Beneovské

ozvìny

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Prosinec 2015

1.12. od 17:00 hod. na námìstí
s kulturním programem a
jarmarkem
6.12. od 17:00
na námìstí
12.12. od 17:00 hod. koncert
v kostele sv. Jakuba Vìtího v Beneovì
nad Èernou. Vstupné 70, Kè
22.12. od 16:30 hod.
 Sedmikráska
28.12. od 19:00 hod.
v kostele sv. Jakuba Vìtího v Beneovì nad
Èernou. Vstupné dobrovolné
29.12.
 zaèátek v 9:00
hod.  více na plakátech k akci
Více na plakátech k akcím.
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Váení spoluobèané,
èas se opìt nachýlil a my vcházíme do posledního mìsíce letoního roku. Byl to rok plný zmìn nejen pro
nás a pro nai republiku, ale pro celou Evropskou unii a témìø celý svìt. Pøejme si, aby nai lídøi
nepodporovali politiku, kdy brání své strategické a ekonomické zájmy, ale pøedevím zájmy nás  obèanù.
Právì nastávající doba adventu je dobou zamylení a pøípravy na Vánoce, které pro nás vechny znamenají
klid a pohodu. Pøemýlíme nad tím, jak koho obdarovat a jaké dárky si sami pøát. Pozitivní náladu a dárky
dostáváme po celý rok v rùzných podobách. V naí obci také prostøednictvím naich spolkù, které pro nás
pøipravují kulturní, sportovní a soutìní programy. Napøíklad naim beneovským fotbalistùm se letos
daøilo, dolo k zlepení úrovnì fotbalu a výsledky nás nejednou potìily. Také zaèínající áci si zaslouí
obdiv a doufejme, e se bude daøit i novì zaloené pøípravce  nejmením fotbalistùm. Hasièi pro nás kromì
soutìí a ostatních kulturních akcí pøipravili oslavu k 135. výroèí zaloení SDH Beneov nad Èernou,
v letoním roce nejvìtí akci v obci, která se velmi vydaøila. Dìti a nejen ony ocenily skvìlou pøípravu
stezky odvahy. Spolek pro záchranu budovy kostela v Klení dokonèil dalí stavební úpravy naí nejstarí
památky a z tohoto dùvodu se zatím v této budovì nebudou poøádat koncerty, na kterých také bývala hojná
úèast. Novì vzniklý klub Ulita si pro nae nejmení pøipravil spoustu zajímavých akcí. Nadále záslunou
aktivitu pro dìti a rodièe odvádí Mateøské centrum Klubíèko spoleènì se Sdruením rodièù Kruh. Vznik
komunitní koly v Beneovì se osvìdèil hlavnì v tom, e nai obèané nemusí dojídìt za vzdìláním jinam. I
dalí pøipravené programy jsou naimi obèany oceòované. Do kulturního programu se svými aktivitami
zapojovaly i mateøská a základní kola. V neposlední øadì je tøeba zmínit i ná klub dùchodcù, který pro
nae seniory pøipravuje bohatý program. V pøedvánoèním èase pøipravily zmiòované spolky dalí akce,
které nás urèitì pøíjemnì potìí a naladí. Vem patøí velké podìkování.
Pøeji Vám pøíjemné proití adventu a vánoèních svátkù, pohodu, zdraví a lásku.
Veronika Korchová, starostka obce

byla provedena na základì rozhodnutí
Odboru ivotního prostøedí a úøadu územního plánování Mìstského úøadu Kaplice o povolení stavby
Rekonstrukce ÈOV Beneov nad Èernou èj. MìK/00037/2012 ze dne 9.1.2012.
Do zkuebního provozu byla èistírna odpadních vod uvedena v prosinci roku 2014 rozhodnutím Odboru
ivotního prostøedí a úøadu územního plánování Mìtského úøadu Kaplice èj. MìK/26203/2014 ze dne
19.11.2014.
V prùbìhu zkuebního provozu èistírny odpadních vod v obci Beneov nad Èernou byly postupnì
odstraòovány vady a nedodìlky z pøejímky stavby, provedeno zapracování technologické linky ÈOV (dovoz
aktivovaného kalu), byl doladìn a doplnìn øídící systém a identifikovány problémy v technologii ÈOV,
které byly postupnì odstraòovány. Byly potvrzeny projektované parametry ÈOV.
Dne 10.9.2015 byla na základì ust. § 112 odst. 1 a § 114 zákona è. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a
zákona è. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní øád) na èistírnì odpadních vod provedena Èeskou inspekcí
ivotního prostøedí, oddìlením ochrany vod kontrola vodopravní dozor. Kontrola byla zamìøena na
dodrování podmínek povolení vodopravního úøadu ke zøízení vodního díla, dodrování podmínek povolení
k vypoutìní odpadních vod, z nich ve vazbì na zpùsob jejich provozování a sledování jejich provozu a
dodrování ustanovení vodního zákona. Závìrem kontroly byla konstatována skuteènost, e pøi provozovaní
ÈOV Beneov nad Èernou nedochazí k poruování zákona.
Dosavadní provoz prokázal, e ÈOV v Beneovì nad Èernou je schopna plnit standardy dané NV 61/2003
Sb. a NV 229/2007 Sb.. :
BSK5
min 1,82 mg/l
max 7,81 mg/l
O 4,13 mg/l
CHSKCr min 19,0 mg/l
max 50,0 mg/l
O 35,0 mg/l
NL
min < 5,0 mg/l
max 14,0 mg/l
O < 6,7 mg/l
NNH4 min < 0,08 mg/l max 1,44 mg/l
O < 0,29 mg/l
Pcelk.
min < 0,02 mg/l max 2,15 mg/l
O < 0,76 mg/l
Na základì výe uvedeného doporuèuji uvést èistírnu
odpadních vod v Beneovì nad Èernou do trvalého provozu.
v Èeských Budìjovicích dne 27.11.2015 Ing. Radek Mára
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Blíí se konec roku, èas bilancování, oslav, koncertù a plánování na pøítí rok.
Kdy budeme bilancovat, odvedl "spolek pro záchranu budovy kostela v Klení " velký kus práce: v letoním
roce probìhla oprava zbývající èásti kostela, tedy pøezdìní pokozených výe uvedených konstrukcí. Spolu s
tím byly provedeny i nìkteré omítky v horních èástech kleneb. Financování bylo z dotaèního programu pro
památky v Kaplickém kraji a zajistil jej vlastník objektu. Nae spoluúèast èinila 51 967,00 Kè. Zajistili jsme
projekt elektroinstalace objektu, který byl úøadem památkové péèe a stavebním úøadem kladnì pøijat.
Objednali jsme firmu pro provádìní elektroinstalace, která její realizaci dokonèí jetì v tomto roce.
V interiéru kostela byl proveden restaurátorský prùzkum omítkových a nátìrových vrstev.
Kvùli staveniti, které je nyní uvnitø kostela, nebude letos ádný vánoèní koncert ,ale pøipravili jsme pro
s punèem pro zahøátí. Mùete
vechny pøíznivce
si prohlédnout nejen nai práci, ale i práci fa Feston, která provádìla opravy a patøí jim nae velké
podìkování, hlavnì panu Pavlu Jurèíkovi.
Podìkovat bychom chtìli ale i vem ostaním, kteøí nás finanènì podpoøili. Zejména OÚ v Beneovì nad
Èernou a vem ostatním lidièkám, kteøí poslali peníze na ná úèet.
Pøejeme vem mnoho úspìchù v roce 2016 a vìøíme, e nás pøijdete podpoøit v naem konání na nìkterý z
naich koncertù, které pro vás plánujeme na pøítí rok. Vèas vás budeme informovat prostøednicvím
Beneovských ozvìn.
Za spolek pro záchranu budovy kostela v Klení Kateøina Koleová

Vyuèování bylo zahájeno 1.záøí 1930 s 35 áky v
obecné kole a s 15 dìtmi ve kole mateøské.
V pedagogickém sboru dolo jen k malým zmìnám,
výpomocnou uèitelkou byla jmenována Anna
Eisensteinová, pùvodem z Èeských Velenic. Na místo
výpomocné uèitelky enských ruèních prací nastoupila
Hermína Jagschová z Nových Hradù. V øíjnu bylo
ministerským výnosem pøi zdejí kole zøízeno místo
uèitelky enských ruèních prací (tzn. ne u jen
výpomocné). Pøísluná uèitelka mìla povinnost vyuèovat
dle potøeby i na jiných kolách. enské práce se vyuèovaly v jednom oddìlení po 6 hodinách týdnì.
Øímskokatolické náboenství se vyuèovalo ve 2 oddìleních po 4 hodinách týdnì.
30.listopadu pøi vánoèní nadílce daroval odbor Národní jednoty poumavské z Beneova u Prahy 50 párù
obuvi a látku na aty pro 50 dìtí.
K 1.prosinci bylo po 10 letech provedeno v republice sèítání lidu. V Nìmeckém Beneovì bylo pøítomno
1679 obyvatel, z toho 164 Èechù a 1515 Nìmcù. Proti sèítání v roce 1920 sice pøibylo v Beneovì 100
Èechù, ale hodnì Èechù se stále jetì hlásilo k nìmecké národnosti.
4.èervna 1931 uspoøádala Vlasteneckodobroèinná obec baráèníkù národní slavnost, na kterou pøijel
velký poèet Èechù z Èeských Velenic, Nové Vsi, Suchdola, Byòova, Kaplice, Rozpoutí, Nových Hradù a
celého okolí. Ve 2 hodiny odpoledne se hosté v národních krojích shromádili pøed kolou, kde byli uvítáni
rychtáøem K.Kozlíkem. Slavnost byla zahájena prùvodem v èele s cyklisty na ozdobených kolech. Veèer se
konal vìneèek. Úspìch slavnosti posílil národní ivot Èechù v Beneovì.
Na závìr kolního roku se konal zdaøilý kolní výlet na Kohout, odtud do Slavèe, kde byli áci pohotìni
paní Terezií Kozlíkovou, chotí øídícího uèitele ve Slavèi, matkou Karla Kozlíka.
Koncem èervna zpùsobila vichøice velkou kodu na støee koly; ve kolní zahradì vyvrátila nìkolik
stromù.
Pøi kole bylo utvoøeno rodièovské sdruení. Ministerstvo kolství a národní osvìty ustanovilo kolní
obvod zdejí koly: Nìmecký Beneov, Klení, Nìmecký Rychnov, Valtéøov, Hartunkov, Kuøí, Dluhotì a
Velký Jindøichov.
Nesplnìna zùstala dvì pøání: definitivní úprava kolní budovy a zøízení mìanské koly. actvo tak
nemìlo zatím pro pøílinou vzdálenost monost navtìvovat mìanskou kolu a tím zùstalo ochuzeno o
vzdìlání, které bylo vude poadováno.
Na základì kolní kroniky zpracovala B. Michlová
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U delí dobu jsem se snaila dopátrat, jak to
bylo v minulosti s beneovskými høbitovy. Na
mìstských dobových plánech toti bývá kromì
souèasného vyznaèen i starý høbitov. Díky
materiálùm, které obecnímu úøadu poskytl pan
Wilhelm Sonnberger z Lince, se ve
vysvìtlilo.
 Pùvodní høbitùvek kolem kostela byl zruen
v roce 1786 a byl nahrazen høbitovem, který se
nacházel v dolní èásti obce pøi cestì do
Nových Hradù.
 V roce 1907 byl zaloen nový souèasný
høbitov (vysvìcen 26.7.1907), starý høbitov
pøestal být pouíván v roce 1908 a definitivnì
byl zruen v roce 1923.
Jistì stojí za úvahu, jak by se dal pìknì
poloený pozemek starého høbitova dùstojnì
vyuít.
Starý høbitov na plánku v pravém dolním
rohu.
Blanka Michlová

Na minulé fotografii jste správnì poznali
památný modøín na Tøebíèku.
Správnou odpovìï poslali: Erich Mann,
Suchnová Blanka, Klingerová Aneka,
Pourová Martina, Klingerová árka,
Klingerová Zdenka, Vaniová Vlasta, Korch
Petr, Maleninský Jaroslav ml., Boleèková
Hana, Remiá Jiøí
Odpovìdi na poslední letoní soutìní
fotografii posílejte na adresu
knihovna@benesovnc.cz nebo SMS na tel.
727 814 457 do 20. Prosince 2015.
Pro výherce máme pøipraveny drobné ceny.
RL

Letoní poslední úkol pro protrénování vaí pamìti je
oblíbená logická úloha se sirkami.
Pøed sebou vidíte rovnici, která se na první pohled
nerovná. Vaim úkolem je pohnout jednou sirkou tak,
abyste dostali správnou rovnici. (Není moné pøekrtnout
znaménko = aby vznikla nerovnice, chceme rovnici).
Úloha skuteènì jde vyøeit, ale je pomìrnì tìká.
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Vìøte nevìøte, po svìtì jich chodí spousta. Nazývají se rùznými jmény, jsou na nì hrdí a mají ten
um, uhnízdit se vude, kde jim jsou dveøe otevøené. Køiují si cesty, vzájemnì se pobízejí, vyprovokovávají
se a pak zase uklidòují a vysvobozují.
Nenávist je roztaitá a vudypøítomná, krutost se jí pak vysmívá a podnìcuje ji k tomu. Zloba
s hnìvem se vìtinou uhnízdí nìkde pohromadì a také blízko nich. Je jim spolu dobøe a vìtinou
vyhledávají slabá místa, kde snadno roste jejich síla. Tito zmínìní se neustále vybízejí k aktivitì a èím více
se podporují, tím jich pøibývá a mají na Zemi i více místa. Lákají k sobì strach, pokud je na blízku,
shovívavì se pøipojí.
Velmi se bojí nìhy, protoe ta se na nì poloí, e vìtinou její jemnou sílu neunesou a uteèou pryè.
Ale nìkdy se nìha zalekne i jich a jejich daru vznìtlivosti. Pak se nìnost rozplyne jako pára. Upøímnost by
se nejradìji dostala do co nejvíce míst, ale je vytlaèována lí, která se pak vkrádá rychle a neomalenì, a
pomluvy jsou její ivnou pùdou.
Pøejícnost si myslí, e její otevøená náruè bude také vítána s otevøenou náruèí, ale èasto jí ruce pøetne
vypoèítavost a závist. Vypoèítavost si spoèítá, zda se jí to vyplatí, a spolu se záludností a nevybíravostí
zahájí svou cestu za vysnìným a jasným cílem. Pokud jim do ní pøijde bystrost a prozíravost, tak jejich cesta
mùe skonèit tak rychle, jak zaèala.
Dá se øíci, e závisti je na svìtì pøehrel a její pozice na výivné pùdì nezkrotnì roste. Je tichá,
nepøedvídatelná, vybere si kadé místo nespokojenosti, nudy a chtivosti, které ji iví, aby nepøestala mít
sílu. Vìtinou se tak pøejídá, e svùj prostor úplnì seere. Tam pak nespokojenost pøevezme roli a vezme
s sebou nìjakou nemoc, aby to dojedla. Nìkdy se pøiiví i intrikáøství. Bohuel se kolem tìchto íøí strach,
obava a také zklamanost a køivda, které jako popel sedají i na místa, kde je upøímnost, víra a pøátelství. Tato
místa se potom usilovnì a vytrvale brání, v èem jim pomáhá úsilí a vùle. Spolu se sluností a hrdostí èistí
prach usazený na víøe a pøátelství a ty se vìtinou zase rozzáøí.
Strach je dobrý pøítel, ale zlý pán, a tak ho vìtinou vude mají rádi jako pøítele. Ale jakmile se
chytí pravé role a zaène vládnout, jeho místo horko tìko nìkdo vezme zpìt do svých rukou. Jeho vláda je
sklièující. Odvaha a nadìje i s vùlí vìtinou pøijdou jako na zavolanou, a pokud si jich nìkdo vimne a ony
dostanou monost být pøítomné, pomohou svým armem a se sebejistotou vykøesají i z posledních plamínkù
teplo.
Haminost a nenasytnost se èasto jako hyeny nacpávají spolu se závistí, ale vìtinou pak neunesou
svou tíhu a prasknou a namísto sebe nechají chátrat svá oputìná obydlí. Opravit je mùe pouze skromnost a
uvìdomìlost, ale pokud zbydou jen trosky, ani snaha jim nepomùe. Tam se vecpe sebelítost, která vede
k sebeznièení, a vùbec jí to není líto. A jak se tak likviduje, zkrouenost a nejistota si ji brousí zuby, aby si
mohla vzít poslední kus vance. Ale pokud se jim to podaøí a skromnost, pokora a èest zùstanou, tak jim
k ivotu staèí málo a spolu s radostí si to uijí.
Radost je høejivá, pøijde vude tam, kam ji pustí, a vìtinou si vybírá jádra obydlí. Kdy jí nìkde
nechtìjí, nevtírá se, má jinde místa dost. I spokojenost a tolerance pøijde jen do dveøí otevøených a vyhýbá
se tìm koutùm, kde èíhá závist, zloba a árlivost. árlivost nelítostnì spokojenosti dveøe zavøe pøed nosem a
nevlídnì se dívá ze svého úkrytu, kdy zaútoèit. Nebývá tam, kde je dùvìra a vìrnost, ale i ty dokáe
pøehlédnout. Je tìkavá, ostrá a slepá. Pøejícnost a volnost ene na sto honù a lásce staví tlustou zeï. Èasto
do té zdi sama naráí tak dlouho, a se znièí. Co víc, nìkdy znièí i spousta míst kolem sebe. Její tupozrakost
ji dohání k ílenství a k agresi. A ta má alespoò hned své místo. Zasahuje témìø ve a prostøedí kolem ní
zaèíná tupìt a nepotøebuje nic jiného, naopak se zaène agresí sytit. Pøedvoj jí èasto dìlá i panovaènost a
jeitnost. A kdy vytvoøí pak koalici s násilím a hrubostí, svému okolí zaènou znaènì dominovat. To
z povzdálí pozoruje opatrnost a ostraitost.
Opatrnost je rovná, pøímá, ale èasto pøehlíená a vìtinou ji pøeválcuje strach a úzkost, která krtí.
Pokud opatrnost dostane spolu s houevnatostí a citem anci, nepustí agresi pøes práh a vyplují spolu do
nových moností. Trpìlivosti je vcelku jedno, vedle koho bude bydlet, ale nechává na sebe èasto dlouho
èekat, aèkoli jí je vude zapotøebí. Cit má rád kolem sebe nìhu, lásku a touhu. V jejich pøítomnosti roste síla
a vìtinou tak velká, e neumoní krutosti, agresi, závisti a nenávisti zaútoèit.
A tak po celém svìtì chodí, jetì s jinými dalími. Protínají si cesty, naráí na sebe, podporují se,
ustupují si, a tak si hledají své místo. Avak mohou ho mít pouze tam, kde jsou pro nì dveøe otevøené.
Nikola Sarauerová, Hartunkov
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Verovaná pohádka o trochu nezbedném kouzlení.
...a nejen pro dìti.
Lucie Seifertová a Lenka Eckertová Vás velmi vtipnou
formou provedou úskalími a nebezpeèími, které èíhají na internetu na Vás a Vae dìti.
Nela je pùvabné dìvèátko, které maminka
promylenì smìruje na titulní stránky magazínù. Jana Malá si prostøednictvím dcery chce splnit tajné pøání
být svìtovì úspìná. Nelu, jako témìø kadou holèièku, zpoèátku baví dávat si ondulovat vlasy, malovat se
a toèit se pøed zrcadlem. Ovem cesta do záøivého svìta modelingu èi pøed kameru je trnitá, lemovaná
prohranými konkurzy. Vechny plány se obìma vymknou z ruky. Kdo teï Nelu vysvobodí?
Kniha rozhovorù o svìtle a tmì velitelské funkce
nejvyího stráce sídla prezidenta republiky. Kniha, ve které nebyl dodren pøíkaz "nehodící se krtni". Za
96 let existence Hradní stráe jde o historicky první zpovìï jejího velitele.
Kniha Kateøiny Tuèkové Fabrika vypráví pøíbìh pìti generací rodu
Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna pøiel v roce 1776 jako chudý vlnaøský odborník. Zanedlouho
vak zaloil manufakturu a stal se jedním z nejvýznamnìjích textilních baronù. Ve strhujícím vylíèení
rodinné historie se odráí i celá 250 let trvající minulost moravského Manchesteru. Kniha je doplnìna
odbornými hesly a fotografickým materiálem z brnìnských archivù, a je tak dokonalým prùvodcem po dnes
ji zaniklém textilním Brnì. Publikace vychází u pøíleitosti výstavy Brno  moravský Manchester,
uspoøádané na pøelomu let 2014 a 2015 v Moravské galerii v Brnì.
Historický cestopis aneb literatura faktu, z oblasti
Jiního Banátu, který pojednává o prvním osídlování Rumunska Èechy, kteøí byli nuceni opustit svoji
rodnou vlast. Autor popisuje osudy lidí od roku 1820, kteøí ili, vyrùstali a dosud ijí v èeských vesnicích
Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Bígr, Ejbentál a umnice.
Zaèátkem 19. Století Evropa procházela hlubokou krizí. Krize zachvátila i rakouskouherskou monarchii.
Nejvíce byly postieny Gubernie. Rakouská vláda nala øeení v osidlování v liduprázdných územích
Rumunska. Nejdøíve byly osídleny úrodné níiny Banátu v okolí Temeváru osadníky z Rakouska,
Nìmecka a z malé èásti francouzy. Nejhorí území jiního Banátu, vysoko v horách nad Dunajem, bylo
urèeno pro osadníky z Èech. Dìj knihy popisuje osud tìchto lidí od roku 1820.
Lenka ák  Biolenka se zabývá vìdomým vaøením a ètenáøùm své první
knihy dokázala, e se dají etøit peníze, zdraví i pøíroda maximálním vyuitím navaøených surovin.
V nové kuchaøce Peèeme z kvásku, která navazuje na pøedchozí bestseller, vás nauèí péct kváskové peèivo v
troubì, na páøe i na ohni. Najdete v ní ve od zaloení kvásku, peèení a napaøování chleba i housek a po
kváskové buchty, koláèe i vánoèku. Nauèíte se péct chleba tzv. na míru bez pouití vajec, mléèných
produktù, masa, krobù a chemie.
Ve ètvrtek 26.listopadu se v knihovnì uskuteènila poslední z
øady besed naplánovaných na letoní podzim. A myslím, e byla
hodnì vydaøená. Hlavnì pokud jde o osobu pana Váchy. I kdy
téma jeho psaní je pomìrnì vyhranìné  èeskosloventí legionáøi
v první i ve druhé svìtové válce  ani eny, kterých byla
pøítomna vìtina, se rozhodnì nenudily.
Bìhem podzimu jste se mohli v knihovnì setkat s rùznými
zajímavými lidmi. Frantikem Niedlem a Aloisem Sassmannem
poèínaje, pøes cestovatelské promítání Márových, a konèe
Mistrem Reiki, Tomáem Broem. Kadý z hostù si nael své
publikum a vdy jsme odcházeli spokojeni. A snad i hostùm se u
nás líbilo. Vzhledem k tomu, e knihovna bude od 14. prosince
do konce roku uzavøena, dìkuji vem návtìvníkùm za pøízeò a
pøeji krásné a pohodové proití vánoèních svátkù a do
nadcházejícího roku hodnì zdraví, tìstí, spokojenosti a úspìchù
v osobním i pracovním ivotì.
Rùena Lepová
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sídlo MAS: ikovo námìstí 107, 373 12 Borovany
1.dubna. 2016
støedokolské nebo vysokokolské vzdìlání v oblasti ekonomiky a administrativy, projektového
øízení, základy úèetnictví
 praxe v oblasti pøípravy a administrace projektù a jejich vyúètování min 2 roky.
 znalost práce na PC ( WORD, Excel, Outlook, Internet)
 organizaèní schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
 znalost zákona o veøejných zakázkách è.137/2006 Sb. v plat. znìní
 øidièský prùkaz
 znalost nìmeckého jazyka  výhodou
 ivotopis s prùbìhem praxe
 motivaèní dopis
RNDr. Zuzana Guthová  manaerka MAS tel.: 724643050, guthova@cb.gin.cz
Motivaèní dopis ivotopisem je nutno doruèit písemnì nebo elektronicky
Pohovory s uchazeèi probìhnou v termínu leden 2016
Vyhlaovatel si vyhrazuje právo zruit toto výbìrové øízení kdykoliv v jeho prùbìhu èi
nevybrat ádného uchazeèe.
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 4.12.2015
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