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Rozsvìcení vánoèního stromu a jarmark
Èertovské rejdìní a Mikuláská zábava
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Vánoèní achový turnaj
Silvestrovská zábava
Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
poutím se do psaní tìchto øádek a myslím na to, e u je tu opìt konec roku, Advent a Vánoce. Jak vlastnì
zaèít svùj pøíspìvek do zpravodaje, abych se neopakovala a jak vás naladit na tuto pøekrásnou, a pøece tak
uspìchanou dobu? Vzpomínám si na jedno vánoèní pøání mého velkého oblíbence Jana Wericha: Kdyby to
bylo v mé moci, já bych byl rád, kdybych mohl dát vem lidem na svìtì pod stromeèek katuli  prázdnou
katuli, kterou kdyby otevøeli, tak by se museli smát, e tam nic není. A smáli by se a smáli by se, protoe já
vìøím, e kdy se lidi smìjou, tak nemají èas mít na sebe vztek a nemají èas se prát. Aspoò jeden den v roce.
K tomu, abyste se pøedvánoènì a vánoènì naladili, je skuteènì zapotøebí vaeho úsmìvu, nebo tím opravdu
neustále druhé obdarováváte. Není tøeba shon kolem úklidu, nákupù a peèení. Krásné úsmìvy mùete rozdávat
také pøi rùzných pøedvánoèních a vánoèních setkání, které jsme pro vás i letos pøipravili v rámci naeho
prosincového programu.
S koncem roku pøichází mnoho práce napøíklad s dokonèením zapoèatých èinností, jako je chodník na námìstí,
zaasfaltování nìkterých komunikací a tak dále. Finiovalo se také s pøípravou rozpoètu na rok 2020. Je to vdy
nelehký úkol, nìkteré pøipravované projekty jsou závislé i na pøípadných dotacích a grantech, bez kterých by
nebyla moná jejich realizace. Opìt byla do rozpoètu zaøazena èást komunikace z Lièova do Sobìnova, která
je právì závislá na dotaci. O tu bude obec ji ponìkolikáté ádat. Pokraèovat se bude v dalí etapì rekonstrukce
námìstí. Zapoène se s pøípravou projektu na bytový dùm. Bylo nutné zaøadit i dalí obnovy a rekonstrukce
vodovodu a kanalizace pod silnicí mezi opravenými mosty v Beneovì nad Èernou. I v dalích rozpoètech
bude nutné s tímto poèítat, aby bylo ve pøipraveno a se Krajský úøad Jihoèeského kraje a Správa a údrba
silnic rozhodne obnovit asfaltové povrchy ve zbytku obce. Spoustu dalích prací a projektù je zaøazeno do
rozpoètu, o jejich realizacích budete vdy informováni na naich webových stránkách (sekce Rozpoèet), tak
v naem zpravodaji.
V budoucnu je potøeba øeit a hledat zdroje pitné vody, které by dostateènì zásobovaly nae pøilehlé obce.
Nìkolik hydrologických prùzkumù ji obec provedla, ale nebylo to vdy úspìné, protoe v nìkterých
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pøípadech by mnoství vody nevyøeilo dlouhodobé zásobení vodou. V dnení dobì sucha, kdy i v naem okolí
vysychají a ztrácejí se prameny, to není pro obec zrovna lehký úkol. Snaíme se postupnì obnovovat vodovod
v Lièovì, Velkých a Dìkanských Skalinách. Obnoven byl vodovod v horní èásti Hartunkova, ale zdroj vody
je dostaèující pouze pro tuto èást. Pro dolní èást se nepodaøilo najít dostateèný zdroj vody, který by byl úplnì
nejlépe na pozemku obce. Voda zaèíná být v poslední dobì dost èasto skloòovanou otázkou pro celou zemi.
Její nedostatek má za pøíèinu spoustu pøírodních nepøíznivých zmìn, mezi nì patøí také kùrovcová kalamita.
I nae obec bude øeit zadrování vody v krajinì. Pøipraveny jsou projekty v Kuøí a Dluhoti. Rovnì
v budoucnu hodláme vyuívat dotaèních titulù pro zlepení naeho pøírodního bohatství, jako jsou stromy a
voda.
Snaíme se o lepí vzhled naeho veøejného prostranství, kdy vysazujeme nové kvìtinové záhony a ozdobné
keøe a stromy. I s tímto je v rozpoètu poèítáno. Na vzhledu naich obcí je poøád co vylepovat.
Pøeji vám pøíjemné a klidné proití adventní a vánoèní doby a pod stromeèek si nadìlte spoustu úsmìvù.
Dovedeli se èlovìk zasmát sám sobì, nevyjde ze smíchu po celý ivot SENECA
Èlovìk, který se smìje, je jako baterka, která se nabíjí. Miroslav Horníèek
Veronika Zemanová Korchová

Jsem si vìdoma toho, e odpady jsou problémem, e OÚ doplácí za svoz a ukládání na skládku i pøes
zvýené poplatky od obèanù. I kdy èást odpadu je tøídìna, jen zlomek z toho je recyklován.
Dobré je nejen tøídit, ale hlavnì sníit mnoství produkovaného odpadu. A to je na nás vech.
A na obci na obecním úøadì je, aby lidi k uvìdomìlejímu nakládání s odpady motivovala. V Beneovì
máme dostateèné monosti ke tøídìní, ale pøesto jsou popelnice èasto plné plastù, papíru, bioodpadu. Ten
rozhodnì nepatøí ani na skládku, ani do spalovny. Máme monost ho uloit do hnìdých popelnic, dál putuje
ke zkompostování do H. Stropnice.
Není správné, e platíme za zbytkový odpad vichni stejnì. Napø. Nae rodina v dobì kdy netopíme,
vyndaváme popelnici maximálnì 1x za mìsíc, nìkdy i za dva, a to ji máme naplnìnou tak do ètvrtiny. V
topné sezonì ani ne do poloviny 1x za 14 dní.
Myslím, e se lze inspirovat u obcí, kde vymysleli, jak na to. Pøed lety se to zde øeilo barevnými známkami,
asi to dobøe nefungovalo.
Pokud vím, nejlépe se zatím osvìdèuje "pytlová metoda", kdy obèané dostanou barevné pytle, do kterých
tøídí. Ty jsou odebrány v urèené dny pøímo od domù. V tìchto pøípadech se výraznì
sníilo mnoství zbytkového odpadu a tím se uetøilo i na platbách za uloení na skládku.
Tak jak na to?
B. Dolanská

20.11.2019 do kolní druiny beneovské koly opìt zavítal na besedu pan PhDr. Josef upler, který
pracuje u Policie ÈR na oddìlení sluby kriminální policie a vyetøování s celostátní pùsobností. Tentokrát
mìl pro dìti pøipravené téma Bezpeènost dìtí na sociálních sítích. Téma se týkalo internetu a sociálních
sítí.
Nejprve dìtem vysvìtlil, co je to internet a veøejné sítì. Samozøejmì o tom dìti nìco vìdìly. e pomáhají
pedagogùm ve kole, rodièùm v zamìstnání, starají se o zábavu atd. Prostì usnadòují ivot. Ale málokteré
dítì u vìdìlo, jak umí sociální sítì zkomplikovat ivot a ublíit èlovìku. Zvlátì pak dítìti. Upozornil na
hackery, sexuální predátory, na ikanu, na pokozování identity èlovìka, na nabídku drog, na reklamy.
Zvlátì ale varoval pøed hrami, které mohou ohroovat nejen zdraví dítì, ale i ivot. Proto zdùrazòoval, e
internet mají dìti pouívat jen pod dozorem rodièù.
Nìkteré druinové dìti, zvlátì ty mení, nemají s internetem jetì zkuenosti, ale bylo vidìt, e i pro nì
byla beseda zajímavá. Vìtí dìti se v prùbìhu besedy vyptávaly a doplòovaly vyprávìní p. uplera svými
zkuenostmi.
Snad si dìti z besedy do ivota nìco odnesou a internet i sociální sítì jim budou jen ku prospìchu.
Vychovatelky kolní druiny Jana ulková a Hana Ferenèíková
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Podzim je ve znamení barev, ovoce a zeleniny. Snaíme se s dìtmi zaít co nejvíce z tohoto pestrého
období. Tento projekt byl celý ve znamení zeleniny. Cílem bylo vzbudit v dìtech zájem o podzimní pøírodu,
rozvíjet manuální dovednosti a nauèit je pøi èinnostech soustøedit se a èinnosti dokonèit. Dìti se
seznamovaly s rùznými druhy zeleniny, poèítaly jednotlivé kusy, nauèily se rùzné básnì a písnì,
procvièovaly grafomotorické cviky  oblouky (kopeèky brambor), modelovaly brambory v koíku
z plastelíny, vybarvovaly omalovánky. Svou zruènost si dìti vyzkouely pøi krábání a krájení brambor a
koøenové zeleniny. Odmìnou jim byla ochutnávka grilované zeleniny.

Ve kolce stále pøipravujeme pro dìti nìco
nového. Úkolem bylo doma spoleènì s dìtmi
vyrobit jakéhokoliv Podzimníèka z pøírodního
materiálu a pøinést do kolky, kde jsme vechny
skøítky Podzimníèky vystavili, aby se vichni
mohli potìit nádhernými nápady. Vìøte, e
bylo co obdivovat, nebo nápaditost rodièù byla
opravdu veliká.
Jeden skøítek Podzimníèek èekal na dìti v lese.
Dìti pomáhaly pøipravit les na zimu. Postavit
domeèky brouèkùm, pro zvíøátka do koíkù
nasbírat zásobu podzimních plodù (katany,
aludy). Svou zruènost si dìti vyzkouely, kdy
sùl pøenáely na lièkách. Odmìnou vem byl
opeèený pekáèek. Celý projekt se vem líbil.
P.uè. M Sedmikráska

V mìsíci záøí jsme se opìt seli v naí malé kolièce a zahájili nový kolní rok celoroèním projektem
zvaným Mazané støedy. Dìti se pravidelnì zapojují do pøípravy dopolední svaèiny. Uèíme se o zdravém
jídle a jak si takovou chutnou a zdravou svaèinku pøipravit, spoleènì naservírovat a nakonec i po sobì
uklidit. Nejvíce se dìtem líbila pøíprava pomazánky s kouzelnou bylinkou ..pískavicí, kdy se dìti tak
snaily, e se opravdu nauèily i pískat.
Ve kolce jsme pøivítali nové kamarády, zaili spousty zábavy, nìkolikrát navtívili kolku v Beneovì nad
Èernou, kde jsme shlédli rùzná divadelní pøedstavení. V beneovské knihovnì jsme si vyzkoueli poznat
nae èeské veèerníèky a poslechli zábavné a pouèné vyprávìní paní knihovnice Rùeny Lepové. Dìkujeme
za pøipravený program a tìíme se na dalí spoleèné chvilky.
Podzim i Drakiáda je za námi, pomalu se blíí pøedvánoèní èas a my se zaèínáme pøipravovat na dìtmi tolik
oèekávaný vánoèní svátek. Nacvièujeme krátké pásmo básní a koled pro seniory a rodièe, malujeme do
výtvarných soutìí  Novohradský zvonek, Lidice 2020, Evropa ve kole.
Spoleènì s rodièi tvoøíme hlinìný Betlém pro
Pohorskou Ves, který bude nejprve vystaven
v místním infocentru a posléze v kostele.
Dìkujeme za podporu pøi realizaci projektového
dne na téma Vèelí království paní Mirce Pekové.
Byli jsme se s dìtmi u ní nìkolikrát podívat na
vèelí domky a jejich obyvatele a získali spousty
pro dìti nových, zajímavých informací. Spoleènì
jsme si pak vytvoøili mýdlo s medovou vùní a
z kartonu vyrobili vèelí úl, který zdobí chodbu naí
kolky .
dìti z M a p. uè. Petra Maláková
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Manelství pìtadvacetileté Terezy je v krizi. Její
manel je sobec a pro ránu nejde daleko. Po jednom z jeho útokù se Teresa rozhodne svou
ivotní situaci øeit. Odjede se svým malým synkem k dávné pøítelkyni na koòskou farmu do
Krkono. Pøed svým muem neutekla nadlouho a musí øeit novou situaci.
Má se vrátit s dvouletým synem k tyranskému manelovi, nebo zùstat na farmì kde nala novou lásku.
Román zaèíná v praské pitevnì lékaøské fakulty a v sále
umírajících pardubického lazaretu konèí. Vìdecky zkoumaná tìla mrtvých a posléze polomrtvých z
východní ruské fronty spojuje oblouk osudù dvou protagonistù  otce a syna, Frantika a Antonína
Jedlièkových. Pøíbìh se otevírá osudným èervencovým dnem roku 1914, v napjaté spoleèenské atmosféøe 
co se stane po sarajevském atentátu, co bude dál? Povolávací rozkaz na základì synova udání dostává i
Frantiek. Pøi dramatickém putování frontou nachází fenu vycvièeného sanitního ovèáka jménem Válka,
která ho bude vìrnì provázet na nelehké cestì plné zranìní a ztrát, na ní se k nim brzy pøipojí i syn
Toník
Thriller autora finanènického bestselleru Chladnokrevná kalkulace
zavede ètenáøe nejen do vzruujícího prostøedí finanèních obchodù, ale také do svìta poèítaèù a virtuální
reality.
Dobrodruný román s tajuplnou zápletkou se odehrává v
atraktivním prostøedí egyptských starovìkých památek.
V okolí egyptských starovìkých hrobek se mnoí nevysvìtlitelná úmrtí. Po smrti archeologa Mullraye se
jeho dcera Tara ocitá pøímo ve støedu záhadných událostí a zdá se, e klíèem k jejich rozlutìní je úlomek s
hieroglyfy. Se svým bývalým pøítelem se vydává k místu archeologických vykopávek, kde oba tuí odpovìï
na vechny znepokojivé otázky. V patách je jim policista Chalífa se svými záhadnými nevyøeenými úèty a
uprostøed horké poutì tak dochází ke konfrontaci støízlivého pragmatismu a fanatické víry. Lidským
zásahem vak také oívá dìsivá minulost, která odpoèívala více jak dva tisíce let v písku.
Autentický pøíbìh francouzské muslimky, která se domnívá, e chceli být
astná, musí najít své koøeny a ít v souladu se svým náboenstvím. Odstìhuje se proto do jednoho z
arabských emirátù Dubaje, aby tam nalezla klidný a naplnìný ivot, o nìm sní. Stane se vak obìtí
znásilnìní, a kdy se pokouí domoci spravedlnosti, je zatèena a v souladu s muslimským právem aríja
uvìznìna za "mimomanelské sexuální styky". Na vlastní kùi tak poznává, jakým peklem mùe být ivot v
zemi, kde eny nemají ádná práva. S pomocí francouzských pøátel a pøíbuzných se jí nakonec podaøí
vycestovat, aby mohla podat toto
otøesné a ivé svìdectví.
Po loòské opravì návesní kaplièky dostaly Pusté Skaliny dalí
Pøíbìh o nelehkých lidských osudech dárek. OÚ Beneov nad Èernou se postaral o obnovení rybníèku
v podhùøí Brd na pozadí událostí
uprostøed obce.
minulého století. Emílie zaije bolesti
války i nástup komunismu  ale
moná jetì horí jsou pro ni samota a
odcizení, které pociuje v manelském
ivotì. Také její dcera Jana se cítí
zavrená, rodièovské lásky zaila málo
a sama ji neumí pøedat dál. Dokáe
poslední z podbrdských en Johanka
zlomit rodinnou kletbu a zbavit se tíe
samoty?
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Zaèátkem listopadu jsme si na stezce odvahy
vyzkoueli, jestli se po tmì bojíme nebo ne.
Take  nebojíme.
A nevadila nám ani nìjaká ta straidla. Na
konci cesty nás èekala drobná odmìna, oheò
a opékání buøtù.
Hasièi Beneov nad Èernou

Z minulého èísla: Ukázka byla z kníky Rudolfa
Tìsnohlídka  Lika Bystrouka.
Pøily dvì správné odpovìdi, a protoe jsem od Márových dostala cen do soutìe víc, odmìním obì soutìící. Take
a
. Gratulujeme.
cenu v knihovnì mají paní
A máme tady dalí ukázku z kníky:
Slunce u zaèínalo pálit a po hodinì chùze v neschùdném terénu jsem byla zralá na odpoèinek.
Objevili jsme stinné místo pod velkou ulovou skálou. Bylo podobné tomu, kde jsem se setkala s Murtaghem 
a kapitánem Randallem.
Ale bylo tu pøíjemnì a Jamie mì ujistil, e jsme tu
úplnì sami, snad kromì nepøetritì tìbetajících
ptákù. Kdyby se nìkdo pøiblíil, ptáci by pøestali
zpívat a sojky a kavky by køièely na poplach.
V lese se vdycky schová, Sassenachová, radil mi,
kdy se nebude pøíli hýbat, a ptáci tì pokadé
køikem upozorní, budeli nìkdo nablízku.
Tak co? Víte, kterou kníku jsem otevøela tentokrát?
Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel. 727 814 457 do 20. 12. 2019.
Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce,
který od nás dostane beneovský kalendáø na rok
2020.
A jetì jedna soutì o kalendáø.
Poznáte, co je na obrázku vpravo ?
Rùena Lepová

Obec Beneov nad Èernou pro Vás pøipravuje zájezd na èinoherní pøedstavení do nìkterého z praských divadel.
Vìtinou doruèených hlasù jsme vybrali divadelní pøedstavení s Ondøejem Vetchým a Vandou Hybnerovou.

Hrají: Vanda Hybnerová, Ondøej Vetchý, Richard Trsan, Michal Novotný, Jiøí trébl, Sabina Laurinová / Nela
Boudová / Andrea Hoffmannová, Pavel Kikinèuk, Zdenìk Koata / Rudolf Slivka
Jean pøipravuje veèeøi na oslavu narozenin svého manela, mírného úèetního Henryho. Kadou chvíli mají pøijít hosté,
ale oslavenec má zpodìní. Kdy koneènì pøijde, Jean ho nepoznává  Henry chce okamitì emigrovat do Barcelony!
Má k tomu ovem pádný dùvod: v metru omylem sebral cizí kuføík nacpaný bankovkami v hodnotì tøi ètvrtì milionu
liber. Ponechat si evidentnì pinavé peníze je vak tìí 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
manelské páry snaí pomocí falených identit za kadou cenu peníze udret. Brilantní fraka se s obrovským
úspìchem hrála po celém svìtì a o jejím autorovi napsal recenzent londýnského Daily Telegraphu: "Ray Cooney je
èasto lepí ne Feydeau... je to národní poklad."
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Inzerce
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