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Únor 2018

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Volební úèast 62%
Výsledky jednotlivých kandidátù
Milo Zeman
290 hlasù
Jiøí Draho
127 hlasù
Michal Horáèek
61 hlasù
Marek Hiler
39 hlasù
Mirek Topolánek
25 hlasù
Pavel Fischer
25 hlasù
Petr Hannig
6 hlasù
Jiøí Hynek
5 hlasù
Vratislav Kulhánek 4 hlasù

Volební úèast 64%.
Milo Zeman
Jiøí Draho

Váení obèané,
blíí se Staroèeská koleda, která letos vychází na 10.února
2018. A jak by to mìlo letos probíhat? Koledníci vyjdou ráno
v pùl osmé. Kolednice by vyly kolem jedenácté hodiny a
pùjdou trasu: od køíku, lesácké bytovky, Rafandu a po
bytovku èp.349. (zùstává ve stejné, jako v loòském roce ).
Poté by pokraèovaly svoji trasu dolním Beneovem. Setkání
obou koled na námìstí je plánované okolo 17:00 hodiny.
Taneèní zábava bude od 20:00 hodin v sále Hotelu Èerná,
zahraje kapela Zdeòka Koubka.
Informace: 3.2.2018 je koleda pozvána do Tøebonì, kde
budeme vystupovat na námìstí od 10:00  12:00 hodin.
Dìkujeme vem, kteøí se podílejí na pøípravì a organizaci
koledy.
Nyní se budeme vichni tìit, aby nám vylo pìkné poèasí
a vichni jste byli spokojeni, e se u nás v Beneovì
n/Èernou stále drí tato tradice.

424 hlasù
220 hlasù

Jaroslava tefániková
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Váení spoluobèané,
první mìsíc roku 2018 je za námi. Poèasí v lednu vypadalo, jako by si pohrávala koèka s myí. Støídaly se
mlhy, dé, sníh a jen málokdy na zachmuøené obloze zazáøilo slunce. Urèitì to ale bylo ideálnìjí poèasí
ne v loòském roce, kdy jsme se ji od poèátku roku potýkali se suchem, pøièem spodní prameny leckdy
zmìnily smìr a nìkde úplnì vyschly. Pøíroda nás uèí, e k ivotu nepotøebujeme ideální podmínky. Jistì se
vak neobejdeme bez odvahy a vytrvalosti.
Nyní ale k událostem v obci Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpoèet obce na
rok 2018, takté rozpoèet základní a mateøské koly. I v letoním roce se pokusíme získat dotace, abychom
se mohli pustit do plánovaných projektù. Nìkteré ádosti jsme podali hned v lednu. Zde je pøehled:
 ádost o dotaci z programu Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2018
Jihoèeského kraje. Naím cílem je rekonstrukce místní komunikace smìr Pøedlesí. Celkové výdaje projektu
jsou 2.407.472,06 Kè s DPH. Poadovaná dotace je ve výi 1.000.000, Kè.
 ádost z programu kultury Jihoèeské kraje na Masopust v Beneovì nad Èernou a Horalské hry
v Novohradských horách. Nae obec je èlenem Destinaèní spoleènosti Novohradsko  Doudlebsko, kde je
prioritou propagace území v jihovýchodním pøíhranièí v oblasti Novohradských hor a Doudlebska. Projekty
zamìøené k této propagaci mají vìtí anci k jejich podpoøe.
 ádost o dotaci z programu Obnova místních komunikací MMR na obnovu komunikace v Beneovì
nad Èernou. Celkový rozpoèet je 2.779.458, Kè s DPH, monost dotace je do výe jednoho milionu korun.
Projektù pøipravujeme více, budu o nich postupnì informovat. U nyní mohu napøíklad zmínit, e letos
budou zahájeny stavební úpravy høbitovní zdi.
V loòském roce probìhlo mnoho sportovních, hasièských a dalích kulturních akcí. V prosinci se dokonce
uskuteènilo na patnáct událostí, co je skuteènì nemalý poèet. Chtìla bych touto cestou podìkovat vem,
kteøí pomáhají s pøípravami a realizací. Velmi si tìchto lidí váím, nebo ve dìlají nezitnì a na úkor svého
vlastního èasu.
Dìkuji a pøeji vám hodnì zdraví a mnoho sil v tomto roce.
Svìtlo a ivot souvisejí víc, ne tuíme. A obojí má v sobì ten, kdo si je nechá darovat.
Veronika Zemanová Korchová

Monost setkání s hereèkou a spisovatelkou paní Ivankou Devátou si ve ètvrteèní podveèer v beneovské
knihovnì nenechalo ujít na ètyøi desítky jejích pøíznivcù. Mluvené slovo paní Ivanky doprovodil
na harmoniku pan Libor imùnek.
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Projekt
je u dìtí velmi oblíbené téma.
Poznávat èásti lidského tìla a jejich funkcí,
seznámení s geometrickými tvary, poznávání
základních barev bylo cílem projektu.
Dìti se hravou formou seznamovaly s èástmi lidského
tìla  skládaly vývojové skládanky, vyprávìly si nad
obrázky z encyklopedie, hrály si s panenkami
na lékaøe, cvièily pro zdraví a hrály pohybové hry
. Pøi poznávání geometrických tvarù
a barev dìti zaujalo skládání Panáka
na magnetickou tabuli. Kadý si pak udìlal obrázek
panáka, kterého nejdøíve z geometrických tvarù
sestavil a nalepil na ètvrtku.
Kresba dìtské postavy a výstava obrázkù na nástìnce
byla výstupem celého projektu.
Drahomíra Trojáková, uèitelka M

V projektu
se dìti seznámily s tím, jak
vlastnì funguje lidské tìlo. Vyuili jsme rùzných
smyslových her, hádanek, øíkanek
s pohybem, geometrických cvièení, skládanek
vrstvených obrázkù.
Do barevného podkladu kreslily postavu i s detaily.
Nauèily se básnì a písnì k tématu, orientovat se
v encyklopedii. Svými výtvory na nástìnce pak
potìily rodièe a své blízké.

V tomto projektu jsme se vìnovali upevòování
základních hygienickým návykùm, rozvíjení
podvìdomí o zdraví a pøedcházení úrazùm.
Dìti si povídaly, co je zdravé a co ne, vyhledávaly
a poznávaly zdravé potraviny na obrázcích a
v pracovních seitech. Namalovaly si hrneèky na èaj,
také si je pìknì vyzdobily. Pøipomnìli jsme si
správnou hygienu i peèlivé oblékání  hlavnì v zimì.
Výstupem projektu bylo spoleèné vaøení zimního èaje
s ovocem. Dìti si ve samy pøipravily, krájely noem
ovoce  hruka, jablko, pomeranè, poznávaly koøení 
høebíèek, skoøice, které bylo nezbytnou souèástí èaje.
Hotový ovocný èaj plný vitamínù nás v tomto
chladném období pøíjemnì zahøál.
Drahomíra Trojáková, uèitelka M

Øeení z minulého èísla by mohlona celou stránku a odpovìdí se selo hned 8. Vylosovanými výherci, na které èeká
kalendáø na rok 2018, jsou

Úkol na únor 2018:
Rozlutìte názvy hradù a zámkù v pøesmyèkách.
YHVUKALD, ÀOKNÍKO, ELZOK, TÁNLAB, CRODIBONE, KREMOBR, EJNIMÌT, ØIBROCATIE,
CHENÌBY, CIØOHEVO
Své odpovìdi na nový úkol posílejte do 20. února na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457
Rùena Lepová
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CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ

Kdy se øekne Nepál, kadý si pøedstaví pøedevím Himaláje
a jejich grandiózní osmitisícové títy. Nejsou to ale jenom hory
a veobecnì pøekrásná vysokohorská krajina, co do této zemì
pøitahuje tolik turistù. Jsou to i milí, vìènì usmìvaví a pohostinní
lidé s exotickou (hinduistickou a buddhistickou) kulturou.
Nepál je jednou z nejchudích a nejménì rozvinutých zemí svìta,
a polovina obyvatelstva ije pod hranicí chudoby. Pøerozdìlení
bohatství mezi obyvatelstvo je v souladu s pøerozdìlováním
v mnoha rozvinutých a rozvojových zemích: nejbohatích
10% domácností kontroluje 40% národního bohatství a nejchudích
10% vlastní pouze 3%. Nepálský trh práce s 10 miliony pracovníky
trpí váným nedostatkem vzdìlané kvalifikované pracovní síly.
Zemìdìlství (pøedevím pìstování rýe, kukuøice a obilí,
zpracování cukrové tøtiny, tabáku, mléka a masa vodních buvolù)
zamìstnává 81% pracovní síly, sluby 16% a øemesla 3% obyvatel.
Míra nezamìstnanosti dosahuje poloviny obyvatelstva
v produktivním vìku. Take mnoho Nepálcù hledá práci v Indii,
zemích Perského zálivu a Malajsii, kde jsou novými zdroji práce.
I pøes zpomalení rùstu v turistickém odvìtví hospodáøství, zavinìné neastnými politickými událostmi, pøedstavuje
Nepál významný a atraktivní turistický potenciál.
Pojïme se tedy vydat s prùvodkyní turistù v Nepálu Táòou Zavøelovou na pohádkový trek kolem Manaslu
a tajemného království Mustang.
Jaroslav Zeman

ena zralého
vìku to nemá ve svìtì plném mládí jednoduché, zvlátì pokud ji ze vech stran sledují ostøíí zraky
dospívajících potomkù, chátrajících matek, nedosaitelných muù, zaujatých kolegù, jiných závistivých
en i kritické spoleènosti, je povrchnì soudí, e zralá ena u má ve podstatné vlastnì za sebou.
e tomu tak ve skuteènosti není a e i na èarodìjnici 50+ jetì mnohé èeká, dokazuje právì toto ironické pojednání
sepsané známou advokátkou i vìhlasným sexuologem, tedy autory, kteøí o enách, muích i strastech tohoto svìta
leccos vìdí.
Hrùzná, ale úasná! Detektivka roku je tady O téhle knize nebudete moci pøestat
mluvit. Pøed ètyømi roky vzal detektiv William Wolf Fawkes spravedlnost do svých rukou  nedokázal ustát, e
soud osvobodil podle nìj jednoznaèného pachatele. Wolfa postavili mimo slubu a poslali do psychiatrické léèebny.
Teï se vrací do práce a touí po velkém pøípadu. A zdá se, e se ho doèkal: na místì èinu, kam ho pøivolala kolegynì
Emily Baxterová, se najde mrtvola  seitá z èástí esti tìl jako hadrový panák. Stejnì tak pojmenují dìsivý pøípad
média a Fawkes je povìøen identifikací obìtí. Vzápìtí Wolfova bývalá ena, která pracuje jako reportérka, obdrí
od anonyma fotky z dìjitì zloèinu a taky seznam esti lidí a dat, kdy budou zabiti. Poslední jméno na seznamu je:
Fawkes. A vrah u si chystá icí potøeby Hadrový panák (v originálu Ragdoll) se stal celosvìtovým ètenáøským
hitem, pøeloeným do více ne tøiceti jazykù.
Èerný jelen (18631950) z kmene Siouxù, syn Splaeného konì, svatý mu
a stráce posvátné dýmky patøí k mimoøádným muùm své doby ve vìcech náboenské víry i praxe. Krátce pøed
svou smrtí v srpnu roku 1950 øekl:
Modlím se, aby prostøednictvím naí posvátné dýmky a této knihy, v ní vysvìtluji, èím nae dýmka skuteènì je,
nastal mír mezi národy, které mi porozumí  porozumí srdcem, nejen hlavou. Potom si uvìdomí, e my indiáni známe
jednoho pravého Boha a e se k Nìmu bez ustání modlíme. Indiánská mystéria wakan jsou støedem zájmu a bádání
výzkumníkù a uèencù od nejstarích dob, co se Evropané setkali se severoamerickými indiány. Tato kniha ale
bezpochyby patøí k nejvìrnìjím popisùm jejich náboenství.
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V posledních Hasièských novinách loòského roku se objevila informace ze zprávy Èeské kolní inspekce
o naprosto nedostateèných znalostech ákù 5. a 9. tøíd základních kol a stejných roènících víceletých gymnázií
o chování v rizikových situacích, jako je ochrana èlovìka za mimoøádných událostí, ochrana zdraví nebo bezpeènost
v dopravì. A e se nejedná pouze o dìti, ale jde i o dospìlé, to nám ukázalo napøíklad chování øidièù na D1 pøi
hromadné dopravní nehodì 16.1.2018, kdy se záchranáøi museli k postieným velmi sloitì dostávat z protismìru,
protoe pro nì komunikace byla neprùjezdná.
Proto jsme se rozhodli pøipravit pro nae ètenáøe seriál pøíspìvkù o chování v rizikových situacích.
Vzhledem k výe zmínìným dopravním nehodám bude první díl o chování pøi dopravní nehodì a v kolonách vozidel
na silnici.
je událost v provozu na komunikacích, pøi ní v pøímé souvislosti s jízdou vozidla dolo ke kodì
na majetku, pøípadnì ke zranìní nebo usmrcení osoby. Nejèastìjími pøíèinami dopravních nehod je nepozornost
øidièù, jízda pod vlivem alkoholu, rychlá jízda, nedodrování bezpeèné vzdálenosti, nedávání pøednosti v jízdì nebo
pøedjídìní v nebezpeèných úsecích.
Take...

1.
2.
3.
4.

5.

6.

 nepobíhejte po vozovce, obleète si výstranou vestu, zapnìte výstraná svìtla,
vypnìte motor, vytáhnìte klíè ze zapalování, opuste vozidlo, pøesuòte se za svodidla nebo krajnici vozovky
a oznaète v dostateèné vzdálenosti místo nehody výstraným trojúhelníkem.
Zranìné osoby, jsouli v ohroení, dostaòte na bezpeèné místo, kde jim poskytnìte první pomoc. Pokud jste
u nehody sami, musíte nejprve poskytnout první pomoc, zastavit tepenné krvácení tlakem v místì rány, nejlépe
tlakovým obvazem, teprve potom volejte záchranáøe. Jeli zranìná osoba v bezvìdomí nebo nedýchá, volejte
neprodlenì linku 155 nebo 112 a øiïte se pokyny pracovníka dispeèinku.
Pomocí linek tísòového volání (150, 155, 158, 112) zavolejte pomoc a nahlate:
 co se stalo, místo události, poèet a stav zranìných, vae jméno a èíslo telefonu, ze kterého voláte
 pak odpovídejte na dotazy operátora tísòové linky
Jako úèastníci nehody jste oprávnìni regulovat dopravu a zastavovat dalí vozidla, aby vám jejich posádka
pomohla.

Pokud jste svìdkem dopravní nehody, pøistupujte k havarovanému vozidlu opatrnì a pokud je to moné, mìjte
po ruce lékárnièku, mobilní telefon, popøípadì baterku a hasicí pøístroj. Dále postupujte podle charakteru dopravní
nehody.

1. Pøi dojezdu ke kolonì zvolna zpomalujte rychlost a zapnutím
výstraných svìtel upozornìte øidièe jedoucí za vámi na pøekáku
v silnièním provozu 
2. Umonìte prùjezd vozidel integrovaného záchranného systému
vytvoøením pruhu podle následujících pravidel:
Ÿ Na silnici s jedním jízdním pruhem nebo bez vyznaèeného
jízdního pruhu zastavte co nejblíe pravé krajnici.
Ÿ Na silnici o dvou jízdních pruzích v jednom smìru jízdy
vytvoøte mezi sebou jeden prùjezdný jízdní pruh zastavením
co nejblíe pravé krajnici a støedového dìlícího pásu.
Ÿ Na silnici o tøech jízdních pruzích v jednom smìru jízdy
vytvoøte prùjezdný pruh mezi vozidly v pravém a støedním
pruhu.
Ÿ Øidièi jedoucí v krajních pruzích mohou pøi vytváøení
prùjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo støední dìlící
pás.
3. Nevystupujte z vozidla
4. Poslouchejte autorádio s dopravními informacemi
5. etøete pohonné hmoty pøeruovaným vypíníním motoru
(zejména v zimních mìsících)
6. Neusínejte  pøi spánku tìlo rychleji chladne.
Obrázky zdroj internet
(zdroj HZS Jihoèeského kraje)
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kolní rok byl slavnostnì zahájen s 267 áky
1. záøí 1955 v tìlocviènì koly. Po projevu s. øeditele
a jeho zástupce pozdravil actvo s. Koál.
V uèitelském sboru dolo k velkým zmìnám.
6 uèitelù bylo pøeloeno na jiné koly, vychovatelka
s. Rùena auerová byla proputìna. Øeditelem
zùstává Vilém Vorlíèek, zástupcem byl jmenován
Josef Karban, který sem byl pøeloen
z Vyího Brodu. Z Kaperských Hor pøiel Jaromír
Sypal, z Louèovic Marie Mráèková, z Tøebíèe
Bohumil Urbánek. Do kolní druiny byla jmenována
Bohuslava Krejèová. Dosavadní kolník J. pulka
odeel na vlastní ádost do Malont, na jeho místo
Uèitelský sbor osmileté støední koly v Beneovì nad Èernou
pøila Boena Vorlíèková.
Zmìny pokraèovaly i v listopadu. Na kolu byla pøidìlena St. Maková místo A. Kálalové, která doèasnì zastupovala
nemocného Karla Mayera na jednotøídní kole v Deskách. Po návratu s. Kálalové do Beneova odela s. Maková
na dvoutøídní kolu v Kuøí.
Den èeskoslovenské armády 3. øíjna dìti oslavily spoleènì s vojáky PS útvaru z Kaplice. Do programu pøispìl
pionýrský pìvecký krouek. Také vojáci pøpravili hudební produkci. Následovala beseda a po ní vojáci pøedvedli
na høiti cvièení a zacházení se zbranìmi. Pøi slavnostním veèeru k výroèí VØSR probìhl i slib nových pionýrù. Dalí
pionýøi sloili slib na veøejné oslavì MD.
V Mìsíci èeskoslovensko  sovìtského pøátelství uspoøádal s. Sypal na chodbì koly výstavu o Sovìtském svazu.
Zájem vzbudily fotografie stavby mohutné hydroelektrárny a stavby moskevského metra.
J. Sypal pøipravil s dìtmi besídku  Dìda Mráz. Dìti si pøipravily kostýmy a nauèily se role. Zájem obecenstva byl
veliký  tìlocvièna nestaèila pojmout vechny pøíchozí.
V tomto kolním roce áci pomohli místnímu JZD pøi sklizni lnu a brambor.
K významným dnùm a událostem pøipravovaly jednotlivé tøídy relace do místního rozhlasu.
Ve dnech 23. 2.  3. 3. byly vyhláeny uhelné prázdniny zavinìné únorovými mrazy. Dvakrát týdnì si actvo
chodilo pro domácí úkoly.
Oslava Dne uèitelù probìhla v Kaplici, pøi ní byli odmìnìni ti, kteøí pùsobí na okrese 10 let. Odpoledne byla
v jedenáctiletce spoleèenská zábava. Také MNV v Beneovì uspoøádal pro uèitelský sbor besedu s pohotìním.
Kadý uèitel dostal za svou práci knihu.
Soudruh Sypal byl pro kolu velkým pøínosem. Nastudoval s áky vlastní divadelní hru Potrestaná princezna.
Sám reíroval, nakreslil vìtinu kulis, navrhl scény i kostýmy. Po usilovné práci bylo divadelní pøedstavení nacvièeno
a pøihláeno do soutìe. Hrálo se v tìlocviènì pro kolní mláde a veèer pro dospìlé. Soutìní komise z okresu se ale
nedostavila. Hra byla úspìná, výtìek pøipadl dìtem.
Pøedstavení dìti pohostinnì sehrály i v sále budovy
Rozvodových energetických závodù v Èeských Budìjovicích.
Diváci byli nadeni. Stejnì nadenì napsal o høe a hercích
i dopisovatel Jihoèeské pravdy.
V hodinách tìlesné výchovy probìhl povinný nácvik
na spartakiádu. I toto cvièení vedl uèitel J. Sypal. Skladbu
dìti pøedvedly na místním høiti i na okresní spartakiádì
v Kaplici.
Koncem kolního roku probìhly závìreèné zkouky ákù
8. tøídy. Zkouku konalo celkem 15 ákù  Jana troblová,
Pavel Bìloch, Jiøí Dvoøák, Marie pulková, Marie
Románková, Jitka Janouchová, Zdenìk Kuèera, Karel Staník,
Josef Walner, Hermína Karpflová, Ema Kováøová, Bohuslava
Moravcová, Frantika ulková, Marie Trojáková, Václav
toèek. Z nich prvních 5 odelo studovat na støední koly.
K závìreèné zkouce nebyli pøiputìni
2 áci a 2 ákynì se nedostavily.
kolní rok byl zakonèen 30. èervna 1956.
Z pamìtí obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou zpracovala
Blanka Dolanská
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MAS Sdruení Rùe pøipravuje sérii vzdìlávacích semináøù pro drobné pìstitele ovoce, sadaøe i domácí zpracovatele
s cílem podpoøit sobìstaènost venkovských regionù v produktech z ovoce a podpoøit pìstování tradièních krajových
odrùd ovoce.
Stále je mono vidìt v zahradách spoustu nesklizeného ovoce. Pøitom z ovoce je moné vyrobit chutné moty,
destiláty, demy a marmelády èi køíaly.
MAS Sdruení Rùe pøipravila kurzy jak na to, ale i jak se správì o ovocné døeviny starat, jak je mnoit a udrovat.
A kdy jindy, ne v zimì, kdy sad i zahrada spí a na vzdìlávání je tak více èasu.
Pøipravili jsme pro sérii vzdìlávacích semináøù, které budou probíhat vdy v sobotu od 9:00 do 15:00 v Borovanech.
Semináøe jsou zdarma vèetnì obìda, od úèastníkù budeme vybírat pouze pøíspìvek 100 Kè na obèerstvení,
ochutnávky a vzdìlávací materiály.
3.3.2017 probìhne semináø Záchrana tradièních odrùd ovocných stromù, který povede lektorka Dana Kindlmannová.
Semináø bude vìnován monostem záchrany tradièních odrùd ovocných stromù, ochranì a oetøení stromù. Vhodné
pro zahrádkáøe, sadaøe, krajináøe.
10.3. 2017 probìhne semináø se zamìøením na legislativu v oblasti zpracování a prodeje ovocných produktù, který
povede paní Magda Miloevièová ze Státní zemìdìlské a potravináøské inspekce, Tábor. Semináø bude zamìøen
na legislativní podmínky a hygienické poadavky výkupu ovoce, jeho uskladnìní i zpracování ovoce a monostem
a podmínkám prodeje výrobkù (demù, motù, ovocných vín a cideru, destilátù). Dùraz bude kladen na výrobu
a prodej v malém mìøítku, prodej na trhu, ale i povinné oznaèování výrobkù. Semináø je vhodný pro drobné pìstitele
a zpracovatele, kteøí by vlastní domácí produkci rádi uplatnili na trhu, popøípadì zvaují o rozíøení výroby pro úèely
prodeje.
24.3. se zamìøíme na dùvody a ukázky výchovného øezu stromkù v prvních letech po výsadbì, pøípadnì opravy
chybnì provedeného øezu. Ukázky i praktický nácvik jednoduchých technik roubování a oèkování v období mimo
mízu stromù pro zaèáteèníky povedou manelé áchovi z Nových Hradù
7.4. úèastníkùm kurzu manelé áchovi pøedvedou techniky výchovného øezu stromkù v prvních letech po výsadbì,
oèkování a roubování v období mízy stromù. Tento kurz je vhodný také pro zaèáteèníky.
26.5. se zamìøíme teoreticky i prakticky s Milanem Koeluhem na revitalizaèní øez starých stromù . Tento kurz bude
vìnován praktickým aspektùm obnovy starých alejí ovocných døevin v krajinì a øezu ovocných stromù s dùrazem
na pozdnì jarní/letní øez a následnou péèi.
21.7. bude vhodný èas na roubování a oèkování i s moností naroubování vlastního roubu k hrnkované semenné
podnoi zakoupené na místì. Manelé áchovi pøedvedou a umoní nácvik jednoduchých letních technik oèkování
podnoí v tzv. druhé míze. Úèastníci obdrí rady jak oetøit podnoe po jarním oèkování. Bude moné naroubování
vlastního roubu, a to i z pøestárlých stromù, které ji netvoøí kvalitní letorosty.
Poèet úèastníkù vech akcí je limitován, proto neváhejte a pøihlaste se vèas v kanceláøi MAS, popøípadì pøímo
mailem nebo telefonicky: 724643050, guthova@cb.gin.cz
Semináøe jsou souèástí projektu Tradièní odrùdy ovoce èeskorakouského pohranièí znovu objevené, podpoøeného
z Fondu malých projektù Rakousko  Èeská republika.
Zuzana Guthová, MAS Sdruení Rùe

Pøehoupl se rok a jsme tu opìt s nabídkou zajímavých kurzù, které bychom pro Vás rádi zrealizovali.
Urèitì víte, e u nás i nadále pokraèuje výuka nìmèiny a angliètiny, zároveò se od února rozjídí dalí semestr
Virtuální univerzity 3. vìku, a také jednou za 2 týdny Hrátky s pamìtí v beneovské knihovnì. Pøípadné informace
o tìchto aktivitách získáte na tel. èísle 727 814 457.
A teï, co nového pro Vás v pøípadì Vaeho zájmu plánujeme.
Z výtvarných kurzù zrealizujeme pro zájemce pletení z papíru, výrobu perkovnic potaených látkou, moná dojde
i na nìjakou korálkovou dílnu.
Dále budete moci navtívit kurz grafologie  rozbor písma, v pøípadì zájmu také kurz tvùrèího psaní nebo kaligrafie
(pokraèování s jiným typem písma).
Anketu s celou nabídkou najdete na http://www.anketovnik.cz/10fbb0a2da9d4f88
Dìkujeme za její vyplnìní. Vyplnit anketní lístek mùete také v beneovské knihovnì nebo si ho vytisknout z odkazu
na stránkách K http://www.zsbenesovnc.cz/komunitniskola.html
Tìíme se na Vás na nìkterém z naich kurzù.
Rùena Lepová
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srdeènì zve na výstavu

Vernisá výstavy bude probíhat ve výstavní
místnosti
v Beneovì nad Èernou (è.p. 125)
dne 16. února 2018 v 17 hodin

Vedle obrázkù budou k vidìní také výrobky
paní Inny Usyk.

Obecní knihovna Beneov nad Èernou Vás zve
na besedu o knize

Cesta k pramenùm øeky Otavy dvojím pohledem.
Prvním jsou staré cestovní záznamy plzeòského
profesora botaniky Frantika Malocha, který líèí slasti
a strasti svého putování v roce 1916. V jeho líèení
pøevauje uèitelpøírodovìdec.
Druhý pohled je objektivem fotografù. Jdou stejnou
cestou, ovem o sto let pozdìji. Fotografují promìnìná
místa a jejich poznámky k cestì zachycují i slasti
a strasti osobní. Oba pohledy na Pootaví a Povydøí
vzdávají hold kráse krajiny a síle pøírody.
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 2.2.2018
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