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Váení spoluobèané,
v uplynulých dvou letech jsme byli nuceni zruit témìø vechny kulturní, sportovní a spoleèenské akce. Vìøím,
e nám setkávání chybìlo, proto jsem moc ráda, e u je koneènì situace jiná. Pøed námi je mnoho pìkných
událostí, které si zajisté uijeme. Informovat o nich budeme jak ve zpravodaji, tak na webových stránkách.
Vcházíme do nejkrásnìjího mìsíce v roce, který se sice dle souèasného kalendáøe nazývá kvìten, ale pro
vìtinu z nás je májem. Máj je úasný, ve kvete, stromy a zahrady se zbarvují rùznými barvami a tráva je
také zelenìjí. Èlovìk je hned veselejí. Pøijde mi fajn, e právì v tomto mìsíci slavíme nádherný Den matek.
A mám samozøejmì radost, e ho letos budeme moci oslavit spoleènì! Nae dìti si pøipravují krátké vystoupení,
a stejnì tak se mùeme tìit i na vystoupení dvou folklórních souborù. Kromì toho si spoleènì zazpíváme
a zatanèíme pøi harmonice. Tímto chci vem maminkám a babièkám popøát ve nejlepí, a také aby na nì jejich
dìti nikdy nezapomínaly.
Matka je nádherná bytost, která, jak nìkdo øekl, nosí dítì devìt mìsícù ve svém lùnì, dva roky v náruèí a
celý ivot v srdci.
Dovolte mi také touto cestou podìkovat vem, co podpoøili sbírku pro ukrajinské uprchlíky, díky které jsme
mohli vybavit prostory, je bylo nutné vyèlenit pro jejich pøípadný pøíjem. Koncem mìsíce jsme tuto sbírku
ukonèili.
Veronika Zemanová Korchová

Tøetí roèník Horalských her v Novohradských horách se musel kvùli epidemii dvakrát odloit, proto jsme
moc rádi, e u se koneènì mùe uskuteènit. Akce má u návtìvníkù skvìlou odezvu, v naem okolí je rozhodnì
jedineèná. Jsem ráda, e tady máme dalí moc fajn tradici, která je záitkem pro dospìlé i dìti. Vechny
zveme! uvádí starostka Beneova nad Èernou Veronika Zemanová Korchová.
Událost odstartuje ve 13 hodin na námìstí, odkud povede prùvod dudákù na hasièské høitì, kde budou hry
zahájeny ve 14 hodin výstøelem z dìla. Pro dìti budou disciplíny nastaveny tak, aby odpovídaly jejich vìku.
Poèítat mohou s originálními cenami. Dospìlí se pod vedením èlenù sportovního klubu Kládaklan pustí
napøíklad do vrhu valounem do dálky, vrhu kamennou kabelkou do dálky, hodu kládou, hodu skotským
kladivem nebo hodu do výky balíkem slámy. Take pøipravte svaly!
Atmosféru akce dotvoøí dudácká hudba a skotské tance. Dìti zároveò mohou poèítat s doplòkovými atrakcemi,
lukostøelbou èi tøeba výrobou odznáèkù. Pøed osmou hodinu veèerní soutìní klání ukonèí výstøel z dìla,
ovem zábava tím zdaleka neskonèí. Hned záhy budou návtìvníky bavit kapely Happy To Meet ze umperka
a Vintage Wine z Prahy. Hrát by mìly a do pùlnoci.
Souèástí Horalských her v Novohradských horách bude ètvrtý roèník Èeské národní ligy Highland Games.
Beneov nad Èernou tak bude jedním z osmi míst v republice, kde se soutì uskuteèní.
Na místì bude zajitìno parkování a také vyhrazeno místo pro stany. Samozøejmostí je prodej obèerstvení a
dalího zboí. Na Horalské hry mohou vyrazit i pejskaøi, ovem je nutné mít své mazlíèky na vodítku a pod
dohledem. Vstupné na akci bude dobrovolné.
Horalské hry v Novohradských horách organizuje obec Beneov nad Èernou ve spolupráci se sportovním
klubem Kládaklan. Dalí informace zájemci naleznou na webech www.benesovnc.cz, www.novohradsko
doudlebsko.cz a www.kladaklan.cz.
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V sobotu 23.4.2022 probìhla první letoní dìtská
soutì v Holubovì. Pro vìtinu naich dìtí to byla
první soutì vùbec. I pøes velkou zimu útoky krásnì
zvládly. Byly moc ikovné, a i kdy se s èasem zatím
nemohly rovnat nejlepím, myslíme si, e si to velmi
uili dìti i rodièe. Tìíme se na dalí soutì, která se
bude konat u nás.
Petra Maleninská
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Návtìva
u Velkého kanibala je výborem z ústní tradice mnoha archaických etnik celého svìta.
Vybrané pøíbìhy zachycují svìtonázor jednotlivých etnických skupin, jejich ivotní
moudrost, morální hodnoty, hovoøí z nich obavy, pøání i vnímání krásy lidí nám tak
vzdálených. První èást knihy ètenáøe zavede mezi dìti pøírody, lovce a sbìraèe koèující
australským vnitrozemím, poutí Kalahari nebo detnými pralesy Konga èi Amazonie. Octneme se ve svìtì
lidí, kteøí sami sebe vnímají jako souèást pøírody, kde jsou si pohlaví rovná, kde majetek mùe být spí
pøítìí ne hodnotou a kde tlupa nìkdy musí obìtovat své nejslabí èleny, aby dokázala pøeít nepøíznivé
období. Jejich ivotní strategie nepokozuje ivotní prostøedí, je pruná a vlastnì nejúspìnìjí, jakou kdy
lidstvo mìlo. V druhé èásti knihy vystupují do popøedí etnika s kanibalskou minulostí. Jedná se vìtinou
o kmenové spoleènosti usedlých zemìdìlcù, zpravidla vedené náèelníky. Kanibalismus tu není pøedstaven
jako morbidní kuriozita, ale jako mnohostranný kulturní a spoleèenský fenomén. Poznáme rùzné podoby
kanibalských praktik a jejich význam pro jednotlivé kultury. Uvidíme vak také jiné stránky ivota
kanibalských kmenù, které nám pomohou uvìdomit si, co s nimi máme spoleèného a co z jejich kultur mùe
obohatit ná ivot.
Vydejte se s námi objevit hroby Alexandra
Velikého, Attily nebo Èingischána. Podlehnìte honbì za zlatem uloupeným piráty. Pokuste se rozlutit
indicie k pokladu v RennesleChâteau, které zanechal opat Sauniere. Kniha panìlského historika ivì líèí
pøíbìhy nejhledanìjích pokladù od pøedkolumbovského El Dorada, národu Inkù, bohatství templáøù
a k utajeným skvostùm tøetí øíe.
Tøi generace en Jana Wericha: manelka
Zdenka, dcera Jana a vnuèka Zdenka, øeèená Fanèa. Tøi chytré, schopné a vtipné souputnice byly pro
Wericha tím nejcennìjím, co na svìtì mìl  vedle jeho publika. Tereza Brdeèková spolu s Fanèou provázejí
ètenáøe tøígeneraèním pøíbìhem o ivotním údìlu en a souèasnì o hlubokých vnitøních rozporech umìlcù
v Èeskoslovensku. Kniha èerpá z dosud nepublikované rodinné korespondence a z Werichových
soukromých deníkù.

Pøi letoní sbírce dárci dostanou ke kytièce s fialovou stukou i informaèní letáèek o prevenci
nádorových onemocnìní reprodukèních orgánù, konkrétnì dìloního èípku a varlat. Cílem
informaèní kampanì, která se ke sbírce váe, je upozornit na monosti prevence. U rakoviny
dìloního èípku se jedná o úèinné oèkování proti HPV viru, který je pùvodcem a 99 %
onemocnìní. Rakovinu varlat mohou mui odhalit pøi samovyetøování jetì v raném stadiu
a nastoupit tak vèasnou léèbu.
Ve støedu 11. kvìtna tisíce dobrovolníkù ve lutých trièkách vyrazí do ulic nabízet kytièky a letáèky.
Minimální pøíspìvek za jednu kytièku èiní 20 Kè. Pokud lidé svého dobrovolníka nepotkají, mohou
podpoøit aktivity Ligy proti rakovinì i na dálku. Staèí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru:
Poté dárce obdrí kód, díky nìmu si mùe stáhnout ekytièku a umístit si ji na sociální sítì.
Výtìek sbírky slouí k základnímu cíli Ligy  sníení úmrtnosti na rakovinu v Èeské republice.
Finance budou rozdìleny podle dlouhodobých pilíøových programù:
ꞏ nádorová prevence
ꞏ zlepšování kvality života onkologicky nemocných
ꞏ podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace
onkologických pracovi

www.lpr.cz,
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Po roèní pauze z dùvodù epidemiologické situace (COVID19), kdy byla vìtina kulturních a spoleèenských
akcí omezena, se v polovinì bøezna selo pøes sto padesát lidí v Kulturním domì v Trhových Svinech
na slavnostním odpoledni spojeném s oceòováním talentovaných dìtí Talent v MASpod zátitou
Jihoèeského kraje. Místní akèní skupina Sdruení Rùe ocenila výkony 32 jednotlivcù a 1 kolektivu
za jejich mimoøádné výsledky na úrovni krajské, národní i mezinárodní v oblasti humanitní, technické,
sportovní, umìlecké a pøírodovìdné. MAS Sdruení Rùe pùsobí v regionu jinì od Èeských Budìjovic
a po rakouskou hranici.
Ná region není velký, ale máme být na co hrdí. ije zde spousta ikovných, talentovaných a pilných dìtí,
a hlavnì obìtavých rodièù, trenérù a dalích, kteøí jsou ochotní se dìtem vìnovat a jejich talent v nich
rozvíjet, øekla manaerka MAS Magdalena Chytrová, mnohé se mohou pochlubit medailemi z národních
a evropských soutìí nebo i z mistrovství svìta. Chceme podporovat ná region a hrdost a lásku k místu,
kde ijeme.
Nelo tu jen o proslovy a rozdávání diplomù a cen, ale i o vystoupení ocenìných, kdy zaznìly hudební
kousky ve pièkovém provedení dìtských muzikantù. Kdy zaznìlo úvodní vystoupení Sonáta F dur 
I. vìta Allegro od Bohumíra Fingera v podání Trio con corno z Trhových Svinù: Hubert Smolík  lesní roh,
Marek Cibulka  violoncello, Tereza Klímová  klavír, byli dojati snad vichni. Úèastníci si poslechli také
malého a nadìjného violoncellistu Ondøeje Malíka a velmi talentovanou Emu Královou, která panìlským
tancem/arr. Berend: Soleares na kytaru rozvlnila celý sál. A pøi høe Jana Kai Marka, kterou pro nìho
napsala M. Latovièková  Nisi forte, el a mráz po zádech. Nádherná hra akordeonového dua DAL
CUORE (tìpánka Èermáková, Jan Kai Marek) ohromila svojí profesionalitou.
Je dùleité, aby se mláde vìnovala sportu, a stejnì tak je dùleité, aby v tom byla podporována. Jedinì tak
mùeme plnì rozvinout jejich talent. Ti nejlepí pak mohou reprezentovat a pøivézt úspìchy z ME nebo MS.
Pohyb by mìl být nedílnou souèástí nás vech a pøedevím mladých, uvedl pro Jihoèeskou televizi
softballový trenér Michal Trtílek, který ji øadu let trénuje a vychovává Ledenické raloky a spoleènì
se synem Tomáem v barvách národního týmu dovezl z Nového Zélandu bronzovou medaili z Mistrovství
svìta juniorù v softballu.
Dìtem, ale i jejich rodièùm, trenérùm a uèitelùm, podìkovali za krásné výkony starostka Trhových Svinù
Vìra Korèaková, pøedseda MAS SR Stanislav Malík i námìstek hejtmana Jihoèeského kraje pro venkov,
zemìdìlství a památky Pavel Hroch.
Talentovaných dìtí je hodnì, ale jen ti opravdoví døíèi mohou dosáhnout pièkových výkonù,
poznamenal Stanislav Malík, pøedseda MAS, dìti potøebuji kvalitní vedení a my si ceníme toho, e
v naem regionu ijí lidé, kteøí chtìjí s dìtmi pracovat, èasto ve svém volném èase, a dovedou v nich talent
rozvíjet.
https://chtech.rajce.idnes.cz/MAS_talent/
Ing. Magdalena Chytrová
MAS Sdruení Rùe, ikovo námìstí 107, Borovany
http://mas.sdruzeniruze.cz
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Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi.
26.2.1918: Za jeden pár bot jsem zaplatil 34Kr, poskytl jsme ale kùi na svrek i podeve, futro a nit.
Výsledkem jsou oklivé tìké neforemné boty.
Rekvizice neberou ádný konec, sklep koly je plný zkonfiskovaných brambor. Dr. Dick dostal pokutu
30Kr, protoe neodevzdal ádné sádlo ze zabijaèky.
1.3.1918: Ji 10 dní jsme odøíznuti od dopravy, nebo je pøeruena eleznice. Pota je dodávaná jen obèas.
Jsme odkázáni na pøídìlové lístky  mléka dostáváme 3/4 l na 3 osoby dennì, másla 20 deka týdnì.
3.3.1918: Utajené a zkonfiskované brambory odváejí vojáci. Od 15.3. má zaèít pøídìlový systém na maso.
Chlebová mouka a cukr jsou vzácné.
10.3.1918: V lesích smìrem ke Svinùm se zdruje velká zlodìjská banda. Dnes v noci úplnì vyplenili dva
domy v Dluhotích a Kamenici.
Rekvizice neberou konce, dobytek je tak zdecimovaný, e sedlák není s to vyvézt hnùj na pole.
16.3.1918: Trafikanti musí pøedloit seznam svých zákazníkù, pøi rozdìlování kuøiva je pøítomen finanèní
úøedník. Nynìjí pøídìl  na 1 kuøáka 2 balíèky tabáku, 6 brazilských virinek a 4 portorikánské doutníky.
Velká cikánská banda v okolí Èerného Údolí vykrádá ve kolem a zneèiuje okolí.
21.3.1918: Dnes byl zabaven kolní zvon.
28.3.1918: Je silný mráz, pùda je zmrzlá do hloubky 39 cm.
31.3.1918: Jeden sedlák z Hartunkova a jeden z Kuøí uprchli z ruského zajetí u Odìsy a doli sem.
Z nìmeckého originálu pøeloila H. Grimmová ve spolupráci s B.Rieplem, pro Ozvìny vybrala B. Dolanská.

Správná odpovìï z dubnových Ozvìn 
Chránìný javor v Hartunkovì. Vylosovanými výherkynìmi jsou
Gratulujeme.
A je tu nová soutìní fotografie z naí poznávací soutìe.
A víte, kde jsme fotili a co je na fotografii?

Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel. 727 814 457 do 20.6. 2022.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
(foto stejnì jako v minulém èísla paní Ladislava Augustinová)
RL

Na tomto místì bychom Vám rádi pøináeli pøipomínky spisovatelù, ilustrátorù a dalích umìlcù, kteøí se
zapsali svou tvorbou do dìjin naí i svìtové literatury, a vy mùete opìt soutìit o drobné ceny. Odpovìdi
posílejte jako obvykle na adresu knihovna@benesovnc.cz do 20.5.2022.
V dubnu jsme psali o
Pøily dvì správné odpovìdi a drobnou cenu u nás mají
Pøed 135 lety, 22. 5. 1885, zemøel francouzský spisovatel, autor rozsáhlého díla prozaického, dramatického,
básnického i esejistického, vrcholný pøedstavitel romantismu; k nejslavnìjím dílùm patøí romány Chrám
Matky Boí v Paøíi, Bídníci, Devadesát tøi, Dìlníci moøe a Mu, který se smìje, básnická Legenda vìkù
a dramata Hernani (pøedloha Verdiho opery Ernani), Král se baví (pøedloha Verdiho Rigoletta), Ruy Blas
a dalí.
RL
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