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    8.11.   Stezka odvahy
      14.11.  Cestovatelské promítání s Márovými
      16.11.  Výroèní valná hromada SDH
      21.11.  Grafologie s Mgr. Lenkou Bro�íkovou
      28.11.  Milan Ko�eluh  autorské ètení
    1.12.  Rozsvìcení vánoèního stromu a jarmark

  Více na plakátech k akcím.

V sobotu 16.11. 2019 se od 19:00 hod. v hasièské zbrojnici koná
volební
Peníze na pøíspìvky s sebou . Dospìlí 200,, dìti 100,.

Vá�ení spoluobèané,

dovolte mi na zaèátek nìkolik slov k historické expozici Bene�ova nad Èernou, na které se nyní pracuje.
Øíká se, �e doma je v�ude tam, kde se cítíme dobøe. Dùle�ité je v�ak vytváøet si prostor kolem sebe tak, abychom
si ho mohli dovolit nazvat domovem. Bene�ov nad Èernou je èasto nazýván vstupní branou do Novohradských
hor. Tady si uvìdomujeme poctu a krásu, která je pøièítána právì jemu. Kouzlo pøírody, je� nás obklopuje, se
neustále vrývá do na�ich srdcí, stejnì tak architektura domù, které jsou zaøazeny do památkové rezervace.
V neposlední øadì jsou tu osobnosti Bene�ova nad Èernou, které v nìm neodmyslitelnì zanechaly svou stopu.
Domnívám se, �e historie na�í obce je v mnoha momentech fenomenální. A pøesto tu dost èasto chybí patriotství
a vztah k domovu jako takovému. Je to zøejmì tím, �e se do dne�ních dnù nena�el nikdo, kdo by na tento
fenomén poukázal a patrioty v lidech, kteøí se tu narodili a zde �ijí, probudil.
Od jara leto�ního roku pøipravujeme v prostorách obecního úøadu historickou expozici Bene�ova nad Èernou.
Chceme pøipomenout historicky dùle�ité momenty, o kterých se v urèitých èasech moc nemluvilo, anebo se
úplnì  potlaèovaly.  Nastává  chvíle,  kdy  je  potøeba  nìkteré  z  nich  podtrhnout.  Je  tøeba  ohlédnout  se  po
novohradské krajinì, ve které èlovìk na�el trvalý pøíbytek pro sebe i své potomky. Právì èlovìk je oproti jiným
tvorùm schopen po sobì zanechat víc, napøíklad písemné, výtvarné, umìlecké i duchovní dìdictví.

Expozice budou tvoøit dvì základní èásti. První èást, je� se bude nacházet v pøízemí obecního úøadu, bude
vìnována osobnostem, které svým významem pøesáhly hranice obce. Nepochybnì by ka�dý z nás objevil a
doporuèil je�tì dal�í...
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Realizaèním týmem bylo peèlivì vybráno tìchto sedm osob:

 básník spisovatel a herec,
  první nìmecký lékaø Èeskoslovenska

 � uèitel, literát a fotograf,
 � pilot RAF,
 � výtvarník a scénograf,
� zakladatel èeských �kol,

� bene�ovský faráø

Aè byli rodáky jen první tøi z uvedených, v�ichni svým �ivotem a èinností zanechali na Bene�ovsku významnou
stopu a zaslou�í si èestné místo a ka�dodenní vzpomínku. Zde se o nich rozepisovat nebudu. Jejich �ivoty
budou pøipomínat panely umístìné v pøízemí OÚ a doprovodná publikace.
Navíc zde najdete seznam v�ech pøedstavitelù obce (starostové, pøedsedové�) od roku 1556.
V prvním patøe budovy OÚ bude v prostorách chodby pøed vstupem do kanceláøí umístìna dal�í èást expozice
vìnující se Bene�ovsku na konci druhé svìtové války a po ní. Na ostatní stìny budou nainstalovány panely
seznamující s historií Bene�ova nad Èernou od jeho vzniku ve 13. století a� po souèasnost s dùrazem na roky
1944 a� 1949. Z logiky vìci bude tato èást vìnována nucenému odsunu nìmeckého obyvatelstva, ale zejména
doosídlování Bene�ovska po roce 1945. Proto�e nejviditelnìj�í skupinou obyvatelstva, která se podílela na
znovuosídlení opu�tìných usedlostí, byli sloven�tí reemigranti z Rumunska, je právì jim vìnována velká èást
této expozice. Doplnìna bude kroji a vìcmi denní potøeby, které si s sebou pøivezli.

V souèasné dobì probíhají v prostorách Obecního úøadu stavební úpravy a finální pøípravy v�ech podkladù
k tisku. Samotná instalace probìhne v posledních dnech, které budou pøedcházet oficiálnímu otevøení. Chtìla
bych touto cestou podìkovat v�em, kteøí se na zdárné realizaci expozice spolupodílejí, a vás v�echny pozvat
k náv�tìvì výstavy, a� ji� v den otevøení, nebo kdykoliv pozdìji. Prostory budou pøístupné v dobì úøedních
hodin  a  v  dobì  turistické  sezóny  i  na  po�ádání  v  informaèním  centru.  I  k  této  druhé  èásti  bude  vydána
doprovodná tiskovina.
Vìøíme,  �e  tato  expozice  bude  základním  kamenem,  na  kterém mù�eme  v  budoucnu  vystavìt  kompletní
historický obraz Bene�ova nad Èernou a okolí.
Pøedpokládané oficiální otevøení expozice bude v pátek 29. listopadu 2019 v odpoledních hodinách.
Celý tento projekt je pøevá�nì financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG a je souèástí
dal�ích osmi expozic, které jsou rozmístìny v obcích, je� jsou èleny destinace NovohradskoDoudlebsko.

Veronika Zemanová Korchová

�Nìkteøí lidé pøicházejí do tvého �ivota jako po�ehnání. Nìkteøí pøicházejí do tvého �ivota jako lekce.� (Matka
Tereza)

Touto  cestou  bych  chtìla  podìkovat  v�em,  kteøí  nejsou  lhostejní  jak  k  na�emu  �ivotnímu  prostøedí,  tak
k obèanùm, kteøí trpí nìjakým handicapem. V poslední dobì je u nás mo�né zahlédnout lidi, kteøí jdou na
procházku, na ní� sbírají odpadky,  je� druhý pohodil. A �ijí mezi námi i  ti, kteøí pomáhají druhým, aè by
nemuseli. Dìkuji.
�Lidé jsou èasto nerozumní, nelogiètí a sobeètí. Pøesto jim odpus�te. Budeteli k nim laskaví, stejnì vás obviní
ze sobectví a nízkých motivù. Zùstaòte laskaví. Budeteli úspì�ní, získáte nìkteré fale�né pøátele a opravdové
nepøátele. Pøesto pokraèujte. Budeteli upøímní a èestní, lidé vás podvedou, vy ale zùstaòte upøímní a èestní.
Strávíteli léta budováním nìèeho, co vám jiný znièí pøes noc, budujte znovu. Nalezneteli �tìstí, klid a mír,
budou vám závidìt. Zùstaòte ��astní. Na dobro, které udìláte dnes, zítra lidé zapomenou. Pøesto dál dìlejte
dobro. Dávejte svìtu to nejlep�í, co je ve vás, a i kdy� to nemusí staèit, pøesto dávejte dál.�  (Matka Tereza)

Matka Tereza zakládala útulky pro umírající, sirotky a opu�tìné dìti. Budovala nemocnice a �koly. Bìhem
nìkolika rokù vyvinula obrovské úsilí a podaøilo se jí polo�it základy velkému humanitárnímu dílu. Nejvìt�í
tíhu v sobì nesla, kdy� vidìla, �e nìkdo vydìlává na lidské chudobì.
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Beseda o poskytnutí první pomoci

Vìdí dìti, jak pomoci kamarádovi nebo komukoliv
v situaci, kdy je ohro�eno jeho zdraví èi �ivot?  Vìdí,
jak poskytnout první pomoc?
I dìti se mohou setkat s úrazem druhého. Jak postupovat
pøi poskytnutí první pomoci jim pøiblí�ila Mgr.
Michaela �uplerová, která pracuje jako zdravotní sestra
na støedisku v Bene�ovì nad Èernou. Byla tak velmi
hodná, �e po oslovení zavítala i do na�í �kolní dru�iny.
Paní �uplerová vysvìtlila dìtem jak postupovat pøi
úrazech men�ího rozsahu, napøíklad spáleninì, odøeninì,
øezné ránì, ale také jak postupovat pøi bodnutí hmyzem,
u�tknutí hadem, úpalu. Seznámila dìti i s první pomocí
pøi zlomeninì, ale i jak se zachovat, kdy� èlovìk upadne
do bezvìdomí.

Telefonní èíslo k pøivolání první pomoci a ukázka
resuscitace nebyla dìtem neznámá. Dìti si
vyzkou�ely modelovou situaci, kdy volaly na linku
první pomoci a poté si vyzkou�ely resuscitaci na
pøedvádìcí figurínì.
Dìti mìly plno otázek a pøíspìvkù z vlastní
zku�enosti s úrazy, co� bylo známkou toho, �e je
beseda velice zajímala. Budeme doufat, �e se, a� u�
s vlastními úrazy, tak s úrazy kamarádù, budou
setkávat co nejménì. Beseda byla velice pøínosná i
pro nás vychovatelky, a proto bychom touto cestou
chtìli paní �uplerové je�tì jednou podìkovat.

Vychovatelky �kolní dru�iny Jana �ulková a Hana Ferenèíková

Natì�ení a plní síly jsme se ve støedu 25.9. 2019 po vyuèování vydali na kolech na adaptaèní pobyt do 30 km
vzdáleného Petøíkova. Abychom se vyhnuli autùm, vybral pan uèitel Vochozka trasu pøes pole, louky, lesy. Po 4
hodinách jsme dorazili na místo, ubytovali jsme se a na ohni upekli buøty k veèeøi. Druhý den nám pan uèitel domluvil
spoleènou akci s místní základní �kolou, kde jsme se také naobìdvali. Odpoledne jsme vyrazili na kola cestou
necestou, projeli jsme pár místních zkratek a cedili krev pøi sbìru �ípkù. Veèer nám pan uèitel objednal výbornou
domácí pizzu. V pátek ráno jsme se vydali na cestu zpìt do Bene�ova, kam jsme po více ne� 4 hodinách také
v poøádku dorazili. Úplnì vyèerpaní jsme si dali obìd ve �kolní kuchyni a radostnì se rozutekli domù odpoèívat. Za ty
tøi dny jsme na kolech ujeli celkem 96 km.

�áci 7.tøídy Z� Bene�ov nad Èernou
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Tipy na zajímavé kní�ky:
Román vtáhne ètenáøe do vzru�ujícího �ivota slavné hereèky �ofie

Beladové. Neobyèejný pøíbìh má zvlá�tní kouzlo v tom, �e se rozvíjí z docela obyèejných �ivotních
souvislostí, a v�e, co �ofie dokázala, pøipomíná dobrodru�né hledání pokladù. Nejvìt�í na�la
v lidech, které si oblíbila nebo je milovala, ale mnohokrát se v nich i zklamala. V polovinì 90. let je
�ofii ètyøicet a podruhé v �ivotì je na vrcholu. Její pøíbìh odrá�í, co pøiná�el �ivot pøedtím a potom,

Podzimní období je ve znamení barev, ovoce a zeleniny. Sna�íme
se  s  dìtmi  za�ít  co  nejvíce    z  tohoto  pestrého  období.  Cílem
projektu bylo nauèit dìti pojmenovat a rozli�ovat druhy ovoce,
zapojit v�echny smysly pøi ochutnávce, zazpívat  si písnièky a
nauèit  se  básnièky  k  danému  tématu.  Dìtem  se  velice  líbila
pøíprava a peèení jableèných �áteèkù z listového tìsta. V�ak to
byla  taky  dobrota.  Díky  tomuto  projektu  se  dìti  seznámily
s  významem ovoce  pro  zdraví  èlovìka  a  vytvoøily  si  správné
�ivotní návyky.

V pátek dne 4. 10. 2019 zavítala mezi nás paní Lep�ová, která je
knihovnicí místní knihovny. Pøipravila si pro nás povídání nad
knihou ,,O Je�kovi, který se ztratil�. Èas velmi rychle utekl, tak�e
nezbývá ne� si pøát, aby se co nejdøíve toto hezké setkání opìt
uskuteènilo.

V prùbìhu prvního øíjnového týdne a ve dnech následujících
nav�tívili bene�ovskou knihovnu �áci nìkolika tøíd na�í základní
�koly se svými vyuèujícími. Proto�e je kni�ní fond pravidelnì
doplòován o nové tituly, byly besedy se zaèátkem nového �kolního
roku zamìøeny pøedev�ím na seznámení s novými knihami s
pøihlédnutím k vìku mladých ètenáøù. Pro zpestøení dostaly dìti
obèas také nìjaký ten úkol.

ale z obojího nakonec zùstanou jen okam�iky, ve kterých vzniklo nìco trvalého a opravdu pro�itého, co nelze nikdy
zapomenout ani ztratit.

Poznejte bláznivý svìt, kde absurdita je na denním poøádku. Poznejte nelítostný svìt, kde lupièi a gangsteøi uná�ejí
z knih va�e oblíbené hrdiny � a je�tì za nì po�adují výkupné. Poznejte po�ouchlý svìt, kde èas mù�e bì�et rychleji,
pomaleji, pozpátku anebo se zastaví, kdy� vás nav�tíví vá� táta. Poznejte Støedu Dal�í, excelentní detektivní agentku
bez báznì, hany a bez pøítele. Vítejte ve svìtì, kde knihy je�tì neztratily svou hodnotu, ba naopak� staly se koøistí
tìch nejrafinovanìj�ích zloèineckých mozkù planety! Román o policistce Støedì Dal�í se odehrává ve svìtì, v nìm�
dìjiny vzaly z na�eho pohledu zcela svérázný obrat: Anglie vede ji� víc ne� 100 let válku s carským Ruskem o
poloostrov Krym, Vel�ská lidová republika vyhlásila svou nezávislost a leteckou dopravu obstarávají z valné vìt�iny
vzducholodì. A Støeda Dal�í není tak úplnì
obyèejná policistka. Pracuje v Síti speciálních
operací v oddìlení, které se zabývá ochranou
literatury pøed plagiátory. Ná� pøíbìh zaèíná ve
chvíli, kdy byl za zcela záhadných okolností
ukraden rukopis Dickensova románu Martin
Chuzzlewit. Anglický národ je na nejvy��í míru
pobouøen a londýnská poboèka SpecOpu se
vydává po stopì.
Knihy Jaspera Ffordeho jsou proslulé literárními
�ertíky, slovními høíèkami, neèekanými
dìjovými zvraty i tím, jak obtí�né je jejich
�ánrové zaøazení. Snad nejlépe by se hodilo
oznaèení kriminálnì humoristický science
fiction fantasy román. Právì pro tyto své
vlastnosti zùstávají tajným tipem v�ech
milovníkù literatury.
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Z minulého èísla:  Ukázka byla z kní�ky Aleny Morn�tajnové  Hana
Vylosovanou výherkyní detektivky  je paní . Gratulujeme.
A máme tady dal�í ukázku z kní�ky:

�To� ty tak, uderils a vèíl poteèe tvoja krív!� Vyletìla jako �ipka a neuva�ujíc, co poèíná, ji� dr�ela Pepíka za nohu.
Chtìla  ho pùvodnì jen postra�it, aby dal pokoj, av�ak ve zlosti se zapomnìla a stiskal zuby vydatnì. Pepíkovi se a�
gatì otøásly lekem, zakøikl a spustil.
�Aááá, búúú, to bólí, ona mnì uhryzla létko. Staøeèku, kde ste? Babièko, pote sem! Ona mnì se�ere. Franto, pomo�!
Aááá, búúú...�
Franta stál jako sloup, jako pobóchnec  jak mu pozdìji Pepík vytkl  a vyèkával daleko trpìlivìji ne� Pepík, a� li�ka
povolí. Uvìdomila si, �e se unáhlila a �e bude zle. Nechala klukù a rozbìhla se hledat bezpeèné skrý�e.
Franta se zatím vzpamatoval. �Nevøéské,� domlouval Pepíkovi. �E�èe pøindó va�i a nabijó ti. Ví�, jací só dìdó�ek zlí
a jak nám kázali, abysme nedrá�dili ani Lapáka, tøeba si sedí jako knedla. Mnì vy�enó a ty dostane� naliskaný.�

Tak co? Víte, kterou kní�ku jsem otevøela tentokrát? Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727
814 457 do 20. 11. 2019.
Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce, na kterého èeká cena vìnovaná Jirkou Márou  co to bude se
dozvíme na besedì 14. listopadu.

Rù�ena Lep�ová

ZPV Bene�ov nad Èernou
V sobotu 12. øíjna 2019 v 10:00 se v Bene�ovì nad Èernou na hasièském høi�ti a jeho blízkém okolí rozbìhla soutì�
mladých hasièù ZPV (závod po�árnické v�estrannosti). Soutì�ní dru�stva tady získala první body do dal�ího roèníku

1. Tøísov
2. Brloh A
3. Bene�ov nad Èernou  1. hl
4. Ple�ovice  1. hl
5. Pøídolí
6. Mojné  1. hl
7. Brloh B
8. Besednice
9. Mojné  2. hl
10. Brloh A  2. hl
11. Omlenice
12. Ple�ovice  2. hl
13. Netøebice
14. Bene�ov nad Èernou  2. hl
15. Vele�ín

1. Tøísov
2. Besednice
3. Brloh
4. Nová Ves  1. hl
5. Nová Ves  2. hl
6. Netøebice
7. Ple�ovice
8. Vele�ín A
9. Bene�ov nad Èernou
10. Pøídolí
11. Vele�ín B
12. Malonty
12. Vele�ín C

celoroèní soutì�e hry PLAMEN. Dal�í body si budou pøipisovat v prùbìhu pøí�tího
roku po absolvování soutì�í okresního poháru v po�árním útoku a jarního kola hry
PLAMEN.
�Závod po�árnické v�estrannosti  cílem závodu je získávat a upevòovat v�estrannou
sportovní zdatnost soutì�ích a zároveò zvy�ovat jejich znalosti v oblasti po�ární
ochrany. Jednotlivé hlídky absolvují �est stanovi��, na kterých plní úkoly. Jedná se o
støelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, po�ární
ochranu a pøekonání pøeká�ky po vodorovném lanì. Za nezvládnutí úkolù dostávají
trestné body, které se pøièítají k èistému èasu strávenému na trati.�
Soutì�e se úèastnilo 12 dru�stev mlad�ích a 15 dru�stev star�ích �ákù a po jednom
dru�stvu dorostenek a dorostencù.
Podìkování patøí v�em soutì�ícím za jejich aktivní pøístup a plné nasazení,
rozhodèím za spravedlivé hodnocení výkonù a sponzorùm za finanèní podporu pøi
zaji�tìní cen a stravy pro v�echny úèastníky.

Sponzory soutì�e byli: Obec Bene�ov nad Èernou, OSH SHÈMS Èeský Krumlov,
Zemní práce Pokrývka s.r.o., Jiøí Kní�ek, Bentex Automotive a.s., HM Plast.

Za SDH Bene�ov nad Èernou Rù�ena Lep�ová
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Komunitní �kola Bene�ov nad Èernou poøádá ji� od roku 2014  kurz nìmeckého jazyka. I v leto�ním roce pokraèuje
kurz pro mírnì pokroèilé. Scházíme se ka�dé úterý od 16. hod v zasedací síni Obecního úøadu v Bene�ovì nad
Èernou. Zveme v�echny zájemce, kteøí by se chtìli nauèit základy nìmeckého jazyka. Pøijïte mezi nás.
Bli��í informace u vedoucí knihovny paní Rù�eny Lep�ové nebo u lektorky Nj. Ivany Hokrové 776 633 640.

Obec Bene�ov nad Èernou pro Vás pøipravuje zájezd
na èinoherní pøedstavení do nìkterého z pra�ských
divadel. Pomozte nám vybrat. Pojedeme na jaøe
2020, termíny upøesníme po zveøejnìní divadelních
programù.

 v prosinci pak
budete vìdìt, na co se mù�ete tì�it.

Josef Dvoøák, Markéta Hrube�ová, Rostislav
Trtík, Karel Gult, Dagmar Schlehrová, Jiøí Veit
Hra mìla svou premiéru v Divadle Semafor
4. 6. 1981 a doèkala se témìø 500 repríz. Nyní po
mnoha letech se legendární semaforská inscenace
vrací zpìt na divadelní prkna. Postavièka prostého
lidového chytráka, který se zaplétá v �achové partii
mocných, poskytuje Josefu Dvoøákovi prostor pro
øadu klaunských èísel.

Hrají: Veronika Nová, Ivo �moldas, Michaela
Kuklová, Tereza �efrnová
Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala
charakterizovat tato divadelní inscenace � �ena a její
milenec, vracející se man�el, dal�í �ena hledající
svého man�ela. Je to ten pùvodní milenec nebo není?
Man�el je prý v koupelnì � mrtev! Dá se utéci z
tøetího patra? Dá se vra�dit �ehlicím prknem? Vejde
se milenka do krbu? A nezbláznili se v�ichni
náhodou�

Hrají: Irena Máchová / Barbora Mottlová, Patricie Solaøíková / Ivana Korolová / Eli�ka Dohnalová, David Gránský,
Felix Slováèek jr. / Vojtìch Efler, Martin Sochor / Vojtìch Efler
Francouzská situaèní komedie. Man�elé, netrpìlivì èekají na ukonèení rozvodového øízení, aby mohli zaèít ka�dý �ít
svùj �ivot koneènì bez toho druhého, ale oba s novými mlad�ími partnery. Poøád v�ak obývají spoleèný byt, proto�e
ONA v nìm má ordinaci, ON kanceláø. A tak se nechtìnì stávají svìdky nových vá�ni svých protìj�kù a zaèíná
pracovat neèekaná �árlivost a naschvály�

Hrají: Vanda Hybnerová, Ondøej Vetchý, Richard Trs�an, Michal Novotný, Jiøí �trébl, Sabina Laurinová / Nela
Boudová / Andrea Hoffmannová, Pavel Kikinèuk, Zdenìk Ko�ata / Rudolf Slivka
Jean pøipravuje veèeøi na oslavu narozenin svého man�ela, mírného úèetního Henryho. Ka�dou chvíli mají pøijít hosté,
ale oslavenec má zpo�dìní. Kdy� koneènì pøijde, Jean ho nepoznává  Henry chce okam�itì emigrovat do Barcelony!
Má k tomu ov�em pádný dùvod: v metru omylem sebral cizí kuføík nacpaný bankovkami v hodnotì tøi ètvrtì milionu
liber. Ponechat si evidentnì �pinavé peníze je v�ak tì��í ne� k nim pøijít. Jakmile se na scénì objeví dva policisté,
pøátelé Vic a Betty a drzý taxikáø Bill, rozpoutá se zbìsilá hra na koèku a my� plná neèekaných zvratù, v ní� se oba
man�elské páry sna�í pomocí fale�ných identit za ka�dou cenu peníze udr�et. Brilantní fra�ka se s obrovským
úspìchem hrála po celém svìtì a o jejím autorovi napsal recenzent londýnského Daily Telegraphu: "Ray Cooney je
èasto lep�í ne� Feydeau... je to národní poklad."
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