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Více na plakátech k akcím

Vá�ení spoluobèané,

v minulém mìsíci se nám ji� málem vyklubalo jaro. V�e zaèalo puèet, snì�enky kvést, ale zima ukázala, �e
je�tì nekonèí a opìt nám poslala nìco málo snìhu a mrazu. Tající sníh v únoru odhalil mno�ství psích
exkrementù na námìstí, návsích, v ulicích a na v�ech veøejných prostranstvích. Trávníky plné psích výkalù
jsou i kolem bytových domù, kde si èasto hrají dìti. Pøi venèení psích kamarádù by mìli být jejich páníèci
ohleduplní ke spoluobèanùm. Paradoxem je, �e nìkterým z nich ani nevadí, kdy� pes vykoná potøebu do
okrasných záhonù, ve kterých je nechají dokonce hrabat. Sáèky na exkrementy jsou pøitom k dispozici
zdarma na obecním úøadì. Mìli jsme i snahu je pøipevnit pøímo na odpadkové ko�e, ale bohu�el je nìkdo
vzápìtí celé vybral, strhl èi rozházel po okolí.
Vá�ení majitelé psù, berte toto jako výzvu. Se stejnou láskou jako ke svým mazlíèkùm pøistupujte i ke své
obci a spoluobèanùm. Sna�te se prosím udr�ovat èistotu a poøádek a jdìte pøíkladem na�im dìtem
a ostatním, aby nám tu v�em spoleènì bylo dobøe a nemuseli jsme jak v minovém poli klièkovat mezi psími
exkrementy nebo si je rovnou odná�et na botách domù. Dìkujeme!

Elektronická úøední deska
Vzhledem k tomu, �e se neustále navy�uje dokumentace pro zveøejnìní na úøedních deskách, bojujeme
s jejich kapacitou. Z toho dùvodu jsme se rozhodli pro instalaci elektronické úøední desky, která bude
umístìna u budovy obecního úøadu. Pøispìjeme tím zároveò k moderní komunikaci s obèany. Elektronická
úøední deska umo�ní uveøejòovat potøebné dokumenty obce, pozvánky na kulturní akce, tipy na výlety,
zajímavosti, fotografie nebo napøíklad zprávy o aktuálních vládních opatøeních. Intuitivní dotykový panel
nabídne jednoduché procházení mezi zveøejnìnými informacemi a pøístup na internetové stránky obce.
Vìøíme, �e si s elektronickou deskou v�ichni poradí, a doufáme, �e se nestane terèem vandalù.

�Dívat se a vidìt jsou podobná slova, av�ak dvì odli�né vìci.�  Vojtìch Kodet

  Veronika Zemanová Korchová
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M. Klesalová
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Staroèeská koleda 18.2.2023

Milan Ko�eluh  Mal�e neznámá Pøíbìhy z Pomal�í  výstava døevoøezeb

Cestovatelské promítání  Island Obecní ples
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Ji�ní Èechy  zbo�òuji! Byl  bych  rad�i,  kdyby  Pelhøimov  spadal  pod  Jihoèeský  kraj,  jak  tomu  bylo  døíve.
(úsmìv) Zkrátka mì to sem táhne, i ta akordeonová kultura. Ostatnì v Bene�ovì nad Èernou uèím u� 15 let.
Je to srdcovka. Mimochodem také konzervatoø jsem studoval na jihu Èech, tedy v Èeských Budìjovicích.

Pøístupem vedení obce, dìtmi,  lidmi,  zmínit musím  i Rù�enku Lep�ovou z knihovny,  se kterou  je  skvìlá
spolupráce� V Bene�ovì nemají lidé extra velké vy�ití, tak je poznat, �e jsou rádi, �e tu funguje poboèka
ZU�. �e pøijedeme a �e dìti nìco nauèíme. Kdyby to tu nebylo fajn, nejezdil bych sem 100 kilometrù (smích)
A kdy� jsem zmínil vedení obce... Moc si vá�ím mimo jiné toho, �e paní starostka pravidelnì chodí na na�e
koncerty.  Potì�í  to. Nemluvì o  tom,  co  v�echno pro  nás  s  panem místostarostou dìlají. Vzpomenu  tøeba
poslední koncert, který se uskuteènil v lednu. Pøijdete s tím, �e byste ho chtìli uspoøádat, a pan místostarosta
spoleènì s dal�ími pomù�e. Pøijedeme a hala je pøipravená. Takhle kdyby to fungovalo v�ude� Jsme vedení
obce a knihovny vdìèní za podporu!

V poslední dobì poèet �ákù malinko klesl, za èím� stojí fakt, �e máme pro nìkteré z nich roz�íøenou výuku.
Sázíme tedy více na kvalitu ne� kvantitu. Faktem ale je, �e obecnì, a tím myslím napøíè kraji, zájem tro�ku
slábne. Nìkdo øíká, �e za to mù�e covid, mo�ná je za tím obecná nechu� dìtí ke v�emu. Tì�ko øíct.

Dìti  v�dy  vzhlí�ejí  ke  star�ím  kamarádùm.  Velký  podíl  mají  soutì�e,  ale  tøeba  i  koncerty,  jako  byl  ten
lednový. Mlad�í dìti naèichávají atmosféru a star�í vrstevníci jsou jim vzorem.

Vìt�inou je to tak, �e kdy� jsou dìti opravdu talentované, jsou i rozumovì vyspìlé. Dokázali jsme tì�ké chvíle
pøeèkat, nevzpomínám si na nikoho vylo�enì  talentovaného, kdo v pubertì skonèil. Zaskøípali  jsme zuby,
pøeèkali a dotáhli to. (úsmìv)

Obecnì bych øekl, �e se to týká na�í ZU�. Zaèínal tady s tím pan uèitel Hornát, který byl modlou. Postupnì
se kolem nìj nabalovali uèitelé a tradice rostla. Na�e akordeonové oddìlení je velice èinné.

Nejlep�í je zaèít maximálnì v první tøídì. Ideálnì v pìti �esti letech.

Musím  zmínit  jejich  loòský  obrovský  úspìch,  kdy
získali  1.  místo  v  mezinárodní  soutì�i  poøádané
francouzskou Confédération mondiale de  l'Accordéon.
Málokdy se po�tìstí, �e se najdou takto vyrovnaní �áci
a zároveò rodièe, kteøí koupí kvalitní drahý nástroj. Je
tøeba  si  uvìdomit,  �e  �pièkový  akordeon  je  velmi
nákladná zále�itost. Celkovì musím øíct, �e aby do�lo
k nìèemu takto silnému, musí se støetnout ètyøi svìty:
�ikovný  �ák,  uèitel,  jen�  chce  jezdit  po  soutì�ích,
rodièe, kteøí  to mimo  jiné zastøe�í  i  finanènì,  a  �kola.
Ale  abych  se  vrátil  k  va�í  otázce,  je  pravdou,  �e  se
�tìpánka  i  Kai  rozhodli  jít  jiným  smìrem.  Jsou  na
úrovni vy��ích roèníkù konzervatoøe, velmi talentovaní,
ov�em jedním dechem musím dodat, �e jsou �ikovní na
v�echno, tak�e se bezesporu neztratí.

Václav Votruba
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Tara
Richardsová byla je�tì dívka, kdy� pøi�la o
matku. Kdy� Tara po letech dostane dopis od
londýnského advokáta, jeho obsah s ní otøese.
Nìkdo jí zanechal klíè od bezpeènostní

Bøezen  2023

schránky, v ní� se skrývá pøedmìt, který zmìní
v�e, co si Tara myslela, �e ví. Zavede ji na cestu
do �panìlska, kde hledá odpovìdi, které ji
pronásledují u� ètyøicet let.
Violet lituje svého rozhodnutí vycestovat do
zahranièí bez své ètrnáctileté dcery. Zatímco
slunce zapadá za obzory hor nad starodávnou
�panìlskou vesnicí, pøipomíná si, �e to dìlá pro
jejich budoucnost. Dne�ní noc, 4. èervna 1978,
pro nì bude zaèátkem nového �ivota. Tato noc
skuteènì zmìní Violetin osud, a to tím
nejneoèekávanìj�ím zpùsobem�

: Netradièní
cestopis brnìnského cestovatele a výtvarníka
Jana Dungela. Bohatì ilustrovaná kniha
doplnìná autentickými autorovými fotografiemi
z cest po Austrálii a Ji�ní Americe volnì
navazuje na úspì�ný titul S Jaguárem v posteli:
Pralesní deník z roku 2012.

Víte, kdo
byli lovci rostlin, kde se vzalo zahradní koleèko
nebo proè se stal patronem v�ech zahradníkù
právì mnich Fiakre? Vychutnali jste si nìkdy
pestrobarevnost èe�tiny v botanickém
názvosloví? Sly�eli jste o rostlinách, jako je
pícho�, boubelka èi koko�ka? A víte, proè
bychom mìli postavit pomník vèelám a
�í�alám?
Laskavé a humorné povídání o zahradnièení asi
nejvíce potì�í ka�dého, kdo alespoò trochu
podlehl této krásné vá�ni. Neustálé rýpaní se v
pùdì, pøesazování, mno�ení a pozorování
souvislostí mezi svìtem rostlin a lidí je mnohem
zábavnìj�í, ne� by se na první pohled mohlo
zdát.
A víte, co bylo na zaèátku? Na zaèátku byl rýè!

Dobrodru�ství mù�e� za�ít kdekoliv: doma,
na zahradì, ve vìtvích stromù, v lese nebo
na plá�i u moøe. Tak pøijmi výzvu! Plò

Vybarvený obrázek vyfo� a po�li na email:
knihovna@benesovnc.cz, pøes Facebook

Obecní knihovna Bene�ov nad Èernou nebo
WhatsApp tel. 727 814 457

Ka�dého úèastníka odmìníme.

RL

úkoly, vyrábìj vychytané pomùcky, sbírej body
a získej diplom pro neohro�ené dobrodruhy!

Odolá
ètveøice dìtí tajemným schopnostem èerného meteoritu?
Tu�íte, kde se v Praze nachází lom Mu�lovka? Právì tam
toti� pátrají Tom, Matou� a Bìtka po zkamenìlinách.
Místo toho ale naleznou nìco jiného: zvlá�tní èerný
kámen ve tvaru polovièního vejce, který pøiletìl ze
vzdáleného koutu vesmíru. Od té chvíle se kamarádi
nestaèí divit: ka�dý, kdo meteorit nosí u sebe, má náhle
neuvìøitelné �tìstí. Zároveò ale ztrácí fyzickou sílu, je
podrá�dìný a podezíravý. Kdy� se k partì pøidá Dan,
pomù�e jim odhalit dal�í neèekané skuteènosti. Brzy se
také uká�e, �e o kámen má zájem je�tì nìkdo� nìkdo
velmi vlivný... Vypravte se na napínavou, nebezpeènou
cestu za tajemstvím meteoritu z Mu�lovky a za smyslem
pøátelství, které je køehké i silné zároveò. Pátrejte s
odvá�nou partou v Národním muzeu i na Petøínì.
Bavila vás Pra�ina? Tohle se vám bude líbit taky.
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Inzerce.

pokraèuje i v leto�ním roce dal�ími aktivitami.
Proto�e bychom pro vás chtìli pøipravit
vzdìlávací program, který by byl zajímavý a pro
zájemce pøínosný. Pokud máte o na�e kurzy
zájem, vyplòte prosím následující dotazník
a odevzdejte ho v knihovnì v Bene�ovì n.È.
Více informací na tel. 727 814 457
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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. Vy mù�ete opìt soutì�it o drobné ceny.

Odpovìdi posílejte jako obvykle na adresu knihovna@benesovnc.cz do 20.3.2023.
V únoru byl na�ím hledaným autorem francouzský spisovatel vlastním jménem

Ze správných odpovìdí jsme vylosovali paní  Gratulujeme a opìt se ptám:

Dnes opìt hledáme èeského spisovatele, prozaika, novináøe a sportovního reportéra, který je autorem
sportovních a autobiografických próz s tématy z vlastního dìtství. �il v letech 1930  1973 a 31.bøezna
uplyne 50 let od jeho úmrtí. Za druhé svìtové války, po transportu jeho otce a obou star�ích bratrù Jiøího
a Huga do koncentraèního tábora, �il sám s matkou, která nebyla �idovského pùvodu. Po válce  hrál hokej
za Spartu, byl kapitánem dorosteneckého mu�stva (pozdìji na Spartì mláde� i trénoval), ale pøedev�ím se
vìnoval èinnosti redaktora. Tentokrát zámìrnì neuvedu jeho nejznámìj�í dílo, proto�e to by poznal úplnì
ka�dý. Z jeho tvorby tedy napøíklad Pohádka o Ra�kovi, Fialový poustevník nebo Bedna plná
�ampaòského.
Víte, RL
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(zdroj: Wikipedie)

Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) synovi Viktoru Kurkovi.

8.12.1918: Zítra zase zaèíná bì�né vyuèování. Jsem zvìdav, na jak dlouho, nebo� chøipka a úplavice se opìt
objevují. Mnoho dìtí onemocnìlo a poèet úmrtí roste. Nálada je stísnìná.
     Øezník Sekora byl nav�tívit svoji nemocnou dceru ve Vídni. Dopøál si ten luxus a koupil si jízdenku
1. tøídy, musel ale celou cestu stát na záchodì. Svézt se z nádra�í v Nových Hradech do Bene�ova je
skuteènì unikum. V�echny povozy jezdí do lesa na døíví a vydìlávají obrovské peníze.
     Musel jsem vést pohovor s Anderlem o rozdìlování �atstva pro váleèné vdovy a sirotky. �atstvo bylo
ulo�eno v místnosti blízko kanceláøe domobrany. Ta byla po debaklu v Kaplici rychle zru�ena a pøemìnila
se v bol�evickou bandu. Pøi zru�ení bylo v�e vyrabováno. Nìkteøí si odná�eli náruèe �atstva domù. Z kráde�í
nemá nikdo výèitky.
     Poèasí je v souèasné dobì mírné, sníh úplnì zmizel. Oplocení obory �ofín bylo odstranìno. Jeleni nyní
mohou na procházku a� do Bene�ova. Také seník v Èerném Údolí zmizel. Hrabì Karl von Buquoy se musel
vzdát svého hrabìcího titulu a jmenuje se nyní Karel Buquoy.
15.12.1918: Zajatí bene�ov�tí domobranci byli pøece jen propu�tìni na svobodu. Také strá�mistr èetnictva
Benisch opìt slou�í a nyní nosí odznak s dvouocasým lvem. Èervenobílý prapor zase zmizel, 4 èe�tí èetníci
zachovávají klid. Na stravu jsou u hostinského Hoffelnera.
     �kolní dìti jsou nedostateènì obleèeny a obuty, pøi neustálém de�ti promoknou a onemocní. Dnes jsme
pohøbili 14letou Marii, dceru pekaøského mistra Klingera. Bylo to velmi hodné dìvèe. Vèera zemøela jedna
dcera Webera z pivovaru, hezká blondýnka, která v nedìli vypomáhala v obchodì u Hujera.
     Je tady jakýsi Dr.jur. Dienzl z Vídnì. Byl rotmistr u hulánù a dostal se do ruského zajetí. Byl 3 a pùl roku
na Sibiøi, v Turkestánu a v Persii. Jeho slu�ebná, �ena z Bene�ova jménem Jawurek, ho pøivedla na
my�lenku, aby �el do Bene�ova. Mají pokoj a kuchyò u Dworschaka v horní èásti obce, kde bydlí starý
kapelník Czurda. Jeho dcera Elfrieda Dienzl chodí na hodiny klavíru k sleènì Else Dick. Dienzl údajnì
vlastní továrnu ve Vídni a je komerèní rada. Jeho �ena má být zchudlá baronka, která v dobì jeho zajetí
nacházela útìchu u jiného. Rozvádìjí se.

Z nìmeckého originálu pøelo�ila H. Grimmová ve spolupráci s B. Rieplem, pro Ozvìny vybrala B. Dolanská.
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 Tato inscenace Divadla Víti Marèíka je pøipravena
pro pøedvelikonoèní � postní dobu.
Ji� mnoho let hraje na�e divadlo v adventní dobì
Vánoèní pøíbìh. Tradice koled a betlémù je u nás
stále velmi �ivá a setkáváme se s ní na ka�dém
kroku. Opaèný osud potkává tradici Velikonoc.
Stále ménì lidí ví, proè se Velikonoce slaví, a slovo
�pa�ije� zaèíná být velmi cizí.

Tradice pa�ijí se vytrácí  a nebo zùstává jen
v kostelích (jsou ètené nebo zpívané na Kvìtnou
nedìli a Velký pátek). Pøitom pa�ije � pøíbìh
o utrpení a smrti Je�í�e Krista � mají velkou
a bohatou historii. V ka�dé obci se pøed Velikonoci
pa�ije hrály, zpívaly, ztváròovaly. V historii
nacházíme krásná hudební díla a divadelní
pøedstavení, je� se vìnují tomuto tématu
(J. S. Bach, B. Martinù�).

�Moravské pa�ije� chtìjí pøispìt k obnovení tìchto
tradic. Ví�a Marèík pøichází s pa�ijemi, které
ztvárnil svým osobitým zpùsobem � lidovou
formou, jako vypravìè a loutkáø. Vá�né téma hraje
komediant, který u v�eho byl, v�e vidìl a díky jeho
vyprávìní bude i divák vta�en do tohoto pøíbìhu.
Scénu tvoøí stará rozbitá Bo�í muka.

Loutky vyøezala Ví�ova �ena Eva, která se podílela
na pøípravì celého pøedstavení.
Zdroj: https://www.vitamarcik.cz
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Bøezen  2023

Rady, triky a návody, jak peèovat o své tìlo,
zdraví a krásu podle tradièní èínské medicíny.
Tì�it se mù�ete na pøátelskou atmosféru,
individuální poradenství, názorné ukázky,

zku�enosti z praxe a dárky.
Bolesti zad, hlavy a kloubù,
detoxikace organizmu,

�enské zdraví
padání vlasù, lupy a seborea,
nachlazení, posílení imunity.

�Nikdy pøedtím nebyla cesta ke zdraví, �tìstí,
mládí a kráse tak jednoduchá.�

11.3. od 14:00 do 17:00.
 klub dùchodcù, Bene�ov nad Èernou 125

Zve vás Tána a Soňa    


