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Váení spoluobèané,
i do naich Novohradských hor letos pøilo léto døíve, ne jsme oèekávali. Slunce a vysoké teploty nás
zasáhly ji v jarních mìsících a jahody a tøenì si vybraly svou sezónu. Nyní jsou pøed námi prázdniny a èas
dovolených, doufám, e nás teplo a sluníèko budou pøíjemnì provázet i po tuto dobu. Dìtem, jejich
vyuèujícím a vám vem pøeji, abyste naèerpali novou energii a z léta mìli co nejvíce záitkù. Mámeli si
dobøe odpoèinout, alespoò o dovolené je tøeba radikálnì zmìnit prostøedí i své obvyklé èinnosti.
 zprávu z pøezkoumání obce za rok 2017
 závìreèný úèet za rok 2017 s vyjádøením souhlasu s celoroèním hospodaøením a to bez výhrad
 úèetní závìrku obce za rok 2017
Obec pøipravuje projekt na zasíování nových parcel pro rodinné domy naproti nové zástavbì v Beneovì
nad Èernou. Vzniknout by mìlo 8 parcel pro výstavbu rodinných domù. U bytové zástavby se také
pokraèuje na pøípravì nových parkovacích míst.
Minulý mìsíc jsem se zmínila o tom, e nám chtìjí na malých obcích zruit matriky. Malé obce a mìsta se
spojily a díky peticím a protestùm se nám podaøilo matriky obhájit. Zatím nám je ruit nebudou, ale budou
nám zkráceny pøíspìvky na matriky, které ne vdy pokryly náklady obcí. V poslední dobì jsme nuceni
dofinancovávat vechno, co by mìlo být pokryto z pøíspìvkù ze státního rozpoètu. Ale pokud si budeme
chtít v obci udret obèany, nic jiného nám nezbývá.
Veronika Zemanová Korchová

Jsou malíøi, kteøí dìlají ze slunce lutou skvrnu, ale jsou jiní, kteøí díky svému umìní a moudrosti dìlají ze
luté barvy slunce. /Pablo Picasso/

V letoním kolním roce 2017/2018 probíhal v naí kole, stejnì jako pøedchozí roky, sbìr surovin. áci
poctivì a pravidelnì nosili papír (4 tuny) a pomeranèovou kùru (62 kg). Èástka získaná ze sbìru slouí kole
napøíklad k poøizování kanceláøských potøeb, potøeb na výtvarnou výchovu nebo k nákupu odmìn pro áky
na konci kolního roku.
Na sbìru surovin se podílely tyto rodiny, kterým patøí nae podìkování:
Tomanovi, Klingerovi, uplerovi, Lulovovi, Gubaniovi, Malákovi, Víkovi, Surejovi, Reifovi, ulkovi,
Havlíèkovi, Melicharovi, Èechovi, Labajovi, Lebedovi, Dolinských, Aiblovi, Novotných, Markovi,
Dekretovi, Pavlíkovi, Doèekalovi, Kvasníkovi, Kuthejlovi, Vojtkovi, Frnkovi, Plánkovi, Kníkovi,
Èabelkovi, yhalkovi a Auerovi
Klára Èechová, Z a M Beneov nad Èernou

V mìsíci kvìtnu se dìti zúèastnily finálového kola ,,Zvonek z Novohradských hor v Nových Hradech v
recitaci (foto 1). Dìtem, které reprezentovaly nai kolku v oboru výtvarné výchovy, zpìvu a recitaci, byla
odmìnou relaxace ve Wellnes v Nových Hradech. Dìti z pøedkolní tøídy proily tøi dny v naí stovìaté
Praze. To nebyla jediná akce. Ve spolupráci s MC Klubíèko se dìti mohly úèastnit akcí ,,Kolobìka,
,,Malování u kany, ,,Pirátské odpoledne a ,,Skok
do prázdnin. Vichni si to moc uívali a budou se
tìit na dalí pøíjemná setkání.
Èerven ve kolce zaèal velkou událostí ke Dni dìtí 
karnevalem. Ve ètvrtek 14.6. jsme potìili vechny
rodièe besídkou, kde jedno oko nezùstalo suché. Tím
jetì ve neskonèilo, 20.6. jsme navívili
Planetárium v Èeských Budìjovicích a velkou
událostí pro nae nejmení byl také bìh
,,Horempádem Beneovem, který se letos
netradiènì konal na høiti.
uè. N. Tvarohová a K. Auerová
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Ve dnech 17. 5.  19. 5. 2018 se uskuteènil pro
dvanáct dìtí z mateøské koly záitkový výlet do
naí metropole. Vichni se tìili. Ve ètvrtek ráno
zaèala nae cesta vláèkem z Èeských Budìjovic.
Celý den jsme pak proili v ZOO. V pátek byl
program bohatý. Spoleènì jsme navtívili muzeum
Království eleznic, Václavské námìstí,
Staromìstské námìstí, Karlùv most, Praský Hrad
a Petøín. Plno smíchu a radosti jsme si uili v
Zrcadlovém bluditi a pak hurá na lanovku. Tøetí
den jsme navtívili Moøský svìt na Výstaviti v
Holeovicích. Domù si kadý z nás odvezl hodnì
záitkù.
uè. N. Tvarohová a K. Auerová

29. kvìtna se vypravili áci z 2. a 4. tøídy na
kolní výlet do Èeského Krumlova. Nejdøíve jsme
zajeli do psího útulku, kde jsme se dozvìdìli, jak
se sem psi a koèky dostávají. Prohlédli jsme si
výbìhy, ve kterých tato zvíøata ijí a nakrmili
pikoty, které jsme dovezli. Nae dalí cesta vedla
do centra Èeského Krumlova  muzea voskových
figurín. Zde jsme proli celé muzeum známých
osobností od historie a po souèasnost. Dìti
nejvíce zaujaly postavy známých zpìvákù.
Závìrem naeho výletu zbyl i èas na dobrou
zmrzlinu a nákup suvenýrù.
Ladislava Augustinová

Bìhem celého kolního roku se áci ze ètvrté tøídy v hodinách dopravní výchovy seznamovali s pravidly a
dopravními znaèkami pro cyklisty. Vem dìtem je deset let a mohou jezdit na kole
po silnici bez doprovodu dospìlé osoby.
Proto jsme v druhé polovinì èervna uspoøádali projektový den na téma Dopravní výchova  cyklista.
Nejdøíve jsme si ovìøili na interaktivní tabuli své teoretické znalosti, napsali test a pak jsme vyrazili
na dopravní høitì. Tam si kadý ák nìkolikrát projel trasu s køiovatkami a dopravními znaèkami.
Na závìr vichni pøedvedli, jestli umí projet slalom bez jediné chybièky. Jetì nás èeká kreslení správnì
vybaveného jízdního kola. Dopoledne bylo zajímavé, pouèné a zároveò i zábavné.
Ladislava Augustinová
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Záhada straidelného støedovìkého hradu, honièka
s nebezpeènými piráty nebo výprava do fascinujícího svìta dinosaurù. To ve zaijete s
neohroenou trojicí kamarádù! Kuba, Petr a Zuzka se na útìku pøed nepøátelskou partou náhle
ocitnou v minulosti, kde proívají nejedno dobrodruství. Musí si poradit s hromadou obtíných
situací, vyøeit podivná tajemství a hlavnì se v minulosti neztratit. Podaøí se jim to?
Sto krátkých pøíbìhù
vypráví ivotní osudy stovky mimoøádných en z minulosti i souèasnosti. Umìlkynì, sportovkynì, vìdkynì,
politièky a dalí velké osobnosti, které se nesmazatelnì zapsaly do historie, inspirují malé i velké ètenáøe
snít velké sny. Seznámíte se s královnou Albìtou I., módní návrháøkou Coco Chanel nebo s tenistkou
Serenou Williams. Kadý medailonek navíc doprovází celostránkové portréty od edesáti výtvarnic z celého
svìta.
Od pøípadu Hadrového panáka uplynulo osmnáct mìsícù. Hrùza z nìj se stále vznáí
nad Londýnem, detektiv Wolf zmizel. A jeho kolegynì serantka Emily Baxterová èelí dalí sérii
nezvyklých vrad  jejich obìené obìti mají na hrudi vyøezáno slovo NÁVNADA. Stejnì oznaèená tìla
se zaènou objevovat také v New Yorku a do vyetøování se tak vloí i speciální agenti FBI Damien Rouche
a Elliot Curtisová. S pøibývajícími mrtvolami stoupá tlak médií. Stopy vedou k dvojici psychiatrù, k nim
zavradìní docházeli, ale ti jsou nalezeni rovnì mrtví  a na hrudi mají vyøezáno slovo LOUTKA. Kdo
vak tahá za nitky?
Tým vìdcù narazí u brazilského pobøeí na dìs, jakému není rovno  na
ostrov, kde byl vekerý ivot znièen a pohlcen druhem pøekonávajícím nejdivoèejí pøedstavivost. Ne vìdci
staèí svùj objev nahlásit, zaútoèí na nì neznámí ozbrojenci a zabijí vechny èleny týmu kromì jednoho:
entomologa a odborníka na jedovaté ivoèichy Kena Matsuiho.Hrozba vak souvisí i s dìsivým tajemstvím
pohøbeným pøed sto lety pod National Mall: sbírkou kostí zachovaných v jantaru.
Timothy Prévit není nìkým, kdo by oslòoval své okolí. Není oblíben
doma ani v zamìstnání. Jeho nadøízení ze 17. newyorského policejního okrsku by se ho rádi zbavili, ale to
není dost dobøe moné, protoe má nejvyí procento objasnìných pøípadù. Nemá rád zbranì, ale kdy je
tøeba, dokáe svého protivníka zabít tím, co je zrovna po ruce. Svérázným zpùsobem pøispìje k bleskovému
dopadení bankovních lùpièù a sebevrahovi nabídne, e s ním vyskoèí z okna. Tajemná Elen Summersetová
ho pøesvìdèí, e selhání pøi sexuálních støedách s jeho enou mají pøíèinu nìkde jinde. To vak jetì
Timothy neví, kdy se Elen zmocní jeho kormidla, do jakých vod se ho chystá zavést.
Také v letoním roce jsme se s áèky první tøídy
zapojili do celostátní akce U jsem ètenáø  kníka
pro prvòáèka.. V prùbìhu kolního roku dìti s
paní uèitelkou navtìvovaly knihovnu a povídali
jsme si o kníkách, ale nejen o nich. Závìr
kolního roku ji tradiènì patøí pasování na ètenáøe.
Dìti ale musí jetì pøed samotným slavnostním
pøedáním kníky ukázat, e opravdu umí èíst.
Nìkomu to jde lépe, nìkomu hùø, ale vechno chce
cvik. A prázdniny jsou na takové procvièování
úplnì super. Take pøeji vem krásné prázdniny a
pøíjemné cvièení.
Rùena Lepová

V srpnu bude v prostorách knihovny
a bývalé èekárny obvodního lékaøe probíhat burza
vyøazených nebo pøinesných knih.
Máte kníky, které neètete, ale je Vám je líto
vyhodit? Od 1.srpna je mùete vymìnit na naí
burze.
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Výtvarníci z Domu dìtí a mládee v Kaplici se v letoním kolním roce zapojili do výtvarné soutìe Evropa
ve kole souborem keramických a výtvarných prací. V krajském kole získali cenu hlavní a k tomu i èestná
uznání. Za soubor keramických kachlù byly dìti z Beneova nad Èernou / Terezka Frnková, Maruka
Kuthejlová, Karolínka ulková a Vendy Dekretová/, pod vedením Petry Malákové, ocenìny 1. místem a
postoupily do celorepublikového kola. V pondìlí 18. èervna si tedy 4 dìti dojely pro nejvyí moné
ocenìní do Vlaimi a uily si za odmìnu nejen slavnostní pøedání cen, ale i dvoudenní doprovodný
program.
Evropa ve kole je výtvarný a literární projekt vyhlaovaný ve spolupráci NIDV a Èeského národního
komitétu. Soutì je urèena dìtem a mládei ve vìku 4  21 let ze vech typù kol a kolských zaøízení.
Projekt je organizován nepøetritì od roku 1953 ve 33 zemích. Vlastní výtvarná a literární soutì se v Èeské
republice tradiènì odvíjí postupovým zpùsobem od kolních kol pøes krajská kola a vrcholí kolem
ústøedním.
Hlavní téma soutìe pro letoní kolní rok bylo
Pøemýlej, na èem staví Evropa.
Dìti si zvolily tematický okruh  Øemeslo má zlaté
dno a zamýlely se nad rozdílnostmi a spojitostmi
øemesel v cizích zemích i u nás. Z návrhù vzeel
soubor zdaøilých prací, kde dìti ztvárnily kvìtináøku,
zubaøe kováøe, spisovatele a operní pìvkyni.
Dìti z výtvarného oboru DDM Kaplice se tradiènì
zapojují i do mezinárodní výtvarné soutìe Lidice.
Letoním tématem byla VODA a celkem
mezinárodní odborná porota posuzovala 29 967
prací od dìtí ze 79 zemí svìta. Z odeslaných 76 prací
získal èestné uznání

za dìti z dílny Máèek Petra Maláková

Máte doma nefunkèí elektrický spotøebiè? Zapojili
jsme se do Hasièské výzvy a budeme vyslouilá
elektrozaøízení sbírat a odváet. Na Vás bude pouze
dopravit elektrospotøebiè na svozové místo.
Více informací na tel.727 814 457 nebo na
knihovna@benesovnc.cz
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kolní rok byl zahájen 1. záøí 1960. Ve kole panovala slavnostní nálada. Dìti pøily sváteènì obleèeny a
nedoèkavì rozechvìny. V ivot byla uvedena velká vymoenost  vechny uèebnice a kolní potøeby zaèaly
dìti dostávat zdarma.
V prosinci byl schválen nový kolský zákon. Podle nìho se mìní délka povinné kolní docházky a názvy
kol: název osmiletá støední kola se zmìnil na základní devátiletá kola. V prvním a estém postupném
roèníku se zaèalo vyuèovat podle nových uèebních osnov.
Bìhem kolního roku také dolo k významným mezinárodním událostem. V OSN se zaèala projednávat
otázka svìtového odzbrojení. N. S. Chruèov vystoupil s návrhem, aby vem koloniálním územím byla
okamitì poskytnuta nezávislost. Èeskoslovenskou delegaci v OSN vedl prezident A. Novotný.
Významným datem se stal 12. duben 1961. Tento den podnikl sovìtský major J. A. Gagarin první let do
vesmíru.
V závìru kolního roku dolo na dalí významnou událost 
setkání nového amerického prezidenta J.F. Kennedyho s pøedsedou
rady ministrù SSSR N. S. Chruèovem.
V uèitelském sboru koly dolo k mnoha zmìnám; odelo 7
uèitelù, na jejich místo pøili Marie Románková, Zdenìk maus,
Gustav Böhm a dalí. Zmìna nastala i v druinì mládee, kde J.
Váchovou vystøídala Jarmila Paøízková.
Poèet ákù se ze 364 sníil na 327, co bylo zpùsobeno tím, e se
odstìhovalo mnoho rodin. Internát i nadále vedl Zdenìk Zimml. Ve
kolní jídelnì byly provedeny adaptaèní práce  roziøovala se
kuchynì, vymìnila se kamna a dolo k modernizaci zaøízení kuchynì.
Pøi tìchto pracích pomohli øeditel, uèitelé i áci 8. tøídy.
Jako kadoroènì i v tomto kolním roce pomáhala kola místnímu
JZD Druba pøi sklizni brambor a lnu, sbìru mandelinky bramborové
a odplevelování kukuøice.
kola se podílela na vech veøejných a kulturních akcích v obci.
Podstatnì se zlepila èinnost pionýrské organizace. Pionýrskou
skupinu vedl uèitel Jaroslav Hospr. Pionýøi uspoøádali
napø. únorový karneval (viz. foto)
Úspìné bylo i dìtské divadlo, které reírovali s. Hospr
a s. Wortnerová. Divadelní soubor sehrál pohádku
Popelka. Nìkteøí pionýøi se zapojili do turistické akce
"100 jarních kilometrù". V kvìtnu se konal v Èeské
Krumlovì I. pionýrský slet. Z Beneova se zúèastnilo
27 pionýrù a 2 vedoucí  s. Románková a s. Hospr.
Oslavy 40. výroèí zaloení KSÈ vyvrcholily
slavnostním shromádìním obèanù v místním kinì.
Souèástí oslav bylo kulturní vystoupení ákù a slib
nových pionýrù.
Na závìr kolního roku byly uspoøádány kolní
výlety. 1. tøída byla na Lipnì, 2. a 3. tøídy v Tøeboni,
Jindøichovì Hradci a na Èervené Lhotì, 4. a 5. tøídy v
Bechyni a Táboøe. 6. a 7. tøídy navtívily kraj Boeny
Nìmcové a Aloise Jiráska (Èeská Skalice, Ratiboøice,
Náchod). áci 8. tøídy uspoøádali cyklistický výlet do
stanového tábora ve Veleínì.
(Tímto zápisem kolní kronika konèí.)
Z pamìtí obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou
zpracovala Blanka Dolanská
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Místní akèní skupina Sdruení Rùe (MAS) pøipravuje ocenìní Talent v MASce 2017/18
v kategorii humanitní, technické, sportovní, umìlecké, pøírodovìdné a speciální.
I kdy jsme regionem malièkým (území MAS má jen nìco málo pøes 30 tis. obyvatel), ije zde mnoho
úspìných lidí. Rodí se zde nejen mistøi ÈR v rùzných oborech, ale i mistøi Evropa i svìta, nebo dokonce i
olympijské nadìje.
Jsme sice regionem na okraji naí republiky, ale díky aktivitì naich lidí vùbec nejsme na okraji zájmu,
nebo na okraji významnosti. Je èím se pochlubit, je proè být hrdý na místo kde ijeme i komunitu lidí, ke
které patøíme.
MAS tedy pøipravuje program na podporu a prezentaci talentovaných dìtí a mládee. Nepùjde jen o morální
ocenìní dìtí, jejich rodin a uèitelù, trenérù èi vedoucích. Chceme podpoøit i dalí rozvoj talentovaných
formou usnadnìní jejich pøístupu k dalímu vzdìlávání, k úèasti na speciálních akcích, koleních a kurzech.
Chceme, aby vìdìli, e nám na jejich úspìchu záleí a e i oni pøispívají k dobrému obrazu naeho regionu.
Za tímto úèelem MAS shromaïuje prostøedky, buduje kontakty aj. V minulém roce jsme poádali obce a
informaèní centra, aby se pochlubili úspìchy obyvatel svých obcí. Byli jsme pøekvapeni mnostvím
odpovìdí, kálou èinnost, kterým se u nás vìnujeme i úspìchy v nich.
Proto jsme pøipravili program (doufáme, e dlouhodobý), kterým chceme talent v naich dìtech rozvíjet.
Obracíme se tedy na obce, spolky, koly i irokou veøejnost s ádostí o nominaci dìtí ve vìku 7  19 let
v uvedených oborech. Mladí dìti, doufáme, e podchytíme zejména prostøednictvím základních kol,
støedokoláky spíe prostøednictvím jejich rodièù a známých. Nicménì ani kola nemusí vìdìt o vech
mimokolních aktivitách dìtí, ve kterých mohou být i mimoøádnì úspìné.
A co vechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?
Humanitní  humanitní soutìe (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba a pod.
Technická  technické soutìe  soutì v programování, radiotechnice, modeláøské soutìe a pod.
Sportovní  nejlepí výsledky dosaené v rùzných sportech
Umìlecké  soutìe hudebních kol, concetino atd., taneèní soutìe rùzných druhù, výtvarné soutìe,
výstavy, projekty atd.
Pøírodovìdná  pøírodovìdné pøedmìtové soutìe (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutìe typu ekologická
olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, vèelaøství, chovatelství atd.
Speciální  soutìe hendikepovaných
Uzávìrka nominací je 31.10.2018, slavnostní vyhláení bude koncem roku 2018.
Více informací získáte v MAS Sdruení Rùe, ikovo námìstí 107, Borovany, u RNDr. Zuzany Guthové,
tel: 724 643 050, manazer@mas.sdruzeniruze.cz
formuláø k nominaci naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz
Zuzana Guthová, manaerka MAS Sdruení Rùe

Hradù a zámkù, jejich název zaèíná na písmeno a) K, b) H, c) B  to byl úkol z
minulého èísla. Karltejm, Kromìøí, Køivoklát. Buchlov, Bezdìz, Bítov, Hluboká Nad Vltavou,
Helfenburk, Houska  pár jmen jen namátkou  je jich celá dlouhá øada.
Výhercem Malované mapy Èeskokrumlovska a balíèku informaèních materiálù se stává pan Jan Malák,
Gratulujeme.

Èas prázdnin a dovolených je jako stvoøený pro cestování, ale také pro ètení. Take  fotosoutì o
zajímavou fotografii, jak lenoíte a cestujete  v kniních pøíbìzích, je tady. V záøí ètenáøi knihovny
vyberou za zaslaných fotografií tu nej. Výherce zveøejníme v øíjnových Ozvìnách.
Své fotografie posílejte do 20. srpna na knihovna@benesovnc.cz. Soutìíme o hrneèek a balíèek
propagaèních materiálù.
Rùena Lepová
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