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Více na plakátech k akcím
a na webových stránkách www.infocentrum.cz.

KOLEDNÍCI, KOLEDNICE, ÚÈASTNÍCI KOLEDY A V�ICHNI,
KDO POMÁHAJÍ A KOLEDA JE BAVÍ:
DNE 22.10.2016 SE USKUTEÈNÍ ZÁJEZD DO PIVOVARU
�UMBERK. PROSÍM SVOU ÚÈAST POTVRÏTE NA
TEL:723789302 DO 30.9.2016.

Jaroslava �tefániková

Vyjdeme v 9.30 z námìstí v Bene�ovì, veèer nás tam z Hojné Vody vrátí
autobus, který pak bude pokraèovat na Horní Stropnici a Nové Hrady.

Trasa je dlouhá 15 kilometrù.

Prázdniny skonèily.
Nepøipadá mi to tak dlouho, co jsem domlouvala akce na kulturní léto, a
najednou je za námi i poslední koncert a pøed námi dal�í �kolní rok.
Vìt�inou si dìti prázdniny u�ily a do �koly se tì�í.
A� jim to vydr�í co nejdéle.
Mo�ná si pamatujete z minulých let, �e v záøí se u nás nic moc nedìlo.
�ádné plakáty, �ádné pozvánky. Letos jsme pro vás pøipravili hned
nìkolik rùzných akcí a doufám, �e si ka�dý vybere, co je mu blízké.
Pøeji nám i Vám, aby v�e vy�lo ke v�eobecné spokojenosti, u výletù
pøedev�ím pøívìtivé poèasí, a tì�ím se na vidìnou.

Rù�ena Lep�ová
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Vá�ení spoluobèané,
prázdniny jsou nenávratnì pryè a dìtem zaèaly povinnosti. A nejen jim, také jejich rodièùm. Na�e dìti se
mohou tì�it na novì zrekonstruovanou �kolní jídelnu. Témìø ka�dým rokem se na�e základní �kola mìní
nejen vzhledovì, ale i vybavením. Popøejme tedy dìtem dobrý vstup do nového �kolního roku, a to i tìm,
kteøí základní �kolní docházku ukonèili a nastupují do nového prostøedí støedních a odborných �kol.

�Hluboko se pokloò oráèovi nebo� dává chléb, je�tì hloubìji matce nebo� dává �ivot, nejhloubìji uèiteli
nebo� z �ivé bytosti vychoval èlovìka� J.A.Komenský

Veronika Zemanová Korchová
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Zaèíná nový �kolní rok a tak dnes nabízím nové kní�ky hlavnì pro dìti, aby se mìly na co tì�it
také v knihovnì.

Kní�ka ,,Li�áèek,, od autorù Heleny Hrdé a Pavla Navrkala je napsána
podle skuteèného pøíbìhu li�áka.Je vìnována zejména nejmen�ím ètenáøùm,ve kterých by mìla
vzbudit úctu a lásku k pøírodì a zvíøátkùm,která zde �ijí. Li�áèek i jeho kamarád kocour
Matýsek,kterým autor v pøíbìhu dává obèas lidské vlastnosti,pøímo nenávidí le�,co� bìhem vyprávìní
nekolikrát proká�í.Obrázky ilustrátorky Helena Hrdé vná�ejí do pøíbìhu i trochu komiènosti,dbají na hezké
vztahy zvíøátek a lidí mezi sebou.

Pøedstavte si zahrádku, kde na jednom stromì rostou
hru�ky i jablka. Okurky se schovávají, aby vyrostly co nejvíce, a øedkvièky dr�í �tíhlou linii, aby uspìly v
soutì�i krásy. A to v�echno musí zvládnout zahradní skøítek Kotlík, kterému vydatnì pomáhají jeho
kamarádi skøítek Èasíèko, Vìtrná panenka, detektiv Zrcátko se svým psem �erlokem a mnozí dal�í.

Co v�echno se dá za�ít bìhem jednoho de�tivého letního
dne? I neèekané dobrodru�ství! Jen musíte najít toho správného kamaráda. Johanka tráví posledních ètrnáct
dní pøed zaèátkem první tøídy u babièky a dìdy, stejnì jako Franti�ek od sousedù. Je to kluk do nepohody.
Zatímco jeho trápí zuby, Johanka se stydí za své dlouhé hubené nohy. Na posmìváèky v�ak vyzrají
neohro�eným èinem!

Zaveïte své dìti do pohádkové zemì Petra Pana, do Zemì Nezemì. Na místo
plné víl a kouzelných bytostí. Katka, Mia, Linda a Gábi poznají podle vùnì slané vody, závanu moøského
vánku a zvlá�tního zvonivého smíchu, �e se zaèíná dít nìco neobyèejného. Ocitnou se v magickém svìtì a
jejich obyèejné �ivoty se mrknutí oka zmìní. Jak se ale dostanou zpátky domù? Zvonilka a královna Klarion
u� mají plán, ale dobrodru�ství plné fantazie a romantických zá�itkù teprve zaèíná�

U� zase prohráli dal�í fotbalový zápas! Olda, Týna a Miki jsou
na�tvaní. Pìknì na�tvaní. O poháru si Malé kopaèky mù�ou nechat jen zdát. Jen�e pak dostanou tajemný
dárek: kouzelný fotbalový míè. Míè, se kterým lze údajnì vyhrát jakýkoliv zápas...
Celý pøíbìh také v obrázcích! Levou stránku ète zku�ený ètenáø. Pravou stránku ète ètenáø zaèáteèník.
Kni�ní øada nazvaná Chvilku ète� ty a chvilku já
nabízí ètenáøùm zaèáteèníkùm napínavé pøíbìhy,
které alespoò èásteènì � s va�í pomocí � zvládnou
sami. Pøi spoleèném ètení s vámi si dìti uvìdomí,
�e u� toho vlastnì doká�í docela hodnì pøeèíst a
zároveò porozumìt obsahu. Tato zábavná aktivita
je tak motivuje uèit se èíst dál.

Na kouzelném
hradì se poøád nìco dìje. Obvykle v tom mají prsty
dìti hradního pána, zvlá�tì Lancelino a jeho mlad�í
bratr Max, který si navíc obèas vypomáhá
èarováním. Teï by rádi nechali zmizet otravného
bratrance. Kouzlo se ale nepodaøí a najednou jsou
v�ichni dospìlí pryè! Podaøí se Lancelinovi a
Maxovi zachránit hrad a cenný pohár s draèí krví
pøed zrádným rytíøem Dragomírem?

 Kdy� ètyøi tajemní
jezdci unesou její milované dvojèe Lugha a zabijí
jejího otce, Saba se vypraví osvobodit bratra a
pomstít otce. Cestou potkává pestrou spoleènost
dobrodruhù, pa�erákù a samozøejmì i Jacka,
ú�asného a nesmírnì drzého kluka. Saba bìhem
svého putování zjistí, �e není bezbranná a doká�e
rozvrátit  spoleènost zevnitø... Dal�í díly nesou
název a a urèitì se pøi
nich nebudete nudit a za�ijete spoustu
dobrodru�ství.
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V prùbìhu prázdnin
jsme se s dìtmi
ka�dé úterý
potkávali, èetli si
kní�ky a tvoøili
zajímavé vìci. Jak
to probíhalo,
mù�ete vidìt na
fotografiích nebo na
webových
stránkách knihovny.

Poslední èervencový týden jsme opìt vyu�ili vstøícnosti obecního úøadu a pøipravili na Svazarmu pro mladé
hasièe soustøedìní. Pìt dnù nabitých aktivitami ze �ivota hasièù. Volnìj�í byl snad jen první nedìlní
podveèer. Ale v pondìlí u� to jelo  smìr Hluboká nad Vltavou, kde na nás v lanovém centru èekalo
pøekonání pøeká�ek ve vý�ce 8 metrù nad zemí a nìkdy i sebe sama. Ale zvládli jsme to v�ichni a u�ili si to
také.
Dal�í dny u� byly plné trénování na noèní soutì� v po�árním útoku v Bene�ovì hoøe, kde na nás èekalo
2. místo v mlad�ích �ácích s èasem 19:07. To jsme ale v té dobì je�tì nevìdìli.
Ale nejen po�ární útok musí dìti trénovat a tak do�lo i na uzlování, hasièské a topografické znaèky i na
plnìní odznaku �Preventista junior�. A je�tì jedna dovednost patøí k hasièské práci, a to je poskytnutí první
pomoci. Asi víme, které telefonní èíslo patøí hasièùm, záchrance nebo policii, ale kdy� dojde na samotné
o�etøení krvácející rány, ne v�dy si s tím umíme poradit. A na dìti letos èekaly napøíklad poøezané zápìstí,
rozseknuté èelo nebo mdloby. A kdy� se Vám dìlá �patnì pøi pohledu na krev, i trochu víc odøené koleno
mù�e být problém. Fotografie ze soustøedìní si mù�ete prohlédnout na http://www.sdhbnc.estranky.cz/
Ale pozor, nìkteré zábìry jsou pro silné jedince...

R. Lep�ová

Lanový park Hluboká nad Vltavou

�ipkovaná  trasa vedla
cestou necestou.

Pìkná øezná rána, co?

Setkání s Pavlou Krátkou a kní�kou Pohrátky

�Divoké zvíøe� 
povídání a tvoøení s Evou Petelíkovou

Narozeninové pøání a kvìtina. http://www.infocentrumbenesovnc.cz/
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(Sepsáno v meziváleèném období kapitánem Viktorem Kurkem a uèitelem Fritzem HuemerKrainerem)
     Dne�ní radnice byla vybudována 1594 zámo�nými obèany a ro�mberským panským hejtmanem Gallem
Wenningerem z Breitenbergu. Po vymøení jeho rodu za tøicetileté války dùm pøipadl hrabìnce Magdalenì
Buquoyové, od které ho získali bene�ov�tí mì��ané a pøevedli ho do dne�ního vyu�ití.
     Na plnì zachovalém vstupním portálu jsou viditelné ro�mberské erby, rodová a domovní znamení. Nad
vchodem je kamenná tabulka s nápisem: "Pane ochraòuj vchod a východ od nynìj�ka a� na vìky. Anno
1594 Gallus Wenninger."
     Odkaz na tr�ní právo, které Bene�ov mìl ve 14. a 15.století, znázoròují postavy na nástìnné malbì, která
je podkladem sluneèních hodin.
     Pøed radnicí stálo více ne� sto let (a� do roku 1923) ohrazené místo tehdej�ího "c.k. privátního
mì��anského sboru ostrostøelcù", který zde mìl své shroma�di�tì.
     V prvním patøe radnice jsou umístìny prostory mìstského úøadu a knihovna. Klenutá, proti ohni
zabezpeèená místnost ukrývá mìstský archiv, jeho� nejstar�í listiny pocházejí z roku 1423. Tyto dobøe
uspoøádané sbírky dokumentù obsahují èetné pergameny, knihy a svazky spisù. Nejsou jen pozoruhodností,
nýbr� také bohatým zdrojem pro vá�né badatele.
     Pivovar, umístìný od roku 1835 v zadní èásti radnice, se pøed tímto rokem nacházel v domì èíslo 77
(obchodní dùm Hajer). Tam jsou je�tì zachovány sklepy, kde kvasilo a bylo ulo�eno pivo.
     Pøed radnicí stojí ji� zmínìná socha sv. Jana Nepomuckého, zøízená v roce 1775. Sokl a zábradlí jsou
zhotoveny ze �uly, která byla vytì�ena v blízkém Ottenholzu, ostatní èásti jsou vytesány z eggenburgského
pískovce. Tento svatý sloup pøedstavuje krásný kus barokního umìní. Najdeme na nìm sochy sv. Jana
Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Medarda a sv. Rocha a tøi reliéfy: pana Maria propùjèuje rù�enec sv.
Dominikovi, zavra�dìní sv. Václava a vyobrazení sv. Leonarda.
     V bezprostøední blízkosti sloupu se nachází kamenná ka�na. Voda je do ní pøivádìná trubkami, z nich�
nìkteré jsou z doby, kdy poslední Ro�mberk Petr Vok povolil svému oblíbenci G. Wenningerovi postavit
pivovar a k nìmu zøídit vodovod.
     Mezi ka�nou a sochou stojí èást hranièní závory. Byla ukoøistìna památné poslední záøijové noci roku
1938 nad�enými nìmeckými obyvateli od budovy èeského celního úøadu ve Støíbrné Huti. Má být
upomínkou na osvobození vlasti od èeské nadvlády.
(Pozn.: Fakta a letopoèty jsou uvedeny dle originálu. Napø. jména svatých na barokním sloupu jsou v
rùzných materiálech uvádìna jinak.)

Z materiálù pana Wilhelma Sonnbergera volnì pøelo�ila Blanka Michlová

     �kolní rok byl zahájen 1.záøí 1936 se 14 dìtmi v mateøské �kole, 45 �áky ve �kole obecné (14 dívek a 31
chlapcù!) a 27 �áky v mì��anské �kole.
     Ve �kole se vyuèovalo katolickému nábo�enství ve 2 oddìleních, èeskoslovenskému nábo�enství v 1
oddìlení a èeskobratrskému evangelickému nábo�enství ve 2 oddìleních.
Dùraz se kladl i na �enské ruèní práce a domácí nauku  v obecné �kole po 3 hodinách týdnì, v mì��anské 5
hodin týdnì. Nìmeckému jazyku se vyuèovalo v obecné i mì��anské �kole 3 hodiny týdnì.
     V pøedveèer 28.øíjna �kola, osvìtová komise, baráèníci a místní odbor Národní jednoty po�umavské
uspoøádaly spoleènou akademii v sále obecního domu. Vystoupil mu�ský pìvecký sbor �umavan z
Vele�ína, proslov pøednesl èlen zemského zastupitelstva pan profesor Rudolf Strnad z Èeských Budìjovic.
Oslavy se zúèastnili v�ichni místní i okolní Èe�i, baráèníci z Vele�ína, státní zamìstnanci obou národností,
mìstská rada i se starostou.
     9.záøí se se�la komise, která se zabývala provedením stavby èeské státní �koly. Po vysvìtlení projektu se
zúèastnìní odebrali na staveni�tì. Bylo rozhodnuto, �e prùèelí nové budovy bude posunuto dál od
komunikace; tím se pøizpùsobí líci sousedního domku. Budova se bude skládat z hlavního traktu a jednoho
køídla. Bude dvoupatrová se sedlovou støechou s eternitovou krytinou. Na pøedním prùèelí bude státní znak s
pøíslu�ným nápisem a zaøízením pro vyvì�ování státní vlajky. V�echny hrany stìn u dveøí i oken budou
zaobleny. Komise doporuèila zøízení jevi�tì v tìlocviènì.
      Ústøední matice �kolská vypsala 14.øíjna 1936 veøejnou soutì� na provedení stavby. Nabídky bylo
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mo�no podat do 7.listopadu. Se
stavbou se zapoène ihned po zadání a
budova bude odevzdána "na klíè" do
30.záøí 1937. K termínu do�lo 11
nabídek rùzných stavebních firem.
Jako nejlevnìj�í byla vybrána firma
August Køí�ek, stavitel z Vodòan, s
rozpoètem 783.000 Kè. 21.11. 1936
bylo staviteli Køí�kovi pøedáno
stanovi�tì za pøítomnosti vrchního
stavebního dozorce pana
ministerského rady ing. Václava

Budovy staré �koly  dnes zbouráno

Macháèka. Byl sepsán protokol o pøedání a zji�tìn stav budov urèených ke zbourání.
     Mateøská �kola byla vystìhována u� v roce 1934 do domku pana V. Opelky, è.p. 108 (proti �kole). Jedna
tøída obecné �koly byla v roce 1935 umístìna do domu èíslo 207 (nestojí), patøícímu panu V. Mattayovi,
�ijícímu v Jugoslávii. Dal�í tøída s øeditelnou, kabinety a kuchyní, byla pøestìhována na námìstí do budovy
èíslo 225 (dnes 125), která patøila mì��anskému pivovaru v Èeských Budìjovicích.

 Ze �kolní kroniky zpracovala Blanka Michlová

Mateøská �kola èp 108 Èp 207  nestojí Èp 125

MAS Sdru�ení Rù�e nabízí slu�bu lisování ovocného mo�tu z donesených jablek a hru�ek a pasterizaci mo�tu.
Mo�tárna se nachází v areálu Technických slu�eb mìsta Borovany na Tøeboòské ulici a bude v provozu cca od 10. záøí
a to ka�dou sobotu a úterý od 10:00 � 18:00. Mo�tování vìt�ího mno�ství ovoce (více várek) je po dohodì mo�né i
mimo uvedené termíny.
Na jednu várku k lisování je potøeba pøibli�nì 70 � 80 kg ovoce (1,5 � 2
pytle).
Ceny za slu�by:
·   Lisování ovoce 3 Kč/ kg (mytí, drcení a lisování) – nutno mít své nádoby
na odvoz mo�tu
·   Pasterizace 4 Kč/ l moštu (pasterizace moštu je možná do vlastních
nádob (sklenìných nebo PET)
·    k dispozici je korkovačka i korunkovačka na „pivní korunky“)
·   K zakoupení též systém „Bag in box“ = plastový pytlík na 5l moštu
s kohoutkem za 18 Kè,
·   kartonová krabice na „bag in box“ za 12 Kč,
·   výkup jablek 1 kg/2 Kč a hrušek 1 kg/3 Kč (v uvedených hodinách)

Kvùli plynulosti provozu je nutná rezervace termínu pøedem:
 (po 16:00).

MAS dále nabízí zapùjèení mobilního drtièe a lisu na ovoce, káru na pøevoz i
elektrocentrálu pro pou�ití drtièe a lisu mimo zdroj.
Pøehled dal�ího inventáøe k zapùjèení, ceny, zápùjèní øád i rezervaèní systém
naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz

Zuzana Guthová, MAS Sdru�ení Rù�e
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Zábavný  celoveèení  poøad nejen  ve  stylu  stand up,  jeho� hlavní
protagonistkou je první dáma humoru a majitelka nejnaka�livìj�ího
smíchu na svìtì Ur�ula Kluková. Celým poøadem se prolíná smìs
�ivì zpívaných známých melodií.
Sál kina Kaplice        Vstup 130, Kè

Taneèní veèer s hudbou 70.  90. let. Mo�nost rezervace v restauraci
nebo na tel. èísle 380  312 605.
Restaurace Slovanský dùm Kaplice

Beseda  s  panem Mörtlem.  Tématem bude  pátrání  po  váleèných
hrobech  na  Kaplicku  (provází  p.  Ciglbauer),  Kaplice  a  Kaplicko
v regionálním tisku ve 2. polovinì 40. let (resp. 19461950), provází
pan Mörtl.
Kinokavárna Kaplice

Jedná  se  o  hospodáøský  les  nebo  pøírodnì  cenné  území?
Pøedná�ka  prof.  RNDr.  Pavla  Kindlmanna,  DrSc.  z  Ústavu  pro
�ivotní prostøedí Pøírodovìdecké fakulty Karolovy univerzity. Poøádá
Strana zelených.
Knihovna Kaplice, Nové Domky 643     vstup zdarma

: VÝSTAVA
Výstava obrazù Jiøinky Inky Danielové.
Výstavní síò kina Kaplice

Máme tu nový �kolní rok a s ním také nabídku kurzù
na�í komunitní �koly.
Kolem poloviny záøí se rozbìhnou pokraèující kurzy

 a . Stávající úèastníky kurzù
budeme o jejich zaèátku informovat prostøednictvím
mailu.
V prùbìhu podzimních mìsícù se mù�ete tì�it
na kurzy  a ,
v jednání o termínu je druhý kurz .
Pokraèovat bude také kurz , chcete
li se pøidat, pi�te na mail: knihovna@benesovnc.cz
nebo volejte na tel. 727 814 457.

Zároveò bych Vás ráda pozvala na
, který se tentokrát uskuteèní

v okolí Rychnova u Nových Hradù 17.9.2016
od 13:00 hodin. (viz pozvánka dole)
Doufám, �e i letos pro Vás bude nabídka na�ich kurzù
zajímavá a pøinese Vám hodnì radosti a zpestøení
za dlouhých podzimních a zimních podveèerù.

Pokud máte zájem, informace o komunitní �kole
a o mo�né nabídce kurzù najdete na
http://www.zsbenesovnc.cz/komunitniskola.html

Za K� Rù�ena Lep�ová
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Firma hledá spolupracovníky na tato

· administrativního pracovníka / pracovnici
· obsluhu lakovací / laminovací linky
· tmelièe
· obsluhu butylovacího stroje a lepení rámeèkù
· výrobního dìlníka / dìlnici

· práce v moderním prostøedí s mo�ností seberealizace
· nadstandardní platové ohodnocení
· 5 týdnù dovolené
· zamìstnanecké benefity pøíspìvek na penz. pøipoji�tìní, pøíspìvek na dopravu,

závodní stravování, náborový pøíspìvek
· 13. 14. plat dle hospodáøského výsledku spoleènosti

Druh PP: PP na plný úvazek
Místo výkonu práce: Kaplice, Linecká 646

Chcete pracovat ve stabilní firmì, která je ve svém oboru jednou z nejmodernìj�ích na trhu?
Pøijïte se pøesvìdèit o kvalitách spoleènosti ISOTHERM s.r.o. dennì mezi 7:0014:00 na
adrese Linecká 646, Kaplice nebo za�lete svùj �ivotopis na


