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Váení spoluobèané,
kadému z nás se u urèitì stalo, e se chtìl do nìèeho pustit, ale nevìdìl, jak na to. Mnohdy to nakonec vzdal.
Toté platí i o práci na vlastním ivotì, na ivotì s blízkými nebo s kolegy v práci, se sousedy ..
Jak mohu ít tak, aby v mém okolí pøibylo trochu dobra?
V ivotì se vdy najde nìco, co mi pøipravuje více starostí  nìjaký nevyøeený problém, jen pøede mnou
narùstá a sklièuje mì. Proto si urèím poøadí vìcí, které je nutné vyøídit, a pøednì vykonám nìco konkrétního,
do èeho se mi vùbec nechce, co ji dlouho odkládám. Kdy se k tomu nakonec odhodlám, jistì poznám, e
mi najednou zbývá více èasu na ve ostatní a jak mi je lehce. Vdycky smím dùvìøovat, e jsou lidé, kteøí mi
chtìjí pomoci, stojí pøi mnì a ukazují mi cestu z kadé ivotní situace.
Domnívámli se, e lidé se vdy musí pøizpùsobit mnì, promekám mnohé cenné hodnoty pro svùj ivot. Nìco
velmi dùleitého mi mùe být darováno právì v lidech, kteøí jsou mi málo sympatiètí.
Konání dobra vyvìrá z naich srdcí. Nemusím konat nemoné, mohu èinit jen to, co je v mých lidských silách.
Nebudu mít strach radovat se ze veho, co je krásné, a budu vìøit v dobrotu. Nebudu mít strach pøed tím, co
mì jednou mùe potkat. Vdy tolikrát je nám pøipomínáno: Neboj se, jsem s Tebou, drím Tì za ruku.
Nae èasto podzimní nálada by se tak mìla mìnit v náladu spíe adventní. Strach a hrùza by se mìly mìnit
v oèekávání krásného, co nám pøináí èas vánoèní.
Øíkáte si, proè jsem se pustila do tak závaného zamylení Ano, jako kadý rok na mì (vìøím, e i na
kadého z vás) padá pøed adventem a Vánoci vánoèní nostalgie o tom, co bychom dìlat mìli nebo nemìli.
Pøedevím mì ale inspirovaly nìkteré nedávné události. Letos nás potrápilo sucho a také poryvy vìtru. Jela
jsem do Kaplice, kdy foukal silný vítr. U dluhoské zastávky na mì blikal mu v autì a ukazoval prstem za
sebe. Hned jsem spatøila, co tím myslel  na silnici leely z kadé strany dvì vìtve. Nepochopila jsem, jak
dotyèný mezi vìtvemi projel, ale co víc Proè nezastavil a neodklidil vìtve ze silnice, aby nedolo k nehodì?
Zastavila jsem, dala blikaèky a la tahat vìtve ze silnice. Byly dost silné, ale øidièi, co by pøijídìli od Lièova,
by je mohli pøehlédnout. Prohnalo se mi hlavou, co vechno se mohlo stát, kdy v tu chvíli od Kaplice pøijídìlo
auto, které øídil pan Bohumil Malý a vezl Miluku Webrovou. Zastavili a nabízeli pomoc, ale vìtve jsem mìla
ji odklizené. Rozlouèili jsme se a kadý pokraèovali svou cestou. Nic se vlastnì nestalo
A pøed nedávnem dalí událost na silnici, tentokrát u Kaplice Nádraí. Auto sjelo ze silnice, ostatní projídìli
kolem a nic. Pokraèovali prostì dál. Natìstí se ale nakonec nali jedinci, kteøí i zastavili a pøivolali pomoc.
V ten okamik pøijídìla Tatra, v ní mladý kluk, který zastavil a bìel pomoci. A to i pøesto, e nemìl tuení,
co se vlastnì stalo. Pomáhal s oivováním havarovaného øidièe, který pocházel ze stejné obce, co ale zmínìný
mladík nevìdìl. Oivování bylo úspìné a zranìného mue odvezla rychlá do nemocnice. Bohuel pak nastaly
komplikace a mu po pár dnech v nemocnici zemøel. I pøesto to byl èin, pøed kterým se skláním a touto cestou
chci klukovi v Tatøe podìkovat. Byl to Honzík Szojkù a snail se pomoci panu Suchnovi. Asi si budete øíkat,
proè o tom vùbec píu, vdy je to normální. Bohuel ne pro kadého. Podìkování patøí Honzíkovi i od velitele
drustva JSDH v Beneovì nad Èernou Petra Korcha, který chtìl, abych o této události napsala. Vem vám
kluci z jednotky patøí dík, protoe pomáháte tam, kde je potøeba. Pøi spadaných stromech pøes cestu, pøi
poárech, pøi pøevozech pacientù do nemocnice Mohla bych psát do nekoneèna, co vechno zajiujete,
aby byly zachránìny majetky, ale hlavnì ivoty lidí. Mrzí mì, e si èasto vyslechnete jen kritiku od jedincù,
kteøí zøejmì nikdy nebyli ochotni pomáhat dobrovolnì a nezitnì druhým.
A zas je tu ta doba Vánoc. Nejen o Vánocích máme být k sobì ohleduplnìjí, ale po celý rok. Co kdy právì
vy pomùete nìkomu, kdo by bez vaí pomoci ji nemohl usednout k vánoènímu stolu spolu se svými blízkými.
Vím, je to pouhé kdyby, ale nìkdy znamená ivot.
Uívejte èas adventní se svými rodinami a pøáteli, zadìlejte tìsto na cukroví, uvaøte si dobrý svaøák a dìtem
punè a spoleènì peète. U vánoèního stromu si nezapomeòte vichni podìkovat za to, e mùete být spolu.
Krásné a poehnané Vánoce vám vem.
Jedním z nejkrásnìjích zadostiuèinìní v ivotì je, e kdykoli se upøímnì snaíme pomoci jinému, pomáháme
i sami sobì.  Ralph Waldo Emerson
Mùeli pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoò nekoï.  Dalajláma
Veronika Zemanová Korchová
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DEGUSTAÈNÍ ODPOLEDNE VE KOLNÍ JÍDELNÌ
Co se stane, kdy rodièe mohou ve kolní jídelnì v jeden den ochutnat stejný pokrm jako dìti?
Kdo je naím zákazníkem? Je to dítì? Jistì ano! Je to rodiè, který stravu platí a dítì do kolní jídelny
pøihlauje? Ano, rodiè také! Je to prarodiè, který nìkdy dítì ze kolky vyzvedává a také se zajímá,
co vnouèe obìdvalo, jak mu chutnalo, èi zda si mohlo pøidat? Jistì ano.
Trojice tìchto zákazníkù je pro kolní jídelnu nejdùleitìjí.
Rodièe hodnotí stravu podle sestavení jídelníèku, mezi sebou, oceòují oblíbená jídla dìtí.
Ale to ve jsou informace zprostøedkované. Lepí jednou vidìt, ne stokrát slyet. Lepí jednou ochutnat
ne stokrát èíst.
Paní kuchaøky mají jedineènou monost pøedvést svou dovednost tìm, kteøí v jídelnì platí stravu.
Mají monost ukázat, jak chutnají jídla, která dìtem kadé poledne pøedkládají, pokrmy, které jsou
pøipraveny z kvalitních surovin, správnì technologicky zpracovány.
7. listopadu jsme ve kolní jídelnì pøipravili ochutnávkové odpoledne pro rodièe i s dìtmi z mateøské
koly.
Pøijdou? Kolik jich pøijde? Bude jim chutnat? Kdo pøijde s dìtmi? Pøijdou i prarodièe? To ve se nám
honilo hlavou.
Co dobrého jsme pøipravili?
Pomazánky  avokádovou, z tuòáka, sýrovou s oøíky, drùbeí krém.
Polévky
 kmínovou s vejcem, hovìzí s masem a nudlemi.
Hlavní jídla  bulgureto s vepøovým masem a sýrem, zelný salát
kuøecí nudlièky na hoøèici s jasmínovou rýí
rajskou omáèku s hovìzím masem a tìstovinou.
Jak odpoledne probíhalo?
Rodièe mìli monost pøijít i s dìtmi a zdarma ochutnat pøipravená jídla.
Akce probíhala od 15. hodin, aby mohli pøijít i rodièe, kteøí si vyzvedávají dìti odpoledne, a trvala asi dvì
hodiny.
První maminky jsme pøivítali kolem pùl ètvrté. Pøiel i jeden tatínek s dvìma dìtmi a pojedli spoleènì.
Odcházel spokojený a dobøe naladìný. Postupnì pøicházející rodièe ochutnávali, diskutovali s námi
o sloení jídel, chválili. Také jsme hovoøili na téma, jak a co jejich dítì jí doma, co øíká na stravování
ve kolce, co dìtem chutná a co ne.
Dlouhý hovor jsme mìli s maminkou ohlednì pitného reimu, gramáe a potravin, které nìkteré dìti
odmítají  lutìnin, ryb, zeleniny, mléka.
Vysvìtlovali jsme, co je tøeba vìdìt o výivì a financování ve kolních jídelnách, kdy pøi hodnocení stravy
je nutné pøihlíet nejen k plnìní povinného spotøebního koe, velký význam má samozøejmì i pestrost
podávané stravy. Pro skladbu jídelníèku a pro zajitìní jeho vyváenosti existují urèitá pravidla, snaíme se
je co nejvíce dodrovat. V neposlední øadì hraje dùleitou roli i chutnost podávané stravy. Tam u ale dost
èasto hrají roli individuální chutì a návyky posuzovatelù.
Za celým dnem a odpolednem bylo hodnì práce týmu paní kuchaøek, které musely mimo obvyklých chodù
jetì odpoledne pøipravit dalí chody a polévku. koda e rodièe nevyuili nabízenou monost zjistit,
co jejich ratolesti dostávají ve vední dny na talíø.
Pokud budou jídelna a rodièe partneøi, nemusíme
se bát o zdravý vývoj a radost naich nejmilejích.
Kolektiv kolní jídelny
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áci 4.a 5.tøídy naí koly se dne 9.10.2018 zúèastnili
ÈFbU v Kaplici
a s dalími osmi kolami sehráli chlapci krásná utkání a skonèili
na pìkném 5.místì. Dívky obsadili po zasloueném boji
v okresním kole 2.místo. Dìkujeme za skvìlou reprezentaci naí
koly a vem zúèastnìným gratulujeme.
Jaroslava Malá

V pátek 26. øíjna dìti z 1. tøídy proily svùj první projektový
den na téma 100 let Èeskoslovenska.
Poznaly prvního prezidenta Èeskoslovenské republiky,
seznámily se, jak se v tìchto dobách ilo  jak se lidé oblékali,
jaké hraèky dìti mìly, v jakých tøídách se uèily a mnoho dalích
vìcí.
Ve druhé èásti projektového dne jsme si nejdøíve s dìtmi
prohlédli dobové fotografie z Beneova nad Èernou, potom jsme
se vypravili na námìstí, kde jsme hledali rozdíly jeho podoby
dnes a na fotografiích.
Závìrem celého dopoledne jetì dìti poskládaly velké mnoství
puzzlí starých hraèek a aut.
Ladislava Augustinová

Drobné sakrální stavbièky jsou ozdobou a dùleitou slokou krajiny. V poslední dobì byly péèí obecního
úøadu opraveny (zachránìny) kaplièky a køíky v Pustých Skalinách, Dluhotích a na Svatém Vítu.
Zájem o tyto stavební perlièky ale mùe být i jiného charakteru: kamenná boí muka zahrabaná v mezi
u Valtéøova, pøipravená k vyzvednutí a instalaci, nìkdo ukradl. Ve které zahradì asi stojí?
Václav Dolanský

PUSTÉ SKALINY

DLUHOTÌ

SVATÝ VÍT

VALTÉØOV
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V letoním roce jsme z nìkolika nadenci zaloili Klub
maloobjemových strojù Beneovsko, zkrácenì také Moto
49. Jde o lidi, kteøí vlastní babetty, puchy, stadiony, koráda
a jiné podobné stoje. Bìhem letoního roku jsme vyjeli
celkem tøikrát.
Snaíme se jezdit v nìjaké výjimeèné datum  1.máj,
sv.Václav a oslava 100 let republiky. Kadou akcí ná
poèet stoupá a na posledním výjezdu nám sice poèasí
nepøálo, ale pøesto se nás selo ètrnáct z dvaceti èlenù. Od
nového roku budeme opìt jezdit pravidelnì. Kdo má chu
a vlastní nìjaký ten moped, klidnì se mùe pøidat.
Petr Korch a David Michalisko

Tisková zpráva

V dobì vydání jednièky jsem pøíli nepoèítal s tím, e bych se znovu vydal do stejné øeky, ale zaèaly se mnoit
dotazy na pokraèování, které mì samozøejmì tìily, protoe to je urèitá vizitka toho, e se kniha ètenáøùm
líbila, øíká Václav Votruba a dodává, e první dvì kapitoly napsal na zaèátku roku 2018. Pomalièku jsem
se rozhýbával a pak to lo úplnì samo. Vlastnì bylo moc fajn vrátit se do mìst a obcí jako Horní Planá,
Vyí Brod nebo Beneov nad Èernou. S Dìsem jsme se ale tentokrát vydali i do vzdálenìjích regionù  lidé
tak v knize najdou kapitoly napøíklad z Èeské Kubice nebo Nalovských Hor.
Oproti prvnímu dílu je dvojka dle slov jejího autora hororovìjí. Pøesto nìkterými pøíbìhy i nadále prostupuje
uvolnìnìjí duch straidelných dìl napøíklad Miloslava vandrlíka, jeho Draculùv vagr by se Dìsovi
bezesporu líbil, usmívá se Václav Votruba.
O ilustrace se opìt postaral malíø z Klenèí pod Èerchovem Bronislav Frühauf. Titìnou knihu vydalo
nakladatelství Nová Forma, eknihu nakladatelství Eknihy jedou. Titìná kniha se dá objednat za 200 korun
pøímo u autora na mailu venca.votruba@seznam.cz,
ekniha je k dostání v bìné distribuèní síti.
Partnery knihy jsou: Mìsto Vyí Brod, mìsto Horní
Planá, obec Mojné, obec Beneov nad Èernou,
Støední odborná kola strojní a elektrotechnická
Veleín, kapely Carpatia Castle, Malashnikow a U73
Jardy Tomka.
Václav Votruba je dritelem ceny Bøitva za první díl
Knihy kovu z roku 2016. Celkem má na kontì est
knih, pøièem jetì v roce 2018 vyjde tøetí díl Knihy
kovu a kniha o Centru pro pomoc dìtem a mládei
v Èeském Krumlovì.
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Skøítek Medovníèek ije u øeky Modrávky, kterou má
stále radìji, a zaívá tam spoustu dobrodruství s novými i starými kamarády. Dokonce se vydá na
dalekou cestu a k severnímu moøi, uèí se plavat a zaène pìstovat tulipány, které se mu zalíbily na
jeho cestách. Pokraèování oblíbených pøíhod malého skøítka zdobí jako obvykle pùvabné obrázky Zdeòky
tudlarové.
Tøi dìti, jeden drak a spousta dobrodruství! V Bondigoru,
hlavním mìstì království Mintaria, bydlí pospolu elfové, lidé, trpaslíci a pøísluníci dalích rozlièných
národù. U tak neklidné mìsto zaènou dìsit útoky záhadné noèní pøíery, která pøepadává obchody
a skladitì s jídlem a seere vechno, na co pøijde.
216 stran emocí, které jsou v knize autora bestsellerù Michala Brozmana.
Pøíbìh vás vtáhne do milostného dìje mue a eny, kteøí spolu proívají èistou lásku. Povídají si u hrnku
kakaa, na plái, v panenské pøírodì a filosofují o ivotì. Hladí se po zádech a objímají, tak velmi intenzivnì,
a z toho mrazí po tìle. Zaívají také milování pod vodopádem. Potkávají se s rostlinami a zvíøaty, s kterými
mají monost rozmlouvat a pøebírat od nich nejhlubí tajemství ivota. V druhé èásti knihy se mùete zaèíst
do 50 básní plné lásky a citu, které vás pohladí po dui a vae srdce bude cítit , e je pochopeno. U knihy
se budete smát, plakat, budete mít pøíleitost se zasnít a pøipomenout si, jak mùe být krásná láska mezi
muem a enou. Kdo máte rádi lásku a moudro ivota, básnì, vsazené do milostného pøíbìhu, tak je tato
kniha právì pro vás.
Miluji tì, jsi má vysnìná ena. Jedna vìta z internetové diskuse Karle
nadobro zmìní ivot. Nìkdo ji sleduje. Neustále a systematicky ji dìsí. Proè? Kdy skonèí ty neúnosné
mìsíce, kdy je sama jen se svým strachem? Dozví se, kdo je ten neznámý stalker? A co víc, podaøí se jí
pøeít? Nebo je to vechno jen její paranoia
Jedna z nejoèekávanìjích kniních novinek letoního roku je tu!
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáa, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní novoroèní pøedsevzetí. ádný z nich
ale nikomu neøekne, jaké je to jeho. Vichni touí zmìnit svùj ivot a doufají, e se jim to bìhem nového
roku podaøí. Mohlo by, protoe èasu na to budou mít dost.
Kromì ranních a veèerních hodin pracovních dnù mají k dispozici padesát dva víkendù, deset státních
svátkù a ètyøi týdny dovolené. To je dohromady tisíc sedm set edesát hodin volna, bìhem kterých se dá
zmìnit témìø cokoli
Komisaø Joona Linna si myslel, e u má to nejhorí za sebou, pøitom vechno teprve
zaèíná
Policisté objeví v bytì na pøedmìstí Osla tìlo mrtvého mue. Z toho, co najdou v mrazáku, jsou v oku.
Zavradìný byl vykradaè hrobù, sbìratel trofejí a kanibal. Jednou z trofejí je i lebka Summy Linnové,
Joonovy manelky. O nìkolik dní pozdìji poádá védskou policii o pomoc nìmecká komisaøka. V kempu
nedaleko Rostocku byl zavradìn sexuální násilník. Joona záhy pochopí, e zdánlivì náhodnou souvislost
mezi obìmi nemùe ignorovat  stopy vedou k nìkomu, kdo má být ji dávno mrtvý.
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který vyplavila Teme. Detektiv
éfinspektor Erika Fosterová a její kolegynì Mossová u tuí, e je uvnitø neèeká pøíjemné pøekvapení
Ale na to, co doopravdy najdou uvnitø, kdy se jim zrezivìlý kufr podaøí na nìkolikátý pokus otevøít,
nemùe být nikdo nikdy pøipraven
Z minulého èísla: Doplòte ustálená slovní spojení:
Èerný jako uhel, Dìravý jako øeeto, Tvrdohlavý jako mezek, Utahaný jako kotì, Ustraený
jako zajíc, Pilný jako vèelka, Rychlý jako blesk, Chytrý jako lika, Mlsný jako koza, Zvìdavý
jako opice, Rudý jako rak, Slizký jako had, Zdravý jako øípa, Posluný jako ovce, Pøesný jako
hodinky, Modrý jako chrpa, Lehký jako pírko, Rozzuøený jako býk
I tenhle úkol Vás bavil, správných odpovìdí pøilo víc. Odmìníme tøi vylosované úèastníky.
Odmìnou jim bude kalendáø na rok 2019S Monikou ve svìtì od Jirky a Alenky Márových.
Výherci jsou:
Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457 do 20.12. 2018
Ze správných odpovìdí vylosujeme tøi výherce, na které èeká odmìna. Soutìíme o kalendáø na
rok 2019  tentokrát ná, beneovský stolní.
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MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE, VE KTERÉ KONEÈNÌ
KADÝ MÙE MILOVAT KOHO CHCE!
Vtipná parodie na souèasný svìt, který dùvìrnì známe,
inspirovaná povídkou Julese Verna. Známe to vichni 
sledujeme média, posloucháme zprávy, èteme èlánky,
sdílíme pøíspìvky a necháme se manipulovat, ani bychom
si toho vimli. Co je to za lidi, kteøí manipulují?
Doktor Ox: My? Pøece lidé, kteøí po staletí procházejí
historií.
Odpoledne v Praze vyuijeme
k prohlídce historického centra Prahy
a návtìvì adventních trhù.
Odjezd z Beneova nad Èernou bude cca v 9:30 hod.
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