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Velikonoèní jarmárek
Bylinkování na jaøe s Radmilou Malinovskou
Posezení v klubu seniorù  Hrátky s pamìtí
Zápis do 1. tøídy Z
Èarodìjnice a májka
Vernisá výstavy Pestrý svìt Anny Tiché
Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
vìtina z nás s radostí vítá první posly jara,
protoe v nás probouzejí vùli k ivotu. Kadé
jaro nás pøekvapuje hojností ivota a krásy. Co
teprve je schopné vytvoøit v lidských srdcích
teplo lásky! K probouzející se pøírodì patøí
neodmyslitelnì také spousta práce, která èeká
právì na pøíznivìjí poèasí. Zahrádkáøi u své
práce pøi prvních sluneèních a teplých dnech
urèitì zapoèali. I my jsme ji osázeli truhlíky
jarními kvìtinami. Také krokusy nám u
ukázaly svou krásu, aè je sníh jetì obèas
pocukruje.
I pro nás v Beneovì zapoènou nevyhnutelné
práce, napøíklad rekonstrukce kanalizace a
komunikace na námìstí smìrem od poty kolem
budov M a prodejny Jednoty. Toto se neobejde
bez rùzných omezení, pøedevím v dopravì a
parkování na námìstí. Prosíme vás tedy
prostøednictvím naeho zpravodaje o
shovívavost a trpìlivost, protoe je nutné ve
udìlat, abychom mohli i nadále zvelebovat nae
námìstí. Také letos se bude pokraèovat
v budování nových chodníkù.
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Omezení se budou týkat i rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace na Rafandì a takté se v brzké
dobì zaène s opravou kanalizace a komunikace u bílého domu.
Po nároèné zimì se ukázaly dalí problémy a potøeby  krajnice se trhají, propustky se propadají (je nutné je
obnovit), stoky jsou zanesené, je tøeba obnovit odvodòovací pera... Èasté poryvy vìtru a tìký sníh
zpùsobily polomy a ty naruily nejen komunikace, ale pøivodily spoustu kod i na budovách, které je potøeba
postupnì odstraòovat. Ji jsme zahájili i odklízení posypového materiálu ze silnic a komunikací.
Hned od zaèátku roku nae obec ije kulturou. Probìhly akce jako napøíklad XII. reprezentaèní ples obce,
masopust a dìtský karneval. Touto cestou chci podìkovat vem, díky kterým se mohly uskuteènit. Dìtský
karneval slavil své 20. výroèí, kdy se na jeho pøípravách podílelo Sdruení rodièù Kruh a pozdìji bylo
zapojeno i Mateøské centrum Klubíèko. Pøedevím je ale tøeba jmenovat paní Kvìtu Auerovou, která se této
krásné tradici vìnuje celých dvacet let. Tím jí dìkuji za pøípravy a poøádání dìtského karnevalu a vùbec za
její práci na vech dìtských akcích! Celkovì dìkuji lidem, kteøí vìnují svùj volný èas ku prospìchu celé
obce. Není jich mnoho, o to vìtí dík jim patøí.
Pøeji vem krásné jaro plné kvìtù, zpìvných ptákù a pohody.
Nadìje. Je to jako kapka medu, jako pole tulipánù, které na jaøe rozkvete. Jako ranní dé, jako poeptaný slib, jako bezmraèná
obloha, jako dokonalá teèka na konci vìty.
Tahereh Mafi
Veronika Zemanová Korchová

Za mìsíc únor a necelý mìsíc bøezen jsme opìt jako jednotka nezaháleli.
Vyjídìli jsme celkem k devíti událostem. Hoøely komíny Beneov  okály
a v osadì Dluhotì, poté jsme pomáhali s vyprotìním pekaøského vozu ze
závìje. Ale pøedevím nás opìt potrápil silný vítr. V naem okolí jsme
zasahovali bìhem noci 10.3. celkem estkrát. Jednalo se pøedevím
o popadané stromy na komunikacích okolo Pohorské Vsi, Malont a Beneova
nad Èernou. Od zaèátku roku u evidujeme celkem osmnáct událostí.
V únoru dva nai hasièi absolvovali kurz dýchacích pøístrojù. Tento kurz
u má dohromady osm naich èlenù. Tøi èleny jednotky koncem bøezna èeká
velmi nároèný kurz nových velitelù jednotek, který budou absolvovat na OÚ
HZS v Èeském Krumlovì.
Velitel Petr Korch
Fotografie z výletu maldých hasièù do Èeského Krumlova k medvìdùm a do
plaveckého bazénu si mùete prohlédnout ve vývìsce, na
https://sdhbnc.estranky.cz/ nebo na fb https://www.facebook.com/SDH
Bene%C5%A1ovnad%C4%8Cernou391535461192440/
.
Pøestoe se o nemocech koneèníku, støev, kýl a luèníku mluví ménì, neli o jiných nemocech, jedná se o velmi
váný problém souèasné spoleènosti. Do této kategorie patøí napø.: hemeroidy, øitní trhliny, pítìla, støevní nádory a
zánìty øeené laparoskopicky i otevøenì, operace kýl a luèníku, fekální inkontinence a dalí onemocnìní øiti. Jde o
pomìrnì intimní problematiku a je tedy dobré vìdìt o nìkom, kdo se na ni specializuje.
je lékaø s tøicetiletou praxí, který se snaí poskytovat dobrou péèi lidem se støevními chorobami
a zajiovat své pacienty po celou dobu prùbìhu nemoci. Tedy vechny ty, kterým vadí anonymita v nemocnicích.
Zároveò je specialistou na bøiní chirurgii se zkuenostmi na odborných pracovitích v ÈR vèetnì universit
v Rakousku, Nìmecku, Francii a Spojeném království.
O svém pøístupu k pacientùm øíká: Po zkuenostech, které mám s pacienty u nás a hlavnì v Británii se snaím, aby
lidem byla poskytnuta vèasná, rychlá a pøesná diagnostika s následným øeením. Proto preferuji: osobní pøístup
k pacientùm, moderní ovìøené postupy pøizpùsobené stupni onemocnìní, kladu dùraz na kvalitu oetøení, maximální
etrnost a bezbolestnost. Ke kadému problému poskytuji konzultace, které jsou bezplatné, pøístupné vem
a pøizpùsobené individualitì kadého èlovìka.
______________________________________________________

Kontakt k objednání: 387 312 633, 773 530 779
Kontakt pro písemné dotazy:
https://www.poliklinikasever.cz/chirurgieambulancekoloproktologie
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V mìsíci bøeznu proily dìti z první tøídy dvì zajímavé akce. Nejdøív jsme uspoøádali den otevøených dveøí
pro rodièe. Bìhem dopoledních vyuèovacích hodin dìti pøedvedly rodièùm, jak se uèí, poèítají, ètou, pracují
na interaktivní tabuli i koberci. Nezapomnìly ani na odpoèinkové èinnosti a protaení. Mìli jsme radost, e
pøilo hodnì rodièù, dokonce nás navtívila i jedna babièka.
21. bøezna se uskuteènila druhá akce pro dìti. Byl pro nì pøipraven projektový den na téma Jaro.
Nejdøív jsme si povídali o nastávajícím jaru, potom se dìti ve dvojicích vìnovaly jarnímu poèítání a lutìní,
v obrázkových kartách vyhledávaly jarní kvìtiny a rostliny, skládaly puzzle, poslouchaly písnièky o jaru
a domalovaly a vybarvily sluníèka. Závìrem celého dopoledne jsme se jetì vypravili ven, kde jsme hledali
a urèovali první jarní kvìtiny.
Ladislava Augustinová
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Sedmadvacetiletá Saa pøila pøed lety o otce a starí sestru
Miku, oba zahynuli pod lavinou v horách, kam vzal otechorolezec poprvé jednu z dcer s sebou. Saa si
myslí, e o tragédii ví vechno, ale staèí celkem bezvýznamná událost  e si Saa vezme na pohøeb strýce
perlový náhrdelník, který kdysi otec daroval matce  a spustí se øetìz událostí, který ji rázem vrátí do
minulosti, a ona zjistí, e vechno bylo trochu jinak.
Po tragické smrti princezny Diany se ruí repríza
rozverné historické revue s Helenkou Vondráèkovou a Heinrichem Himmlerem a na Kostce je vyhláen smutek. V
zámecké kapli vzniká pietní místo s kondolenèní knihou a z oken visí èerné prapory. Aristokratka Marie vyuívá
pøíleitosti a odjídí na hájovnu za Maxem, který ji ádá o ruku. Není ovem jasné, jestli nejedná v pominutí smyslù.
Následuje hororová cesta noèním lesem do nemocnice, kde se Max ocitne na jednotce intenzivní péèe a vydìená
Marie pøespí na interním oddìlení. Neklidnou noc ovem zaívá i truchlící Kostka. Na zámek dorazí nìkolik osob,
které rozpoutají vlnu zloèinnosti. Podaøí se Marii celou tu zamodrchanou situaci rozplést? Navzdory názvu se ètenáø
v knize nedoèká násilí ani krvavých scén, nato vrady. Jediným utrpením jsou skøípnuté ploténky a ulámané umìlé
nehty. Tento titul je ji ètvrtým ze série mimoøádnì úspìných humoristických románù o poslední aristokratce.
Kniha Rozpùlená srdce aneb ivot mezi Èeskoslovenskem a Izraelem pøináí
unikátní vzpomínky zajímavých a známých lidí, kteøí proili èást svého ivota v Èeskoslovensku a èást v Izraeli.
Rozhovory s osobnostmi vznikaly v uplynulých dvaceti letech pro titìná periodika a nìkteré nebyly dosud
publikovány. Nyní vyly kninì u pøíleitosti 70. výroèí vzniku samostatného Státu Izrael. Pøedmluvu ke knize napsal
Tomá Pojar, èeský velvyslanec v Izraeli v letech 2010  2014.
Rasa mìl vechno, ale na cestì, jakou to získal, ztratil to podstatné, a nakonec
témìø i sám sebe. Tato ústøední mylenka rámuje celý pøíbìh, který se odehrává v Bratislavì a na Maltì. Rasa
Ivanoviè je prototypem úspìného èlovìka dnení doby  kreativní øeditel reklamní agentury, kterou vlastní spolu se
svým kamarádem Igorem. Oba si uívají konzumní spoleènost plnými douky  hlavnì enám neumìjí a ani nechtìjí
odolat. Igor je enatý, ale Rasovi ztroskotá kvùli jeho váni kadá známost. Poslední ztráta ho vak srazí na kolena.
Kdy od nìho odejde Rebeka, uvìdomí si, oè  a o koho  pøiel. Zaèíná se tak odvíjet pøíbìh, ve kterém se
retrospektivnì a bolestnì odráejí vechny Rasovy pøedelé vztahy a èiny, které se podepsaly na formování jeho
osobnosti. Pøi hledání svého ztraceného Já zaije mnoho dobrodruství, bohatých na prudké zvraty a neèekaná
pøekvapení.

Nabídku knihovny na uspoøádání besed pro malé ètenáøe  i neètenáøe  vyuily paní uèitelky ze koly i ze
kolky a navtívily s dìtmi knihovnu. Byly pro nì pøipraveny programy pøimìøenì k vìku dìtí. Kadý týden
tak knihovnu navtívila minimálnì jedna kolní nebo kolková tøída a celkem to bylo na 120 mladých
ètenáøù.
Rùena Lepová
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Vzdor svému názvu leí obec v srdci Novohradských
hor (918 m). Její osada Janovy Hutì (po válce dosídlená)
byla vzdálená 26 km od okresního mìsta Kaplice. Do
obce nejezdila veøejná doprava.
Pùvodní døevìná kolní budova pocházela z konce 18.
století. V 80. letech 19. století byla pøestavìna. V roce
1927 navtìvovalo trojtøídní kolu 123 dìtí. V roce 1946
byla v obci zøízena èeská kola. Pùsobila jetì v 50.
letech minulého století.
Uèitelé museli docházet se zásobami na celý týden z
11 km vzdálené Pohorské Vsi, nebo z Malont, èi z
Beneova nad Èernou. Podle vzpomínky K. Majera
øeditelka místní koly odmítla zvlátní odmìnu. Práci ve
velmi odlehlém a tìko dostupném místì povaovala za
svou vlasteneckou povinnost.
kolní budova byla po roce 1989 strena. Zachoval se
pøed ní stojící památník obìtem druhé svìtové války.
(Dle archivních materiálù
zpracoval Zdenìk Duffek)

Z minulého èísla: Správná odpovìï  grep (obr. 1.)
Tentokrát to byl oøíek, tipovali jste rùznì, ale správná
odpovìï nebyla ádná.
Obr.1.

Odpovìdi posílejte na
knihovna@benesovnc.cz nebo na tel
727 814 457 do 20.4.2019.
Ze správných odpovìdí vylosujeme
tøi výherce, na které èeká malá
odmìna.
Rùena Lepová
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