Beneovské

ozvìny

Èervenec 2017

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
jak mávnutím proutku se ocitáme
v polovinì roku. Nastává èas léta,
prázdnin a dovolených. Dìti nedoèkavì
poèítaly dny vysvìdèení a tìily se na dny
volna. Pøeji vem, aby léto probìhlo
pohodovì a vichni jste si uili sluníèka
a odpoèinku.
Z obce:
V letních mìsících se i nadále bude
pokraèovat v obnovì chodníkù na námìstí.
Dále zapoènou práce na prodlouení
vodovodu a kanalizace v Beneovì
nad Èernou.
V Lièovì se buduje provizorní most a poté
zaènou práce na rekonstrukci stávajícího
mostu.
Potkávat lidi nebo se s nimi setkávat není
toté: k tomu druhému potøebujeme trochu
èasu a vnímavé srdce.
Veronika Zemanová Korchová
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Ve støedu 10. kvìtna jsme zorganizovali pro 7.  9. tøídu exkurzi do rakouského koncentraèního tábora
Mauthausen. Problematiku holocaustu a II. svìtové války probíráme jak v dìjepise, tak v literatuøe, ale u si
jistì nedovedeme úplnì pøedstavit, jaká zvìrstva byla nacisty páchána. Památník v Mauthausenu, který je
mimochodem velmi dobøe organizovaný a pøístupný s audioprùvodcem témìø volnì, nám pomohl lépe
pochopit, co to vlastnì holocaust byl. Proli jsme si celý tábor, od barákù, kuchynì, sklepení, zázemí SS, a
po pietní místa, kam se odváel popel, a také plynovou komoru a pece. Øíct, e se nám v koncentraèním
táboøe líbilo, jistì není správné slovo, rozhodnì to vak byl pro vechny, vèetnì uèitelù, velmi silný záitek.
Klára Èechová, uèitelka

Ve dnech 22.  26.5. probìhla v Základní kole akce VAØÍME PODLE PØÁNÍ NAICH DÍVÈIN A KLUKÙ
Do jídelníèku byla zaøazena jídla, která dìtem nejvíce chutnají.
V poadavcích bylo zaøazeno:
 pìt polévek, z toho po jedné zeleninové a lutìninové
 pìt hlavních jídel, z toho po jednom s rybou, s vaøenou zeleninou a bezmasý pokrm
 tøi zeleninové saláty
 tøi mouèníky
Body získala:
 polévka: penátová, kulajda, bramborová s houbami
 z hlavních jídel: peèené kuøe, èevabèièi s karotkou, obalované rybí filé se sýrem, svíèková na
smetanì, gulá, rizoto, hamburger, pizza, meruòkové knedlíky a buchtièky s krémem
 saláty: z èínského zelí, ledový, z míchané zeleniny
 mouèníky: perník, pikot s èokoládou, bábovka, trùdl

polévka: hovìzí s perlièkami, guláová, rajská, èesneková
hlavní jídlo: smaený sýr, hranolky, tatarská omáèka; kuøecí øízek, brambor; pagety s vepøovým masem;
perníkové knedlíky s krémem; vepøová peèenì, zelí, bramborový knedlík
salát:
okurkový, rajèatový, mrkvový s ananasem
mouèník. Bublanina, perník, pudink s pikotem
Jaké poznatky pøináí akce Vaøíme na pøání naich dìtí?
Je jasné, e superchutné obìdy (pøání dìtí) v rámci kolního stravování mohou být v delím èasovém období
zdravotnì problematické.
Kvalita a chu nabízených obìdù je zejména v rukou jídelen respektujících legislativu.
Chceme zdravé dìti?
Podporujme a motivujme je k pozitivnímu pøístupu v oblasti zdravého stravování ji doma.
Kolektiv kolní jídelny
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probìhlo ve ètvrtek 22.6.2017, letos ve velmi teplém poèasí.

byla v kostele Sv. Jakuba Vìtího v Beneovì nad Èernou vìnována pøedevím Svatojakubské
cestì do Santiaga de Compostela. Dìkujeme vem, kdo se na pøípravì a prùbìhu programu podíleli.

Souèástí programu byla výstava
keramických prací dìtí z výtvarné
dílny Maèek.

Dne 10.6.2017 jsme vyrazili na naí první krajskou soutì do Jindøichova Hradce. Spolu s mui ze
Sobìnova bojovat o nìjaké to krásné místo. Celý den zaèal pro nìkteré z nás tìkým vstáváním ve 4:45. Do
Jindøichova Hradce jsme pøijeli kolem pùl osmé a po pøíjezdu následovalo hned nahláení obou drustev, pøi
nahláení nám zkontrolovali obèanské prùkazy, èlenskou prùkazku SDH a jeden z drustva vdy namátkovì
proel dechovou zkoukou. Zahájení soutìe bylo v 8:30, kde nám øekli základní pravidla a upozornìní. Po
ukonèení nástupu odstartovala první disciplína, tafeta 4x100m s pøekákami muù i en zároveò. Zde se
mui ze Sobìnova umístili na estém místì a eny z Beneova na tøetím místì. Toto umístìní se zaøadilo do
celkového hodnocení. Po této disciplínì
následovala dalí, 100m s pøekákami pro
jednotlivce, kde se nìkteøí z nás umístili v první
desítce. Po disciplínì 100m s pøekákami pøiel
na øadu poslední poární útok. Kadé drustvo
bìelo na stejnou okresní mainu, proudnice a
nástøikové terèe. Poární útok nás bohuel
posunul na ètvrté místo a mue se Sobìnova na
páté místo.
Tímto bych chtìla podìkovat tìm, kteøí nás
celou dobu pøipravovali a mìli s námi trpìlivost.
POARNÍMU SPORTU A HASIÈÙM ZDÁÁR!!
Natálie Trojáková

Beneov ENY  4.místo , Sobìnov MUI  5.místo
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V sobotu 24.6.2017 se na hasièském høiti v Beneovì nad Èernou
po roce opìt sely soutìní týmy mladých hasièù z blízkého i
vzdálenìjího okolí k ji tradièní soutìi v poárním útoku
O pohár starostky obce. Krásné poèasí bylo jako dìlané pro
celodenní pobyt dìtí i dospìlých na èerstvém a zdravém vzduchu.
Soutìe se zúèastnilo celkem 14 drustev a nae dìti byly velmi
úspìné.
Po soutìi na vechny dìti èekaly zábavné a soutìní atrakce, které
pro nì ke Dni dìtí pøipravili nai myslivci, fotbalisti a hasièi. Za
kadý splnìný úkol dostali úèastníci sladkou odmìnu.
Celodenní akce byla, dovolím si napsat, úspìnì zavrena
koncertem kapely zakázanÝovoce. Hudbu i tanec si uili dìti i
dospìlí.
Za vechny organizátory dìkuji tìm, kteøí se aktivnì zúèastnili
naeho programu, a dìkuji samozøejmì i vem organizátorùm,
protoe bez nich by se akce nevydaøila. Take díky vem.

1. Pøídolí
2. Beneov nad Èernou

34:27
34:42

1. Pøídolí A
2. Beneov nad Èernou A
3. Beneov nad Èernou B
4. Pøídolí B
5. Romitál na umavì
6. Pernek

16:46
18:13
18:16
19:98
31:61
39:08

1. Beneov nad Èernou
2. Pøídolí
Rùena Lepová 3. Romitál na umavì
4. Dolní Dvoøitì
5. Otìvìk
6. Pernek
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15:46
16:63
18:62
20:40
24:33
28:97

Pøichází doba cestování a dovolených, tak co trocha informací o ostrovech pokladù? Tøeba na
nìkterý z nich na své prázdninové cestì narazíte.
Piráti, ukryté poklady a jejich hledaèi. Vydejte
se po stopách nejznámìjích pirátù námoøní historie. Cílem výpravy je jedenáct tajuplných ostrovù v
rùzných koutech svìta, od Kokosového ostrova, který patrnì poslouil jako inspirace pro Stevensonovu
knihu Ostrov pokladù, pøes australský ostrov Lorda Howea a po malajsijský Balambangan. Aèkoliv tato
místa dìlí tisícikilometrová vzdálenost, jedno mají spoleèné. Legendy praví, e právì zde by se mohl
ukrývat bájný pirátský poklad. Právì zde prý snad ukryl svou koøist slavný Benito Bonito èi kapitán William
Kidd!
A teï z trochu jiného soudku, i kdy neménì zajímavé ètení.
: Není knìz jako knìz  Zbigniew
Czendlik je toho skvìlým dùkazem. Studium Bible je podle nìj nuda, nerad zpovídá své farníky, a chceli
nìkdo pokøtít, dlouho ho odrazuje. Miluje eny, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodì je jako doma.
Co má napsáno na dveøích lonice? Proè se mu nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá celibát? K èemu by vedl
své dìti a co je v ivotì nejdùleitìjí? Ale hlavnì  jak to, e u nás nemáme natøískané kostely? Tato kniha
vám odpoví na mnoho podobných otázek. Nahlédnete do soukromí jednoho pozoruhodného mue a zjistíte,
jak vnímá mezilidské vztahy, ivot i Boha. Není vylouèeno, e vás zbaví nìkterých pøedsudkù a zkreslených
pøedstav, proto ji ètìte pouze na vlastní nebezpeèí.
A je naèase se vrátit domù. Kdyby Vám nestaèilo, e ve Slepièích horách bydlíte, zkuste si pøeèíst
, které vydalo kninì
vzpomínky písmáka, evce a veøejného èinitele z Trhových Svinù,
Mìsto Trhové Sviny. Kníka nese název
a Vy se dozvíte nejen proè, ale také jak se tu kdysi ilo,
vyzvánìlo, dokonce èarovalo a mnoho dalích zajímavostí.
A teï nìco do batohù pro mláde.
"Je to hranice bolesti a utrpení, která dìlí chlapce od muù," øíkal Emil Zátopek. Právì posouvání mezí
moností vlastního tìla z nìj udìlalo fenomenálního bìce a jednoho z nejslavnìjích sportovcù historie.
Kdy na olympijských hrách v Londýnì v roce 1948 vyhrál bìh na deset kilometrù a na pìtikilometrové trati
skonèil druhý, nepovaoval to za velký úspìch. Z následující olympiády v Helsinkách pøivezl tøi zlaté
medaile a stal se legendou, ale pøipsal si i dùleitìjí vítìzství  postavil se proti reimu za svého kolegu
Stanislava Jungwirtha a prosadil, aby vùbec mohl na olympiádu odcestovat. Nejvìtí úspìchy Emila
Zátopka i jeho seznámení s celoivotní láskou Danou mùeme znovu proít díky libretu Jana Nováka a
vizuálnì opojnému provedení Jaromíra 99 v komiksovém pøíbìhu
Tyto i dalí novinky najdete v naí knihovnì a seznámit se s nimi mùete také na
http://www.infocentrumbenesovnc.cz/ pod zálokou online katalog.
Také s letoními prvòáèky jsme se zúèastnili akce
, poøádané
Svazem knihovníkù a informaèních pracovníkù (SKIP) a Obecní knihovnou Beneov nad Èernou.
V prùbìhu kolního roku dìti s paní
uèitelkou navtìvují knihovnu a na
závìr tìchto aktivit je èeká slavnostní
pasování na ètenáøe a pìkná kníka
jako dárek. Letos pasování probìhlo
ve støedu 21.èervna.
Rùena Lepová
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Spisovatel Vlastimil Vondruka a skupina Ginevra Vás zvou
na výlet za høíchy naich pøedkù! Co vechno se mùe semlít
v renesanèním enku, kde se sejde pár potulných trubadúrù,
mistr svobodných umìní a krásná enkýøka a sklepnice.
Pøedstavení není vhodné pro dìti a karohlídy! Obèerstvení
na hradì. S sebou deky. Poøádá Sdruení Hrady na Mali.
Hrad Poøeín
Vstupné 180, Kè
Podìkování ZU F. Piingera Trhové Sviny
ZU Trhové Sviny velice dìkuje za podporu a
vstøícnost obci Beneov nad Èernou pøi poøádání
Závìreèného a absolventského koncertu v rámci
ZU OPEN. Dále bychom rádi podìkovali paní
Rùenì Lepové za její ochotu a pomoc v rámci
celého kolního roku.
Krásné a slunné léto pøeje vedení a zamìstnanci
ZU F. Piingera Trhové Sviny

Také o letoních prázdninách bude probíhat vdy
v úterý dopoledne

od 9:00 do 12:00
budeme èíst, tvoøit a hrát si.

OHLÉDNUTÍ SE ZA 20. STOLETÍM (1939  1968)
Ve støedu 12. 7. od 17.00 hodin vernisá výstavy fotografií a
reálií z váleèných let a roku 1968, její souèástí bude beseda:
Rok 1968 z pohledu rehabilitovaného vojáka.
Výstavní síò kina Kaplice

Taneèní veèer s Podhorankou.
Obèerstvení, grilované pochoutky zajiuje Cafébar.
V pøípadì nepøíznì poèasí program v kinokavárnì...
Prostranství pøed kulturním domem Kaplice
28. èervence, pátek od 20.00 hodin
CRAZY DOGS  KAPLICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Taneèní veèer. Nechte se strhnout tepajícím rytmem Rock
n Rollu. Na jevitì pøijde král rokenrolu  Elvis Presley...
Obèerstvení, grilované pochoutky zajiuje Cafébar.
V pøípadì nepøíznì poèasí program v kinokavárnì...
Prostranství pøed kulturním domem Kaplice

A kdy?

Take si u teï mùete, milé dìti, naplánovat
cestu do knihovny, pokud budete doma a
nebudete mít jiný program.

Øeení pøesmyèek z minulého èísla:
BOROVANY, KAPLICE, VYÍ BROD, ZLIV,
PRACHATICE, BOHDALOVICE, NETOLICE,
LEDENICE, VODÒANY
První správné odpovìdi poslaly

Úkol na èervenec je tady.
Øeení polete na knihovna@benesovnc.cz do
20.7.2017. Na první tøi správné odpovìdi èeká
drobná odmìna.
Laurel a.........., Rendl a ........, Doyl a ........, Bony a ....,
Paraplíèko a ....., Cézar a ...., Remus a .....,Faust a ......,
Melicharová a ........, Hanzelka a .........., Samson a .....,
David a ......., Pudr a ......., Daøbuján a ......, Ctirad a ...
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kolní rok byl zahájen 1. záøí za úèasti 80 ákù a 5 uèitelù. Novinkou bylo zavedení kroukù 
pøírodovìdného, tìlovýchovnìbranného a dramatického.
3. záøí bylo smutným dnem v naich dìjinách  zemøel dr. E. Bene. 9. záøí byla uspoøádána tryzna
za zemøelého presidenta za úèasti actva, také záduní me byla 13. záøí slouena v místním kostele za úèasti
kolních dìtí.
Dùkazem budovatelského úsilí byly ákovské brigády. 12.  15. záøí odpracovalo 70 ákù 1 600 hodin
pøi zpracování ovoce ve firmì A. Hoøínka. Vrcholný výkon podal ák III. roèníku Koøínek, který sám
zpracoval 68 kg ovoce. 312 hodin odpracovaly dìti pøi trhání lnu v Rychnovì u Nových Hradù.
V øíjnu bylo vzpomenuto výroèí Mnichova pod heslem "U nikdy Mnichov!"
Dramatický krouek pøi oslavách 30 let samostatné ÈSR pøedvedl pásmo s úryvkem Èapkovy hry
Ze ivota hmyzu, dále áci vysázeli ovocné stromy (305 vestek), v budovì MNV probìhlo slavnostní
vyhláení splnìní dvouletky, slavnost pokraèovala kulturními akcemi a ohòostrojem.
7. listopadu na poèest VØSR áci pøedvedli pásmo "My a Sovìtský svaz", oslavu zakonèil film Rutí
partyzáni. Ve se konalo pod heslem "Bez Velké øíjnové revoluce nebylo by ani naeho svobodného státu".
1. listopadu byl znovu otevøen dìtský domov, pøihláeno bylo 15 pøespolních dìtí.
Narozeniny presidenta K. Gottwalda uctila kola vystoupeními a zasláním blahopøejného telegramu.
Uèitelé støední koly odpracovali jako dar k narozeninám pana presidenta 24 hodin na stavbì obytných
jednotek v Kaplici.
V listopadu dìti pomohly nemocnému rolníku panu Sokolíkovi pøi dobývání brambor, tato akce pøispìla
k utuení pøátelství dìtí a dospìlých osídlencù.
Pøed Vánoci se konala besídka
s výstavkou dìtských knih.
2. ledna se actvo shromádilo
v kreslírnì, kde øeditel koly vysvìtlil
význam pìtiletého plánu a vybídl dìti, aby
pøispìly ke zdaru pìtiletky.
28. února 1949 odeel K. Kozlík
z funkce krajského kolního inspektora,
na jeho místo nastoupil øeditel národní
koly v Èeském Vrbném Bohuslav Vin.
Dìtská taneèní druina z Beneova
se zúèastnila okresního kola STM
v Kaplici a kvalifikovala se do krajského
kola, které probìhlo v dubnu v Èeských
Budìjovicích. Taneèní dvojice Jolana
lejgerová a Helena Javùrková získala
první cenu a postoupila do zemského kola
v Ostravì. Pro nedostatek penìz se dívky
zemského kola nezúèastnily.
19. èervna byl uspoøádán okrskový
dìtský den za úèasti kol z Beneova,
Kuøí, Skalin, Èerného Údolí a Klení.
kolní rok byl zakonèen 30. èervna.
Z pamìtní knihy obecné a mìanské koly v Beneovì
nad Èernou zpracovala Blanka Dolanská
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