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Více na plakátech k akcím.

první polovina roku se blí�í ke svému konci, blí�í se také konec �kolního roku. Zaènou prázdniny a s nimi letní
sezóna. V kvìtnu se odehrálo zahájení turistické sezóny u nás v Bene�ovì nad Èernou, kdy jsme sis úèastníky
z okolních obcí zasoutì�ili a pobavili sebe i ostatní. Tato nìkolikaletá tradice, kdy se obce støídají v poøadatelství,
splòuje hlavnì ten úèel, �e se setkávají lidé z blízkého okolí. Touto cestou dìkujeme v�em organizátorùm
a pomocníkùm, kteøí se na pøípravì kulturní akce zahájení turistické sezóny podíleli. Obec i ostatní spolky si pro vás
na letní sezónu  pøipravily mnoho  zajímavých  akcí, o kterých vás  informujeme rùznými zpùsoby, také
prostøednictvím  tohoto zpravodaje. Budeme rádi, kdy� se pøijdete pobavit nebo si zasoutì�it.

Zastupitelstvo obce schvalilo závìreèný úèet za rok 2016 s vyjádøením souhlasu s celoroèním hospodaøením,
a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schválilo úèetní závìrku obce za rok 2016.
Zastupitelstvo obce schvalilo variantu è. 2. Zru�ení pøíspìvkové organizace Mateøská �kola Sedmikráska se sídlem
Námìstí 86, 382 82 Bene�ov nad Èernou , IÈ: 70997675 bez likvidace a její slouèení s  pøíspìvkovou organizací
Základní �kola Bene�ov nad Èernou , se sídlem Komenského 100, 382 82 Bene�ov nad Èernou, IÈ: 00583766
a Mateøská �kola Sedmikráska se sídlem Námìstí 86, 382 82 Bene�ov nad Èernou,  IÈ: 70997675 s úèinností
od 1.6.2017 s tím, �e na tuto pøíspìvkovou organizaci pøechází v�echen majetek, práva a závazky, vèetnì práv
a povinností z pracovnìprávních vztahù zru�ené pøíspìvkové organizace.
Dále obec pøipravuje pasport znaèek. Dostáváme námìty obèanù na osazení znaèek, které se budeme sna�it zaøadit
do pasportu, ale poslední rozhodnutí o schválení pro osazení bude na shcvalovacích orgánech.
Na poèátku mìsíce èervna budou zahájeny práce na stavbì nového mostu evid.è. 154004 v Lièovì. Na základì
po�adavkù obce se bude jezdit pøes náhradní most, a tím dojde k nepatrným zdr�ením pøi prùjezdu.

�V�dy mì dojme pøíklad malého hmyzu, napøíklad vèel. Pøírodní zákony naøizují, aby vèely pracovaly spoleènì, majíli
pøe�ít. Výsledkem je jejich instinktivní smysl pro spoleènou odpovìdnost. Nemají �ádnou ústavu, policii, nábo�enství
ani morální výcvik, ale díky své pøirozenosti pracují vìrnì pospolu. Obèas mo�ná bojují, ale vìt�inou �ije celá kolonie
ve vztahu spolupráce. Lidé na druhé stranì mají ústavy, rozsáhlé právní systémy a policejní síly. Máme nábo�enství,
pozoruhodnou inteligenci a srdce schopné milovat. Pøesto v�ak v praxi na�e vynikající vlastnosti za tímto malým hmyzem
zaostávají. V urèitých smìrech cítím, �e jsem ubo�ej�í ne� vèely.�  Dalajláma.

    Veronika Zemanová Korchová

Vá�ení spoluobèané,
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27. dubna nav�tívili �áci osmé a deváté tøídy továrnu na výrobu malých automobilù v Ovèárech u Kolína.
Prohlídka továrny byla velmi poutavá a sofistikovanì uspoøádaná, vèetnì krátké projekce, audio prùvodce a
projí�ïky elektrickým vláèkem po provozech lisovny, svaøovny a montovny. Pøi zpáteèní cestì jsme se
zastavili u hradu Èeský �ternberk.

Køiklava, Vochozka

Výsledky:
1. místo Tereza Gubaniová � postup do krajského  kola (Tábor � 22.5.2017)
2.místo Vojtìch Tomeèka � postup do krajského kola (Tábor 22.5.2017)
Celkové hodnocení �koly: 4.místo z 9 zúèastnìných �kol.
Velká gratulace v�em sportovcùm.

24. kvìtna se úspì�ní mladí umìlci z na�í �koly zúèastníli
pøehlídky v Nových Hradech. Znovu zde pøedvedli své
výkony z oblasti pìvecké a recitaèní. Výhry si vyzvedli
také výtvarníci. Na zpáteèní cestì jsme se zastavili v
Terèinì údolí. Na fotografii zleva: Kateøina Novotná, Jùlie
Mondeková, Barbora Kní�ková, Sa�a Herdeha, Karel
Labaj, Adéla Kvasníková a �tìpánka Èermáková. Za
pìkné výkony dìkuje hrdý doprovod Mgr. Jan Køiklava

Hlavním motivem bude letos pøíbìh
sv. Jakuba Star�ího (Vìt�ího),  kterému je
bene�ovský kostel zasvìcen.
Hlas zvonu vás pozve na Noc kostelù dne
9.6.2017 v 19.00 hodin.
Èeká vás mimo jiné setkání s poutníkem
Jakubem a poutnicí Petrou, aktivity pro dìti
i dospìlé a jiné.
Obèerstvení tradiènì ve venkovní èajovnì.
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Dne�ní èlánek bych chtìla zamìøit na tzv. autonomní hlásièe po�áru, které by mìly být bì�nou souèástí na�ich
domácností. Dle platné legislativy je  vybavit domácnosti (jak rodinné domy, tak byty v bytových
domech) autonomní detekcí a signalizací v objektech postavených èi rekonstruovaných  1. èervenci 2008 
zjednodu�enì øeèeno. V ostatních pøípadech je to . Nicménì, autonomní hlásièe po�áru mohou
zachránit èetné �ivoty. Navíc, jejich cena není nikterak horentní, pohybuje se v øádech stovek korun. Autonomní
hlásièe po�áru lze poøídit ji� za ceny od cca 150 Kè a� do nìkolika tisíc korun. Zále�í na tom, jak komplexní
zaøízení je. Zdali detekuje kouø, zvý�ení teploty v prostøedí nebo hoølavé plyny, èi je souèástí zabezpeèovacích
systémù. Nicménì, i jednoduché zaøízení je z hlediska bezpeènosti výhodné. Ze zku�eností hasièù plyne, �e
právì  Autonomní hlásièe
po�áru tak  Nebezpeèí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí, a není nikdo, kdo
by si po�áru vèas v�iml a upozornil na nìj ohro�ené osoby. V poslední dobì vìt�ina obìtí po�árù neuhoøí, ale
zemøou kvùli nadýchání se toxických zplodin hoøení vznikajících pøi po�áru. Kouø je rychlej�í a ti��í ne� oheò
a  i  malý  po�ár  doká�e  po  pár  minutách  zaplnit  byt  vysoce  toxickými  zplodinami,  které  ji�  pøi  nìkolika
vdechnutích mohou zpùsobit smrt èlovìka. Z technického hlediska je autonomní hlásiè po�áru jednoduché
zaøízení,  které  obsahuje  v  jedné  krabièce  v�echny  komponenty  potøebné  pro  spolehlivou  detekci  projevù
vzniklého po�áru a komponenty potøebné pro vyvolání poplachu. Èidla hlásièe doká�í po�ár vèas detekovat a
silným akustickým signálem na nìj upozorní u�ivatele domácnosti. Ti tak mohou vèas nebezpeèí zlikvidovat
ji� v zárodku èi ohro�ený prostor vèas opustit a pøivolat hasièe. Autonomní hlásièe po�áru jsou napájeny bì�nou
(zpravidla tu�kovou) baterií. Tyto hlásièe po�áru je mo�né zakoupit ve vìt�inì super, hyper a jiných marketech
èi obchodních øetìzcích a   je mo�né zaøízení velmi  jednodu�e  instalovat  (napø.
pomocí vrutù) �  jde o podobnou èinnost  jako povì�ení obrazù. Prodejem a  instalací  autonomní detekce a
signalizace se zabývají i rùzné odborné firmy, ale ty zpravidla
nabízejí komplexní bezpeènostní slu�by. Zále�í na vás,  jaký
zpùsob poøízení autonomního hlásièe po�áru si zvolíte, jen si
v�dy ovìøte místo, kde zaøízení nakupujete a také i firmu, která
vám ho bude prodávat èi instalovat, abyste zbyteènì nezaplatili
nìco, co nebude mít odpovídající hodnotu.  se  jedná o
bì�né  obchodní  jednání  jako  pøi  nákupu  jiných  zaøízení  do
domácností  napø.  praèky,  kotle,  myèky  a  apod.  V  pøípadì
dotazù èi nejasností se mù�ete obrátit na Hasièský záchranný
sbor Jihoèeského kraje.
plk. Ing. Jana Ne�kodná

jsme si u�ili v pátek 19.5.
Ti, kdo si udìlali èas a pro�li si v
pátek na�i nauènou stezku, na�li
zde malý, ale vùbec ne
jednoduchý kvíz, vztahující se
k ochranì pøírody. Víte tøeba, jak
dlouho trvá, ne� se v pøírodì
rozlo�í banánová slupka?
Pro dìti z mateøské �koly a pro
pøípravnou a 1. tøídu jsme
pøipravili program na zahradì M�
Sedmikráska. Dìti se
prostøednictvím hry seznamovaly
s tím, jak se chovat v pøírodì, jaký
odpad patøí do kterého kontejneru,
tvoøili jsme �zdravý� a
�nemocný� svìt.

1.
a) spalovnu odpadù  a kde? Plzeò
b) velkoobjemovou skládku a kde? Bukovsko
c) kontejnery na tøídìný odpad a kde? U sbìrného dvora, u okálù, u køí�ku...
2.
3.

plast  �lutý, papír  modrý, sklo  zelený, elektroodpad  èervený
4. a) Jedná se o ochrannou známku, která øíká,
�e výrobce má uzavøenou øádnou smlouvu a zaplacený poplatek obalové
spoleènosti EKOKOM.
5. b) 5 mìsícù
6. c) 7 krát
7.

a) Z 1 vzrostlého stromu se vyrobí cca 80 tisíc papírových archù A4
8.

( popi� , co bys zaøadil do této kategorie ).
9

Polyester je vlastnì krycí název pro PET plast.
10.

 b) smìsný odpad, nesmí se pálit.
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se objevil u silnice na Klení. Podìkování patøí zatím
neznámému �ikulovi, který osadil litinovým køí�em star�í
kamenný sokl. Jednotlivá �vývojová stadia� køí�ku ukazují
fotografie z let 2010, 2013, 2014 a 2017.

Foto Václav Dolanský

V roce 2016 byla ve spolupráci s rakouskými partnery z Green Belt Centra ve Windhaagu  pøipravena a následnì
podána projektová �ádost  do programu INTERREG V A.  Koncem ledna 2017 pak bylo rozhodnuto o její
podpoøe k  financování. Vzhledem k  tomu,  �e  jedním z  aktivních úèastníkù projektu bude Sdru�ení Rù�e,
z.s.p.o., pøiná�íme v následujícím textu nìkolik základních informací.
�Grenzenlos Radfahren am Grünen Band Europa � Cyklistika bez hranic v Zeleném pásu Evropy� je projekt
zamìøený na rozvoj a propagaci pøírodního a kulturního dìdictví v èesko rakouském pøíhranièí. Od bøezna
2017  jej budou spoleènì  realizovat mikroregiony Pomal�í a Sdru�ení Rù�e, Mìsto Nové Hrady a  rakou�tí
partneøi � Naturraum Grünes Band GmbH a Tourismusverband Mühlviertel � Kernland.
  Díky projektu tak bude realizována øada aktivit, které pøispìjí k roz�íøení povìdomí o spoleèné historii,
pøírodních a kulturních hodnotách na obou stranách hranice, vzniknou nové expozice (v Borovanech, Trhových
Svinech, Nových Hradech, Petøíkovì, Svatém Janu nad Mal�í, Horní Stropnici, Bene�ovì nad Èernou, Vele�ínì
a Øímovì), navádìcí systémy a dal�í vybavení pro rozvoj turistického ruchu (napø. rozhledna na Hradi��ském

vrchu u Kaplice), mapy, publikace. Více informací o projektu naleznete
na  stránkách  uvedených  partnerù,    (www.sdruzeniruze.cz;
www.novehrady.cz)
Projekt  je  realizován  s  podporou  programu  pøeshranièní  spolupráce
Interreg VA Rakousko � Èeská republika.

              Miroslava Machová, Michal Jarolímek

Obec Bene�ov nad Èernou pro Vás pøipravila zájezd na muzikál  do Divadla Broadway
v Praze. Informace o muzikálu najdete na http://www.mydlovyprinc.cz/synopse/.
�V pøíbìhu ze zapadlého koutu �umavských hvozdù se mù�ete tì�it na vynikající herecké pøedstavitele
stejnì jako na mimoøádné pìvecké výkony zpìvákù. MÝDLOVÝ PRINC je muzikálová komedie se silnými
lidskými pøíbìhy. Je to muzikál, který vás mù�e pøekvapit svou pravdivostí stejnì jako poznáním, �e na
jevi�ti mo�ná zahlédnete kousek sama sebe. Nejlep�í písnièky Václava Neckáøe jsou u� jen milým bonusem
a sladkou smetanou v koktejlu, který jsme pro vás namíchali.�
Do Prahy vyrazíme pøed polednem. Souèástí programu bude projí�ïka parníkem
po Vltavì.

(vstupné na parník a na pøedstavení)
Svùj zájem hlaste co nejdøíve na mailu knihovna@benesovnc.cz, na tel. 727 814 457 nebo v knihovnì.
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: Sourozenci Callenderovi, èlenové Klubu stopaøù,
nevìøí v�emu, co jim nìkdo vykládá, nýbr� to chtìjí vidìt na vlastní oèi, jsou velice zvídaví a mají
veliký smysl pro dobrodru�ství.
Kdy� dorazí do Káhiry, seznámí se chlapcem stejného vìku, který se jmenuje Ahmed a �ije sám jen se svým
opièákem Thovtem. Spoleènì podniknou neuvìøitelné dobrodru�ství a to je spojí nav�dycky.

Seth se topí, zoufalý a osamìlý v posledních okam�icích svého zápasu s
rozbìsnìným moøem. Pak ale procitne. Nahý, hladový a �íznivý, ale pøi vìdomí. Jak je to mo�né? Vybavuje
si pøece, jak se mu lámaly kosti, jak mu pukla lebka pøi nárazu o skalisko. Jakto, �e je teï tady? A co je
tohle vlastnì za podivné místo? Seth zaèíná pátrat po odpovìdích, v nadìji, �e mo�ná není úplnì sám, �e se
neocitl ve svém soukromém pekle, kterého se tolik bojí, �e tu mo�ná je... nìco víc. Znepokojující a
podmanivý pøíbìh, pøekraèující hranice Young Adult literatury.

Kdybyste ztratili nìkoho, koho jste moc milovali, jak moc by to zmìnilo vá�
pohled na svìt? V pokraèování svìtového bestselleru Jojo Moyesové Ne� jsem tì poznala najdeme Louisu
Clarkovou v pøesnì takové situaci. Po intenzivním pùlroèním vztahu s ochrnutým Willem Traynorem, který
se rozhodl ukonèit svùj �ivot asistovanou sebevra�dou, zùstává Louisa sama, zmítána smutkem a výèitkami
svìdomí. Po vá�ném úrazu se navíc musí vrátit domù k rodièùm. Jako by byla najednou zpátky na zaèátku
cesty � �ivot po Willovì smrti toti� znamená uèit se leccos znovu, stavìt na nových základech. Záchranáø
Sam Fielding, pro nìho� je kontakt se smrtí ka�dodenní náplní práce, by snad mohl být právì tím, kdo
Louise pomù�e se zase vrátit do �ivota, jenom�e pak se z Willovy minulosti neèekanì jako uragán vynoøí
Lily � jeho �estnáctiletá nezvladatelná dcera. A v�echno je rázem jinak�

No co, snad se zase tolik nestalo... brání se Michal
výèitkám své �eny Isabely. Má na mysli to, �e nakazit man�elku nemocí, o které se ve slu�né spoleènosti
nemluví, není pøece dùvod k rozvodu. Isabelu jeho postoj samozøejmì rozzuøí a rozhodne se, �e se pomstí.
Chce dát man�elovi ochutnat jeho vlastní medicínu  a zaène si domù vodit jednoho milence za druhým. Její
metoda je úspì�ná. A navíc docela zábavná. Isabela zji��uje, �e �sbalit� chlapa je malièkost, kdy� od nìj
neoèekáváte a nechcete nic jiného ne� trochu sexu.

Pro v�echny èarodìjky a èarodìje pøipravilo 30.dubna na�e mateøské centrum krásný program na Svazarmu.
Bavili se dìti i dospìlí.

Foto Mgr. Pavel Ptáèek

Dìkuji!!!

Jak èasto jsem chtìla podìkovat za pøedvánoèní koncerty, zájezdy besedy, promítání, plesy, fitko, pìkné
kurzy, kluby pro dìti i dospìlé. A je toho je�tì mnoho. Vím, �e za ka�dou akcí je mnoho lidí, ale pøedev�ím
peèlivá a dlouhodobá pøíprava. A co je úèelem této èinnosti? Aby nám tady bylo dobøe a umìli jsme se
usmát, pohladit a hlavnì podìkovat. Zkuste si vzpomenout, kolik je to akcí v mìsíci. A hlavnì, co jsem
udìlala nebo mohla udìlat já? A tak alespoò posílám velké podìkování.

Vladimíra Plassová
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     �kolní rok byl zahájen 1. záøí 1947.
13. záøí uspoøádalo øeditelství �koly vzpomínkový veèer k 10. výroèí úmrtí TGM.
     7. listopadu MNV a �kola spolu se SRP� zorganizovaly oslavu Øíjnové revoluce. Slavnostním øeèníkem
veèera byl MUDr. Jiøí Fi�er.
     V prosinci se konala vánoèní besídka, kde �áci spolu s dìtmi mateøské �koly pøedvedli øadu výstupù,
básní a koled.Díky penìzùm získaným z dìtských vystoupení mohla �kola zakoupit zvukovou aparaturu.
     V lednu rodièovské sdru�ení zorganizovalo II. ples, na kterém zahrála zdarma vojenská hudba z Kaplice.
Následovala úspì�ná �kolní akademie plná tancù, písní a recitací. Dìti pøedvedly krásu národních tancù od
rokoka po dne�ek. Nácvik tancù provedli uèitelé pan Blecha a paní Fi�erová.
     20. února podali nìkteøí ministøi, podporovaní zahranièní reakcí, demisi do rukou pana prezidenta
Bene�e. Lid si vy�ádal, aby prezident demisi 25. února pøijal. Pøedseda vlády Klement Gottwald ustavil
novou vládu opro�tìnou od reakèních �ivlù. Prezident vládu potvrdil; tím nav�dy zvítìzila v republice
lidová demokracie. Nová vláda vy�la z lidu a pracuje pro lid. V�ichni vìrní Èechoslováci jí slíbili plnou
podporu.
     10. bøezen 1948  jeden ze smutných dnù na�ich dìjin. Dr. Jan Masaryk dobrovolnì opou�tí svùj národ,
zemøel o �esté hodinì ranní. Na�e republika v nìm ztrácí jednoho z nejlep�ích mu�ù a národ velkého
vlastence.
     Bene�ovské uèitelstvo nacvièilo ruské, slovenské a èeské národní tance a písnì a vystoupilo s nimi v
Kaplici a Nových Hradech. Bohu�el se pøedstavení zúèastnilo málo divákù.
     22. dubna byl vyhlá�en nový �kolský zákon; øeditel �koly seznámil �áky s tím, co zákon pøiná�í nového.
V závìru øekl: "Buïte vdìèny ministru �kolství p. prof. Zdeòku Nejedlému a vládì Klementa Gottwalda!"
     Na konci dubna byly v Kaplici v pojízdné stanici zdravotnické slu�by ministerstva zdravotnictví
poøízeny rentgenové snímky plic v�ech bene�ovských �kolních dìtí.
     Pøi pøíle�itosti 64. narozenin p. prezidenta Bene�e se konala oslava, na které promluvil pan Jan Paøízek.
     30. kvìtna se konaly volby do Národního shromá�dìní. Bene�ovské obyvatelstvo projevilo vládì K.
Gottwalda plnou dùvìru a stoprocentnì volilo kandidáty Národní fronty.
     7. èervna vyslechlo uèitelstvo s pøekvapením rozhlasovou zprávu, �e pan prezident churaví a z toho
dùvodu se vzdává svého úøadu. 14. èervna byl jednomyslnì zvolen prezidentem Klement Gottwald.
     �kolní rok byl zakonèen 26. èervna 1948. Bìhem prázdnin byla budova �koly vymalována, nábytek
natøen a 1. tøída opatøena novým nábytkem.

Z pamìtní knihy obecné a mì��anské �koly v Bene�ovì nad Èernou zpracovala Blanka Dolanská

(Sepsáno v meziváleèném období kapitánem Viktorem Kurkem a uèitelem Fritzem Huemer  Krainerem)
    Asi hodinu cesty je vzdálená døevorubecká osada Èerné Údolí. Zde je mo�né vidìt zbytky døíve velmi
známé panské sklárny. Výrobky, hlavnì hyalit, se tì�ily obrovské oblíbenosti a mìly odbyt v celém svìtì.
    Nedaleko od ruin sklárny odboèuje krásná cesta k buquoyskému loveckému zámeèku �ofínu. Lze si
prohlédnout místnosti vyzdobené cennými loveckými trofejemi. Blízko �ofína se nachází zachovalý kus
pralesa, hojnì nav�tìvovaný lesnickými odborníky i výletníky.
     Od Svaté Gabriely pøes Zajeèí vrch, z jeho� skalisek se nabízejí vdìèné výhledy na mìsto a jeho okolí,
cestou zpìt k Bene�ovu natrefíme v sedle mezi Zajeèím a Hartunkovským vrchem na køi�ovatce cest do
Hartunkova a Jindøichova, na prastará bo�í muka.
Vozová cesta do Jindøichova patøí k nejstar�ím cestám tohoto kraje, proto�e Jindøichov byl v roce 1352
vìnován tehdej�ím majitelem panství Jindøichem z Vele�ína bene�ovské farnosti, a proto se dlouho nazýval
farní vsí.
     Pøes osadu Vierteln (Vìrtele) cestou do mìsteèka se ocitneme na vyústìní jindøichovské cesty do staré
hartunkovské kostelní stezky pøed kamenným bo�ím mukem z roku 1694.
     Døíve ne� na�e vlastenecké putování uzavøeme, nav�tívíme nový místní høbitov s památníkem poøízeným
v roce 1920 ku vzpomínce na syny na�eho mìsta, kteøí padli ve svìtové válce.
     Nech� poskytne na�e putování krásným okolím na�eho mìsta hloubavému hostu radost a zotavení, stejnì
jako pohled do minulých èasù u domácích a� probudí, skrze vzpomínky na �ivot a dílo jejich pøedchùdcù,
lásku k rodné hroudì.  Pak toto putování zcela a úplnì splnilo svùj úèel.

Z materiálù pana Wilhelma Sonnbergera volnì pøelo�ila Blanka Dolanská
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Øe�ení z minulého èísla: DØÍPATKA, HEØMÁNEK, KONIKLEC, KONVALINKA, KOPRETINA
KOSATEC, KOSTIVAL, MACE�KA, MÁK, NARCIS, OCÚN  2x, PAMPELI�KA 2x, PETRKLÍÈ
PODBÌL, SEDMIKRÁSKA, SLUNEÈNICE, SNÌ�ENKA, TULIPÁN

Úkol na dal�í mìsíc je tady.
Správnou odpovìï po�lete na knihovna@benesovnc.cz do 20.5.2017. Na první tøi správné odpovìdi èeká
drobná odmìna.

Vylu�títe v pøesmyèkách na�e jihoèeská
mìsta a obce?

ROVNY OBA
PALICEK
BODY VRSIS
VZIL
PATRICE ACH
LEDOVCI BOHA
OCENIL TE
EDICE LEN
DAVNY ON

Hledáme brigádnici nebo brigádníka
do infocentra v Bene�ovì nad Èernou

na sezónu 2018.
Více informací na tel. 727 814 457
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