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Vá�ení obèané,
ocitli jsme se na zaèátku roku 2016 a jsme
zase o rok star�í a o rok v souèasném století
dál. Po svátcích jsme v�ichni nastoupili do
pracovních procesù, dìti do �koly a zase
bude v�e ubíhat a plynout jako døív.  Nám
nezbývá ne� plynutí èasu pøijímat a sna�it se
zlep�it to, co se zlep�it dá.
  Na poèátku prvního týdne nového roku se
zapoèaly opìt práce na rekonstrukci
vodovodu a kanalizace. Prùjezd obcí bude
tedy èásteènì omezen a oznaèen dopravním
znaèením. Prùjezdu je tøeba vìnovat
zvý�enou opatrnost. Doufejme, �e v�e bude
probíhat, tak jak má, a v�ichni se doèkáme
v tomto roce nového povrchu silnice. Tím
se zkvalitní prùjezd obcí i její vzhled..
Dle schváleného rozpoètu na rok 2016  pøipravujeme dal�í rekonstrukce a opravy, mezi jinými opravy
nìkterých chodníkù, komunikací, cest atd. Prostøednictvím zpravodaje budete i nadále o pøipravovaných
akcích informováni.
  Pøeji Vám v�em zdraví, �tìstí, lásku, pohodu a mnoho pracovních úspìchù v roce 2016.
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Vá�ení obèané,
blí�í se Staroèeská koleda, která letos vychází na 6.února. Ji� tøi roky øe�íme situaci, aby setkání  koledníkù s
�enskou koledou bylo v døívìj�ím èase. Varianty byly, buï udìlat dal�í pánskou koledu, ale tolik koledníkù
(nad�encù) v Bene�ovì není. Dal�í návrh byl, aby koledníci chodili dva dny, co� taky neuspìlo. Tak nyní na
poslední masopustní schùzi bylo navrhnuto, �e by èást Bene�ova nad Èernou chodila �enská koleda. Je
pravda, �e Bene�ov se nám rozrùstá a koledníci toho mají za celý den hodnì. Stále sly�íme, �e prolétnou
okolo domù, ani se nestaèí pohostit a pokraèují dále. Tak�e jak by to mìlo letos probíhat? Koledníci vyjdou
ráno jako ka�dý rok. Kolednice by vy�ly kolem jedenácté hodiny a �ly by trasu: Nahoru ke køí�ku, lesácké
bytovky, ZTV, Opelkovi a zpìt okolo rodin Èermákových, bytovky è.113 a èp.115 , celou Rafandu, a� po
bytovku èp.349.Poté by pokraèovaly svojí trasu. Proto�e by koledníkùm u�etøily èas, do�lo by k setkání
obou koled na námìstí po 16:00 hodinì. V�e se musí je�tì doladit a urèitì budeme obèany informovat je�tì
v únorovém zpravodaji a rozhlasem Obecního úøadu.
 Dal�í informace: letos byly koupeny koledníkùm nové klobouky, zámeènictví Josef Dvoøák udìlalo nové
konstrukce a dìlají se nové rù�ièky. Panu Dvoøákovi velice dìkujeme za vyhotovení konstrukcí a
podìkování patøí v�em, kdo se podílí na výrobì rù�ièek. Nyní se budeme v�ichni tì�it, aby nám vy�lo pìkné
poèasí a Vy, obèané, jste byli spokojeni, �e se u nás v Bene�ovì n/Èernou stále dr�í tato tradice.

Za Masopustní koledu Jaroslava �tefániková

V této slavnostní pøedvánoèní dobì se u nás konalo mnoho kulturních akcí pro potì�ení naás v�ech. Tady je
jen namátkou nìkoli obrázkù, které Vám vánoèní atmosféru pøipomenou.



     Vyuèování bylo zahájeno 1.záøí 1931 se 41 �ákem v obecné �kole a 12 dìtmi ve �kole mateøské.
     Správcem �koly byl opìt Karel Kozlík, novì jmenovaným výpomocným uèitelem Jan Novák z Homol,
uèitelkou �enských ruèních prací Hermína Jagschová, uèitelem nábo�enství Franti�ek Kutan.
     Zaèátkem øíjna provedl Karel Kozlík sbírku mezi Èechy ve prospìch Matice �kolské. Sbírka vynesla 75
Kè.
V den státního svátku 28.øíjna uspoøádal uèitelský sbor dùstojnou oslavu spojenou s besídkou a pøedná�kou.
Veèer se konala oslava pro dospìlé s pøedná�kou uèitele Nováka a pøedná�kou se svìtelnými obrazy "Hore
Váhom", kterou pøednesl K.Kozlík.
     Prosincová vánoèní nadílka u vánoèního stromku byla opravdu slavnostní. Úspì�né bylo vystoupení dìtí
mateøské �koly i divadelní pøedstavení �ákù obecné �koly. �actvo nastudovalo divadelní hru se zpìvy
"Vánoce v horách", obraz z dìtského �ivota o tøech jednáních od K.Hubálka. Dìti byly opìt bohatì
obdarovány �atstvem, obuví a koledou.
     Také pøi pøíle�itosti narození T.G.Masaryka sehráli �áci v hostinci pivovaru divadelní hru "Tatíèkovi" a
provedli �ivý obraz "Hold Masarykovi". V�echny slavnosti byly zdaøilé a hojnì nav�tívené.
     Od 31.bøezna 1932 �actvo mìlo mo�nost naslouchat �kolskému rozhlasu. Svùj radiový aparát zapùjèil
øídící uèitel Karel Kozlík.
     Na oslavu Svátku matek sehrály dìti M� hru Èervená Karkulka. Po pøedstavení rozdaly maminkám
kytièky karafiátù.
     I v tomto roce se celá �kola vydala v èervnu na Sokolèí. Pøi té pøíle�itosti nav�tívily dìti elektrárnu v
Hradi�ti.
     Na pøání rodièù podala správa �koly návrh na nepovinné vyuèování nìmeckému jazyku, jemu� by se
vyuèovalo v jednom oddìlení po dvou hodinách týdnì.
     Proto�e dosavadní volání po zøízení me��anské �koly zùstalo bez ohlasu, rozhodla se správa �koly �ádat
Ústøední Matici �kolskou v Praze o zøízení kurzu s uèivem mì��anské �koly.
     V dubnu 1932 se konaly obecní volby. Vzdor velkým agitacím osmi nìmeckých stran dostala èeská
volební skupina 134 hlasy, o 4 hlasy více oproti posledním volbám. Èeský �ivel ale potøeboval hospodáøské
posílení, proto�e zvlá�tì v tomto roce trpìl v�eobecnou nezamìstnaností.
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   1  6.5   1  NC Dolanský Luká�              | 1936 2082 cze |    21.0
   2  6.0   3  NC �afránek Václav             | 1780 1819 cze |    20.5
   3  5.0   6  NC Rolinek Dominik             | 1720 1705 cze |    22.0
   4  4.5  13  NC Rolinková Lucie             | 1367 1713 cze |    20.5
   5  4.5   2  NC Rolinek Franti�ek ml.     | 1897 1661 cze |    19.0
   6  4.0   4  NC Ka�par Jaroslav               | 1744 1602 cze |    20.5
   7  4.0   7  NC Frèka Bohumír                 | 1580 1521 cze |    18.0
   8  4.0   9  NC Mikuliè Bohumil           | 1550 1599 cze |    17.0
   9  4.0  17  NC Èajan Jan                     | 1250 1486 cze |    16.5
 10  4.0  19  NC Èajan �tefan                | 1250 1383 cze |    13.5
 11  3.5  18  NC Èajan Pavel                  | 1250 1520 cze |    19.5
 12  3.5  11  NC Èajan Karel                  | 1500 1478 cze |    19.0
 13  3.5  12  NC Komenda Václav            | 1380 1474 cze |    18.0
 14  3.0  21  NC Rolinek Franti�ek st.     | 1200 1439 cze |    19.0
 15  3.0   8  NC Adigamov Vladimír         | 1550 1459 cze |    18.5
 16  3.0   5  NC Lefler Václav                | 1727 1434 cze |    17.0
 17  3.0  10  NC Juhás Jaroslav              | 1500 1271 cze |    15.0
 18  2.5  15  NC Dolanský Michal           | 1250 1325 cze |    14.5
 19  2.5  22  NC Rolinková Adéla           | 1150 1263 cze |    13.5
 20  2.0  14  NC Plza Ladislav               | 1350 1226 cze |    18.5
 21  1.0  16  NC Dolanský Václav           | 1250 1038 cze |    13.0
 22  0.0  20  NC Maleninský Jaroslav       | 1200  557 cze |    15.0

V úterý 29. 12. se v bene�ovském klubu dùchodcù utkalo 22 �achistù.
Z dùvodu vysokého poètu úèastníkù turnaje o dvojicích soupeøù
rozhodoval poèítaèový program.
V�em hráèùm dìkujeme za úèast a tì�íme se na dal�í setkání.  Jak v�e
dopadlo, ukazuje následující tabulka.
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        V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/57.0633 Polytechnická výchova v Z� Bene�ov nad Èernou, do
kterého se zapojili �áci 7. a 6. roèníku vzniklo nìkolik hezkých výrobkù. �áci zaznamenávali prùbìh své
práce do portfolia �áka. V rámci projektu do�lo také k vybavení �kolní dílny o základní pracovní nástroje a
náøadí pro ka�dé pracovní místo a souèasnì i k poøízení nìkolika potøebných elektrických strojù, které
budou slou�it pøedev�ím k pøípravì materiálu pro výuku. Nìkteré výrobky poslou�í jako pomùcky pro
výuku, jiné zpestøí pobyt dìtí v dru�inì.

          I na sklonku roku 2015 nás sportovci ze Základní �koly úspì�nì reprezentovali. Podrobnìji je v�e
uvedeno v následujícím pøehledu.

      Dne 15. prosince 2015 se uskuteènily v na�í Základní �kole v Bene�ovì nad Èernou oblíbené vánoèní
trhy spojené s kulturním programem u ozdobeného stromeèku. V�ichni ve �kole se s pøedstihem dùkladnì
pøipravovali  nad�enì vyrábìli vánoèní ozdoby, v�emo�né okrasné, krásné i u�iteèné pøedmìty s vánoèní
tematikou, pekli perníèky a chystali dal�í druhy výborných pochutin.
       Kolem 15. hodiny se dostavili babièky, dìdeèkové, maminky, tatínkové, bývalí �áci a mnoho pøátel
�koly a vìt�inu tìch krásných vìci si koupili, aby jim doma pomohly dotvoøit vánoèní atmosféru. Výtì�ek z
vánoèních trhù poslou�í k realizaci rùzných aktivit �ákù �koly.
       Na závìr si v�ichni u rozsvíceného stromku poslechli nìkolik hezkých vánoèních písní a koled. Za
projevenou pøízeò mnohokrát dìkujeme.

        Jako u� tradiènì se i v tomto �kolním roce �áci a pedagogové na�í �koly rozlouèili s konèícím rokem
úèastí na pøedvánoèním koncertu v místním kostele. V dùstojném slavnostním prostøedí zaznìly pøekrásné
písnì a hudba v podání na�ich vánoènì naladìných dìtí. Atmosféra nikomu nedovolila vyru�ovat nebo
polevit v pozornosti. Na necelou hodinu se tedy celý kostel pøenesl do oslav Vánoc a s klidnou spokojenou
myslí jsme se pak roze�li do svých domovù trávit vánoèní svátky a nabrat elán k lednovému návratu do
�kolních lavic.
                                                                                                                              Franti�ek Kumst, uèitel

S novým rokem pøiná�íme nový seriál pro
na�e nejmlad�í. Ka�dý mìsíc najdete ve
zpravodaji hádanku, køí�ovku nebo zajímavý
úkol. Kdy� svoji odpovìï na soutì�ní otázku
nebo vylu�tìnou tajenku po�lete s uvedením
jména na knihovna@benesovnc.cz nebo
SMS na tel. èíslo 727 814 457, èekají na Vás
drobné ceny.

Pro zaèátek je køí�ovka opravdu pro ty
nejmen�í �koláky, ale pøí�tì si na Vás
vymyslím slo�itìj�í úkol, aby se
trochu potrápili i ti star�í.

30.11.
3.12.

6.8.tø.
6.8.tø.

Okrskové kolo ve florbalu (III.kat.) � ho�i � 2.místo
Okrskové kolo ve florbalu (IV.kat.)� ho�i  2.místo

8.12. 6.8.tø. Okresní kolo ve florbalu (III.kat.)� ho�i � 3.místo
9.12. 6. 8.tø. Okresní kolo ve florbalu (IV. kat.)� dívky � 4.místo

Okresní kolo ve florbalu (IV.kat.)�ho�i � 7.místo
15.12 4.8.tø. Reprezentace �koly v jihoèeském halovém pìtiboji v�estrannosti (OVOV),

Èeské Budìjovice
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Rádi bychom Vám, na�im spoluobèanùm, v leto�ním
roce opìt nabídli zájezd do na�í metropole za kulturou.
Zájezd by se v pøípadì zájmu uskuteènil

  dle dostupnosti vstupenek.

U� dnes bych Vás chtìla po�ádat, máteli zájem se
zájezdu zúèastnit, abyste se podíleli na výbìru
pøedstavení.
Vybrali jsme pro vás z nabídky následující ètyøi tituly,
u kterých lze pøedpokládat, �e za mìsíc budou je�tì
vstupenky k dispozici. Na Vás teï bude

 na adresu knihovna@benesovnc.cz nebo na tel.
727 814 457 poslat nebo zavolat, který muzikál byste
chtìli vidìt.

Nabídka je tedy následující:

Více o nabízených pøedstaveních najdete na
https://vstupenky.ticketart.cz/muzikaly/

I tentokrát na�i ètenáøi místo, u nìj� si nejsme jisti
pøesným názvem, poznali.

 na øíèce Èerné se nachází po pravé
stranì silnice pøed mostem smìrem na Desky.

Blanka Suchnová,
Martina Pourová, Miroslava Neulingerová a
Franti�ka Orholzová.

Odpovìdi na novou soutì�ní fotografii posílejte
na adresu knihovna@benesovnc.cz nebo SMS na
tel. 727 814 457 do 20. ledna 2016.
Pro výherce máme pøipraveny drobné ceny.

RL

Podle ohlasù a správných odpovìdí to vypadá,
�e  matematická úloha z minulého èísla
zpravodaje nebyla tak tì�ká, jak se pùvodnì
zdálo. Tady je její øe�ení.

Trénovat pamì� by mìl
ka�dý, komu je více ne�
25 let. V tomto období se
toti� zaèíná pamì�
zhor�ovat. Nejdøív jenom
nevíme, kde jsme co
polo�ili, jak se jmenuje
èlovìk, se kterým jsme
vèera mluvili. Za pár let
je to pro nás normální a
odmítáme si pøipustit, �e
nìjakou poruchu pamìti
máme.

Tak s chutí do toho.
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 Terezie, atraktivní �éfredaktorka lifestylového magazínu je
podle Anny chladnokrevná mrcha. Anna podle Terezie tlustá, zaminrákovaná, sebelítostivá
babizna. Kdy� je osud potmì�ile svede dohromady, ocitnou se v nepohodlných rolích, které by si
dobrovolnì ani jedna nevybrala. Jsou  podobnì jako broskve v názvu ji� pøíli� zralé na to nìjak
zásadnì mìnit �ivotní názor, pøesto to pro obì znamená �anci rozbít my�lenkové stereotypy,
povznést se nad dlouhodobì �ivenou nenávist. Jejich vnitøní i vnìj�í bitvy budí odpor i pochopení, v
ka�dém pøípadì v�ak touhu dospìt s obìma hrdinkami k noblesnímu konci.

Brett Bohlingerová si a� do svých 34 let �ila jako
princezna. Ze dne na den ale pøichází o v�echno, kdy� zji��uje, �e milovaná maminka, majitelka obøí
kosmetické firmy, ji vynechala ze své závìti. Pøesnìji � její díl dìdictví jí pøipadne pouze v pøípadì, �e
doká�e do roka splnit v�echna svá dìtská pøání, jejich� seznam si jako malá sepsala a na které u� dávno
zapomnìla. Na rozdíl od matky. Jenom�e proè by se mìla Brett najednou stát uèitelkou a ve volném èase
dìlat sólového komika, kdy� se tak tvrdì pøipravovala na to, �e jednou pøevezme rodinné impérium? A k
èemu by jí byl kùò? Brett se cítí podvedená a poní�ená, navíc pøichází o práci, jistý pøíjem i dlouholetého
pøítele. S vidinou dìdictví zaèíná plnit jeden bod seznamu za druhým a brzy si s pøekvapením uvìdomuje,
�e jí ten starý u�mudlaný list papíru úplnì ovládá. A �e jí to vlastnì vùbec nevadí �

Víla Bezinka �ije v bezu na okraji louky a velkého lesa.
Doká�e léèit a tì�it slovem i bylinou a její pøíhody tì�í mladé i staré. Zkuste se zaèíst, nebudete litovat.
Kniha je doplnìna CD, na které Petra Prixová a dal�í pøátelé a rodinní pøíslu�níci namluvili 12 pøíbìhù a
man�el autorky s dvìma dcerami je ozdobil hudbou a písnìmi.

Úspì�ný historický román, jeho� dìj je zasazen do �panìlska 18.
století, líèí, jak tøi vítìzné �achové partie mají definitivnì naplnit dohodu o kapitulaci Sevilly, znovu dobyté
na muslimech. Kdy� se podnikavá Julia de Haro, dìdièka nejvìt�í místní tiskárny, provdá za Leóna de
Montenegro, netu�í, �e v jejím domì je ukryt dodatek k dohodì a její man�el, nalezenec vychovaný
maltézskými rytíøi a nìjaký èas zajatý muslimy, je právì oním �achovým mistrem, jeho� hra rozhodne
dávnou sázku mezi Alfonsem Moudrým a tehdej�ím muslimským vládcem Sevilly.

Vrah nepokládá své konání za zloèin. Mrtvá tìla se toti� v jeho oèích stávají
umìleckým dílem. Celá øada lidí má z tuhých montanských zim hrùzu, ale on si je u�ívá. Jedinì s pomocí
krutých mrazù toti� mù�e zabíjet tak, aby jeho obìti zùstaly i po smrti krásné. Tak rád sleduje ledový
vodopád, který �eny zbavuje �ivota, tak rád se dotýká jejich chladné kù�e... Ano, celý svìt mù�e díky nìmu
spatøit tu krásu � a jeho pomstu. V horském mìsteèku Medvìdí brod byly nalezeny dvì mrtvé �eny. Pøed
smrtí je vrah nechal zmrznout na kost a pak je veøejnì vystavil, jako by se chtìl pochlubit vykonaným
dílem. Obyvatelé trnou hrùzou, kdo se stane pøí�tí obìtí. Policejní vy�etøovatelka Selena Alvarezová obì
zavra�dìné �eny znala. Proè ale na sobì mìly její �perky? Chce jí tím vrah nìco naznaèit? Spoleènì s
kolegyní Pescoliovou a soukromým oèkem O'Keefem se sna�í dopadnout pachatele, který o ní zjevnì ví a�
pøíli� mnoho. A který chce, aby Serena na vlastní kù�i pocítila strach zemøít.

Ovemu je 59 let. Øídí saaba. To, �e byl na pozici pøedsedy dru�stva
vystøídán u� pøed pár lety (co� on sám pova�uje za pøevrat), mu rozhodnì
nebrání ve vykonávání funkce strá�ce poøádku. Samozvaného strá�ce
poøádku.
Kdy� se do protìj�ího domku pøistìhují noví sousedé a místo pozdravu se
jim jen tak mimochodem podaøí nacouvat do Oveho po�tovní schránky,
spustí se kolotoè neèekaných událostí � zaèíná pøíbìh o pøekvapivém
pøátelství, toulavé koèce a prastarém umìní øídit. Pøíbìh, který od zaèátku
promìní v�echny, kdo se s Ovem dostanou do styku.
Román Fredrika Backmana o starém vzteklounovi odvedle komicky
ztváròuje øadu situací, které nám jsou dùvìrnì známé. Je to kniha, je�
doká�e stvoøit svùj vlastní svìt, ale zároveò nám øíká nìco dùle�itého o nás
i na�í dobì. Pøíbìh se nese ve stejném duchu jako film Lep�í u� to nebude s
Jackem Nicholsonem.
Uvedenou knihu najdete v knihovním fondu k zapùjèení.
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Na poèátku byl fotograf. Zatím
neznámý, ale nejspí�e z Bene�ova
nad Èernou. Ulo�il své negativy
na pùdu, bylo to zvykem. Desky
èekaly na své znovuobjevení.
Pøed desítkou let by nález
sklenìných desek pokrytých
chemickou vrstvou negativu
èernobílé fotografie byl jen
velkou starostí. Dnes s mo�ností
vyu�ití citlivých skenerù je mo�né
digitalizované negativy prohlí�et,
zvìt�ovat, kopírovat a v
neposlední øadì obdivovat.
Na pøedná�ce se úèastníci seznámí
se zpracováním  digitalizací

Vá�ení pøátelé cestování, toulání, dálek vábení... ale i dobrého posezení u zajímavých promítání z rùzných
koutù  na�í zemìkoule !
Stejnì jako v loòském roce Vás v tento èas oslovuji a zvu na cestovatelská promítání, se kterými pøijí�díme
opakovanì u� po nìkolik let v mìsících leden � bøezen do Bene�ova nad Èernou, abychom Vám s mými hosty
 profesionálními prùvodci, cestovateli, novináøi a fotografy i nenapravitelnými dobrodruhy  zpøíjemnili zimní
veèery touláním  po na�í planetì pøi poutavých i zábavných povídání za doprovodu originálních fotoshow.
Nenechte si ujít jistì atraktivní program a poznaète si hned do kalendáøù ètvrtky:

Zaèínáme opìt v�dy v 17 hodin v místní knihovnì. V pøípadì zmìny místa budete vèas informováni!
Ke ka�dému z veèerù se v BENE�OVSKÝCH OZVÌNÁCH v�dy vrátím podrobnìji v následujících mìsících.
Nyní tedy promítání a povídání lednové:

Vietnam  je  podivuhodnou  zemí  s  extrémnì  bohatou  pøírodou  a  raketovým    nástupem  turistického  ruchu.
Opravdu je zde na co koukat, èasto i s vyvalenýma oèima! Ostatnì jeden z  nejvìt�ích zoologických objevù
20. století, nález kopytníka saoly, byl  uèinìn právì v této zemi. Na stranu druhou to znamená být neustále ve
støehu, nebo� bílá kù�e turistu automaticky zaøazuje do kategorie chodícího bankomatu. Trauma z války je�tì
není  úplnì  za�ehnáno,  nicménì    ameriètí  turisté  nejsou  bráni  jako  potomci  okupantù,  ale  jako  majitelé
dolarových kont. Bìhem pøedná�ky se podíváme jak na "komunistický"  sever, tak kapitalistický jih, do rodinné
farmy na výrobu rý�ových nudlí i do pralesa, který vyrostl na pláních odlesnìných pomocí neblaze  proslulého
Agent Orange.
Vietnamem nás provede ná� první host   fotograf, publicista a cestovatel

Jaroslav ZEMAN, turistický prùvodce

vás zve na

negativù. Pøi promítání digitalizovaných negativù z nálezu v Bene�ovì se oèekává diskuze nad snímky.

Martin Tùma a Petr Hudièák
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