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V souèasné dobì jsou dokonèovány stavební práce na rekonstrukci èásti vodovodní a kanalizaèní sítì, které
jsou na hranici ivotnosti, zejména pod povrchem silnice II. tøídy è. 154 Kaplice  Tøeboò. Práce byly
zapoèaty na konci loòského roku a zdárnì pokraèují k dokonèení podle projektové dokumentace. Bohuel
stavební firmu od samého poèátku provázely komplikace s tím, e stávající kanalizace byla kompletnì
obetonována silnou vrstvou kvalitního betonu, s èím projekt nepoèítal. Tato objektivní pøíèina se projevila
v delím provádìní prací, ne bylo pùvodnì uvaováno, protoe vekerý beton se musel kompletnì
odbourat a odstranit. Z tohoto dùvodu se práce provádí zhruba o mìsíc déle, ne bylo uvaováno.
V prùbìhu provádìní prací bylo nad rámec projektu rozhodnuto, e z dùvodu plánované opravy silnice II.
tøídy Beneovem se zrevidují, opraví, pøípadnì doplní vekeré vodovodní a kanalizaèní sítì pod budoucím
novým povrchem, které nebyly souèástí projektu. Proto byly provedeny nové pøípojky na deové a
kanalizaèní pøípojky vech domù na námìstí podél silnice II. tøídy vèetnì napojení na kanalizaci, byla
provedena nová deová kanalizace od kostela smìrem ke køiovatce, které bude stahovat vekeré
povrchové vody z námìstí. V èervenci bude také zrekonstruována kanalizaèní trasa od ATS a po první
kanalizaèní achtu na zaèátku obce od Kaplice ( pøed bytovkami) v délce cca 250 m, kde bude také poloen
nový asfaltový povrch. Tato kanalizaèní trasa také nebyla souèástí projektu a rozhodnuto o její rekonstrukci
bylo na základì informace o realizaci nového asfaltového povrchu Beneovem.
Stavební práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace hradí Obec Beneov plnì z vlastních zdrojù. Vekeré
práce povedou ke zkvalitnìní infrastruktury centra Beneova na spoustu dalích let. Zavrením vekerých
stavebních èinností bude rekonstrukce asfaltového povrchu silnice II. tøídy, která tvoøí prùtah Beneovem,
jejím vlastníkem je Jihoèeský kraj. Koordinace obou staveb znamená, e po dokonèení prací na
rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude zahájena kompletní rekonstrukce povrchu silnice pøes Beneov,
co se pøedpokládá v záøí letoního roku.
ádáme obyvatele a návtìvníky Beneova o toleranci a strpení nepøíjemných okolností, které èilý stavební
ruch v naí obci pøináí. To ve bude za nìkolik týdnù kompenzováno novou infrastrukturou a zejména
novou komunikací pøes naí obec.
Obec Beneov nad Æernou
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Letos poprvé sestavujeme letní kulturní program pøedevím pro obyvatele Beneova nad Èernou a blízkého
okolí. Tím samozøejmì nechci øíct, e nejsou zváni návtìvníci ze vzdálenìjích míst, ale beneovtí to mají
nejblí. Budeme rádi, kdy pøijedete odkudkoli. Snaili jsme se poskládat poøady a akce tak, aby si mohl
vybrat kadý to, co má rád. Jsme v polovinì letní sezóny, a proto pøináím tuto malou rekapitulaci toho, co
u bylo, ale i toho, co nás  a vlastnì hlavnì Vás  jetì èeká.
První vzácnou návtìvou byli hereèka a loutkohereèka paní Eva Hruková a herec Jan Pøeuèil. Dopolední
pøedstavení pro dìti z mateøské a základní koly jsme si uili vichni a ti, kteøí pøili na podveèerní
pøedstavení 5 kloboukù Jana Pøeuèila, odcházeli obohaceni o setkání se zajímavým èlovìkem, jakým pan
Pøeuèil bezesporu je.
Zaèátek prázdnin se vydaøil. Vylo nám poèasí a dvojkoncert kapel Dark Angel a Jaksi Taksi také. Trochu
nám zkøíil plány posunutý termín koncertu Tlusté Berty v Horní Stropnici, ale jsou vìci, které prostì
neovlivníme. Mùeme  a musíme  ovlivnit a doladit nìkteré poøadatelské záleitosti a na tom budeme
pracovat. Moná by tady bylo na místì omluvit se za ruení noèního klidu, pokud to bylo nìkomu pøíli
na obtí. Vzhledem k tomu, e koncert samotný konèil pøed jedenáctou hodinou veèerní a byl to pátek, snad
nám bude odputìno.
Tøetím vystoupením v øadì bylo vystoupení Davida íra a Miroslava Reila v poøadu se známým názvem
Vèera, dnes a zítra. Kdo by se nepamatoval na scénku Felixe Holzmanna kupujícího u Ivy Janurové
lístky do kina :). Pøedstavení trvalo témìø dvì hodiny a bavili jsme se královsky. Vzhledem k tomu, e
pøedstavení bylo interaktivní, byl pøipraven seznam scének a ten, kdo znal správnou odpovìï na otázku,
týkající se Felixe Holzmanna, mìl monost výbìrem scénky spoluutváøet program. Na øadu tak pøily
scénky jako Lékaø amatér, Høbitovní rozhovor, Ukulele, Svaèina, Manelka nebo Rozvod. Na závìr
nechybìla ani ji výe zmiòovaná scénka Vèera, dnes a zítra.
A teï u jsme v druhé pùlce prázdnin, vlastnì témìø na jejich konci. 19. srpna na Vás èeká divadelní
pøedstavení Straidlo cantervillské, které jsem mìla monost shlédnout o loòských prázdninách v Nových
Hradech a mùu Vám øíct, e jsme se bavili od zaèátku do konce. Doufám, e se stejnì budete bavit i Vy.
No a závìr prázdnin bude patøit milovníkùm bluegrassu, protoe 26.srpna k nám zavítá v rámci svého
koncertního turné k 25. letùm spoleèného hraní Robert Køesan s kapelou Druhá tráva.
Pozvánky s podrobnostmi k obìma srpnovým akcím najdete na poslední stránce zpravodaje.
A mnì nezbývá ne Vám popøát pìkné proití druhé poloviny prázdnin a tìit se na setkání s Vámi na
nìkteré z akcí poøádaných v naí obci.
Rùena Lepová

Obr.1.  Jan Pøeuèil a Eva Hruková
Obr.2.  David ír a Miroslav Reil  Vèera, dnes a zítra
Obr.3.  Koncert Jaksi Taksi
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V dobì letních prázdnin probíhá v základní kole rozsáhlá rekonstrukce jídelny. Jak je z fotografií patrné,
nezùstalo na svém místì témìø nic. Strop, døevotøískové obklady stìn, kanceláø paní vedoucí, podlaha. To
ve bylo odstranìno a bude nahrazeno novým. Souèástí rekonstrukce je i vybavení jídelny novým nábytkem,
který odpovídá hygienickým pøedpisùm. Pøijïte se v záøí pøesvìdèit sami, jak nám nová jídelna prokoukla.
Souèasnì probíhá drobná úprava jedné z malých místností. Od záøí zde bude probíhat výuka Základní
umìlecké koly. Chceme vytvoøit dùstojný prostor pro práci tìm, kteøí s dìtmi naí koly dosahují velmi
významných hudebních úspìchù v rámci okresu, kraje i celé republiky.
Radek Sova
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V Beneovì nad Èernou se
v prostoru bývalé
svazarmovské støelnice
objevila nová stavbièka. Na
své pùvodní místo se vrátila
kamenná boí muka, která zde
od nepamìti stála u odboèky
z hlavní silnice. V 50. letech je
nìkdo povalil a zahrabal do
zemì, ale pamìtníci dokázali
urèit místo, kde se v mezi pod
trávou rýsovala hrana
opracovaného kamene. A pak
u krompáè, lopata a pilné ruce
nìkolika nadencù dokázaly
vyzvednout cennou sakrální
památku. Ta byla panem
místostarostou zkompletována
a upravena (kromì vrcholové
niky, která se u nedohledala) a
10. èervna ikovnými
pracovníky technických slueb
obecního úøadu vztyèena.
Na podobné zmrtvýchvstání
èeká v katastru obce øada
dalích sakrálních objektù.
Václav Dolanský
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Obr Bonifác nehlídá poklady, ale chce se stát básníkem.
Vodník Kapièka se vìnuje vìdeckému pokusu  vynalézá kapra obojivelníka a jeibaba
Máryèára je tak lenivá, e jí chaloupka zarùstá mechem. Takhle by to tedy nelo! To by byl
pohádek konec, ani zazvoní zvonec. Kdy ale drakovi slíbíte princeznu za nevìstu, natluèe si
tøeba nos, jen aby pohádkový svìt zachránil. Tahle pohádka konèí láskou, která není pro draka. Pro ètenáøe
od 6 let.
Kubík ikulík je ten nejikovnìjí vynálezce, jakého si jen dokáete
pøedstavit. Seznamte se s jeho neuvìøitelnými nápady! Kadý ikulíkùv vynález má svùj vtipnì ilustrovaný
a tak trochu bláznivý pøíbìh, který pøiláká ke ètení nejen zaèínající ètenáøe. Kubík ikulík je malý ikovný
kluk. Vymýlí, vynalézá, kutí a vyrábí, to vechno on dovede. Zrovna nedávno si vyrobil Právì tak zaèíná
kadá kapitola z pøíbìhù o malém ikulovi, který vyrábí vìci, které jetì nikdy nikdo nevymyslel  aktovku
samochodku, robopsa Edisona nebo kolobìku umìlkyni a spoustu dalích pøekvapivých vìcièek, s nimi
zaije neèekané situace.
Autorka dává nahlédnout do dìní okolo Petra Chobota na základì
osobní zkuenosti. Prolínání "reality" s prostory za hranicí bìného vnímání je zpracované do srozumitelné
formy, která je pøijatelná i pro racionálnì uvaující ètenáøe. Tento má tak monost si uvìdomit souvislosti,
které jsou v knize velice sugestivnì popisovány. Jedná se o velice svìí a ètivé dílo.
Sbírka obsahuje napínavé pøíbìhy deseti známých èeských
autorù a autorek  Hedy Bartíkové, Adama Borka, Vìnceslavy Dezortové, Lubora Falteiska, Ladislava
Muky, Martina Petiky, Ladislava obíka, Viktorína ulce, Jana J. Vaòka a Andrey Vernerové. Odhalují
nejrùznìjí podoby zla kolem nás, pøitom odkrývají mnohdy pøekvapivé motivy pachatelù a ukazují, jak
souhra zdánlivì banálních ivotních situací mùe èlovìka dovést a ke spáchání kriminálního èinu.
Zuzana Maléøová nás hned úvodním textem, nazvaným Dopis
Cyranovi, pøivítá ve svìtì své nové knihy, plné ojedinìlých dopisù. Jedny nazvala cyranovskými, neboli
dopisy v zastoupení, co jsou takové, které mnoho let psala jménem nìkoho jiného. Tak jejím slovem
promlouvá dcera k matce, ena k mui, pøítel k pøítelkyni, bratr k sestøe... Dopisy jsou urèeny takovým
osobnostem, jako jsou Táòa Fischerová, Naïa Konvalinková, Jana Synková, Nina Divíková, Ivan Trojan,
Ladislav Frej, Vìra Galatíková, Jaroslav Duek a dalí. Druhou èást tvoøí neodeslané dopisy, které napsala
autorka sama za sebe svým nejbliím: rodinì, pøátelùm i tìm, kteøí u odeli  Otovi Pavlovi, Libui
Geprtové, Stelle Zázvorkové... Tyto texty jsou silným vstupem do autorèina osobního ivota, ale
prostøednictvím jejího otce, maminky, mue a dìtí vlastnì do proitkù nás vech. Tøetí kapitolu pøedstavují
dopisy ve verích  poetická teèka za cituplnými a dramatickými pøíbìhy v pøedchozích èástech.
Cizinec u øeky vám pomáhá plavit se po øece ivota v duchu tradice jiných
klasických dìl, jakými jsou Prorok Chalíla Dibrána, mystická poezie Williama Blakea a biblická Píseò
alamounova. Budete uchváceni odhaleními, která pøináí kadá nová kapitola. Laskavá moudrost,
odkrývaná ve tøiceti ètyøech duchovních rozhovorech mezi velikým Adeptem ECKu Rebazarem Tarzsem a
hledajícím, oívá jako oheò ve vaem vlastním srdci.

Kromì pravidelních úterních
setkání dìtí v knihovnì mám pro
vechny jedno pøekvapení navíc.
od 10. do 12.
hodin setkání s autorkou kníky
, Pavlou Krátkou. Opìt
nás èeká ètení, povídání a tvoøení.
Pøijïte se pobavit.

Odpovìdi posílejte tradiènì na tel. 727 814 457 nebo
na mail. knihovna@benesovnc.cz
,
kdy z dolých odpovìdí vylosujeme 2 výherce.
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Jedná se o
, vycházející z tiffany techniky.
Kurz trvá pøiblinì 8 hodin. (vìtinou zaèínáme v 10hod. a konèíme kolem 1819hod. )
Vechny potøebné pøístroje (elektrické pájky, odsavaèe par), nástroje (kletì, pilníky...) a materiál
(postøíbøené mìdìné drátky, bezolovnatý letovací cín se støíbrem, rùzné minerály, sklenìné korálky a
fusingová sklíèka) v cenì. Na kurz je tøeba pouze dobrá nálada a pracovní obleèení. Drobné obèerstvení je
té v cenì. Kadý úèastník si odnese vlastnoruènì vyrobený perk.
Cena kurzovného je 900, Kè na osobu.
Poèet úèastníkù kurzu je omezen, svùj zájem hlaste na mailu knihovna@benesovnc.cz nebo
na tel. 727 814 457 do konce mìsíce srpna.
Fotografie z kurzù a ukázku tvorby lektorky Martiny Ratajové naleznete na www.tinart.cz
Rùena Lepová

Èerven a následnì i èervenec u hasièù byl docela hektický, i kdy se netýkal pøímo naich soutìních
drustev. Ale protoe poøadatelství obou èervnových krajských soutìí pøipadlo na èeskokrumlovský okres,
bylo po oba víkendy o práci postaráno. Od 10 do 12. èervna probíhala v Èeském Krumlovì krajská soutì
dospìlých. Soutìili profesionální i dobrovolní hasièi a dorost Jihoèeského kraje nejen v poárním útoku,
ale také ve tafetách 4x100 m,100 metrù pøekáek a u profesionálù nechybìl ani výstup na vì. Souèasnì
probíhala soutì jednotlivcù.
O týden pozdìji
probìhlo v Kaplici
krajské kolo soutìe
mladých hasièù.
Kromì výe
zmiòovaných disciplín
 tafet  se áci utkali
také ve tafetì dvojic a
tafetì a útoku CTIF.
Mùe nás tìit, e
zástupcem do
celorepublikové
soutìe, která se
konala první
èervencový týden na
Støeleckém ostrovì v
Èeských Budìjovicích,
bylo drustvo mladých
hasièù z Tøísova, tedy
zástupci
èeskokrumlovského
okresu. Tøísovtí
vyhráli krajské kolo
soutìe po tvrdém
souboji s drustvem z
Dolního Bukovska
(èeskobudìjovický
okres).

Rùena Lepová

6 

SDH Beneov nad Èernou poøádá
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