Beneovské

ozvìny

Leden 2017

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Poplatek za
se platí stále ve vyi 500, Kè
na osobu/rok a splatnost tohoto poplatku je do konce
mìsíce
. Dále se platí
a
splatnost je
dle místní vyhláky. Výi
neuvádíme, protoe to je rùzné v RD, obecních bytech,
dùchodci a èásti obcí. Pronájmy pozemkù  splatnost je
uvedena ve smlouvì. Vìtinou je to konec ètvrtletí.
OÚ Beneov nad Èernou
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Vechno to zaèalo slavnostním rozsvìcením vánoèního
stromu a adventními trhy 1.prosince.

V nedìli 4.12.pak Vánoèní inspirace s Jaroslavou
Kodymovou.

A hned v sobotu 3. 12. tu byla mikuláská
nadílka a s ní Èertovská pohádka.

3. adventní nedìle pøinesla milovníkùm hudby koncert
vokální skupiny Calypté.
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Ve ètvrtek 15. 12. probìhly kolní vánoèní
trhy a zpívání u stromeèku. Dalí fotografie
mùete vidìt na
http://www.zsbenesovnc.cz/vanoctrhy.html

18. 12. se konal obnovený koncert v kostele sv. Vavøince v Klení...
... a 20.12. v sále MC Klubíèko pohádka divadla Ententýna.

Ve ètvrtek 22.12. nás èekalo tradièní  u po
tøiadvacáté  Vánoèní zpívání
A závìreèný týden roku patøil také sportu 
Beneovské vánoèní roádì a silvestrovskému fotbalu.
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Koncem listopadu proily dìti ze 3. tøídy projektový
den na téma Povìsti a nahlédnutí
do historie Beneova nad Èernou. Bìhem dopoledne
si dìti nejen pøipomnìly èeské povìsti, které ji
poznaly v hodinách prvouky, ale také si poslechly dvì
nové povìsti o naí obci.
Ve skládaèkách, doplòovaèkách a hlavolamech pak
hledaly názvy povìstí a jejich postav.
Nejvìtím záitkem pro dìti byla návtìva nejstarí
èásti Beneova nad Èernou  historické sklepy se
studnou nacházející se na námìstí pod domem è. 125.
Na závìr projektu si kadý ák vyrobil plastický
obrázek znázoròující nìkterou z povìstí.
Ladislava Augustinová

Ve støedu 30. listopadu navtívil nai
kolu beneovský rodák generálporuèík
Frantiek Maleninský, aby se s námi
podìlil o svoje znalosti a zkuenosti
z vojenského prostøedí. Svými
zkuenostmi nás poutavým vyprávìním
pøenesl do trochu jiného svìta, do svìta
válek, jiných civilizací a mentalit, ale i
do svìta vysokého vojenského velení.
Pro pana generálporuèíka jsme si
pøipravili øadu otázek, zdaleka ne
vechny jsme vak stihli poloit. Na
závìr kolu podaroval pamìtní
plaketou.

V pátek 16. prosince probìhla poslední pøedvánoèní
schùzka mladých hasièù tentokrát trochu netradiènì v
knihovnì. Na dìti èekal pod vánoèním stromeèkem
dárek v podobì spoleèenské hry ZACHRAÒ SE od
asociace Záchranný kruh, kterou jsme si hned
spoleènì zahráli. Soubor obsahuje 9 hracích desek s
námìty rùzných situací, do kterých by se kadý z nás
mohl dostat (poár lesa nebo domu, autohavárie,
povodeò ), a také karty, které vysvìtlují, jak se v té
které situaci chovat. Hráèi kromì postupu figurkou po
hrací desce v prùbìhu hry plní rùzné úkoly. Napø.
postavit domeèek z hracích karet, jednou rukou
posbírat do krabièky vysypaná døívka nebo udìlat
holubièku. V sadì jsou také skládaèky puzzle,
které jsme taky hned vyzkoueli. Dvì hodiny
schùzky utekly jak voda a bavili jsme se vichni.
Dalí fotografie ze schùzky najdete na webových
stránkách SDH Beneov nad Èernou
http://www.sdhbnc.estranky.cz/.
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U nìkolik let mùete na stránkách naí obecní knihovny ( novì na http://www.infocentrumbenesovnc.cz/ )
najít odkaz na online katalog. Vìtinou asi víte, e tento katalog slouí k vyhledávání knih ve fondu té
které knihovny. Dnes opravdu témìø kadá knihovna (ty malé nevyjímaje) má svùj katalog knihovního
fondu.
Take si z pohodlí domova ètenáø mùe zjistit, jestli knihu, kterou by si rád pøeèetl, jeho knihovna má.
Zároveò jednoduchým klikem zjistíte, jestli je ta Vae kníka na regálu v knihovnì nebo ji má právì
nìkdo vypùjèenou. Pokud je pùjèená, máte monost si knihu zarezervovat. Pøi jejím vrácení Vám pøijde
informaèní zpráva, e kniha je pro Vás pøipravena k vypùjèení. Pøi pøihláení do svého ètenáøského konta,
máte také pøehled o tom, které knihy máte vypùjèené, pøípadnì, jestli na nìkterou z Vámi vypùjèených knih
nìkdo neèeká. Mùete se probrat dle nastavení novinkami nebo hledat své oblíbené autory.
Budteli mít jakékoliv dotazy k pouití knihovnického online katalogu, neváhejte se kdykoliv zeptat buï
pøi návtìvì knihovny nebo na adrese knihovna@benesovnc.cz

Fascinující román, ve kterém se hlavní hrdina, spisovatel
Jo Uddermann, snaí odpovìdìt na otázku, co je podstatou samotného zla.
Jo ije spokojenì se svou rodinou a dcerou Emmou. Pak se dozvídá, e Georg, jeho kamarád z
dìtství, jen se pokusil podpálit jejich kolu, nedávno zemøel ve vìznici v Irsku. Rozhodne se
proto napsat autobiografický román, ve kterém se snaí rozebrat Georgovu dìtskou dui, dùvod jeho
násilnických sklonù a pøíèinu, proè vznikaly jeho kresby, ze kterých bìhal mráz po zádech a které dìsily
celé okolí. Jakmile se vak kniha objeví na pultech knihkupectví, zaènou se kolem Joa dít zvlátní vìci...
Jihoèeský spisovatel Jindøich Malínský rozíøil svou sbírku
vydaných knih o dalí titul nazvaný NA KØÍDLECH ANDÌLÙ. Podobnì jako u jeho pøedchozí knihy Julie,
kde má Romea? jde o ságu, odehrávající se v nejmenovaném malém jihoèeském mìstì. Poutavý pøíbìh
idovské rodiny, která vlastní krámek s veteí veho druhu, zde zaèíná poèátkem minulého století a dále
ubíhá, vyprávìn autorovi vlastním velmi poutavým stylem, pøes dalí období a do souèasnosti. V
protikladu je pak dramatizován pøíbìhem pøíbuzného bohatého továrníka na èesnou pøízi.
Strhující pøíbìh o hledání a (ne)nalézání, o lidských pøedsudcích,
pøátelství a první lásce
Theodora Finche fascinuje smrt. Neustále pøemýlí nad zpùsoby, jak by se mohl zabít. Ale pokadé ho nìco
 bez ohledu na to, jak je to zdánlivì bezvýznamné  nakonec zastaví.
Violet Markeyová zase ije pro budoucnost  upíná se k dokonèení støední koly a k momentu, kdy bude
moct opustit rodné mìsteèko v Indianì. To jí toti a pøíli bolestnì pøipomíná nedávnou tragickou smrt její
sestry.Kdy se ti dva potkají na øímse kolní zvonice, není ale docela jasné, kdo koho vlastnì bude
zachraòovat.
Rádi bychom podìkovali vem podílejícím se na
letoní rekonstrukci kabin. Pøedevím tìm, kteøí
do naich øad nepatøí a i pøesto nabídli svou
pomoc.
Jmenovitì: Kodoò Jaromír, ulek Tomá, ulek
Jan, Chudý Roman, Temiak Jan, Vorlíèek Jan.
Podìkování patøí samozøejmì i naí obci, která
poskytla finanèní prostøedky na celou
rekonstrukci.
DÌKUJEME a tìíme se z dalí spolupráce.
S pozdravem a pøáním veho nejlepího v novém
roce 2017
jednatel oddílu Kodoò Jiøí a pøedseda oddílu
Kuchaø Václav.
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Ministerstvo kolství a národní osvìty stanovilo, aby oslavy 19. výroèí trvání Èeskoslovenské republiky
byly na kolách poøádány dopoledne 27.10.1937.
Dùstojnou oslavu na zdejí kole zahájil øeditel Karel Kozlík, uèitel Josef Blahuta ve svém projevu
zdùraznil potøebu silné armády pro uhájení a zabezpeèení naí samostatnosti. Doporuèil actvu, aby v den
svátku poloili národní obìtinu na hroby naich buditelù a bojovníkù. Program oslavy pokraèoval recitací a
zpìvem.
Veèer uspoøádaly èeské spolky veøejnou oslavu v sále obecního hostince.
1.ledna 1938 se ve zdraví doil 60ti let inspektor státních kol národních Emanuel Drobil, který øídí
koly u 17 let. Zaloil 179 nových kol v rùzných okresech.
Byl velkým organizátorem, zaloil kampelièky v Øímovì a Tøebèi, drustevní
mlýn v Øímovì a sbor dobrovolných hasièù v Tøebèi. Napsal "Monografii
Øímova", struèný pøehled dìjin kostela a koly "Nìmecký Beneov" (brouru je
moné vypùjèit v Mìstské knihovnì v Kaplici) a spolupracoval s badatelem
profesorem Braniem na díle "Království èeské". Zastával funkce v mnoha
spolcích, v Národní jednotì poumavské, Sokole, apod. Podporoval èeský ivel v
pohranièním kraji. Po jeho odchodu do výsluby byl na jeho místo jmenován pan
Josef Karel z Chomutova.
Situace v pohranièí se bohuel vyvíjí v neprospìch Èechù. Henleinova strana
stupòuje agitaci a tlak proti vemu èeskému. Této agitaci podléhá stále více
obèanù. Ze strany úøedních èinitelù nejsou èinìny ádné kroky proti tvavým
útokùm.
Za tìchto okolností není ivot tak radostný, jako býval.
inspektor státních kol národních Emanuel Drobil
(Zde kolní kronika konèí.)
Ze kolní kroniky zpracovala Blanka Michlová

(Sepsáno v meziváleèném období kapitánem Viktorem Kurkem a uèitelem Fritzem HuemerKrainerem)
V zatáèce silnice na Klení odboèuje doleva úvoz. Dnes slouí pouze jako polní cesta, pùvodnì to byla
silnì frekventovaná dopravní trasa vedoucí pøes vrch Ottenholz, kolem klenského kostela a odtud na Trhové
Sviny.
Jdemeli dál silnicí na Klení, pøijdeme k boím mukám z roku 1823. Odtud si mùeme uít krásný pohled
pøes døíve zmínìnou soustavu rybníkù na øetìz hor v pozadí mìsteèka.
O nìkolik krokù dál tìsnì u silnice leí hranièní kámen "1787 MB", dìlící katastr Beneova od obce
Valtéøov. Podél strmého úboèí kolem zachovalých barokních boích muk dojdeme na místo, kde se za
jasného poèasí nabízí vdìèný výhled na východ a severovýchod a do okolí Tøebonì a Jindøichova Hradce.
Pásy lesa a polí stoupajících od silnice na Ottenholz byly svého èasu majetkem spisovatele Josefa Gangla.
Svou namáhavou práci na kamenitých horských políèkách líèí v románu "Mein Berg", zatímco vynucený
prodej lesa mu poslouil jako námìt ke knize "Der letzte Baum".
V lesíkách vpravo pod silnicí padnou pozorovateli do oka rigoly, které jsou pravdìpodobnì pozùstatky
dávných polí. Toto tuení je zesíleno archeologickými nálezy, uèinìnými poblí. Cestou odboèující vlevo
dorazíme do osady Hennberg z 18.století. Kolem hájovny Daleken po dvouhodinovém putování vystoupáme
na Kohout. Tento se tìí, i kdy málo známý, geografickému významu. Trigonometr, který zde byl zasazen
v roce 1876 na základì zemského zamìøování, platí za støed Evropy. Z jeho vrcholu se nabízí témìø úplný
kruhový rozhled hlavnì na sever, daleko za Èeské Budìjovice.
Vysoký Kámen má skalnatý høbet s nádhernými výhledy, zároveò se hluboko dole uprostøed zelených
pastvin zrcadlí Panský rybník a skrze stromy prosvítá Klení, které patøí k nejstarím vesnicím v okolí. V
15.století zde Beneovtí získali velký dvùr, z nìho dnes Beneovu patøí u jen jedna louka. Na kopci se
uprostøed høbitova vypíná kostel sv. Vavøince se dvìma starými zvony ve vìi a se zajímavými ranì
románskými stopami ve zdivu. Po pravé ruce je nápadný zalesnìný kopec, v nìm se nalézají více èi ménì
zachovalá prehistorická pohøebitì. Dùkaz, e toto území bylo obydleno u v erém dávnovìku.
Z materiálù pana Wilhelma Sonnbergera volnì pøeloila Blanka Michlová
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Obecní knihovna Beneov nad Èernou Vás zve na
cestovatelské promítání

Irsko  vichni víme, e je, døíve se tam jezdilo na
jahody, jsou tam keltské køíe a Dublin, kam létá levnì
Ryan Air, pije se tam Guiness a znáte nìjakou irskou
hospodu poblí vaeho bydlitì.
Odpovídá výe uvedené vaí první pøedstavì o Irsku?
Myslíte si, e to staèí? Pokud ne, nenechte si ujít
pøednáku o zemi, která dlouze a tìce bojovala o své
místo na mapì Evropy, která v sobì nese nejedno
tajemství pohøebních mohyl starích ne pyramidy, je
plná nepøístupných Irù a zelených kopcù, ostrého vìtru a
kde dé prí horizontálnì na památky sahající a do dob
na úsvitu lidských dìjin!
Pøesvìdète se s naím hostem Honzou Harudou, e Irsko
je daleko zajímavìjí zemí, ne jste si doposud mysleli!

Beseda s motocyklovým nadencem a cestovatelem Martinem
Decarlim, který napsal knihu MAN MAN o ostrovì, kde se konají
nejznámìjí motocyklové závody na svìtì.
Kavárna pod vìí

Tématem besedy bude LIPNO  aneb co Kaplicko získalo a
ztratilo, II. èást. Vznik a vývoj stavby pøehrady. Poèátky
budování tehdy nejvìtí stavby v Èeskoslovensku, zmìny,
které to pøineslo do ivota lidí v okolí pøehrady. Zve Mìstská
knihovna Kaplice a KIC Kaplice ve spolupráci s Mìstem
Kaplice.
Kinokavárnì Kaplice

.
SRDEÈNÌ ZVEME.
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který se koná v budovì základní koly v Beneovì nad Èernou

S novým rokem pøináíme novou soutì. Budeme se
ptát vdy na nìco, o èem jsme psali v Ozvìnách. Své
odpovìdi posílejte na tel. 727 814 457 nebo na mail:
knihovna@benesovnc.cz. Do 20.ledna 2017.
Na výherce èekají drobné odmìny.
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