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Více na plakátech k akcím.

Vá�ení spoluobèané,

jistì jste v posledních dnech zaznamenali èilý stavební provoz na na�em námìstí, který na èas pøeru�ily silné mrazy.
Pokraèujeme v jeho rekonstrukci, kterou jsme zaèali v loòském roce chodníkem kolem obecního úøadu, hotelu�
V tomto roce budou práce navazovat ve støední èásti námìstí. Právì probíhá pøíprava k polo�ení chodníkù, v rámci které
bylo tøeba se zamìøit na akáty. Dendrologickým prùzkumem a odborným posudkem byl vyhodnocen stav, stabilita a
perspektiva stromù. Jednodu�e øeèeno � sna�ili jsme se zjistit, jestli jsou je�tì �ivotaschopné, nebo zda jsou ji� nenávratnì
po�kozeny.
Hledali  jsme zpùsob,  jak zlep�it  jejich kondici a zachránit  je, proto�e akáty  jsou s námìstím neodmyslitelnì spjaty.
Bohu�el jsou zasa�eny hnilobou, která napadá kmeny zejména ve spodní èásti a zpùsobuje jejich vyhnití a trouchnivìní.
Dochází k takzvaným defektùm a v nadzemní èásti ji� hrozí jejich rozlomení a následnì pád. Pøirozenì je tak v ohro�ení
bezpeènost kolemjdoucích.
Výsledkem rozhodnutí odborníkadendrologa, zdali stromy mohou vùbec vyhovovat po�adavkùm na ponechání, bylo
stanoveno jednoznaèné opatøení � jejich odstranìní, kácení.
Místa ov�em ladem dlouho nezùstanou. Po dokonèení chodníkù dojde k výsadbì nových stromù. Její návrh zpracovává
dendrolog a dal�í odborníci.

V minulém zpravodaji jsme vás informovali o obnovì místní komunikace Bene�ov nad Èernou (èást  tzv. Rafanda).
Nyní se zpracovává projekt na rekonstrukci  tamního vodovodního øadu. Tato vìtev se dlouhou dobu potýká s hor�í
kvalitou vody a je tedy nutná její obnova.

�Bez trpìlivosti nièeho nedosáhneme. Je nutná pro ka�dé dobré dílo, potøebujeme ji mít sami se sebou
i s druhými.�

Veronika Zemanová Korchová

Upozornìní
Upozoròujeme obèany na povinnost zaplatit poplatky za odvoz odpadu do konce bøezna 2018.
Za psy byla splatnost poplatku do 15.2.2018. (Pøi platbì za psa dostane ka�dý chovatel balíèek sáèkù na psí
exkrementy.)
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Kdy� pøed èasem do�lo na obnovu cesty
alejí nad hospodáøskou �kolou, byl to
chvályhodný poèin. Kdy� v�ak úprava
pokroèila na pì�inu kolem Zajeèáku, bylo
nás dost, kteøí jsme byli zdì�eni. Krásná
romantická pì�ina vzala za své... Byla
nahrazena cestou s nepìkným povrchem z
asfaltové drti.
Ubìhla nìjaká doba, trasa byla prota�ena
a� na Tøebíèko. První èást cesty u�
zapadává jehlièím, objevila se i první
prorùstající tráva a nepìkné okraje pomalu
pøikrývá vegetace.
Celá cesta se stala oblíbeným korzem, kde
èlovìk jen výjimeènì potká auto, na rozdíl
od nedaleké asfaltky na Vìrtele.
Tak�e procházky jsou zde nejen bezpeènìj�í, ale i hezèí.

Blanka Dolanská

ul. Linecká od KIC Kaplice vèetnì køi�ovatky u hrobu vojákù Rudé armády, �u pomníku�
Vá�ení spoluobèané, v období bìhem mìsíce dubna 2018 do konce mìsíce srpna 2018 probìhne oprava teplovodu a
kanalizaèního a vodovodního øadu, vèetnì nového povrchu komunikace a pøilehlých chodníkù v úseku od KIC
Kaplice v ul. Linecká (pøed è.p. 349) vèetnì køi�ovatky �u pomníku� ul. Linecká, Omlenická a Gen. Fanty.
Dále stavební úpravy zasáhnou za køi�ovatku do èásti ulice Omlenická, podél budovy Z� Omlenická a do ulice
Linecká po odboèku do ul. Bezruèova. Z tìchto dùvodù nebude mo�ný prùjezd v tomto úseku. Komunikace bude
uzavøena po etapách, v�dy po nezbytnì nutnou dobu dle postupu stavebních prací.
Nástupní i výstupní autobusová zastávka �Kaplice, �kola� bude po dobu stavby pøemístìna do ulice Bezruèova, ve
které z tohoto dùvodu nebude mo�né parkovat. Umístìní této zastávky upøesní autobusový dopravce. K zaparkování
bude mo�né vyu�ít nedaleké parkovi�tì v ul. Omlenická u sbìrného dvora.
Za vzniklé obtí�e se Vám pøedem omlouváme, stavební práce budou provedeny v nejkrat�ím mo�ném termínu.

Marika Laisková, referent odboru správy majetku a ekonomiky MìÚ Kaplice
tel. 380 303 162, 606 731 351

(zdroj http://www.ikaplice.cz/aktuality/uzavrenikomunikace_603.html)
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  �áci na�í �koly sehráli v prosinci hned tøi florbalové soutì�e. Ve støedu 13.12.2017 se zúèastnili star�í �áci
okrskového kola,obsadili krásné 2. místo a zajistili si tak postup do okresního finále. Ve ètvrtek 21.12.2017 se utkali
s kaplickými �kolami a v okresním kole vybojovali krásné 2. místo. Po celý turnaj odvádìli ú�asné výkony a zaslou�í
podìkování.
Nesmím zapomenout ani na mlad�í �áky, kteøí v okresním kole obsadili velmi pìkné 5.místo.

Jaroslava Malá, Mgr. Radek Sova

24. leden byl pro dìti z pøed�kolní tøídy ,,BERU�EK�
zcela vyjímeèný. Nav�tívily 1. tøídu základní �koly, kde
se setkaly s bývalými kamarády z mateøské �koly.
Navzájem si pøedvedly, co se bìhem pùl roku nauèily �
prvòáci zahráli dìtem divadlo, zazpívali písnièku,
ukázali, co v�e má mít správný �kolák v aktovce,
spoleènì poèítali atd. Dìtem z M� se ve �kole moc
líbilo. �kolákùm pøedaly vlastnoruènì vyrobené
dáreèky a u� se tì�í na zápis do �koly.

6.2.2018 probìhl ve druhé tøídì mateøské �koly
karneval. Ráno ji� dìti pøi�ly pøevleèené do masek,
spoleènì si zatancovaly, zasoutì�ily a vybíraly nejlep�í
masky. Odmìnou jim byl koblí�ek ke svaèinì, sladkosti
a dìtský �ampus.

Masopust v Mateøské �kole
V leto�ním roce mezi dìti do M� zavítali nejen støapatí,
ale také Masopust a hejtmanka. Dìti se názornou
ukázkou seznámily s tradicí Masopusta v obci (co která
postava dìlá, jak se obléká, jaké náøadí a náèiní
pou�ívá, atp.). Spoleènì se pak nauèili píseò ,,Èervená
rù�ièko�, tancovali ,,Medvìdí tanec�a zdolávali ,,most
pøátelství�, na kterém podáním ruky stvrdili své
kamarádství. Sladkou teèkou za Masopustem v M�
bylo peèení koblí�kù.

p.uèitelky M�

V pátek 23.2.2018 probìhl v Pohorské Vsi dìtský
karneval. Dìti z M� se zapojily do programu a karneval
zahájily pásmem básnièek a písnièek. Dìti byly velmi
�ikovné a vystoupení se jim podaøilo.

P.Lep�ová

Spoleèná akce MC Klubíèko a Cvièení rodièù
s dìtmi �Radovánky na snìhu�



CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ

S Tomá�em Vaníèkem nám povídání bude vonìt dálkami, moøem a kadidlem. Nav�tívíme zemi, která sice le�í na
Arabském poloostrovì, ale kde se po dlouhá staletí potkávali s místními obyvateli Portugalci a Anglièané na cestách
do Afriky a Indie. Zemi, kde rostou u moøe palmy na plá�ích s bìlostným pískem, ale kde se jen o pár kilometrù dál
mù�ete �plhat do stìn kilometr hlubokých slepencových kaòonù s bizardními skalními útvary, kde le�í tøetí nejvìt�í
pou�� svìta, legendární Prázdná ètvr� Rub al Chálí a kde jsou pod jejími píseènými dunami nav�dy pohøbeny ruiny
"arabské Atlantidy" Wubaru. Zemi, které ji� dlouhých 45 let moudøe vládne sultán Qábús bin Sajíd al Sajíd, kde
neexistují politické strany, ani parlament a kde jsou lidé spokojení, zemì, která je podle �ebøíèkù OSN nejbezpeènìj�í
v muslimském svìtì a 21. nejbezpeènìj�í na svìtì.

Jaroslav Zeman
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Sefia se ukrývá v divoèinì se svou tetou Nin od doby,
kdy byl zavra�dìn její otec. Kdy� v�ak tetu unesou, zaène si klást otázky. Kdo Nin unesl, a proè? Souvisí
její zmizení s otcovou vra�dou a s podivným hranatým pøedmìtem, který teta tak peèlivì schovávala?
Tajemná Kniha, kterou ale nedoká�e pøeèíst, a záhadný nìmý chlapec, jeho� zachrání pøed krutým zacházením, se
stanou její nadìjí. Klíèem k odhalení magického svìta i otcovy tragické smrti. Ohromující debut o temném svìtì, kde
je ètení výsada a je povoleno jen tìm nejmocnìj�ím.

Pohøbený obr je nejnovìj�í próza dr�itele Nobelovy ceny za literaturu za rok 2017.
Dìj románu zasadil autor do poèátkù raného støedovìku, kdy se Británie, kterou dávno opustili Øímané, nezadr�itelnì
mìní v trosky. Král Artu� jistì vykonal pro smír na ostrovì své, ale i on u� se odebral do propadli�tì dìjin a neklidnou
zemí bloumají rùzná individua, vèetnì tìch nadpøirozených. Pøíbìh zaèíná rozhodnutím starých man�elù Axla a
Beatrice vydat se krajem mlhy a de�tì v nadìji, �e se shledají se synem, kterého léta nevidìli. Oèekávají mnohá
nebezpeèí, ale netu�í, �e jim tato cesta odhalí dávno zapomenutá temná místa jejich vzájemné lásky. Kazuo Ishiguro
nabízí podmanivý, hluboce jímavý pøíbìh o ztracených vzpomínkách, lásce, pomstì, válce a síle zapomnìní.

Nejnovìj�í èlen Sigmy kapitán Tucker Wayne dostane od øeditele Crowea za úkol,
aby se svým vycvièeným psem Kainem odvezl ze Sibiøe ruského farmaceutického magnáta a vìdeckého génia
Abrama Bukolova, který má v rukou klíè k nové biologické zbrani, je� ohro�uje �ivot na celé planetì. Pøi zbìsilé
honièce od zamrzlých ruských stepí po �havé jihoafrické savany, od válkou zmítaných hor Namibie po zasnì�ená
Velká jezera ve Spojených státech, musejí Tucker s Kainem spoleènì vyøe�it odvìkou záhadu, její� koøeny sahají a� k
poèátkùm �ivota na Zemi, a je�tì k tomu unikat pøed nástrahami zku�ených nájemných zabijákù a ruského generála
tou�ícího po pomstì a moci.

 : Cesta k pramenùm øeky Otavy
dvojím pohledem.
Prvním jsou staré cestovní záznamy plzeòského profesora botaniky Franti�ka Malocha, který líèí slasti a strasti svého
putování v roce 1916. V jeho líèení pøeva�uje uèitelpøírodovìdec.
Druhý pohled je objektivem fotografù. Jdou stejnou cestou, ov�em 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.
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Po�áry v bytových domech jsou velmi èasté. Roènì hoøí v bytech v Èeské republice cca 2600krát, pøièem� hmotná
�koda dosahuje stovek milionù korun a oheò s sebou pøiná�í èasto zranìné a mrtvé. Lidský �ivot by mohl být
zachránìn a hodnota majetku zachována, kdyby se ka�dý informoval o základních pravidlech po�ární prevence,
zpùsobech vèasného ha�ení vznikajícího po�áru a umìl správnì reagovat v pøípadì vypuknutí po�áru.

�  Vznikneli po�ár, proveïte nutná opatøení pro záchranu ohro�ených osob.
�  Okam�itì jej uhaste dostupnými prostøedky nebo alespoò zamezte jeho �íøení.
�  Okam�itì ohlaste po�ár na èísle tísòového volání 150 nebo 112.
�  Zachovejte klid a rozvahu
�  Nedaøíli se vám uhasit v zárodku, co nejrychleji opus�te objekt, ve kterém hoøí v zakouøeném prostoru se
pohybujte pøi zemi.

�  Chraòte si dýchací cesty navlhèeným ruèníkem.
�  Nesna�te se pøekonávat ji� po�árem zasa�ené a zakouøené prostory  kouø znesnadòuje orientaci a znemo�òuje
dýchání.

�  Nemù�eteli ji� opustit objekt, uzavøete se v místnosti bez vìtrání, utìsnìte okna idveøe proti prùniku kouøe
(mokrým ruèníkem, lepící páskou).

�  Upozornìte na sebehasièe køikem �hoøí�, vyvì�ením  bílé látky z okna (pokud nemáte por ruce, poslou�í trièko
nebo mikina) nebo boucháním do topení, zdí.

�  Pøi po�áru bytu se sna�te okam�itì jej opustit smìrem na chodbu, zavøete za sebou dveøe  zamezíte tím zakouøení
chodby a schodi�tì i mo�nému ohro�ení ostatních nájemníkù domu.

�  K opu�tìní domu nikdy nepou�ívejte výtah neníli evakuaèní  ten je na dveøích oznaèen bezpeènostní znaèkou
�evakuaèní výtah�.

�  V pøípadì, �e cítíte plyn nerozsvìcujte, telefonujte a� po vyvìtrání.
�  Jeli to mo�né, pøed odchodem z hoøícího bytu vypnìte pøívod elektrické energia a plynu.
�  Mù�eteli, vezmìte doklady a léky, nesna�te se pozbírat cennosti, ztrácíte èas.
� Vlivem po�áru a zplodin hoøení mù�e dojít ke ztrátì
orientace èi vìdomí, mohou se zøítit nosné konstrukce objektu.

�  Øiïte se pokyny zasahujíchch hasièù.
�  V pøípadì potøeby poskytnìte osobní nebo vìcné prostøedky pro zdolání po�áru.
�  Pořiďte sï do bytu nebo rodinného domu hasicí přístroj pro uhašení ohně v jeho počátku.
�  Promyslete, které jiné vìci v domácnosti by mohly pomoci k uha�ení zaèínajícího ohnì a kde jsou umístìny
(vìdro s vodou, deka).

(zdroj HZS Jihoèeského kraje)

Projekt RUMOBIL je realizován v období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2019 v rámci programu:
Interreg CENTRAL EUROPE 2014 � 2020 a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Projektu se
úèastní 13 partnerù ze 7 státù.
Cílem projektu je zlep�ení dostupnosti venkovských regionù s postupnì stárnoucím obyvatelstvem v Ji�ních Èechách.
Zmìny organizace a kvality veøejné dopravy nyní øe�í mikroregiony ve Støední Evropì. S vedoucím partnerem
Spolkového ministerstva regionálního rozvoje a dopravy SaskaAnhaltska a dal�ími 12 partnery se øe�í klíèové
aktivity:

 pøedev�ím jako celku po vìcné a finanèní stránce, koordinaci realizace jednotlivých aktivit a
monitoring postupu realizace projektu.

 zaji�tìnost smìøování výstupù a výsledkù projektu smìrem k cílovým skupinám,
zaji�tìní informování �iroké veøejnosti o projektu a jeho propagace s vyu�itím rùzných prostøedkù, jako jsou internet,
zprávy, informaèní bro�ury, èlánky v odborných periodicích èi konference.

 a pøenos znalostí v oblasti inovativních dopravních koncepcí a øe�ení pro periferní regiony.
 v rámci této aktivity dojde k pilotnímu ovìøení a otestování na

vr�ených inovativních pøístupech k øe�ení veøejné dopravy v periferních regionech. Z poznatkù zji�tìných v prùbìhu
pilotního testování budou vypracována obecná doporuèení pro optimalizaci fungování veøejné dopravy v regionech
venkovského charakteru. Tyto poznatky budou zohlednìny pøi pøípravì, popø. revizi dopravních koncepcí èi plánù v
partnerských regionech a zároveò budou slou�it jako pøíklad dobré praxe pøenositelný do ostatních regionù EU, které
èelí podobným problémùm a výzvám.

Mgr. Bc. Jan ALE�, DiS.Odborný referent pro autobusovou dopravu
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   �kolní rok byl zahájen 1. záøí 1956.
     Opìt do�lo ke zmìnám v uèitelském sboru. Jaromír Sypal byl pøelo�en na jedenáctiletou støední �kolu do Kaplice.
Pøelo�eny byly i dal�í tøi uèitelky  A. Kálalová, H. Kalousková a B. Krejèová.
1. ledna nastoupila na mateøskou dovolenou Hedvika Kohoutková a na její místo pøi�el s. Miloslav Dvoøák. Bohu�el
soudru�ka Kohoutková pak tragicky zemøela ve vìku 23 let. Pohøbu 3. kvìtna v Praze se zúèastnil celý uèitelský sbor.
Provoz státního �ákovského domova pro pøespolní �áky byl i letos zahájen. Vychovatelem byl s. uè. Bohumil
Urbánek.
     Koncem øíjna byli v�ichni pøekvapeni pokusem o kontrarevoluèní zvrat socialistického zøízení v Maïarsku.
Øádìní teroristických band v�ak vyburcovalo uvìdomìlou dìlnickou tøídu, která se poèala sjednocovat a stavìt na
odpor. Vláda se zároveò obrátila na Sovìtský svaz o pomoc. Sovìtské vojenské jednotky ve spolupráci s maïarskou
dìlnickou tøídou a lidovou armádou uèinily pøítr� øádìní kontrarevoluèních �ivlù. V�echny socialistické zemì, mezi
nimi i Èeskoslovensko, pomáhaly obnovit hospodáøský �ivot zemì. Také soudruzi uèitelé na�í �koly vybrali mezi
sebou 120, Kès na obnovu Maïarska.
    7. listopadu se konala oslava VØSR, odpoledne v tìlocviènì �koly a veèer v Mìstském domì.
     V Mìsíci èeskoslovensko  sovìtského pøátelství uspoøádali uèitelé prodejní výstavku sovìtských dìtských knih
a jejich èeských pøekladù.
     21. prosince pod vedením øeditele �koly dìti sehrály divadelní pohádku Dìda Mráz. Odpolední pøedstvení zhlédli
�áci bene�ovské �koly i okolních �kol. Na veèerní pøedstavení pøi�lo ale jen 15 osob!
     Veøejné oslavy MD� probìhly v tìlocviènì �koly. K bene�ovským �enám pìknì promluvila soudru�ka Drnková
z Kaplice. Nejlep�í pracovnice a matky byly odmìnìny pìkným �átkem a kvìtinou. Bohatý program pøipravily dìti
ze støední i mateøské �koly.
     I v tomto �kolním roce �áci pomohli se svými uèiteli místnímu JZD pøi trhání lnu a sbìru brambor.
     V kvìtnu se zdravotnický krou�ek zúèastnil terénního cvièení pod vedením s. Vorlíèkové. Cvièení se zúèastnil
také doktor Fi�er, který byl s úrovní pøipravenosti dìtí k první pomoci spokojen. (foto)

     1. èervna slavily dìti svùj svátek.
Na høi�ti se konaly rùzné hry a závody.
Malé dìti závodily na kolobì�kách,
v bìhu ve vysokých tatínkových botách
a v pytli; star�í závodily na kolech,
v bìhu i chùzi. Dìvèata se prokousávala
do dvou velkých koláèù. Na závìr
sehráli star�í ho�i fotbalové utkání.
     Èerven byl ve znamení �kolních
výletù. 1. a� 3. tøídy se vydaly
do Ro�mberka, na Lipno a do Èeského
Krumlova. Ètvr�áci si u�ívali pobyt
v lese a u vody za pilou Gabrielou,
pá�áci do�li a� k sobìnovské elektrárnì.
6. tøída se vydala pì�ky na Dobrou
Vodu a do Terèina údolí. 7. a 8. tøída
si vyjely na 3 dny na kolech do Tøebonì k rybníku Svìt. Tím splnily podmínky k získání odznaku vzorného turisty.
     Závìreèných zkou�ek se zúèastnilo 13 �ákù 8. tøídy. S vyznamenáním prospìlo 5 z nich. Na jedenáctiletku ode�li:
Jana Ambrosiová, Marcela Hájková a Václav Odl. Na zdravotní �kolu byly pøijaty Miroslava Drobilová, Jaroslava
�tìtinová a Helena Oravcová. Na pedagogickou �kolu pak Rù�ena �auerová a Zdeòka Vítù. Do zdej�í uèòovské
zemìdìlské �koly ode�ly Jaroslava Posekaná a Ingrid Klingerová.
     �kolní rok byl ukonèen 30. èervna 1957.

Z pamìtí obecné a mì��anské �koly v Bene�ovì nad Èernou zpracovala Blanka Dolanská
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Øe�ení z minulého èísla: HUKVALDY, KOKOØÍN, KOZEL, BLATNÁ, DOBRONICE, RO�MBERK, JEMNI�TÌ,
RATIBOØICE, BECHYNÌ, HOØOVICE  Výherci, na které èeká reflexní páska se znakem Bene�ova nad Èernou,
jsou

Úkol na bøezen 2018:
Vlo�te do krou�kù èíslice od 1 do 7 tak, aby jejich souèet na
ka�dé úseèce byl 12. Ka�dou èíslici mù�ete pou�ít jen jednou.

Své odpovìdi na nový úkol posílejte do 20. bøezna na
knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457

Rù�ena Lep�ová

V pátek  16.2. 2018 probìhla vernisá� výstavy
 paní Anny

Tiché.
Výstava bude otevøená do konce mìsíce bøezna v
otevírací dobì knihovny, pøípadnì po pøedchozí
domluvì.

V pátek 16.2.2018 v dopoledních hodinách v obøadní
místnosti Obecního úøadu v Bene�ovì nad Èernou
probìhlo vítání novì narozených obèánkù do �ivota.
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Obecní knihovna Vás zve k poslechu
povídání a písní v poøadu

DDM Kaplice, Obecní knihovna Bene�ov nad
Èernou, ZU� Trhové Sviny, dìti z dílny Máèek

Vás srdeènì zvou na

Pøed obecním úøadem.

Èeká na Vás :

øemeslný jarmark,

vystoupení hudebníkù,

výtvarné dílny.


