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Týden knihoven
Beseda se spisovatelem Jiøím Bøezinou
ZPV  soutì mladých hasièù
Pod Plejádami na anan  promítání
Posezení v klubu seniorù
Stezka odvahy
Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
radost pøítomného okamiku je pøipravena na kadý den pro
toho, kdo se umí dívat a asnout. Je dobré obèas opustit své
obrazovky a pohlédnout vzhùru  moná zahlédneme vechno
z jiné perspektivy. Pøi procházce naimi lesy mì èasto
fascinuje pohled vzhùru do korun stromù a k nebi. Jaká je to
krása o to více, kdy si uvìdomím, jak moc je strom pro
ivot èlovìka dùleitý.
K pøírodì se obecnì nechováme pøíli hezky, na co nám ona
leckdy odpovídá formou rùzných ivelních pohrom a katastrof.
V souèasné dobì je èasto k vidìní nejeden suchý strom, následuje pak jejich vykácení a nìkde vznikají
mýtiny. Jihoèeský kraj patøí mezi tøi nejvíce postiené kraje kùrovcovou kalamitou. V roce 2018 bylo na
jihu Èech vytìeno pøes 1,1 milionu m3 kùrovcového døeva. Po tìbì zùstávají holiny, které je nutné co
nejdøíve osázet, aby byla obnovena funkce lesa pøi zadrování vody v krajinì a zabránilo se vysychání
krajiny a ohroení vodních zdrojù. Èastý problém je v tom, e nìkteøí vlastníci lesù neprovádí øádnì ochranu
lesa, postiené stromy vèas neodstraní, a pak se kùrovec íøí geometrickou øadou.
Po loòském suchu byly i nae lesy kùrovcem znaènì postieny. A z toho bolí u srdce, kdy jsou na místech,
kam jsme bìnì chodili tøeba na houby, holiny. Leckde se mìní ráz celé krajiny. Je sice pravda, e
v døívìjích dobách nebyly Novohradské hory lesy a tak zarostlé, i tak ale holiny pùsobí pochmurnì.
Zástupci Jihoèeského kraje jsou pøesvìdèeni, e s kùrovcovou kalamitou je tøeba bojovat, a tak nabízí
monost pomoci lesùm co nejrychleji holiny po tìbì zalesnit. Proto pøichází Ministerstvo zemìdìlství
prostøednictvím Jihoèeského kraje s nabídkou dotaèního programù na výsadbu nových døevin. Apeluji na
vlastníky lesa, aby tuto monost vyuili a pøispìli tak k obnovì lesních porostù.
Stromy a lidé jsou v dùvìrném vztahu. To, co vydechují, my vdechujeme a to, co vydechujeme, vdechují. Je to trvalý vztah, který
si nikdo nedovolí pøeruit, nebo ít bez nìj. Jaggi Vasudev
A bude pokácený poslední strom, a bude poslední øeka otrávená, a bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, e peníze se
nedají jíst. Indiáni kmene Cree
Veronika Zemanová Korchová
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Váení spoluobèané,
rok se nám pøehoupl do své
poslední tøetiny a èeká nás
hektický závìr roku. Mnì
to vak nedá a ráda bych se
následujícími øádky vrátila
o mìsíc zpìt, tedy na konec
prázdnin a první poloviny
mìsíce záøí, kdy jsme
pøipravovali folkový
fesák. Tehdy poprvé
jsem byla dotazována na
výi vstupného na akci,
nebo moná spí na slevu
ze vstupného.
Musím na to tedy trochu oklikou. Moná bychom si spoleènì mohli spoèítat, kolik akcí pro nás pøipravuje
Obec Beneov nad Èernou v prùbìhu celého kalendáøního roku. Výèet tady dìlat nebudu, ale staèí si v mysli
celý rok projít. Øekla bych, e nenajdete mìsíc, kdy by se ádná akce nekonala. Podotýkám, e i kdy se
obèas na nìco ádá o dotaci, vìtina je hrazena z obecních prostøedkù. V kadém pøípadì je 90% akcí pro
nás, potencionální úèastníky, zdarma nebo za dobrovolné vstupné. I kdy jsou akce pøipravovány pøedevím
pro nás, Beneovské, místních se úèastní pomìrnì málo a spí si sem najdou cestu pøespolní. A to mi
pøijde hodnì smutné.
Èasto pak slýcháme, e já na to zapomnìl/a, kdybych to vìdìl/a, pøijela nám návtìva, a v poslední
dobì tøeba také nepøila mi SMSka. Vechno jsou to výmluvy, kterým bychom se zasmáli, kdyby to
nebylo spí k pláèi. Málokterá akce není zveøejnìna v obecním zpravodaji a na kadou jsou vyvìeny
plakáty, kolem kterých dennì chodíme. Kdy nìkam chci jít, tak si termín prostì pohlídám. Vichni máme
doma kalendáø, kam si mùeme udìlat poznámku. A buï chci, nebo nechci  jiná monost prostì není.
A teï jetì zpìt k onomu zmiòovanému vstupnému. 300, Kè za 6 hudebních vystoupení se zdá hodnì?
V prùmìru 50, Kè na vystoupení je smìné v dobì, kdy na samostatný devadesátiminutový koncert stojí
vstupenka minimálnì 250, Kè a jetì zaplatíte za cestu, protoe si musíte dojet na místo konání. Chtìli jste
vstupenky na jednotlivé koncerty  ráda bych vìdìla, jak byste to technicky vyøeili  po kadém koncertu
by si vichni kupovali novou vstupenku? Ráda si nechám poradit.
My jsme si zkrátka zvykli pøijít s nataenou dlaní a samozøejmì pøedpokládat, e vechno dostaneme
zadarmo. A kdy máme jednou nebo dvakrát do roka sáhnout do svých penìenek a vrátit obci alespoò
symbolickou èástku, která zdaleka nepokryje náklady, radìji sedíme doma, mraèíme se na celý svìt a
hudrujeme, jak nám ubliují, protoe my bychom si pøece zrovna dneska chtìli tu muziku jít poslechnout.
Stále se uèím na vem hledat
více pozitivních stránek ne
tìch negativních. Take tedy.
Úèinkující a muzika to
záøijové sobotní odpoledne
byli skvìlí a zaslouí si velké
podìkování. Poèasí se pøes
pùvodní pøedpovìdi také
vydaøilo a ti, kterým bylo líto
èástky za vstupné, rozhodnì o
hodnì pøili. Jediné, co
nemohu slíbit, je to, e si
podobnou akci nìkdy
zopákneme.
Rùena Lepová
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V pátek 13.záøí 2019 jsme se pøipojili k akci "Den poární
bezpeènosti". Pøipravili jsme nácvik evakuace Z v Beneovì nad
Èernou a následnì program pro dìti na høiti.
SDH Beneov nad Èernou
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Tipy na zajímavé kníky:
Tøídílná sága Roberta Cartera zaèínající románem Øeè
kamenù, následují Tanec obrù a Bílý plá, pøedstavuje nevední oivení proti souèasnému
komercializovanému fantasy. Je pøíbìhem s cizelovaným popisem krajiny i charakterù,
èásteènì historických, vypráví o skuteèné dobì, o dobì 15. století a schylující se Války rùí.
Kouzelník MerlynGwyndion se opìt vrací do svìta, aby válce zabránil. Ráz krajiny byl
zmìnìn a staré "váleèné kameny" od nepamìti støeící ostrov nyní zpívají jinak  píseò vzteku, odporu
a války. To ve se dovídá Will, uèeò nevyzpytatelného kouzelníka, a uèí se, nejprve váhavì, o lidové magii,
rytíøství, zbraních i støedovìkém lovu. Ale proè jej jeho mistr nazývá Dítìtem osudu? Vyhledávání
váleèných kamenù je namáhavé a nebezpeèné  na temné stranì pøíbìhu toti stojí mocné síly zla touící
po krveprolití, po 30 letech bojù, je mají zachvátit celou Anglii.
Román o Cadillacovi Jackovi, kovboji z rodea, který se dá na dráhu
pøekupníka staroitností, je chytrá a vtipná satira na sexuální, politický a milostný, typicky americký styl
ivota.
Po sedmnácti letech na moøi Linda Greenlaw usoudila, e je na èase
si od práce kapitánky rybáøského èlunu odpoèinout, i kdy jí tato profese získala pøední úlohu v Dokonalé
bouøi Sebastiana Jungera a portrét v následném filmu. Mìla pocit, e se potøebuje vrátit domù  na malièký
ostrov deset kilometrù od pobøeí státu Maine, kde ije 70 stálých obyvatel, z nich 30 je jejích pøíbuzných.
Bude se vìnovat prostímu ivotu; nastìhuje se zpìt k rodièùm a zase je bude poznávat; stane
se profesionální lovkyní humrù; a najde si mue, postaví dùm, bude mít dìti a usadí se...
Román je zpovìdí dospívajícího chlapce, vyrùstajícího na poèátku
60. let v deprimujícím prostøedí irského malomìsta.
Francie Brady ije ve velmi neutìených rodinných
pomìrech. Doma slyí jen hádky a vzájemné
obviòování otce alkoholika a duevnì nevyrovnané
matky. Také v okolí nachází pouze opovrení. Na
tuto nesnesitelnou realitu reaguje provokativním a
násilnickým chováním. Vekerou nenávist
soustøeïuje na jednoho spoluáka a jeho snobskou
a arogantní matku, se kterou je v neustálém
konfliktu. Je poslán do polepovny, kde je sexuálnì
zneuíván knìzem s pedofilními sklony. Po návratu
do mìsteèka opoutí kolu a zaèíná pomáhat
místnímu øezníkovi v obchodì a na jatkách.
Postupnì ztrácí jediné blízké bytosti. Matka spáchá
sebevradu, otec se upije k smrti a pøítel odchází do
internátní koly. Francieho mylení se stále více
vzdaluje od skuteènosti. Propadá se do svých snù a
pøedstav a zároveò se stupòuje jeho agresivita, která
nakonec vyústí ve háøství a vradu.

Koncerty probíhají od 18:00 hod.
Informace v ZU Trhové Sviny, tel. 380 120 540, mail: redite@zustsviny.cz
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MAS Sdruení Rùe pøipravuje 2. roèník oceòování talentovaných dìtí Talent v MASce 2018/19
v kategorii humanitní, technické, sportovní, umìlecké, pøírodovìdné a speciální.
Jedná se o program na podporu a prezentaci talentovaných dìtí a mládee. Nejde jen o morální ocenìní dìtí,
jejich rodin a uèitelù, trenérù èi vedoucích, ale i o jejich finanèní podporu.
Za minulý kolní rok jsme ocenili výkony celkem 56 dìtí, jednotlivcù i èlenù kolektivù s mimoøádnými
výsledky v rùzných oblastech. Na slavnostním veèeru spojeném s oceòováním talentovaných dìtí se v lednu
2019 selo na dvì stì lidí, kteøí ocenìným vyjadøovali bouølivì podporu.
Nyní otevíráme druhý roèník pro nominace. Proto se obracíme 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, concertino 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 15.11.2019, slavnostní vyhláení bude koncem ledna 2020.
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/talentvmasce/ds3991/p1=7992
Zuzana Guthová, manaerka MAS Sdruení Rùe

Z minulého èísla: Ukázka byla z kníky Zdeòka Jirotky  Saturnin
Vylosovanou výherkyní bylinkového èaje od Radmily Malinovské je
A máme tady dalí ukázku z kníky:

. Gratulujeme.

Dostala jsem stejné jídlo jako ostatní. e by mi maminka u pøíleitosti svých tøicátých narozenin udìlila
milost?
U jsem zaèínala doufat, ale pak pøiel èas na mouèník. Nádherné, bájeèné loutkové vìneèky s lesklou
cukrovou polevou, koupené k této zvlátní a mimoøádné události pøímo v cukrárnì u námìstí.
Maminka je z tácku zvedala støíbrnými kletièkami a jeden kousek za druhým pokládala na dezertní talíøky
se zlatým lemováním, které vyndávala ze sekretáøe jen pøi slavnostních pøíleitostech. První poloila pøed
tetu, pak pøed tatínka, Dagmarku a Otu. Potom se rozhlédla a øekla: Tak, a jetì jeden pro mì.
A co já? zeptala jsem se ponìkud unáhlenì, protoe jsem vìdìla, jakou uslyím odpovìï.
Ty si zákusek nezaslouí. la jsi k øece, i kdy jsi vìdìla, e to má zakázané, a navíc jsi mi jetì lhala.
Zaèala jsem fòukat. Vichni se na mì podívali. Sourozenci soustrastnì a teta Hana nechápavì. A tatínek jen
pokýval hlavou a øekl: Nebreè, nebo odepnu øemen. I tak jsi z toho vyvázla lacino.
Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20. 10. 2019.
Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce, na kterého èeká napínavá detektivka.
Rùena Lepová
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9. roèník MEMORIÁLU JANA PERKERA

Na Vai úèast se tìí poøadatelé TJ Sokol Beneov nad Èernou

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

28. 09. 2019 09:30
05. 10. 2019 09:30

OST Veleín C
OST Veleín D
Senior Club Èeský Krumlov A
Senior Club Èeský Krumlov B

26. 10. 2019 09:30

SK Holubov
TJ Sokol Sobìnov

09. 11. 2019 09:30
16. 11. 2019 09:30

TJ Dolní Tøebonín B
TJ Spartak Kaplice C
TJ Spartak Kaplice D
Hranièáø Malonty

07. 12. 2019 09:30

TJ Sokol Køeme C
KST Èeský Krumlov

Horní Stropnice, Trhové Sviny a Jílovice
poøádají
králíkù, holubù, vodní a hrabavé drùbee s ukázkovou
expozicí okrasného ptactva v chovatelském areálu v Horní Stropnici

Vstupné: 30, Kè
Srdeènì zvou poøadatelé

6 

Beneovské

7

ozvìny

Beneovské

ozvìny
Inzerce

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. Vydáváno 1x za mìsíc. Datum vydání 2. 10. 2019

8

