maximální moství je 8 prm, lze objednat vìtí mnotví to bude dodáno pouze pøi nadbytku
palivo bude dodáváno do vyèerpání zásob
objednávky lze podávat do 31.4.2016
objednávky budou vyøizovány postupnì podle data doruèení a zásob jednotlivých sortimentù
Vydavatel: Obec Beneov nad Èernou, Beneov nad Èernou 126, 382 82, IÈ: 00245780, ev.è. MK ÈR E 17508. Uzávìrka pøíspìvkù vdy
20. v mìsíci, kontakt: knihovna@benesovnc.cz, starosta@benesovnc.cz. Beneovské Ozvìny v internetové podobì na www.benesovnc.cz
Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi. Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OÚ.
Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Datum vydání 4.11.2015
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