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Více na plakátech k akcím.

Za dìti bìhem celé akce ruèí rodièe èi doprovod. Dìkujeme
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 probìhl ve tøetí tøídì 21.února.
Dìti se nejdøíve seznámily s významem masopustu a jeho zvyky. Potom následovaly zábavné úkoly, pøi
kterých lu�tily tajenky, poèítaly pøíklady a rébusy, skládaly masopustní puzzle. V druhé èásti dopoledne
jsme nav�tívili hasièárnu a knihovnu, kde knihovnice paní Lep�ová dìtem ukázala obleèení a doplòky
koledníkù, støapatých a rùzné masky. Ka�dý si vyzkou�el klobouk koledníka nebo chodit v masce kobyly.
V knihovnì jsme shlédli zajímavá videa z místních masopustù a prohlédli si fotografie v albech. Dopoledne
jsme zakonèili ve �kole malováním plakátù a koledníkù.
Projektový den se nám vydaøil a dìti pochopily, �e tyto lidové tradice patøí do na�í obce. Jednou i ony chtìjí
být masopustními koledníky.

Tø.uè. Ladislava Augustinová

Na sobotu 25.února 2017 pøipadl termín leto�ní staroèeské koledy. Krásné poèasí pøálo koledníkùm i
pøihlí�ejícím, tak si to v�ichni pìknì u�ili.
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�tìpánka Èermáková se uèí høe na oba hudební nástroje (akordeon i klávesy).
Úèastní se rùzných soutì�í a je velmi úspì�ná. Gratulujeme a pøejeme hodnì
dal�ích úspìchù.

Mezinárodní akordeonové dny v
Praze

...ani z této soutì�e nepøijela
�tìpánka Èermáková s prázdnou.
Gratulujeme ke krásnému
umístìní a dìkujeme za vynikající
práci a reprezentaci �koly nejen
�tìpánce, ale i panu uèiteli Ale�i
Parkanovi.

øeditelství ZU� F. Pi�ingera,
Trhové Sviny

�áci základní umìlecké �koly v Bene�ovì nad Èernou
vyu�ívají od zaèátku leto�ního �kolního roku prostor novì
vybudované a zaøízené tøídy, která byla upravena na místì
bývalého �kolního kabinetu za souèasnou 2.tøídou. Urèitì je
fajn, �e se nemusí stìhovat z jedné tøídy do druhé podle toho,
jak ve tøídách konèí vyuèování.

S tématem Habsburkové 18. století se solidnì vypoøádali Milan , Eli�ka a Nikola
 Nejdøíve zvítìzili ve �kolním kole této tradièní vìdomostní soutì�e. Za úspìch v�ak lze

pova�ovat pøedev�ím úèast na okresním kole, kde se 17. ledna �poprali� s nelítostnou konkurencí z celého
Èeskokrumlovska. Podaøilo se jim správnì vyøe�it vìt�inu obtí�ných otázek, a tak mezi nejlep�ími dìjepisci
skonèili v tìsném závìsu za sebou na 17. a� 20. místì.

Mgr. Jan Køiklava

Ale� Parkan, DiS., uèitel ZU� F. Pi�ingera
Trhové Sviny, poboèka Bene�ov nad Èernou
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Kniha Netiketa Dobré mravy na internetu je prùvodcem
dìtí a mláde�e po internetovém svìtì. Zábavnou a srozumitelnou formou zasvìcuje do tajemství
netikety, tedy pravidel slu�ného chování na internetu, uèí je, jak kultivovanì blogovat a psát
pøíspìvky na sociálních sítích, jak pou�ívat smartphony a tablety, ukazuje rizika kyber�ikany a
zpùsoby jak ji øe�it, aby se internet stal bezpeènìj�ím místem.

Po��áka Herberta Houlíka propustí z práce. Mladíka to rozèílí a
rozhodne se, �e se po�tì pomstí. Pøi svém øádìní omylem nalezne kouzelnou knihu a pak se zaènou dít vìci.
Celá po�ta je vzhùru nohama. Své o tom ví i dìdeèek Kouba a jeho vnuk Honzík, který s kamarádkou
Majdou Herberta hledá. Podaøí se dìtem dostihnout nezbedného po��áka?

Druhý díl ze svìta temné magie, odvahy a pøátelství. Serafina
porazila mu�e v èerném plá�ti a zjistila, �e není obyèejnou dívkou, ale napùl �elmou. Kdy� na dùm zaènou
útoèit zlovìstná zvíøata, je Serafina jediná, kdo se jim mù�e postavit. Kdo za tìmi útoky stojí a hraje v nich
nìjakou roli znièený èerný plá��? Útoky se stupòují a Serafina si uvìdomí, �e zlo sahá mnohem dále, ne� si
kdy byla ochotná pøipustit. Zvládne odvrátit dìsivou hrozbu a pøijmout svùj osud?

Mozek ovládá ka�dou èást na�eho tìla od hlavy a� k patì. Dá nám vìdìt,
kdy máme prázdný �aludek a kdy plný moèový mìchýø. Pøevádí zvukové vlny na rozpoznatelné zvuky a
obrázky pøevrácené vzhùru nohama pøevede do vzpøímené polohy. Dokonce i kdy� spíme, hlídá na�e srdce a
plíce, aby pracovaly tak, jak mají, a je�tì má èas nám poslat nìjaký pìkný sen.
V knize Mozek � Poznejte jeho tajemství se podíváte dovnitø lidského tìla prostøednictvím jeho kontrolního
orgánu, mozku. Prozkoumáte v�echny orgány � od srdce, plic a jater a� po svaly a kosti. Dozvíte se, které
èásti lidského tìla jsou nahraditelné, èi pøípadnì, jak je lékaøi doká�í opravit. Kní�ka pro mláde� z edice
Lidské tìlo.

Fotografická kniha s texty o jihoèeské
øíèce.

Mìsteèko Tinker´s Cove trápí mráz a sníh a reportérku Lucy Stoneovou
pøibírání na váze. Pøesto�e vládne nepøíznivé poèasí, mìsto u pøíle�itosti valentýnského svátku organizuje
propagaèní akci se zámìrem podpoøit místní podnikatele a Luciným úkolem je napsat èlánek o novém, velmi
úspì�ném výrobci èokoládových cukrovinek. Jen�e kdy� se za podezøelých okolností utopí místní rybáø,
Lucy si myslí, �e své investigativní schopnosti radìji zamìøí tímto smìrem. Zanedlouho poté je nalezeno
dal�í mrtvé tìlo. Patøí vyzývavé a svùdné Tamzin, vedoucí nového obchodu s cukrovinkami, a bylo zalito
èokoládou. Mù�e být pachatelem obou vra�d rybáøova zatrpklá exman�elka? Nebo za v�ím vìzí konkurenèní
boj? Lucy krok za krokem smìøuje k odhalení vraha, a právì proto hrozí nebezpeèí, �e by se mohla stát jeho
dal�í obìtí...

Po pùlroce stráveném v Londýnì se Agatha
Raisinová vrací do své milované cotswoldské vesnièky a do sousedské blízkosti fe�ného Jamese Laceyho.
Zdá se ale, �e Jamese jejich opìtovné shledání nechává chladným. Agathu tak brzy pohltí její druhá vá�eò:
vy�etøování zloèinù. V opu�tìném poli je nalezena mrtvá �ena � Jessica Tartincková, pøedsedkynì klubu
turistù, která dohánìla majitele pozemkù k nepøíèetnosti tím, �e trvala na právu výletníkù procházet pøes
jejich pùdu. Teï je na Agatì, aby zahájila pátrání..

Vá�nivý milostný pøíbìh zasazený do malebného prostøedí tajemného a
støedovìkého �védska, plného rytíøù a starobylých hradù. V nebezpeèné dobì 14. století, kdy si nikdo nebyl
nièím jist a �enská èest byla nade v�e, je mladá a krásná Iliana, dcera bohatého statkáøe, omylem unesena
pøed pøíjezdem krále. Rytíøi nevalné povìsti Markusi Järvovi a pravé ruce krále, èlen jeho dru�iny pøivede
omylem Ilianu místo �eny, se kterou má rytíø strávit noc. Kdy� Markus zjistí, �e má pøed sebou jinou �enu,
rozhodne se odvézt Ilianu zpìt k jejímu otci. Cestou se v�ak potkají s Ilianinými bratry a jeden z nich
ne��astnou náhodou zemøe. Od této chvíle pøebírají nad �ivotem Iliany a Murkuse vládu intriky a královská
diplomacie.... Nìkdy je i pro nejstateènìj�ího rytíøe nejtì��ím boji�tìm láska.
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     28.srpna se øeditel �koly Josef �tefl koneènì doèkal prvních èlenù
uèitelského sboru  Franti�ka a Bohunky Dole�elových z Ledenic.
     2.záøí byla �kola slavnostnì otevøena. Dopoledne se konala první
èeská m�e, následovaly projevy na námìstí a koncert tøeboòské
dechové hudby. Prùvod se pak vydal ke �kole, kde zmocnìnec
ministerstva �kolství a osvìty Karel Kozlík pøedal �kolní budovu panu
øediteli �teflovi. Prùvod se odebral na høi�tì, kde koncertoval Jihoèeský
dìtský sbor. Slavnost veèer ukonèila lidová veselice. Hranièáøe v
Bene�ovì pøi�li povzbudit hosté z celých ji�ních Èech, velké pozornosti
se tì�ila poèetná krojovaná dru�ina Svazu èeské mláde�e z Borovan.
Èistý výtì�ek 36 000 Kè byl vìnován na opravu �kolní budovy.

(Sepsáno v meziváleèném období kapitánem Viktorem Kurkem a uèitelem Fritzem HuemerKrainerem)
     Dluho��ská silnice vedla svého èasu za Velkými Skalinami skrz rozsedlinu, ve které Èerná omývá
Hradi��skou horu korunovanou hradi�tìm, z nìho� je nyní zøetelnì rozeznatelný pouze val. Rozsedlina se
nazývá Sokolí rokle. Zde ve 12. a 13.století stál na tì�ko pøístupných skalách pevný hrad. Byl vybudován
jako obrana dùle�ité obchodní stezky, vedoucí hranièními lesy do Rakouska. Pozdìji ale slou�il jako úkryt
nebezpeèné chásce, z ní� poslední na�li smrt v kole. Dnes zùstaly jen nepatrné zbytky zdí.
     Tok Èerné roklí je nyní regulován. Ústí do pøehradního jezera, jeho� voda, vedena kamenným tunelem
skrz horu, pohání turbíny elektrárny.
     Obra�me se zpìt do mìsta. Sestoupíme ze Schmiedebergu a pøi vjezdu do mìsta nám padnou do oka
stará bo�í muka, nesoucí letopoèet 1680.
Nìkolik krokù odtud z okresní silnice do Kaplice se nabízí vdìèný pohled do Stifterova údolí, kam sejdeme
pøes malebný kamenný most kolem mìstské elektrárny, bývalého Kamenného mlýna (Steinmühle) 
nejstar�ího písemnì dolo�eného mlýna v obci  a dostaneme se k hamru Grössing. Na ní�e polo�ené øekou
omývané louce stála pøed 300 lety ko�elu�na bene�ovské cechu ko�eluhù. Kvùli ní vedl cech spor s majiteli

   Bìhem záøí nastoupili dal�í uèitelé: Stanislav Dvoøák, Robert
Vrchota, Franti�ek Parkos a jeho man�elka Marie a Vladimír Blecha.
Uèitelský sbor pod vedením øeditele vytvoøil hudební tìleso
"Bene�ovskou tøináctku", která se stala známou po celém kaplickém
okrese. Obìtavostí v�ech èlenù toto tìleso vydìlalo �kole pøes 50 000
Kè.
     Celkový poèet Èechù v Bene�ovì byl v té dobì 47.
     16.záøí nastává nové nebezpeèí. Do Bene�ova míøí 3 000 ruských vojákù. Ubytovacím dùstojníkùm se
opìt nejvíce zamlouvala budova èeské �koly. Po dlouhém vyjednávání od toho odstoupili a zabrali budovu
døíve nìmecké �koly na námìstí. Velící plukovník rozhodl zabrat i byty Èechù. Ti ale pohrozili, �e mu
pøedají klíèe a odstìhují se z Bene�ova pryè. To staèilo, aby od této my�lenky upustil.
     Místní správa spolu se �kolou pøipravila dùstojnou oslavu 28.øíjna v osvobozené vlasti. V pøedveèer
umìlci z Èeských Budìjovic uspoøádali "Jihoèeský veèer" s národními písnìmi a tanci. Následovala taneèní
zábava.
28.øíjna byla slavnostní m�e a po ní na námìstí veøejný poslech zasedání Národního shromá�dìní.
Následovala akademie ve �kolní tìlocviènì za pøítomnosti vojákù Rudé armády. Slavnost byla ukonèena
hymnami.
     6.listopadu øeditel �koly vzpomenul v proslovu ruskou revoluci.
     Bìhem listopadu se ruské vojsko pøesouvalo do Rakouska. Vojáci, �tvaní zdej�ími Nìmci, byli
postrachem èeských obyvatel. V noci vnikli do bytu pøedsedy místní správní komise Fr. Nováka, ztloukli jej
a pak i ostatní èleny komise kromì J.�tefla a V.Panu�e. Na ulicích se støílelo a bylo nebezpeèno vycházet
ven. Nakonec byla povolána pohotovost z Èeských Budìjovic. Pøijelo GPU v èele s velícím generálem,
pøípady vy�etøilo, ale viníci nebyli potrestáni. GPU zùstalo v Bene�ovì 10 dní, a potom nastal klid.
     Tak se ru�tí vojáci rozlouèili s Bene�ovem.

 Z Pamìtní knihy obecné a mì��anské �koly v Bene�ovì nad Èernou zpracovala Blanka Michlová
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Obecní knihovna Bene�ov nad Èernou vás zve na komponovaný program

ve kterém se støídají filmové sekce s
krásným vyprávìním Mikiho Ryvoly, to
celé prolo�eno trampskými, na �ivo
hranými písnièkami v podání Lubo�e

Hrdlièky.

Islámské  radikální  uskupení  Islámský  stát  (IS)  od  r.  2014 poutá  obrovskou pozornost  západního  svìta,
pøedev�ím svými vojenskými a teroristickými úspìchy v Iráku a v Sýrii. �okuje svou kromobyèejnou krutostí
a pøekvapuje svými teroristickými aktivitami v Evropì èi kupøíkladu v USA. Odkud se v�ak vynoøilo toto
uskupení? Jaké jsou jeho cíle? Proè se tisíce mladíkù z Evropy vydává na Støední východ, aby se pøipojilo
k IS? V èem spoèívá nejvìt�í hrozba IS? Pozoruhodné vyprávìní experta na islámský radikalismus
Dr. Tomá�e Radìje nám vysvìtlí pùvod, vývoj a taktiku hnutí, které tak ovlivòuje dne�ní dìní.

Steinmühle, proces se táhl plných 250 let.
Bezprostøednì za hamrem se na vyvý�eninì nacházela støelnice tehdej�ího sboru ostrostøelcù. Po dobu své
existence uchovával èetné staré terèe s vyobrazením událostí z místních dìjin. Terèe tak tvoøí dùle�itý zdroj
informací pro badatele a dnes jsou uschovány v mìstském archivu. Nyní je støelnice majetkem vojenského
spolku.
V blízkosti støelnice stojí pomník �umavského básníka Adalberta Stiftera, zøízený v roce 1936. Pozoruhodná
je také pøilehlá skála v úzkém údolí øeky, která tvoøí pøirozený lapaè kulí ze støelnice.
     Dále na toku Èerné le�í pila Lignia a podnik Heller na zpracování døeva. Na konci údolí øeka protéká
"Ponholzem", jeho� jméno pochází z doby, kdy byl vstup do tohoto lesa zakázán pod tì�kým trestem.
(Pon je zkomolenina nìmeckého Bann, co� znamená trest, klatba)

Z materiálù pana Wilhelma Sonnbergera volnì pøelo�ila Blanka Michlová

V sobotu 8.dubna 2017 pøipravujeme pro v�echny pøíznice Pokud máte �ikovné
ruce a chtìli byste svými výrobky roz�íøit ná� jarmarkový sortiment, jste vítáni.

Více informací na tel. 728 082 021, 727 814 457 nebo v knihovnì v Bene�ovì nad Èernou.
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Beseda s ochutnávkou exotických èajù
Vstupné 50 Kè
Kulturnìspolkový dùm, Èeská ulice 74, Nové Hrady
poø. Seniorklub N. Hrady

Novohradská Galerie Ko�elu�na, ul. Komenského 398,
Nové Hrady
Výstava potrvá do 2. 4. 2017, ètne, 10.0016.00 hod.,
v jiný termín po pøedchozí domluvì v KIC Nové
Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208
Doprovodný program s komentovanou prohlídkou
výstavy v sobotu 18. 3. 2017

Èíst, povídat a pít kávu budeme s èlenkami Divadla
MALÉhRY
Vstupné 100 Kè
Kulturnìspolkový dùm, Èeská ulice 74, Nové Hrady
poø. KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195,
www.kicnovehrady.cz

Od 20. 3. 2017 zaène pøedprodej vstupenek  na
. Letos se

soutì� uskuteèní v KD Metropol v Èeských
Budìjovicích, a to  v nedìli 16. 4. 2017.

CESTA MATEØSTVÍM S ÚCTOU, RESPEKTEM A
LÁSKOU
Putovní výstava. Výstavní síò kina Kaplice
4. bøezna 2017, sobota od 20.00 hodin

TJ Spartak
K tanci a poslechu hraje Fordance Orchestra.
Kulturní dùm Kaplice

 beseda s  Pavlem Mörtlem
LIPNO � aneb co Kaplicko získalo a ztratilo, III. èást
  Jak zmizela Dolní Vltavice a èást Frymburka, poèátky
turistiky na Lipensku v 60. létech minulého století, porovnání
s dne�kem, Jihoèe�i, kteøí stavìli Lipno. Zve Mìstská
knihovna Kaplice, KIC a Mìsto Kaplice.
Kinokavárna Kaplice

. Zve DDM Kaplice.
Kulturní dùm Kaplice

K tanci a poslechu hraje hudební skupina �Kameòáci�. Zve
Zájmové sdru�ení seniorù Svépomoc.
Kulturní dùm Kaplice        vstupné 60, Kè

Taneèní zábava s nejstar�í jihoèeskou dechovkou.
Kulturní dùm Kaplice    vstupné 120, Kè, pøedprodej v IC

Cestovatelská beseda s Luckou a Michalem Jonovými, kteøí
u� 25 let poznávají planetu ze sedla kola. Pojeïte s námi po
národních parcích Patagonie a prostøednictvím obrázkù a
na�eho vyprávìní zavítejte do chilských i argentinských
národních parkù. Kino Kaplice        vstup 60, Kè

Kulturní dùm Kaplice

Výstavní síò kina Kaplice

Známá èeská pohádka o Jeníèkovi a Maøence v podání
Divadla Nymburk.. Maminka jednoho dne dìti po�le do lesa
na jahody. Dìti se ztratí a ji� za tmy se dostanou pøed
chaloupku zlé èarodìjnice...
Kulturní dùm Kaplice    pøedprodej 100, / dìti 70, Kè

Podveèer bude patøit autorskému ètení pro
rodièe a dìti.

Dal�í program pro pøihlá�ené dìti
od 2. do 5. tøídy.

Pøihlá�ky mo�no vyzvednout v knihovnì,
vyplnìné odevzdat

Autorské ètení
pro rodièe
s dìtmi

v bene�ovské
knihovnì
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Po druhé svìtové válce nastala v Èeskoslovensku vlna dosídlení rumunskými Èechy a Slováky, zejména z oblastí
.

29.4. � 6.5.2017   s plnou penzí a ubytováním u místních

2. � 9.9.2017   s polopenzí a ubytováním na hotelu

O dal�í  informace, pøihlá�ky na výlety, doplòující dotazy, zpùsob platby, nástupní místa(
) a o v�e dal�í, co vám pøijde na mysl, pi�te na , nebo pi�te a volejte na tel.

èíslo .     JAROSLAV ZEMAN, DiS   CESTOVNÍ AGENTURA

Veèer vìnovaný Francii, vínu a dobrému jídlu
si náv�tìvníci mohli u�ít ve ètvrtek 9. února.
Ochutnávalo se výborné víno a vynikající sýry.
Chtìli bychom podìkovat sponzorùm akce:
Vinotéka Franti�ek Kumst, Trhové Sviny a
Bemagro Malonty a.s.

Máme tady dne�ní úkol pro na�e malé ètenáøe.
Správnou odpovìï po�lete na
knihovna@benesovnc.cz do 20.3.2017. Na
první tøi správné odpovìdi èeká odmìna.
Jaké èíslo bude místo otazníku? Víte, která pøísloví
jsou na obrázcích?


