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Èervenec 2019

Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

4. 7.
14.  18. 7.
27. 7.
27. 7.
28. 7.

eny v bìhu  kino na koleèkách
Soustøedìní mladých hasièù
Memoriál J. Chýleho
Pouová zábava
Svatojakubská pou
Více na plakátech k akcím.

Vstupné na eny v bìhu 70, Kè, na ostatní akce vstupné dobrovolné.
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Návtìva M v Unserfrau
M v Beneovì nad Èernou se
zúèastnila tøíletého projektu BIG
ATCZ5 v rámci spolupráce v
oblasti vzdìlávání v pøeshranièním
regionu. Z a M v Beneovì nad
Èernou mìlo za partnera M
v Unserfrau, Alt Weitra v
Rakousku. Po celou dobu se dìti z
naí strany uèily formou hry
základùm nìmeckého jazyka a dìti
na rakouské stranì zase èeskému
jazyku. Nìkolikrát se také dìti,
pedagogové i rodièe setkali.
Rakouské dìti navtívily naí M a my zase jejich. Setkání mìla daná témata (polytechnická výchova,
sportovní, kulturní...). Nae vzájemné spoleèné a závìreèné setkání probìhlo 6.6. 2019. Vezli jsme s sebou
malé dárky pro dìti a od paní starostky Veroniky Zemanové Korchové dárky pro poøadatele
z Unserfrau.
Nae závìreèné setkání probìhlo ve velmi pøátelské atmosféøe. Oèekávali nás a vøele pøivítali v èele
s paní øeditelkou a panem starostou. Setkání probìhlo na zahradì, která byla plná dìtí, nejen z M. Bylo zde
hodnì dospìlých. Témìø vichni se podíleli na pøípravì obèerstvení a atrakcí. Líbilo se mi právì
to nadení vech pøipravit pro dìti pìkné odpoledne.
Po celou dobu bylo pøipraveno bohaté obèerstvení, které pøipravili rodièe. Vechny dìti dostaly poukázky
a mohly si nakupovat dle výbìru. Braly to jako hru a zvládly to velmi dobøe. Spoleènì jsme
se podívali na jejich besídku, kde byla také èeská a anglická písnièka, pak jsme se vyfotografovali.
Následovala sportovní èást: prolézání tunelem, trefování do kruhu a koe, skluzavky, akrobacie
na provazech a dalí. Dìti jsme doprovázeli, ale nebylo tøeba ádného napomínání. Dìti z obou kolek
si opravdu rozumìly. Bylo hezké je pozorovat, jak pøátelsky se k sobì chovají. A to jetì nebyl konec
zábavného odpoledne. Pøijel klaun se svým programem. Tohoto setkání se zúèastnily jen dìti, naim dìtem
jsme pøekládali, o co se jedná, ale za chvíli ve pochopily a spontánnì se zapojily. Pro dìti byla pøipravena
jetì zmrzlina. Pak u jsme pøedali dárky a rozlouèili jsme se. Rozlouèit se pøilo hodnì úèastníkù (paní
uèitelky, pan starosta, zástupci koly a hodnì rodièù i dìtí).
V autobuse jsme si pak jetì udìlali malou besídku, zazpívali písnièky, hádali zvíøátka a barvy. Spolu
s dìtmi soutìili i rodièe.
Byli jsme rádi, e jsme se mohli
zúèastnit. I kdy projekt konèí, nekonèí
nae osobní pøátelství.
Za rodièe se zúèastnily nìkteré
maminky a nai malí studenti:
Balog Martin, Èermák Bohumil,
Jarkovská Klára, Majtánová Patricie,
Ochotnická tìpána, Opelka Jan,
Sabadka Marian, Sedlák Martin,
Spálenka Josef, Surej Kristian,
uplerová Sophie Terezie, Tran Hoang
Kiet, Valíèek Luká, Vanìèková Denisa.
Doprovázela nás I paní uèitelka Naïa
Tvarohovou
Lektorka Nj. Ivana Hokrová
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Ve dnech 10.6. a 12.6 2019 probìhla v Kaplici
pro áky I. a II. stupnì.
Starí áci skvìle reprezentovali nai kolu a v poètu 10 dívek a 1 chlapec
vybojovali celkovì krásné 2. místo v kategorii meních kol.
V jednotlivcích jsme si pøivezli jednu zlatou medaili (skok vysoký) a ve
tafetì dívky skonèily na tøetím místì. Podìkování patøí i ostatním
závodníkùm, kteøí pro kolu bodovali také v jiných disciplínách.
Mladí áci byli o trochu úspìnìjí v medailích  jedna zlatá, jedna støíbrná a
dvì bronzové medaile.
Celkovì kola obdrela opìt krásné 2. místo. Radost byla na místì a vem
závodníkùm patøí velká gratulace.
Jaroslava Malá

V mìsíci èervnu zaily dìti z 1. tøídy svùj první kolní výlet.
Vypravili jsme spolu s M z Pohorské Vsi do malé sklárny
nedaleko Hluboké nad Vltavou. Kadý áèek si vyrobil ze
skla pøívìsek, který se mu líbil  srdíèko, hrací kostku,
jetìrku, hada, barevnou kulièku nebo zub. Po vydatné
svaèinì jsme pøejeli do Úsilného, kde jsme sestoupili do
Eliáovy toly. V podzemí jsme vidìli krápníky, barevné
stìny a krásnì se nám dýchalo. Dìti si jetì uily dovádìní
na dìtském høiti a velkým záitkem bylo pozorování
letecké akrobacie. Výlet se nám pravdu vydaøil, spokojení a
unavení jsme se vrátili domù.
Bìhem celého kolního roku jsme se zúèastòovali projektu
v knihovnì  Budu ètenáøem. Pøi poslední návtìvì
knihovny byly dìti pasovány na ètenáøe. Paní knihovnici
ukázaly, e ji znají vechna písmena a pøeèetly úryvek
z knihy, kterou si vybraly. Po následném pasování kadý
dostal záloku a placku se svým jménem a pìknou knihu
básnièek jako vzpomínku na tento den.
Ladislava Augustinová

V letoním kolním roce 2018/2019 opìt
probíhal v naí kole sbìr surovin  papíru a
pomeranèové kùry. áci poctivì a pravidelnì
nosili  3 tuny papíru (+poslední dávka jetì
není seètená)a 57,5 kg pomeranèové kùry.
Èástka získaná ze sbìru slouí kole
napøíklad k poøizování kanceláøských potøeb,
potøeb na výtvarnou výchovu nebo k nákupu
odmìn pro áky na konci kolního roku. Na
sbìru surovin se podílely tyto rodiny, kterým
patøí nae podìkování:
Malákovi, Trojákovi, Pintnerovi, Kuèerovi,
Tomanovi, Klingerovi, Èajanovi, Zabilkovi,
Vlákovi, Hamerníkovi, Moravèíkovi, Èabelkovi, Sedláèkovi, Spálenkovi, Plánkovi, uplerovi, Lulovovi,
Gubaniovi, Malákovi, Víkovi, Chudých, Mejtovi, Reifovi, ulkovi, Havlíèkovi, Melicharovi, Èechovi,
Labajovi, Lebedovi, Gulovi, Labajovi, Lebedovi, Dolinských, Aiblovi, Novotných, Frnkovi, Markovi,
Dekretovi, Pavlíkovi, Doèekalovi, Lidických, Kvasníkovi, Kuthejlovi, Kníkovi a Auerovi
Klára Èechová, Z a M Beneov nad Èernou
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Nová historická sága Vlastimila Vondruky se odehrává
v dobì od tøicetileté války a do revoluèního roku 1848, kdy bylo zrueno poddanství jako
poslední bata feudalismu. Rozsáhlá estidílná kronika vypráví o osudech skláøského rodu
Heømanù na pozadí ivota v severních Èechách, které proly na konci feudalismu nebývalým
hospodáøským vzestupem a pozdìji stejnì rychlým úpadkem. Název Køiálový klíè symbolizuje rodinné
tajemství, které se v rodu Heømanù pøedává z generace na generaci, souèasnì je kopec Klíè dominantou
Nového Boru.
Profesor Theo Cray se kvùli podezøením, která ho obklopila po smrti jeho
nìkdejí studentky, a skandálním spekulacím poté, co byl zabit její vrah, se nemùe vrátit ke svému
univerzitnímu výzkumu. Pokouí se tedy zaèít nový ivot v jiné oblasti, ale témìø proti své vùli je vtaen do
dalího nevyøeeného pøípadu. Zoufalý otec pohøeovaného dítìte, jeho úøady odmítají vyslechnout a
odnikud se mu nedostává podpory, se obrátí o pomoc na Thea. Jediné stopy pøedstavují dìtské kresby a
mìstská legenda z chudinské ètvrti o bytosti pøezdívané Hraèkáø. Aby Theo odhalil, co se za Hraèkáøem
skrývá, musí odsunout stranou vechno, co mu øíká vìda, a vydat se do svìta, v nìm mají sny a noèní
mùry stejnou váhu jako skuteènost. A èím hloubìji se do pøípadu noøí, tím zjevnìjí je, e za tím mùe být
dalekosáhlé spiknutí  a nejspí má i dalí obìti.
Na luxusní sídlo Atlantida na soukromém poloostrovì enevského jezera se
sjídí z rùzných koutù svìta est mladých en, které pøivedla domù smutná událost: smrt jejich adoptivního
otce. Kadá ze sester dostává jako dìdictví i dopis s údaji, podle nich mùe najít svou biologickou rodinu.
A tak se nejstarí ze sester, pùvabná pøekladatelka Maia, ocitne v Brazílii, kam ji souøadnice z otcova
dopisu zavedou. V Riu de Janeiru se s pomocí místního spisovatele Floriana vydává po stopách vzneené
akdysi mocné rodiny Aires Cabralových a zjiuje, e pøi odhalení záhady svého pùvodu se musí vrátit o
nìkolik generací zpátky. K prababièce Izabele, která se bìhem stavby slavné sochy Krista jako ji
zasnoubená osmnáctiletá dívka dostává s rodinou hlavního architekta projektu do Paøíe, kde se vánivì
zamiluje do mladého sochaøe Laurenta. Jejich tajná láska pokraèuje i v Riu, a aèkoli se Izabela kvùli
rodièùm provdá za svého urozeného snoubence, nezùstane bez následkù Maia bìhem pátrání po
pohnutých osudech en ze své rodiny propadá víc avíc kouzlu rodného Ria, ale ikouzlu svého sympatického
prùvodce. Cesta do minulosti jí pomáhá smíøit se s neastným rozhodnutím v mládí, které po léta tajila
Kdy Anece dìda v dìtství øíkal, e pøíleitost se má chytit za paèesy,
vzala si to k srdci. A tak dívka z jihomoravské vísky vykroèila na svou cestu za tìstím. I pøes dobøe mínìné
rady matky a babièky se z posluné holky postupnì stala chovatelka zvíøat, øeditelka banky, majitelka
svatební agentury, porodní bába jedenácti tìòat a matka dvou dìtí. A také spisovatelka, její optimistický,
humorem jiskøící pøíbìh si mùete pøeèíst.

Z minulého èísla: Správná odpovìï  sí (obr. 1.)
Tentokrát správná odpovìï nedorazila, ale mùete
zkusit tìsí s dalím obrázkem.

Obr.2.

Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel 727 814 457
do 20. 7. 2019. Ze správných odpovìdí
vylosujeme tøi výherce, na které èeká malá
odmìna.
Rùena Lepová
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ZU F. Piingera, Trhové Sviny ve spolupráci s Kruhem pøátel hudby pøi Základní umìlecké kole F. Piingera,
Trhové Sviny si Vám dovoluje pøedstavit dramaturgický výhled na 45. koncertní sezónu 2019/2020. V tomto
roèníku dojde v organizaci koncertù k nìkolika dílèím zmìnám, které by mìly vyjít vstøíc co nejirímu spektru
posluchaèù jak vìkovì, tak geograficky. Pøednì budou vechny koncerty zaèínat ji v 18:00 hodin, abychom
umonili poslech kvalitní hudby i mladím dìtem, pro které byl dosavadní èas pøíli pozdní. Obohacením
programu budou koncerty i v nìkterých obcích, které na èinnost KPH pøispívají. Mùete se tak tìit na koncert
na zámku v Nových Hradech, v kostele v Beneovì nad Èernou nebo v ambitech ve Svatém Janì nad Malí.
Celkový poèet koncertù se také rozroste ze sedmi na devìt a kromì artificiální hudby se mùete tìit i na
exkurze do jiných ánrù. Dalí novinkou této sezóny je aktivní zapojení ákù ZU F. Piingera, Trhové Sviny
(vèetnì poboèek) do prùbìhu koncertù KPH. Budou vystupovat buïto pøímo s profesionálními umìlci, nebo
se s nimi na jeviti prostøídají. Nastalé zmìny budou vyadovat urèité úpravy v organizaci sezóny. Vzhledem
k navýení poètu koncertù se mírnì zvýí èlenské pøíspìvky. Plné pøedplatné na sezónu  9 koncertù  bude
stát 800,Kè a zlevnìné (dùchodci, studenti, ZTP) 450,Kè. Naopak v pøípadì jednorázových vstupenek na
konkrétní koncerty sniujeme plné vstupné z 200,Kè na 150,Kè, zlevnìné vstupné zùstává 100,Kè. Pro dìti
do 15 let a áky ZU F. Piingera trvá i nadále vstup volný. Novì zavádíme zlevnìné vstupné 100,Kè také
pro jednu osobu doprovázející áka ZU. Rádi bychom jetì rozíøili monosti dopravy na nae koncerty.
Pravidelný svozový autobus na trase Kaplice  Sobìnov  Besednice chystáme vypravovat i v pøítí sezónì a
pokud by se v nìkterých dalích obcích nael vìtí poèet zájemcù o hromadnou dopravu, kontaktujte nás prosím
do 12. èervence v kanceláøi ZU F. Piingera, Trhové Sviny a my se Vám s organizací svozového autobusu
pokusíme vyjít vstøíc.
Doufáme, e Vás nae nabídka zaujme a tìíme se na setkání s Vámi pøi poslechu kvalitní hudby.
Výbor KPH pøi ZU F. Piingera, Trhové Sviny.

(KD T. Sviny)
+ vystoupení ákù ZU z Nových Hradù (zámek Nové Hrady)
èlenové Listiny mladých + vystoupení ákù ZU Trhové Sviny (KD T. Sviny)
 Vánoèní koncert (KD T. Sviny)
(KD T. Sviny)
(KD T. Sviny)
+ vystoupení ákù ZU z Beneova nad Èernou
(kostel Beneov n. È.)
+ vystoupení ákù ZU ze Svatého Jana nad Malí
(ambity Sv. Jan n. M.)
(KD T. Sviny)
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Sbìrné místo v beneovské
knihovnì.

knìze Stanislava Sasiny, který pùsobil v Beneovì v létech 19481952, který byl odsouzen jako vedoucí
protistátní skupiny na 20 let vìzení. Pokud by nìkdo ze ètenáøù doma mìl, prosíme o zapùjèení k
oskenování. Více info v beneovské knihovnì.
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