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Tvoøení z èajových sáèkù
Obecní ples
Bookstart  S kníkou do ivota
Staroèeská koleda
Zvonek z Novohradských hor  výstava
Cestovatelské promítání  Rok v zajetí rýe
Více na plakátech k akcím.

Obec Beneov nad Èernou pro Vás pøipravuje zájezd na èinoherní pøedstavení do Divadla Palace

bude prostor na odpolední program, pøípadnì na procházku Prahou. (jetì upøesníme)

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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U spoleèných televizních antén (STA) musí servisní firma vymìnit nebo pøeladit tzv. kanálové vloky.
Pro kadou vysílací sí je tøeba samostatná kanálová vloka. V pøípadì, e bude tøeba pøejít na pøíjem
televizního signálu z jiného vysílaèe, firma zajistí i nové nasmìrování pøíjmové antény (nebo antén,
pokud jich STA vyuívá nìkolik pro pøíjem z rùzných smìrù), pøípadnì její výmìnu. Ale pokud není
Vae domácí TV vybavena pro pøíjem DVBT2, je nutno si dokoupit set top box pro pøíjem DVBT2.
OÚ

V pátek 24.1. jsme se vydali do Národního divadla v Praze
na hru Manon Lescaut. Zájezd byl urèený pro áky 2.stupnì
a jejich doprovod a zájem o nìj byl tak velký, e ani nezbyla
místa pro vechny zájemce. Z Beneova jsme odjidìli
autobusem ve 14h odpoledne, abychom stihli pøedstavení
i v pøípadì, e budou v Praze kolony, ale nakonec nám brzký
pøíjezd umonil jetì veèerní procházku Prahou. Myslím,
e pøedstavení na nás zapùsobilo na vechny stejnì  odnesli
jsme si jedineèný kulturní záitek. A to nejen díky dnes ji
klasickému milostnému pøíbìhu, ale také díky jeho
ztvárnìní, hereckým výkonùm a v neposlední øadì
samotným prostorám Národního divadla. Chtìla bych
podìkovat vem naim ákùm (a jejich doprovodu) za to,
e perfektnì dodreli dresscode a chování v této kulturní
instituci tak, e jsme si mohli divadlo plnými douky
vychutnat. A samozøejmì velký dík patøí obci Beneov nad
Èernou, která nám zajistila autobusovou dopravu.
K. Èechová, Z a M Beneov nad Èernou

Ve støedu 18. 12. 2019 se v naí kolce
uskuteènila vánoèní besídka pro rodièe.
Ji od samého rána se dìti tìily, kdy budou
rodièùm moci ukázat, co se nauèily. Dìti si
pøichystaly pásmo básnièek, taneèkù a písnièek
s vánoèní tématikou, díky kterým jsme vichni
pocítili atmosféru pøicházejících Vánoc.

Na závìr svého vystoupení rozdaly dìti svým
rodièùm dáreèky, které pro nì vyrobily.
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Nai krásnou zahradu v mateøské kole zasypal
tøpytivý bílý sníh, který lákal dìti k zimním
radovánkám. Dìti se seznamovaly s tím, jaké hry
a sporty mùeme v zimì provozovat, a vìtinu si
i prakticky vyzkouely. Dìti si zahrály lední
hokej, jezdily na bobech, ve snìhu vylapávaly
cestièky  labyrinty, koulovaly se a stavìly
snìhuláky. Bájeèná atmosféra a rozzáøené dìtské
tváøe byly nejlepí odmìnou.

A je zima, a je mráz,
nebojí se ádný z nás.
A si mrzne, a je zima,
zimní sporty, ty jsou prima.

Silvestr a s ním spojené oslavy máme u mìsíc za sebou, èasto se smíenými pocity. Èást lidí zábavná
pyrotechnika baví, vìtí èást tuto zábavu vnímá negativnì, povaují ji za zbyteènou, vadí jim hluk a
nepoøádek, vnímají, jak to stresuje domácí i volnì ijící zvíøata.
Biologové se zabývají hlavnì dopadem na ptactvo. Pøi ohòostrojích dochází k silným svìtelným i zvukovým
efektùm a uvolòování toxických látek (dioxinù, nebezpeèných i pro èlovìka) do ovzduí. Ptáci vnímají
i tlakovou vlnu výbuchù. Pøi stresu se jim zvyuje srdeèní rytmus, vylétávají vý, zùstávají ve vzduchu
i dlouho po ukonèení ohòostrojù, co zpùsobuje jejich úhyn. Negativní vlivy pùsobí do velké vzdálenosti.
Mnoho zemí i obcí a mìst v ÈR reguluje èas urèený k odpalování zábavné pyrotechniky, v nìkterých
zemích se dá koupit jen urèitý typ této pyrotechniky, u nás vak je v prodeji i nálo s 10ti kilogramy
výbuniny. Pokud bude o gram lehèí, nemusí se její pouití hlásit ani hasièùm, ani obecním úøadùm.
Nìkde zakazují pyrotechniku se zvukovými efekty.
Je zøejmé, e veøejnost i politici si uvìdomují, e tento typ zábavy není ve spoleènosti vdy dobøe pøijímán,
e ke kodám, kterou zpùsobuje, musí vyjídìt hasièi, èasto dochází i ke zranìním osob.
Podle názoru Miroslava Bobka, øeditele praské ZOO, menina obyvatel omezuje a nìkdy i ohrouje
vìtinu.
Èastá námitka proti omezení je: A kdo to bude kontrolovat? Myslím, e je tøeba spoleènost vychovávat,
moná staèí i doporuèení místo vyhláky. Doufejme, e i v naí obci budou doporuèení ze strany OÚ jasnì
proklamována  na webových stránkách, ve zpravodaji, obecním rozhlasem.
Platí, e informace o tom, co je povoleno, zamìøuje pozornost k ádoucímu chování.
P.S. V Beneovì 31.12. bouchaly "dìlobuchy" na námìstí nepøetritì u od 20ti hodin, rachejtle pak
i v dalích dnech (2., 3., 25. i 26.1.).
B.Dolanská
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,
blíí se Staroèeská koleda, která letos vychází na
. V loòském roce si koledníci obeli celý
Beneov nad Èernou a zjistili, e je to opravdu nároèné. I obèané byli zklamáni, e mìli pøipravené
pohotìní a koledníci si nic nenabídli. Tak se na schùzi domluvilo, e jim letos pomùe enská koleda.
Take jak by to mìlo letos probíhat?
Koledníci vyjdou ráno (7:3008:00). Kolednice by vyly kolem jedenácté hodiny a ly by trasu:
Od p. Vackové, bílý dùm a k r. Ottenschlägerù, r. Opelkova, ZTV, rodiny Èermákových, lesácké bytovky,
bytovky è. 113 a èp. 115, celou Rafandu, a po bytovku èp. 349. Protoe by koledníkùm uetøily èas, dolo
by k setkání obou koled na námìstí okolo 17:00 hodiny.
Letos se dìlaly nové rùièky a komplet celé klobouky. Velké podìkování patøí vem, kdo se na výrobì
rùièek podílí.
Nyní se budeme vichni tìit, aby nám vylo pìkné poèasí a vy jste byli spokojeni, e se u nás v Beneovì
nad Èernou stále drí tato tradice.
Veèer od 19:00 hodin zábava na sále hotelu Èerná v Beneovì nad Èernou.
Informace: Dne 25.2.2020 je celá koleda pozvaná na námìstí do Èeských Budìjovich. Zaèátek v 16:00
hodin.
Jaroslava tefániková

Vy, kteøí mì znáte, moná víte, e se pøíli netajím tím, e masopust nemusím. Kdyby to záleelo na mnì,
moná by se ani nekonal. Je to jedna z pøíleitostí se opít a nadìlat v obci binec. To si myslím. Ale
Øíká se, e slùvkem ale popøete ve, co bylo do té chvíle øeèeno.
A tady je namístì oddìlit neoddìlitelné  koledu od koledníkù.
Øíkáte si, co to píe za nesmysly. Ale zkuste vydret a doèíst do konce.
Asi bychom si mìli uvìdomit, kolik práce a èasu pøíprava koledy stojí. To vám potvrdí kadý, kdo s ní mìl
nìkdy co do èinìní. A jsou to úèastníci souèasní nebo bývalí. Urèitì u jste se setkali, tak jako já,
s názorem, e koleda u není to, co bývala. A tìm, kteøí to øíkají, asi musíme dát za pravdu.
A zase je tu to moje ale
Jednak nám nae pamì èasto dìlá to, e si pamatuje jen to dobré a nepøíjemné vzpomínky èasem ohladí
nebo úplnì vytìsní. Stejné je to i se vzpomínkami na koledu. A potom  doba se mìní, jak rádi øíkáme.
A s ní samozøejmì i vechno ostatní. I tady se odráí stav naí spoleènosti a to, jak kadý hraje sám za sebe.
Jen se kolem sebe pozornì podívejte. Na první masopustní schùzi  kde se mimochodem stihly udìlat celé
nové klobouky  byla øeèena slova o tom, e je tøeba dìlat koledu zase jako jedna parta. To asi pøece jen
platívalo víc.
A teï zpìt ke koledníkùm.
Støapatí vstávají ve ètyøi a ne vzbudí taneèníky, probìhnou Beneov. Pak vechny èeká ranní pøíprava
v hasièárnì, aby mohli v pùl osmé ádat na obci o povolení koledovat a vyrazit. A do pohøbení Masopusta
se nezastaví. Nejdøív tedy v deset hodin veèer. Napoèítala jsem 18 hodin. Co vy? A teï dál. Pøiznám se, e
nevím, kolik má Beneov èísel popisných ani v kolika domech koledníkùm tøeba vùbec neotevøou. Pøesto se
toèí koleèka a zpívá se Èervená rùièka. Moná se budu muset zeptat, jestli se dají spoèítat nachozené a
odtancované kilometry a jestli koledníkùm tøeba ty písnièky taky nelezou na nervy. Pøesto jdou dál a vydrí,
i kdy mají nìkdy problém se na nohou udret. Èasto za to mùe vypitý alkohol, ale kdo ví, jestli by se celá
ta treka dala vydret ve støízlivém stavu. Nechtìla bych to zkouet na sobì. Slamìná koleda to má o trochu
kratí èasovì i délkou trasy, ale i tady to stojí za to.
Vichni to dìlají pro nás a nae pobavení.
Letoní koleda nás teprve èeká. Zkusme se prosím tentokrát zamyslet, ne vyslovíme slova kritiky:
Jak se koledníci zase zlískali, jak málo nebo vùbec nezpívají, jak na nì zase musíme na námìstí èekat a kde
se flákají Myslím, e si to nezaslouí.
Milí koledníci, kolednice a makary,
a vám to zase letos lape, zpívá, a se vydaøí poèasí a hlavnì a vás to baví. Bez toho se patnì dìlá kadá
práce.
Rùena Lepová
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Oksa Pollocková je tøináctiletá dívka, ijící
v Paøíi se svými rodièi. Kromì obèasné zbrklosti, kterou jí neustále vyèítá nejlepí kamarád
Gusta, se nijak zvlá nelií od ostatních kamarádù. Jednoho dne se ale vechno zmìní.
Nedlouho po uspìchaném stìhování do Londýna a návtìvì nové koly najde na svém bøie
podivné znamení. Od té chvíle je celý její ivot vzhùru nohama. Oksa, která si vdy pøála být
neohroenou bojovnicí ninda, objevuje svoje nadpøirozené schopnosti. Ovládáním ohnì a levitací to ovem
vùbec nekonèí.
Annì je 16 let, baví ji pøírodovìdný krouek a moc by chtìla vìdìt, jak bude
vypadat svìt v budoucnosti. To se jí vyplní  po gaarderovsku  prostøednictvím snu.
Dívka jménem Nova si 11. prosince 2082, tedy o sedmdesát let pozdìji, ne je Annina pøítomná chvíle,
otevøe poèítaè a najde tam dopis od prababièky z 11. prosince 2012. Svìt budoucnosti vypadá docela jinak.
V rodinném sadu stojí rodièe na ebøíku a opylovávají tìteèkem stromy, protoe hmyz je vzácnost. Nova si
pøeje zaít svìt, jak vypadal za prababièèina mládí. Kdyby se tak Nova mohla vrátit, mohla by nìèemu
zabránit, dìlat nìco jinak, vynasnait se nìjak, aby zvíøata nevyhynula. (Nìkteré vyhynulé druhy se podaøilo
udret jen ve speciální zoologické zahradì.) Jako èervená nit se knihou táhne téma: Kadý by si mìl
uvìdomit, e jeho odpovìdností je, abychom zanechali zemi v takovém stavu, v jakém byla, kdy jsme na ní
ili.
Maya a Daniel jsou úspìný a na první pohled astný pár, ale
ve skuteènosti ona trpí tím, e se jí nedaøí otìhotnìt, a on necítí ádné uspokojení z práce, které vìnuje
vekerý èas. Jednoho dne jim na dveøe domu v nìmeckém Hamburku zaklepe buddhistický mnich Siri a
roztoèí svou neèekanou pøítomností kolotoè bláznivých událostí
Pøíbìh o dospívání na èeskobudìjovickém sídliti 90. Let.
Arno Geiger vypráví o otci, kterému pomalu vynechává pamì a
který se pøestává orientovat v pøítomnosti. Otevøenì, laskavì a radostnì zaèíná syn znovu poznávat svého
otce, chodí s ním na procházky, naslouchá jeho zdánlivì nesmyslným a èasto poeticky znìjícím vìtám,
vypráví o otcovì minulosti i pøítomnosti, o svém dìtství na venkovì. Úasná, dojemná i vtipná kniha o
ivotì, který stojí za to ít a do poslední chvíle, o ivotì, který se od toho naeho lií jen nepatrnì, ale
pøesto zásadnì.

Z minulého èísla: Ukázka byla z knihy Jana Nerudy, Povídky malostranské  povídka Hastrman.
Ze správných odpovìdí byl vylosován pan
a máme pro nìj pøipravený
beneovský kalendáø.
Má smrtelný høích, pravil jsem.
Jaký smrtelný høích, ty blumo? otázal se.
Pravil jsem: Protoe kdy se skáèe ze stránì na tra, tak je to opoválivé spoléhání na milost boí.
On se lekl, e uvalil na sebe tak tìký høích, ale pak pravil: Nemám høích, protoe opoválivé spoléhání na
milost boí jsme v náboce jetì nemìli.
Hahá! pravil jsem silnì, náhodou jsme mìli, pan káa nám o tom vypravoval.
Kdy? tázal se Èenìk Jirsák
Minulý týden ve støedu, pravil jsem, tadyhle Tonda je svìdek.
Bejval pravil, e je svìdek, Éda Kemlink taky pravi, e je svìdek.
Ve støedu jsem chybìl, pravil Èenìk Jirsák, a tak jsem nanejvý zhøeil nevìdomostí. To je lehký høích a
spraví se jedním otèenáem a jedním zdrávasem.
Urèitì jste poznali, ze které knihy je dnení ukázka.
Své tipy posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20. 2. 2020.
Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce, který se mùe tìit na pìknou kníku.
Rùena Lepová
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V letech 2017/2018 se v Èeské republice spustil pilotní projekt pod názvem S kníkou do ivota.
Jde o mezinárodní iniciativu, do ní se zapojují vechny typy knihoven, aby plnily jednu z nejdùleitìjích,
ale v dnení dobì zatím velice málo rozíøených funkcí  knihovny se zde snaí o to, aby zapojily aktivní
rodièe a seznamovaly spoleènì s rodièi nejmení ètenáøe s knihou a nepøeberným mnostvím pøíbìhù v ní.
Cílem projektu S kníkou do ivota je informovat rodièe o monostech a potøebì spoleèného ètení s dìtmi
a to prakticky od jejich narození. Smyslem tohoto projektu je:  zlepení ètenáøské pregramotnosti
a následnì gramotnosti dìtí  pochopení jejího významu pro budoucnost dítìte ze strany rodièù  zlepení
komunikaèních kompetencí a pøedstavivosti u dìtí. A navíc také umoní maminkám setkání v jiném
prostøedí a nabídne tøeba øeení nìkterých problémù prostøednictvím knih nebo pozvaných lektorù.
Také nae knihovna se k tomuto projektu pøipojila a v listopadu 2019 pøi vítání obèánkù rodièe s dárkem
od obecního úøadu obdreli také propagaèní materiály a dáreèky k tomuto projektu.

www.sknizkoudozivota.cz
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