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Lidick9 Otakar 
Koidori Jaromir 
Posel Petr 
Cernohorski Miroslav 
Augustin Jan 
Jelinek Jiti 
gulkova Mlroslava 
Dodekalova Dagmar 

PfeJeme hodne zdravl a §test1 
do dat§lch let. 
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Nipravovane akce: 

10. 7. Posledni aristokratka - Kino na 
koldkich 

25. 7. Memorial J. Chfleho a volejbaloq turnaj 
Eligany pohidlcy 
Poueova zibava - hraje TAMARA 

26. 7. Svatojakubski pout' 
Dechova hndba DOUBRAVAN1CA 
Pohadky po telefonu 
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Více na plakátech k akcím.

Vá�ení spoluobèané,
aè se to zdá nemo�né, první pololetí roku 2020 je za námi. Pøichází krásné letní období, jemu� pøedcházely
velmi  de�tivé  týdny,  jaké  jsme  u�  dlouho  neza�ili.  Vzhledem  k  tomu,  �e  je  vody málo,  nemù�eme  nad
sychravým poèasím pøíli� láteøit. Doufejme, �e se voda dostateènì vsakovala a posílila ji� tak oslabené spodní
vody. Snad nás díky tomu sucho nebude nìjaký èas trápit. Vody je tøeba si vá�it, nebo� je dùle�itá pro �ivot.
Na�e obec podala nìkolik �ádostí o dotace, které se týkají zadr�ování vody v krajinì, abychom také u nás
zaji��ovali  dostatek  vody  i  pro  na�e  dal�í  generace.  Pøipravujeme  zároveò  i  jiné  projekty  týkající  se
hydrologických prùzkumù, aby do budoucna byla zaji�tìna pitná voda v na�ich osadách. Není to pøíli� snadné,
a to z toho dùvodu, �e vhodné by samozøejmì byly pøedev�ím pozemky ve vlastnictví obce s nálezem dostatku
vody. Takových v�ak mnoho není.
Na sucho je tøeba se pøipravit. Neplatí to jen pro instituce, ale pro nás v�echny. Snad byly pøi de�tích posíleny
i  stromy  v  na�ich  lesích,  tudí�  nebude mít  kùrovec  tolik  �ance  je  likvidovat. Doufejme  také,  �e  vládním
rozhodnutím nebudou ohro�eny rozpoèty obcí a budeme moci pokraèovat v pøipravovaných projektech pro
rozvoj Bene�ova i na�ich osad.
V èervenci by mìly probìhnout v�echny plánované kulturní a sportovní akce vèetnì Svatojakubské pouti.
Snad je ji� nic neohrozí. Setkávání lidí je nejlep�í zpùsob navazování dobrých vztahù, sama se moc tì�ím, a�
se zase v�ichni uvidíme. Sna�me se ale být k sobì ohleduplní a dbejme na své zdraví. Pouème se z toho, co
v jarních mìsících postihlo celý svìt.
Dovolte mi vám popøát krásné a proslunìné léto. Mo�ná i obèas jemnì de�tivé. Také na�im dìtem pøeji hezké
a klidné prázdniny, a aby v�e, co kvùli koronaviru zame�kaly, v novém �kolním roce dohnaly. Aby nastalá
krizová situace nemìla vliv na jejich vzdìlání.

Veronika Zemanová Korchová

�Celé mìsto se mù�e pøestìhovat, ale studna ne. Milenci se potkají, uhasí �ízeò, zalo�í rodinu a vychovají dìti tam, kde je studna.
Ale kdy� se jeden z nich rozhodne odejít, studna nemù�e jít s ním. A láska, i kdy� je stejnì èirá, jako ta voda ve studni, tam zùstane
také.� � Paulo Coelho
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1 -Sobota - na hfigti: 

13:00 - Memorial Josefa ChpLeho 

13:00 - Volejbaloq turnaj 

18.00 - EligeIny pohlidky - divadlo pm 
deti 

Oct 20:00 zabava v pivnim stanu. 

..._k poslechu i tanci lir* TANIARA. 

Nedele - na namesti: 

11:15 - - Kostel sv. Jakuba 
ethho 

13:00 - deehova hudba 
DOUBRAVANKA 

14:00 - Pohadky po telefonu - Div adlo 
potulneho e'ajovnika - pohadka 
pro deli ye dvofe domu 6.p. 125 

Sty nkov prodej a olkerstveni 

v nedeli po cell. den. 

25. a 26. 6ervence 2020 
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,erveneic 2020 Bene§ovske ozveny 
Knihovnice R° iu'ena Lepiovi: Rada naslouchim 

Rafena Lepiovdje dlouholetou henuovskou knihovnici. Co se v knihovne delo v dobe koronavirove krize? 
Jake jsou trendy? A co ona rdda ete? To vie a mnohem vice jsme probrali v ndsledujicim rozhovoru. 

Pracovnici knihoven jiste museli v pfedchazejicich mesicich dodriovat pfisnejii hygienicki opatfeni. 
Nekde jsem sly el, ze dokonce dezinfikovali knihy, COi si neumim ptedstavit... Neni jednoduiii jejich 
karantena? 

Knihovna se otevfela 27. dubna. Co se v ni del° v dobZ, kdy byla zaviceni? 

Byli ui eteniifi natelenf, a otev1ete? 

Muselo se zrugit nekolik akci... 

Nechybet vim kontakt s lidmi? 

Jake jsou aktuilnl trendy z hlediska gtenifii? 

Co severske krimi? 

A co je na opanem konci zijmu? 

Co vy osobne rida Ztete? 

Musite neustile sledovat novinky, zminene trendy... Je fake se orientovat? 

Podle jakeho kli6e knihy vyfazujete? 

Viclav Votruba 
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Urèitì  ano. Asi  nejlevnìj�í  a  nejlep�í  zpùsob  je  nechat  vrácené  knihy  nìkolik  dní  le�et. Také  si  neumím
pøedstavit, jak bychom mìli dezinfikovat knihy. Co teprve knihovny, kde je velký pohyb kní�ek.

V první øadì je tøeba si uvìdomit, �e knihovna není jen o pùjèování knih. Ty se musí koupit, zkatalogizovat,
zabalit, pøipravit pro ètenáøe. Také je tøeba obmìòovat ochranné obaly a tak dále. Jsou to zále�itosti, na které
není za provozu èas, neustále se odkládají. Mnoho knihovnic má zároveò na starosti tøeba kroniky, kterým se
tak mohly vìnovat. Stejnì tak zpravodajùm.

Nìkteøí skuteènì pøibìhli se slovy, �e u� to nemohli vydr�et. Vìt�inou to byli senioøi, co se moc nedívají na
televizi. I bìhem nouzového stavu se obèas chodili ptát lidé, jestli by pøece jenom ne�lo pár knih pùjèit. (úsmìv)

Vy�lo to zrovna na mìsíc ètenáøù, tedy bøezen, kdy se koná mnoho akcí pro �koly i veøejnost.  V podstatì jsme
zru�ili vìt�inu akcí a� do konce èervna. Mrzelo mì tøeba, �e nám byl zru�ený dubnový výlet do divadla v Praze.
Ale u� máme náhradní termín � 13. záøí.

Do práce jsem chodila ka�dý den, tak�e jsem sice nemìla kontakt s lidmi, ale zase jsem nebyla poøád zavøená
doma. Vlastnì jsem si tro�ku odpoèinula�  Celý rok se plánují akce, neustále se nad v�ím mo�ným pøemý�lí,
jsme poøád v pohybu. A do toho pøi�el výpadek, který nás donutil pøibrzdit.

U nás se asi nejvíce ètou detektivky, nejlépe pak historické. Poøád se hodnì ète tøeba Vondru�ka.

Jsou lidé, kteøí ètou jen je. Jsou to ale spí� nároènìj�í ètenáøi. Pak jsou ti, kteøí severské krimi odmítají, a to
tøeba i proto, �e se neorientují ve jménech. Ale od dob trilogie Milénium se severské krimi dr�í.

Asi nauèná literatura. Na jednu stranu se to dá pochopit, vìt�ina informací je dnes na internetu. Na stranu
druhou pøedpokládám, �e v knihách by pøece jen mìly být skuteènì ovìøené informace, to se  na internetu
zaruèit nedá.

Dá se øíct, �e pøeètu v�echno, nevybírám si podle �ánrù. I do detektivky se nìkdy pustím, ale to není moc
èasto. Kdy� nakupuji knihy do fondu, projde mi toho rukama hodnì a opravdu mnoho knih je zajímavých.
Podle mì je �koda, kdy� se lidé orientují jen na jeden �ánr. Moc se mi líbí heslo jedné ze ètenáøek, která øíká:
�Jdu se ponoøit.� V regálech je plno skvìlých knih, na které kolikrát èlovìk narazí náhodou, kdy� je vezme
do ruky.

Musím to brát pøes síto. Ráda ale naslouchám i tipùm, se kterými pøichází sami ètenáøi. Vìt�inou vím, co lidé
ètou, co chtìjí, na co se tì�í. Nedá se ka�dopádnì koupit v�echno. Kvùli financím a samozøejmì také prostoru.

Vyøazují  se  vìt�inou  knihy,  které  jsou  opotøebované,  pøípadnì  znièené  a  pak  to,  co  spoustu  let  �le�í�  na
regálech. Vyøazování je nutné právì z prostorových dùvodù. Nedìlám to ráda, ale �ádný tajný skládek, kam
by se knihy mohly ulo�it, tady nemáme. (úsmìv)
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Pokud potøebujete nahlásit mimoøádnou událost,
a� jde o po�ár, vodu, spadlý strom, pálení nebo
cokoliv dal�ího, kdy je zapotøebí pomoci
dobrovolných hasièù,

I kdy� se osobnì znáte s velitelem jednotky
nebo se starostkou obce, ani jeden z nich

vyslat jednotku k zásahu.

Po�ár skládky Bukovsko 7.5.2020

Dopravní nehoda  pøed Bene�ovem 20.6.2020

 V leto�ním �kolním roce 2019/2020 opìt
probíhal v na�í �kole sbìr papíru a
pomeranèové kùry. Na�e podìkování patøí
v�em následujícím rodinám, které se na sbìru
podílely! Jmenovitì to jsou:
rodiny dìtí z 1. a 6. tøídy, Malákovi, Trojákovi,
Pintnerovi, Tomanovi, Klingerovi, Friessovi,
Sedláèkovi, �uplerovi, Lulovovi, Malákovi,
Ví�kovi, Chudých, Mejtovi, Reifovi,
Melicharovi, Èechovi, Labajovi , Lebedovi a
rodiny dìtí z 8.tøídy.

Za Z� a M� Bene�ov nad Èernou K. Èechová

Spadlý strom   úklid 23.5. 2020
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Kniini novinky: 
Sindor Mindoky, Dopisy z Bihoru: 

Jiff HiRek, Plachetnice na vinEtich: 

Roxanne Veletoz, HolOiOka, kterou tam nechall: 

Penelope Lively, MEsiZni tygr: 

Markus Zusak, Posel: 
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Maïarský román v dopisech z roku 1897 v moderním
a �ivém pøekladu Adély Gálové je nejstar�ím souvislým vyprávìním o slovenské krajinì
Nové Huti v dne�ním Rumunsku a o jejích obyvatelích � Slovácích, Maïarech, �idech
a dal�ích.

Marie, rozvedená sedmaètyøicetiletá docentka literatury, se pøes
léto ocitá v poloprázdném bytì své sestry v Èeském Krumlovì. Dojí�dí odtud na venkov za tì�ce
nemocnými rodièi a ve volných chvílích brouzdá mezi davy turistù krumlovskými ulièkami. Seznámí
se pøitom s mladièkým knihkupcem Filipem...

Rodinná sága inspirovaná skuteèným pøíbìhem.
V mrazivé noci v lednu 1941 se na schodech bytového domu objeví opu�tìná �idovská dívenka. Rumunsko
se spojilo s nacisty a �idovská populace je ve vá�ném nebezpeèí. Dívka je umístìna v sirotèinci, ale
zanedlouho ji adoptuje bohatý bezdìtný pár. Pojmenují ji Natalia a holèièka se pro nì stane støedobodem
vesmíru. Natalia pro�ívá bezstarostné dìtství, adoptivní rodièe ji vroucnì milují a chrání pøed válkou, která
zuøí v�ude okolo.

Claudia Hamptonová je na prahu smrti. Je�tì v�ak neøekla své poslední
slovo. Claudia je slavná spisovatelka a historièka, pøedev�ím ale silná a nezávislá �ena. Dìtství strávila
v pøedváleèné Británii, pùsobila jako váleèná zpravodajka v Káhiøe a vydobyla si místo v èistì mu�ské
disciplínì  historii. Roky ubíhaly a její �ivot se postupnì prolnul s osudy dal�ích lidí. Bìhem druhé svìtové
války nalezla i ztratila svou pravou lásku, mìla bratra, jeho� zbo�òovala, milence, kterému
se nedalo vìøit, a porodila dceru, kterou nedokázala milovat. Teï le�í na nemocnièním lù�ku a v duchu
sepisuje �dìjiny svìta a zároveò s nimi i ty své�. Je nemilosrdnou kritièkou v�eho a v�ech, ale jako
profesionální historièka nechává promlouvat i ostatní zúèastnìné, kteøí tak spolu s ní utváøejí pøíbìh jejího
�ivota.

Román pro mladé ètenáøe od autora svìtového bestselleru Zlodìjka knih.
Pøedstavte si, �e vám jednoho dne zaènou do dopisní schránky chodit hrací karty se za�ifrovanými úkoly 
máte vstoupit do �ivota úplnì cizím lidem a najít zpùsob, jak jim pomoci v jejich nelehkém osudu. Nevíte,
kdo vám karty posílá, ani proè si vybral zrovna vás. Jasné je jenom to, �e ví o ka�dém va�em kroku a
nenechá vás na pokoji, dokud sám nebude chtít pøestat. Má vás zkrátka v hrsti.

Èeská spoleènost ornitologická ( ÈSO) vyhlásila Ptákem roku 2020 .
Jiøièka je ta�ný druh zimující v Africe. Kde pøesnì, to známo není. K nám se vracejí na pøelomu dubna
a kvìtna na osvìdèené hnízdi�tì, kterému jsou celé generace vìrny. U�ívají staré hnízdo, pokud to nejde,
stavìjí nové. To jim trvá 10  14 dní.
V souèasné dobì jim komplikuje �ivot úbytek hmyzu,
nìkdy i sucho, které znemo�òuje získat vhodnou hlínu
pro stavbu hnízd, a ubývání mo�ností pro hnízdìní díky
stavebním úpravám domù  a shazováním hnízd.
V�ichni volnì �ijící ptáci jsou chránìni, a to ve v�ech
stádiích vývoje  od vajec a� po dospìlce. Zakázáno je
i po�kozování, nièení a odstraòování hnízd, bez ohledu na
to, kde se nachází a zda jsou obsazena èi nikoli.
V na�í obci se jiøièkám daøí dobøe, o èem� svìdèí poèet
ka�doroènì se vracejících jedincù. Buïme za to rádi.

B. Dolanská
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Z Velkých Skalin se vydáme na východ po �luté turistické znaèce. U poslední chaty (vpravo od cesty)
odboèuje ostøe doleva (témìø zpìt) lesní svá�nice. Po ní po pár desítkách metrù dojdeme k vyskládané
hranici døeva a u ní vyrazíme doprava ostrým stoupáním po spádnici. Je zde vy�lapaná pì�inka, ale i kdy� ji
netrefíte, nemù�ete minout divoký skalnatý høeben. Cesta po høebeni je schùdnìj�í, cesta pod høebenem
nároènìj�í na fyzièku, ale romantiètìj�í. Kdo na konci høebenu vyleze na robustní balvan, èeká ho pìkná
vyhlídka.

Václav Dolanský

Z minulého èísla:  Dva na�i ètenáøi poznali a poslali správnou odpovìï na otázku, ze které kní�ky byla na�e
ukázka. Pro vás ostatní: byl to Sir Arthur Conan Doyle a jeho Pes Baskervilský.  Kní�ku od nás dostane
paní Hana Boleèková.

Dne�ní ukázka je z kní�ky autora, který se narodil 2. èervence 1930 a zemøel 31. bøezna 1973. Byl  to èeský
prozaik, novináø a sportovní reportér. Je autorem sportovních a autobiografických próz s tématy z vlastního
dìtství. Podle knihy byl natoèen v roce 1979 stejnojmenný film:

Z  vrby jsem chytil prvního kapra. Objevil se, vcucnul tìsto a potápìl se jak ponorka. Dal jsem ho do bra�ny
a pøikryl hadrem, aby sebou neplácal. Kdy� jsem se pokou�el o druhého, objevil se Záruba. Nebyl tedy
na veèeøi. Byl u rybníka a èíhal na mì. Bì�el od studny a køièel:
�Stùj! Stùj, darebáku!�
Utíkal tì�ce a pomalu. Vzal jsem proutek a vyrazil jak závodní kùò. Dobìhl jsem a� k Opltovi stojícímu
pod stromy. Oplt mi mlèky ukázal na otevøená vrátka svého dvorku. Øekl: �Zamkni se do kùlny!�
A za chvíli jsem sly�el, jak Záruba sípá a jak se s Opltem o nìco pøou. Mìl jsem stra�ný strach. Lidé jako
Záruba jsou zlí. Mù�ou tì i zabít.
Pan Oplt mi otevøel asi za hodinu, mohl jsem jít klidnì domù.
Pøí�tí den jsem �el znovu, proto�e jsem si myslel, �e by nikoho nenapadlo, �e budu mít takovou drzost. Oplt
tam u� nestál, zøejmì s tím nechtìl mít nic spoleèného.
Sotva jsem se usadil na vrbì, objevil se Záruba. V ruce dr�el krátkou hùl, která se podobala pendreku,
a kterou by se dal vytlouct mozek mládìte, jako jsem byl já. Rázem jsem pochopil, �e Záruba je moudrý
a chytrý jako Quasimodo. Je to nebezpeènìj�í nepøítel ne� Nìmci v zámku nebo udavaèi v oknech. Poznal
mé zvyky, pochopil, �e mám v �ilách pytláckou krev. Nikdy mu neuteèu, nakonec mì dostihne  se svou
krátkou holí a zbije mì do nìmoty, anebo mì zabije.

Poznali jste, o kterou kní�ku jde? Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo
na tel. 727 814 457 do 20. 7. 2020.

Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce, který se tentokrát mù�e tì�it na balíèek s HAND
MADE výrobky, které nám jako ceny do soutì�e vìnovala paní Marie Soukupová. Dìkujeme.

Rù�ena Lep�ová
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Maminky, neváhejte s pøihla�ováním do Máte jedineènou pøíle�itost absolvovat
kurz, který zvý�í Va�i kvalifikaci a zároveò Vám pomù�e i v osobním rozvoji. Kurz startuje .
Øe�íte brzký návrat do práce? Uva�ujete o podnikání? Nebo hledáte chvíli sama pro sebe? V tom pøípadì
je na�e nabídka urèena právì pro Vás. Osnova vzdìlávacího programu je zamìøena na posílení a získání nových
znalostí   z  oblasti  poèítaèù.  Vyzkou�íte  si  práci  s  kanceláøskými  a  grafickými  programy.  Za�ijete
psychologické sezení. Nauèíte se dìlat vlastní webové stránky. Zjistíte, jak správnì nastavit rodinné finance.
Zaktualizujete svùj �ivotopis a pøipravíte se na pracovní pohovor. Poznáte se s inspirujícími lidmi, kteøí podpoøí
va�e sebevìdomí. A to se Vám hodí jak v pracovním, tak i osobním �ivotì. A co s dìtmi? I na ty myslíme
a  víme,  �e  spokojená  maminka  znamená
spokojené  dítì.  Bìhem  kurzu  mù�ete  vyu�ít

.  Dìti  stráví  spoleèný  èas
s  novými  kamarády  a  u�ijí  si  spoustu  legrace
s �ikovnými chùvièkami.
Ukonèením kurzu získáte certifikáty
a mo�nost proplacení dal�ího vzdìlávání.
Pro bli��í informace vyplòte nezávazný formuláø
na www.attavena.cz  (Osobní  rozvoj � Bene�ov
nad  Èernou)  nebo  kontaktujte  koordinátorku
kurzu  Lenku  Koi�ovou
lenka.koisova@attavena.cz, 608 022 573.
Kapacita  kurzu  je  omezena,  proto  se  neváhejte
pøihlásit.

V malebné novohradské krajinì v obci Dlouhá Stropnice, u silnice è. 15423 vedoucí na nedaleký èesko
rakouský hranièní pøechod �ejbyHarbach, stojí od roku 1903 kaple zasvìcená Pannì Marii Lurdské.
Dlouhá desetiletí se zde nekonaly �ádné bohoslu�by a kaple pomalu chátrala. A� v  letech 2018 � 2019 se
podaøilo zajistit zrestaurování dochované výzdoby a celkovou rekonstrukci, díky které se zastavila postupná
devastace stavby. Opravy interiéru a úpravy okolí kaple umo�nily v srpnu 2019 otevøení dvojjazyèné stálé
výstavy zamìøené na zásadní události �ivota hornostropnického regionu v letech 1900 � 1970:

Prostøednictvím ukázek z farních kronik nechává výstava nahlédnout do historie regionu, ve kterém  �ilo do
konce 2. svìtové války pøevá�nì nìmecky hovoøící obyvatelstvo, seznámí i s významnou osobností
místního rodáka a významného sociálního demokrata Wenzela Jaksche, odhalí osudy místní �idovské
populace, která byla souèástí spoleèenského �ivota v pøedváleèném Èeskoslovensku, a zmíní  osidlování
pohranièí a jeho pováleèný vývoj.
Souèástí výstavy jsou  letecké snímky osad z padesátých let minulého století, které lze porovnat se snímky
souèasnými. Náv�tìvník se zde rovnì� seznámí s historií státního znaku i místními povìstmi. Panely na
stìnách kaple souèasnì informují o spoleèných projektech a turistických cílech obcí Horní Stropnice a
rakouského Harbachu a jejich okolí.
Pro nejmen�í je pøípraven dìtský koutek s
omalovánkami, pro mláde� i dospìlé multimediální
kiosek nabízející zábavné hry a dal�í historické
informace a fotografie.

kvìten � záøí dennì 9 � 17 h,
duben a øíjen soboty, nedìle a svátky 9 � 17 h
listopad � bøezen po telefonické domluvì
(+00420 386 327 122)
Vstupné do kaple se neplatí.

Ilustraèní foto archiv Attavena



Bene§ovske eervenec 2020 ozveny 
Obec BeneSov nad ee rnou zve na letni promitani pod letni oblohou 

KOMEDIEJIMH 0 VEJDELKA 

POSLEDNI 
ARISTOKRATKA 

HYMEN ZERRIAK • TIVIANA DYKOVI • YVONASTOIAlt0Vit 
elliKA BALZEROYA • MARTIN PECHLAT PAWL II§KA 

VOJTECH KOHN ZDENEK IzItKULA TUNA SAUHOIOVA 

iftALI P C 

8 — em ESI ne rim ono 

10. lenience 2020, zaZatek promitani 22:00 
Benetov nad ernou - areal b9valeho svazarmu 

Vstupne 70,-g 

ZEITLOVAIll 
4.1.2020 / HOVE 111111M 4/ ZEVIS Mall 
18.00 - 18.30 Ming? (folk) 
18.45 - 19.45 !Ada (folk) 
20.00 - 21.00 Ilezmati (folk) 
21.20 - 22.20 Vandrhand (country) 

Pivo, lialo a (hitt pochutiny zajitttny1 

4 
4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 

4 

I I

4 I 
I 
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29.6. Hodinaliiv uCen 

30.6. Vlastnici 

1.7. 2eny v behu 

*Ail 2.7. Afrikou 
=nu na pionyru 
Kontakty: KIC Novo Hrady, tel.: 602 150 208, e-mail: kic@novehrady.a 
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SviCkova, bramborove placky nasladko i naslano, &Ace buchty a kolaZe! 

Matte se tail na vybrane laherdky naSich pfedkn podle originalnich 
recepre nail nejslavnejSi kuchatIcy... 
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EIRA I) PORNkiN I VS11:1. NIk [ IIH 11)N1 WORN. \ .111 iHN.l PROVOZU 

!KAM NA NIA] .1,I.Ct I WVAX1.1,B.COM/IIRADVNANIALSI.C2 

8

Vydavatel: Obec Bene�ov nad Èernou, Bene�ov nad Èernou 126, 382 82, IÈ: 00245780, ev.è. MK ÈR E 17508. Uzávìrka pøíspìvkù v�dy 20. v mìsíci, kontakt:
knihovna@benesovnc.cz, starosta@benesovnc.cz. Bene�ovské Ozvìny v internetové podobì na www.benesovnc.cz

Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi. Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OÚ.
Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Vydáváno 1x za mìsíc. Datum vydání  1.7. 2020

Bene�ovské      ozvìny Èervenec 2020


