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Více na plakátech k akcím

Touto cestou chci podìkovat v�em zapojeným slo�kám, které se do pátrání pustily. Musím vyzdvihnout
na�e dobrovolné hasièe, kteøí byli velmi hou�evnatí, a i tøetí den hledali s maximálním odhodláním. Mají
velký podíl na tom, �e v�e nakonec dobøe dopadlo. Jistì nezapomenou na okam�ik, kdy jim celá rodina

nalezené �eny tleskala a dìkovala. Muselo to být velmi emotivní.

Zmíním také starostu Sobìnova Josefa Èabelu a policistu Michala �imonèíka, kteøí rovnì� vyvinuli úsilí
a sna�ili se nás podpoøit. Celkovì mì moc tì�ilo, kolik lidí za námi pøicházelo a ptalo se, jakým zpùsobem

mohou pomoci.

Tímto v�em dìkuji i za rodinu pohøe�ované �eny, která mì poprosila, a� jejich díky vyøídím.
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�Moc si vá�íme toho, �e se k nám Summerjob vrátil. Trávit prázdniny a dovolenou tím, �e nìkomu nezi�tnì
pomáhám, je naprosto ú�asné. Dobrovolníci mají ná� respekt. Setkání s nimi bylo pro øadu na�ich obèanù
velmi pøínosné,  a  to  i  po du�evní  stránce. Doufáme,  �e  se  jim v na�í  krásné obci  líbilo,�  uvádí  starostka
Bene�ova nad Èernou Veronika Zemanová Korchová.
Z Bene�ova nad Èernou byli brigádníci nad�ení. V první øadì se dle svých slov setkali s milými lidmi napøíè
v�emi vìkovými kategoriemi, kteøí jim dali najevo, jak moc si jejich pomoci vá�í, a v øadì druhé si u�ívali
krásné prostøedí obce a okolní pøírody. �Mnì osobnì se tady líbí moc,� øíká koordinátor akce Jan �paòhel.
�Je to tady malebné, pìkné, pøívìtivì útulné, zasazené do krásné pøírody. �ir�í okolí jsme více poznali
ve støedu, kdy jsme mìli pracovní volno, které jsme zasvìtili výletùm, pøièem� nejvìt�í zájem byl o Kraví horu
a Terèino údolí. Nesmím také zapomenout zdùraznit, �e krásný dojem v nás zanechali i samotní lidé. Setkání
s nimi bylo opìt skvìlé.�
Summerjob tvoøí brigádníci ve vìku zhruba od 18 do 35 let. Nejedná se tedy pouze o studenty. Letos se akce
zúèastnilo na 150 dobrovolníkù, po covidové pauze se tak vrátila v plném rozsahu. �Zájem o Summerjob
je velký, co� nás samozøejmì moc tì�í. Úèastníky láká jedineèná atmosféra a radost z toho, �e dìlají nìco
pro druhé,� zdùrazòuje Jan �paòhel a dodává: �My�lenka Summerjobu není zalo�ena jen na práci, ale také
na  duchovnu,  ostatnì  vìt�ina  z  nás  jsou
mladí  katolíci.  Co  je  na�ím  cílem? Konat
dobro,  nemyslet  jenom  na  sebe,  sobecky,
sebestøednì,  ale  pomoci  nìkomu  jinému.
Velký  pøesah  je  pak  v  samotném  dialogu,
kdy jsem pøesvìdèený, �e máme dar mluvit
a  zároveò  naslouchat.  Je  vidìt,  �e  jsou
dìdeèkové a babièky rádi, �e jim pomù�eme
s døívím na mìsíc dopøedu, ale stejnì tak
je  tì�í,  �e  se  nám  mohou  svìøit  se  svými
tì�kostmi a tak dále.�
Souèástí týdne v Bene�ovì nad Èernou byla
celá  øada  kulturních  akcí,  které  úèastníci
Summerjobu  uspoøádali  i  pro  místní  lidi.

Øeè je napøíklad o divadelním pøedstavení,
besedì, koncertì, tancovaèce èi Summerjob
Festu.  Uskuteènilo  se  také  nìkolik  m�í
svatých.
Summerjob  se  v  Bene�ovì  nad  Èernou
realizoval  potøetí,  vloni  mìl  v�ak  kvùli
epidemii covid19 pouze omezený rozsah.
Zázemí  dobrovolníkùm  poskytla  obec
v místní základní  �kole. Kromì Bene�ova
nad Èernou jezdili brigádníci pomáhat také
napøíklad  do  Pohorské  Vsi,  Malont  nebo
Horní Stropnice.

text:Václav Votruba, foto:Mgr Pavel Ptáèek
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Probìhla demolice domu vedle fary.
V budoucnu by zde mìl stát nový bytový dùm.
(obr. 1., 2., 3.)

A v ulici pod farou byl obnoven vodovodní øád
a kanalizace.
(obr. 4., 5.)

Foto: Mgr. Václav Dolanský

.

.
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Les znamená víc ne� jen
hodnì stromù. V jedineèném ekosystému spolu v úzkém vztahu �ije bezpoèet �ivoèi�ných,
rostlinných druhù i hub. Pro nás je les místem odpoèinku, místem, kde mù�eme zblízka
za�ívat pøírodu. Objevujte druhy: Poznáte více ne� 550 druhù, od nejmen�ího mravence a�
k mocnému buku.
Spolehlivì urèete: Více ne� 900 barevných fotografií ukazuje v�echny dùle�ité znaky zvíøat, rostlin a hub.
Chápejte souvislosti:Jak funguje lesní biotop? Èím se projevuje zmìna klimatu a jaký vliv má na
hospodáøské vyu�ívání lesa? Jaký význam mají jednotlivé druhy v ekosystému?

Pra�írna kávy v prùbìhu vìkù. První díl historické
rodinné ságy s kapkou romantiky. Kdy� se Eberhard Ahrensberg vrátil po válce domù, nalezl jen trosky �
otec nacista padl v boji, z domu zbyla ruina, rodinný podnik je zavøený. Aby u�ivil rodinu, zaène pa�ovat
kávu. O mnoho let pozdìji se dìdièkou kávového impéria Ahrensberg stává Corinne, která miluje v�e,
co s kávou souvisí. Na rozdíl od svého bratra neprahne po zisku, ale po originalitì. Pøi bádání v rodinné
historii objevuje pohnutou minulost plnou �tìstí, zrady a bojovnosti.

Nejnovìj�í pøíbìh mistrynì
psychothrilleru � opìt dokonale drásavý a neodlo�itelný. Brecken Hill je drahá
adresa. Musíte mít hodnì penìz, abyste tu mohli bydlet. Tak jako Fred a Sheila
Mertonovi. �ádné bohatství vás v�ak neochrání, kdy� vám u dveøí zazvoní vrah.
Man�elé Mertonovi byli brutálnì zabiti pár hodin poté, co pøivítali na velikonoèní
nedìlní veèeøi své tøi dospìlé dìti. Ty jejich smrt pochopitelnì tì�ce nesou.
Nebo ne? Na ka�dého z nich èeká pohádkové dìdictví. Svého náladového otce
nesná�eli a neteèná matka se jich nikdy nezastala. Na jednoho z nich to bylo mo�ná
u� pøíli�. Ale na koho? Jeli vá� sourozenec vrah, chtìli byste to nejspí� vìdìt...

Stejnì jako ve v�ech svých knihách, i v této
se Josef Fousek dotýká pro�ívané skuteènosti, nemíjí neduhy nás lidí a spoleènosti,
ale pøedev�ím hledá laskavost a nadìji. Aèkoli autor tvrdí, �e èím více stárne, tím
ménì svìtu rozumí, z jeho textù vyzaøuje láska k
�ivotu pro�itému plnými dou�ky. Svìøování se jeho
ètyønohé psí kamarádce Fíbí posouvá vyprávìní
napøíè èasem � rodina, práce, �ivotopisné momenty,
písnì, pøátelé z divadla, kum�týøi, cesty po Evropì
i za oceány, láska ke køivoklátskému kraji�

 Bianka
je malá dívka s velkým srdcem. Lidi nedìlí na
dobré a zlé. Pro ka�dého má vlídné slovo a úsmìv.
Ka�dý zùstává setkáním s ní promìnìn, a� se jedná
o spolu�áka Zdendu, egoistického souseda, nebo
partu zlodìjù.

S lehkostí sobì vlastní
pomáhá Bianka lidem
s návratem ze svìta
stresu do svìta radosti,
kde je v�echno mo�né.
Pøíbìh plný lidskosti,
laskavosti a humoru
vás pohladí po du�i.
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   Je nedìle 10. 7. 2022, 16:00 hodin a my
zahajujeme dal�í soustøedìní mladých hasièù. Maminky
zamáèknou slzu a nechají nám na 5 dní své ratolesti
na starost. Èeká nás spousta práce ale i zábavy. První
je na øadì rozdìlení do skupin, ve kterých budou dìti
po celou dobu pracovat.

  Ka�dé ráno zaèíná budíèkem a rozcvièkou.
Dopoledne budou (a� na jednu výjimku) vìnována
tréninku na hasièském høi�ti. Odpoledne je na øadì
práce na prezentaci, kterou na konci soustøedìní
pøedvedeme rodièùm. Veèeøe zmizela  stejnì jako
obìd  døív, ne� jsme se staèili otoèit. Je vidìt, �e
na èerstvém vzduchu tráví. Veèer nás èekaly základy
zdravovìdy a resuscitace.

   Dnes nás èeká celodenní výlet k vodním
záchranáøùm, kteøí mají základnu v Dolní Vltavici.
Spousta zá�itkù a nových informací. Prohlídka
základny, opìt jsme se setkali se základy zdravovìdy,
dozvìdìli jsme se, jak se chovat u vody, prohlédli
si záchranáøský èlun a vyzkou�eli si nìkteré pomùcky
k záchranì tonoucího ze bøehu. No a nakonec jsme
vidìli také ukázku výcviku záchranáøského psa a jak si
umí poradit pøi záchranì tonoucího.
Za�li jsme si na obìd do restaurace a pak u� nás èekala
plavba na lodi Marta po Lipnì. A proto�e vy�lo krásné
poèasí a mìli jsme s sebou zku�enou kapitánku Jitku,
plavba byla klidná a bezpeèná. Pak u� jsme si to
namíøili k domovu. Ale ani tam nebyl zajímavostem
konec. Nejdøív jsme si vyzkou�eli, jak funguje hasící
pøístroj a pak, jestli umíme rozdìlat oheò (ka�dá
skupina svùj). �lo to a staèila k tomu ka�dé skupinì
jen jedna sirka. K veèeøi tedy mohly být opeèené buøty.
Den byl dlouhý a plný zá�itkù, tak�e u� hurá
do spacákù.

  Dopolední trénink a odpolední nácvik
dovedností jsme zdárnì provedli a veèer na nás èekalo
dal�í pøekvapení. Noèní stezka odvahy. V�ichni byli
�ikovní a úspì�nì se pøi svíèce podepsali na pøipravený
pergamen.

  A je to tady. Poslední den. Odpoledne se
rozejdeme, ale pøed tím nás je�tì èeká dopolední
trénink, obìd, dokonèení prezentace, úklid a pak u� jen
pøedvedeme rodièùm, co jsme se nauèili. I pro nì máme
pøekvapení. V�echny na�e dovednosti si mohou
vyzkou�et spolu s námi.
Teï nás èekají je�tì dlouhé prázdniny a po prázdninách
zase zaèneme pilnì trénovat pøi páteèních schùzkách.
Tak�e v záøí nashledanou...

Vedoucí krou�ku mladých hasièù Bene�ov n. Èernou
    Fotografie ze soustøedìní na https://sdhbnc.estranky.cz/

Podpoøeno z dotace M�MT

https://sdhbnc.estranky.cz/fotoalbum/soustredeni-2022/
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Na tomto místì bychom Vám rádi pøiná�eli pøipomínky spisovatelù, ilustrátorù a dal�ích umìlcù, kteøí se
zapsali svou tvorbou do dìjin na�í i svìtové literatury, a vy mù�ete opìt soutì�it o drobné ceny.
Odpovìdi posílejte jako obvykle na adresu knihovna@benesovnc.cz do 20.8.2022.

V èervenci byl na�ím hledaným autorem èeský spisovatel  Z do�lých odpovìdí jsme
vylosovali paní

10. srpna 1932 se v Praze narodil èeský spisovatel a humorista. Pou�íval také pseudonym Roman Kefalín.
Po ukonèení základní �koly pro�el nìkolik zamìstnání, také absolvoval dvouleté studium na pedagogickém
oddìlení mìstské hudební �koly v Praze. Po roce 1950 získal maturitu (jednalo se o kurz umo�òující získat
maturitu bez støedo�kolského vzdìlání, který byl urèen pro dìlníky). V letech 1951�1953 studoval na
DAMU, studia v�ak po dvou letech zanechal.
Po ukonèení studia se stal asistentem re�ie ve Vesnickém divadle v Praze. V roce 1953 nastoupil vojenskou
slu�bu k Technickým praporùm TP, po jejím� ukonèení v roce 1955 byl krátce zamìstnán jako vychovatel
korejských dìtí v Libì�icích a pak se stal profesionálním spisovatelem.
Jeho nejúspì�nìj�ím dílem se stalo dílo Èerní baroni aneb Válèili jsme za Èepièky, které znázoròovalo
ironizující a satirickou formou absurdity v tehdej�í socialistické armádì. V�e co psal, bylo humoristického
a� satirického charakteru.

RL
(zdroj: Wikipedie)

Vybráno z dopisù vrchního uèiteleJosefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi.
Bohu�el se ztratily vlivem váleèných událostí dopisy z období èervenec  srpen.

2.9.1918: Opìt onemocnìlo 7 osob na úplavici. Objevila se v celém okrese Kaplice, nìkteré obce jsou úplnì
zamoøené. Zdá se, �e Dr. Dick nepova�uje celou vìc za tak vá�nou. Jezdí do okolních osad, o Bene�ov se
nestará. Pouze veèer u piva vykládá své moudrosti. Dne 1.9. uspoøádal se svými hosty lov s nìkolika
nadhánìèi u Kuøského vrchu.
     S tabákem je to moc �patné. Mnozí sedláci vysadili tabák na celá pole, listy jsou obrovské, ale nikdo
neví, jak s nimi zacházet, aby byly hnìdé a lahodné.
     Díky výhodné koupi se nám podaøilo koupit kuøata, kus za 8 korun. O peníze nejde, nebo� ty papírové
cáry budou stejnì brzy znehodnoceny, jestli�e ve státì nikdo neudìlá poøádek.
4.9.1918: Vèera tu byl okresní hejtman a hovoøil se mnou. Slíbil novou uèitelku. Já mám �koly po krk.
Úklid �koly je mizerný, není k mání �ádné vápno, barvy, �ádný lak, høebíky a mýdlo. Jak se mají tøídy
hygienicky uklízet ... A pøece jsou lidé, kteøí to nechápou a stále jen remcají a remcají.
     S pøídìlovou kuøáckou kartou se situace je�tì zhor�ila. Ve Valtéøovì u Gubiho se spí�e dostane vir�inko
ne� zde.
     V �umberku ulehlo 42 osob s úplavicí a �panìlskou chøipkou.
12.9.1918: Letní hosté odjí�dìjí. �ádná �koda.
     Kolega Hacker dostal dovolenou kvùli nemoci, aèkoli �ádal o odchod do dùchodu. Na jeho místo pøijde
výpomocná uèitelka Ida Sellner z Vimperka. Do Klení pøijde uèitel Watzl z Nìmeckého Rychnova.
     Na oslavu na�eho 33letého výroèí svatby jsme pro samý shon zapomnìli, stejnì bychom nemìli �ádnou
sváteèní peèeni.
     Úplavice se dál ne�íøí. Malé dìti na to sice umírají, ale dospìlí se zotavili.
     V nedìli 15.9. je zde zápis, v pondìlí 16.9. zaèínáme s vyuèováním.
     V Èechách je to stále hor�í, Èe�i jsou stále drzej�í, to neskonèí dobøe.

Z nìmeckého originálu pøelo�ila H.Grimmová ve spolupráci s B.Rieplem, pro Ozvìny vybrala B. Dolanská.
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Správná odpovìï z èervencového èísla  kaple na
Mýtinách.
Vylosovanou výherkyní se stává paní

.

Poznáte, kde jsme fotili tentokrát?
Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel. 727 814 457 do 20.8. 2022.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.

RL

Foto: Marcel Mann
keramiku vytvoøila Jana Táboøíková
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