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Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.
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Dne 03.02.2018 byla pozvána beneovská Staroèeská koleda do mìsta Tøebonì, kde jsme mìli úspìch
s ukázkou setkání koled a koledování a dostalo se nám velkého podìkování.
Dne 10.02.2018 se uskuteènila ji tradièní Staroèeská koleda v Beneovì nad Èernou. I pøes studené
únorové poèasí jsme se úspìnì setkali na námìstí a zbytek obce spoleènì dokoledovali.
Velké podìkování patøí vem úèastníkùm a organizátorùm, obci Beneov nad Èernou, p. Ing. Machovi
a pøedevím obèanùm za tìdrou koledu.
Koledníci, kolednice a vichni úèastníci Staroèeské koledy, dne 07.04.2018 od 19:00 hod. se bude konat
v hasièárnì DOPITNÁ!
Jaroslava tefániková

Informace k zájezdu na muzikál Iago 20.4.2018
Odjídíme z námìstí od kostela ve 13:00 hodin.
23. a 24. 4. 2018 knihovna z dùvodu kolení uzavøena.
Komunitní kola Beneov nad Èernou, z.s. a Obecní knihovna Beneov nad Èernou
pro vás pøipravily výtvarnou dílnu, na které budeme vyrábìt

S sebou 50, Kè na materiál.
Více info a pøihláky v knihovnì.
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6.3. 2018 probìhlo v naí mateøské kole v Beneovì oblastní kolo
výtvarné èásti soutìe NOVOHRADSKÝ ZVONEK. Celkem se
pøihlásilo sedm mateøských kol z Èeska a ètyøi z Rakouska.
Výtvarné práce dìtí byly vystaveny v prostorách budovy mateøské
koly .Tímto bychom chtìli podìkovat obecnímu úøadu a paní
starostce Veronice Zemanové Korchové za velmi významnou
podporu celé akce.
Eva Vanìrková

Proto i téma projektového dne dìtí ze
ètvrté tøídy bylo  Ètu, ète, èteme.
Nejdøíve si kadý ák vylutil køíovku a z tajenky poznal, proè
máme projektový den o ètení a knihách. Následovala práce ve
skupinách, kdy dìti tøídily knihy podle témat, vìku dìtí, nakreslily
ilustraci ke knize a vymyslely podle zadaných slov krátkou básnièku.
Ve druhé èásti projektového dne vyprávìly o knihách, které pøeèetly
a donesly spoluákùm ukázat. Závìrem dopoledne jsme shlédli
krátkou ukázku z audioknihy O pejskovi a koèièce.
Ladislava Augustinová

Ve kolce v Pohorské Vsi jsme s dìtmi vynáeli Moranu,
zdobili velikonoèní vajíèka a tvoøili beránky
z polystyrenových vìneèkù.
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Bøezen  mìsíc ètenáøù jsme si pøipomnìli i v beneovské knihovnì nìkolika akcemi. Celý mìsíc probílala
v knihovnì akce Rande naslepo. Na ètenáøe èekaly balíèky z kníkami, a ti se a doma dozvìdìli,
co budou (nebo nebudou) èíst. Takové malé pøekvapení.
V úterý 6. bøezna knihovnu navtívly dìti z první tøídy a trochu jsme
si hráli s básnièkami.
A hned v pátek 9. bøezna se áci tøetí, ètvrté a páté tøídy v knihovnì
setkali se spisovatelkou Renatou indeláøovou a její knihou
.

Gamebooková kniha vypráví napínavý pøíbìh dvou
souèasných dìtí, Vojty a Klárky, které se nedopatøením dostanou do minulosti a ocitnou v Praze Rudolfa
II. Kniha je urèena pøedevím pro dìti mladího kolního vìku a kombinuje ètení s logickými úkoly,
jejich splnìní posouvá dìj dopøedu. Dìti se pøirozenou zábavnou formou dozvídají informace z èeské
historie a poznávají nae hlavní mìsto z trochu jiného úhlu.
Píe se rok 1454 a král Jindøich VI. je u pøes rok upoután na lùko. Královy zájmy
jen s obtíemi hájí jeho oddaná ena, Markéta z Anjou. Zatímco panovník chøadne a chvílemi upadá do bezvìdomí,
svou pozici v zemi upevòuje Richard, vévoda z Yorku. A spolu se Salisburym a Warwickem vytváøejí vlivnou trojici,
je se snaí zlomit panovníkovy pøívrence. Jene vtom se Jindøich VI. jako zázrakem uzdravuje. Boj o moc mùe
opìt vypuknout naplno!
Nìmecko 1296. Král Adolf Nasavský táhne s ohromným vojskem proti Freibergu, aby
srazil bohaté støíbrné mìsto na kolena. Mezi mìany vzplane prudká hádka: Mùou se postavit na odpor svému králi?
K Freiberèanùm, kteøí obleené mìsto hrdinnì brání, patøí i Anna z rodu porodní báby Marty a kejklíøka Sibyla. S
hrùzou proívají krvavé dobytí mìsta, k nìmu dopomohla zrada!
Mladý poutník se vydá pìky probádat Kavkaz. Oèekává
nenároèný výlet, situace se mu ale brzy vymkne z nohou.
Po dvojici bestsellerù pøichází princ Ládík s dalí knihou  tentokrát o cestì do Arménie, Gruzie a Náhorního
Karabachu. Ladislav Zibura se vydává do tìch nejzapadlejích vesnic, aby mohl poslouchat pøíbìhy místních a
naèerpat nìco z jejich moudrosti. Alkohol teèe proudem a mladý dobrodruh dùvìrnì poznává kulturu plnou
pohostinnosti, rozhodných slov a sovìtské nostalgie. Své záitky z kavkazského putování Zibura líèí s tradièním
humorem a sebeironií, pro které ho ètenáøi nenávidí a milují.
umava se v posledních letech stala oblastí støetu protichùdných zájmù a
rozdílných názorù na to, jak by s touto jedineènou krajinou mìl èlovìk zacházet. K vìci se vyjadøují politici, vìdci,
úøedníci, novináøi... vìtinou lidé odjinud. To je cenné, protoe èasto právì náhled zpovzdálí s urèitým odstupem od
problému dokáe lépe vyhmátnout jeho podstatu. Chybí mu ale hlubí znalost místních reálií. Tato kniha nabízí
pohledy tøiceti sedmi obyvatel umavy nejrùznìjích profesí na souití lidí s místní pøírodou. Nìkteøí z nich jsou
rodáci, vrostlí po generace do umavské uly, dalí jsou novousedlíci, kteøí si toto místo pro ivot vybrali po zralé
úvaze, nebo je sem osud prostì zavál. Vechny je vak spojuje láska k domovu a nespoutané pøírodì.
Prostøednictvím jejich výpovìdí máte pøíleitost sdílet s nimi zajímavé ivotní pøíbìhy a nahlédnout diskutovaná
umavská témata jejich oèima. Moná se dozvíte nìco nového o tom, jak se tu lidem ije, o lese, o národním parku, o
kùrovci, o tom, proè je dùleité alespoò na malém kousku naí zemì zachovat divoèinu a moná zahlédnete mezi
øádky i støípky jímavé krásy Pokud se tak stane, tahle kniha nevznikla nadarmo.
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V pátek 2.bøezna probìhlo pravidené kolení èlenù výjezdové jednotky SDH Beneov nad Èernou.

u hoøí a èím co hasit.

Zdroj HZS JèK
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kolní rok byl slavnostnì zahájen 1. záøí 1957. Kvùli vyímu poètu ákù (306) byly nìkteré roèníky, pøi
poètu vyím ne 40, rozdìleny na paralelní tøídy A, B.
V uèitelském sboru dolo opìt ke zmìnám. Mezi novì pøichozími byla Libue Wortnerová z Kaplice,
Zdenìk Duffek  zaèínající uèitel a dobrý kreslíø, Zdenìk Zimml  odborný uèitel èetiny a dìjepisu, Petr
Sokolovski, který ji pøed 10 lety na kole pùsobil jako rutináø.
kolní kuchyni vede Anna Kovandová, pomocnicí je Emilie Studihradová. Bìhem roku stoupl poèet
strávníkù, proto nastoupila do kuchynì tøetí síla Jitka tìtinová.
V internátì pøibyly dìti a z Malína. Vedením byl povìøen Petr Sokolovski.
Bìhem podzimu dìti ve volném èase odpracovaly 1 720 hodin na brigádách v JZD pøi sklizni lnu a
brambor. Bylo jim vyplaceno 1 792, Kès.
7. øíjna probìhla oslava 40. výroèí VØSR. Veèer se veøejnost i kolní dìti sely v kinosále. Dìti
pøedvedly pásmo písní a básní. Pìvecký sbor vystoupil v novém sloení. áci tøetích a ètvrtých tøíd sloili
pionýrský slib.
13. listopadu zarmoutila obèany republiky smutná zpráva. Zemøel president republiky Antonín
Zápotocký. 15. listopadu uctili beneovtí obèané i kolní dìti jeho památku ve smuteènì vyzdobené síni
MNV.
Novým presidentem byl zvolen Antonín Novotný.
Jako kadoroènì se v prosinci konala v tìlocviènì oslava Dìdy Mráze. Dìti i uèitelé si pøipravili nejen
vystoupení, ale i kostýmy na nì.
V první polovinì roku vedli pionýrské oddíly mladí uèitelé. Skupinovým vedoucím byl s. Z.Duffek. Od
ledna se vedoucími oddílù stali chlapci a dìvèata z UZ.
Okres Kaplice navázal drubu s Tjumeòskou oblastí. Uèitel rutiny s.Sokolovski napsal s dìtmi dopisy do
této oblasti a brzy doly odpovìdi. Dìti si pak vymìòovaly i známky, nálepky a fotografie. Dovìdìly se, jak
ijí dìti v pøístavním mìsteèku Novyj Port.
Na oslavu MD dìti pro své maminky pøipravily pásmo písní, tancù a veselých scének. Tìlocvièna byla
zaplnìna rodièi do posledního místa.
Èeskobudìjovické papírny mìly velký nedostatek starého papíru. Vyhlásily tedy soutì ve sbìru, které
se zúèastnili i nai áci. Bìhem 14 dnù sebrali 2 726 kg papíru, 76 kg textilu a 110 kg kostí. Mezi nejlepími
sbìraèi byli Vojtìch Smolík, Josef Klíma, Karel Troják, Ludìk Soukal, Vilém Vorlíèek, Fr. Doleal,
Jaroslava tìpánková, Bohumil Malý, Jan Lepa, Václav Hron, Erich Mann a Ludvík Rezek.
U pøíleitosti MDD se v nedìli 1. èervna dìti shromádily na námìstí a spolu s uèiteli a hudbou se
odebrali na høitì, kde probíhaly závody. Dìti z M a 1. stupnì lovily v rybníce hraèky, starí dìti støílely na
plechovky a poráely kuelky.
V èervnu se konaly kolní výlety. První tøídy jely do Èeského Krumlova, Zlaté Koruny a na Kle, áci
ètvrté a páté tøídy se vypravili do sklárny v Lenoøe, na Boubín, do Vimperka, Husince a Prachatic. esté a
sedmé tøídy si prohlédly sklárny v Chlumu, mìsto Tøeboò a J. Hradec. Vedl je Z. Zimml, který by byl
výletníky málem dovezl a do Vídnì. Jetì e je pøísluníci PS vèas obrátili zpìt.
16. a 17. èervna probìhly v 8. tøídì závìreèné zkouky. S vyznamenáním prospìli Marta Chýlová, která
byla pøijata na jedenáctiletku, a tefan Troják, který se rozhodl pro studium na strojní prùmyslovce v
Èeských Budìjovicích.
kolní rok byl zakonèen 28. èervna 1958.
Z pamìtí obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou zpracovala Blanka Dolanská

Øeení z minulého èísla: viz obrázek. Výhercem knihy je
Úkol na duben: Kolikrát je na této stránce písmeno k?
První správná odpovìï bude odmìnìna knihou.

Své odpovìdi na nový úkol posílejte do 20. dubna na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457
Rùena Lepová
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Galerie Koeluna v Nových Hradech propaguje ji nìkolik výstavních sezon zejména malíøe
z Novohradského regionu, ale také umoòuje poøádání výstav umìlcùm z celé Èeské republiky. Èastými
hosty jsou v galerii malíøi, fotografové, keramici, skláøi a bájeèní tvùrèí lidé, kteøí mají nìjakou vazbu na ná
region. Jsou to napøíklad novohradtí rodáci nebo v Nových Hradech a okolí pravidelnì tráví dovolenou,
jsou to zde zakoøenìní chalupáøi, vrací se k nám na dalí kulturní akce nebo se jim prostì v naem kraji
líbí a chtìjí se v nìm nìjak umìlecky realizovat.
První letoní výstava je sice u za námi, jmenovala se Tanec s Èíí, a bylo to fotoohlédnutí za témìø
ètyøicetiletou historií taneèní soutìe Novohradská Èíe. Nyní bych vás ale ráda pozvala na nìkolik dalích.
a pøedstaví se na ni
V nedìli
. Marka asi nìkteøí z vás
znáte ze setkání pøi výtvarných kurzech ve Studiu Besednice, v naí galerii bude ale vystavovat poprvé.
Výstava potrvá do 6. 5. 2018.
dalí výstavu s názvem
, a budou to obrazy
V sobotu
. Paní afránková, která èasto tráví léto na chalupì nedaleko Nových Hradù, se vìnuje volné
tvorbì, zejména malbì, grafice a keramice, navrhuje hraèky z textilu. Spolupracovala s øadou nakladatelství
u nás i v zahranièí a její kniní ilustrace získaly nìkolik ocenìní. V roce 2003 byly její ilustrace pohádek
Daniely Fischerové v knize Duhové pohádky ocenìny jako nejkrásnìjí dìtská kniha 13. Podzimního
kniního veletrhu Havlíèkùv Brod. Výstava potrvá do 24. 6. 2018.
Obì výstavy budou otevøené ètne, 1016 h nebo v jiný èas po pøedchozí domluvì.
, který navazuje na ten
Tøetí výstava, na kterou bych chtìla zvát v pøedstihu, je
loòský Jarní. A i letos nabídneme prostory Koeluny k prezentaci
. Tématem letoní výstavy je
.
Výstavu
, otevøena bude úterýnedìle, 1016 hodin a potrvá a do konce prázdnin.
(od
Doprovodným programem výstavy bude
druhého èervencového týdne a do konce srpna). Na vedení spoleèných malování se budou podílet i nìkteøí
z vystavujících malíøù a pøátelé Koeluny.
Budu velmi ráda, kdy najdu pro nai Novohradskou
galerii Koeluna dalí výtvarné a kreativní osobnosti,
podpoøím jejich prezentaci a vem návtìvníkùm
galerie zprostøedkuji pìkný výtvarný záitek.
Tìím se na vechna milá a inspirativní setkání.
Kvìta Jarolímková
Koeluna a Kulturní a informaèní centrum Nové
Hrady, kic@novehrady.cz, tel. 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz .
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Výstavu mùete zhlédnout po  pá 8.00  17.00 a pøed promítáním
Airsoftový team SBL zve na výstavu výzbroje a výstroje. Moderní sekce
zahrnuje Airsoftové zbranì a výstroj. Historická pak výstroj i výzbroj
jednotek z druhé svìtové války nebo dob komunismu. Atmosféru
doplòují fota z akcí èi výcviku.
Výstavní síò kina Kaplice
5.  8. dubna 2018, ètvrtek  nedìle od 8.00  18.00 hodin

Chovatelská pøehlídka trofejí zvìøe ulovené v tomto hospodáøském roce
v honitbách okresu Èeský Krumlov.
MYSLIVECKÝ DÌTSKÝ DEN  7.4. od 9.00 pøed KD Kaplice.
Kulturní dùm Kaplice
12. dubna 2018, ètvrtek od 17.00 hodin

Pøipojení èásti Vitorazska k Èeskoslovensku v roce 1920...
Kino Kaplice zve Mìstská knihovna, KIC a Mìsto Kaplice
20. dubna 2018, pátek od 17.00 hodin
20. dubna 2018, pátek od 19.00 hodin

Taneèní veèer pro pøíznivce hudby 70.  90. let. Monost rezervace
míst pøímo v restauraci nebo na tel.: 380 312 605.
Restaurace Slovanského domu
21. dubna 2018, sobota od 14.00 hodin
Zveme vechny pøátele a pøíznivce na spoleèné pøivítání jara
prostøednictvím Svatojiøského koncertu (pøipravila ZU, Mìstská
knihovna v Kaplici a Øímskokatolická farnost v Blansku).
Program: vystoupení ákù Základní umìlecké koly v Kaplici, prohlídka
kostela svatého Jiøí.
Kostel sv.Jiøí v Blansku
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