Beneovské

ozvìny

Srpen 2017

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

pro
pøihláené
Více na plakátech k akcím.

Od 31.7. do 14.8. 2017 ordinace MUDr. Radíka pouze v Kaplici.

Vstup 70,Kè
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V pátek 30. 6. 2017 probìhlo v tìlocviènì
základní koly ji tradièní slavnostní
rozlouèení se kolním rokem a devááky.
Nejdøíve pan øeditel ocenil úspìné áky
a rozlouèil se s odcházejícími pracovníky
a dìtmi, které pøistupují na jinou kolu
a gymnázium. Poté se ujali slova devááci 
pøipravili si dojemný proslov a prezentaci,
co ocenili zejména rodièe, jedno oko
nezùstalo suché. Následnì pasovali
souèasné osmáky na devááky, vichni
se spoleènì vyfotili a podepsali do obecní
kroniky. Nezbývá ne vem popøát krásné
prázdniny a deváákùm hodnì tìstí!
Klára Èechová

Letní hasièské soustøedìní
Kadoroènì èeká v èervenci na nae mladé hasièe letní soustøedìní pøed noèní soutìí v Beneovì Hoøe.
Bylo tomu tak i letos. Prùbìh soustøedìní Vám teï pøiblííme prostøednictvím nìkolika fotografií a zápisem
dìtí.
Zaèínali jsme v nedìli v podveèer na naí základnì na svazarmu. Na programu bylo pøedevím seznámení
s plánem prùbìhu soustøedìní a hry. A ráno to zaène naostro.
Pondìlí 17.7. 2017  Mazá(n)ci
Ráno nás vzbudil budík v 7 hodin. Mìli jsme 5 minut na to, abychom se oblékli a vyrazili
na rozcvièku. Vybìhli jsme na dopravní høitì vedle svazarmu, tam jsme si zabìhli
4 koleèka starí a 2 koleèka mladí. Potom kadý pøedvedl jeden cvik (celkem 20),
vyklusali jsme poslední koleèko kolem høitì a bìeli na ranní hygienu. Po snídani
a úklidu jsme si sbalili vìci na pøevleèení a pøesunuli se
na høitì, kde jsme trénovali útoky, tafetu dvojic, uèili se
uzlovat. Po pùl jedné nás èekal obìd a po obìdì jsme se
vrátili na svazarm. Po poledním klidu jsme dostali buzoly,
mapy a azimuty, podle kterých jsme mìli urèovat smìr
cesty. Ta nás dovedla k panu Ochozkovi, který má snìné
psy Husky. Dozvìdìli jsme se o nich spoustu zajímavých
vìcí a mohli jsme si je pohladit. Pomohli jsme je nakrmit
a kdo se odváil, mohl ochutnat psí granule. Nanosili jsme
jim vodu a a pak vyrazili na zpáteèní cestu. Veèer jsme si
promítli nae dopolední úkoky a probírali chyby.
Úterý 18.7. 2017  Soptíci
Po rozcvièce a snídani jsme vyrazili s celou skupinou na tùru. Vyfasovali jsme mapu a po lutých
turistických znaèkách jsme se mìli dostat na místo urèení. Vichni vyli s nadením, ale postupem èasu
radost vadla. Turistické znaèky nás vedly pøes Dluhotì do Skalin. Nìkterým u zaèalo docházet, e se jde
na Sokolèí. Cesta nahoru byla sice kratí, ale velmi prudká. Take jsme to obeli pohodlnìjí cestou.
Pokochali jsme se krajinou, nasvaèili se a porozhlédli jsme se po samotné zøíceninì. Pøi sestupu prudí
cestou nìkteøí úèastníci propadli panice z mravencù. Ale sestoupili jsme úspìnì. Na zpáteèní cestì jsme se
zastavili u jednoho známého hasièe ve Skalinách, kde jsme si trochu odpoèinuli, pohráli si se psy a doplnili
zásoby vody. Na dalí cestì nás èekalo pøekvapení. Kroky nás zavedli k horolezecké stìnì u pana Píny.
Kadý mìl dva pokusy, aby pøedvedl, co v nìm vìzí. Vem se to moc líbilo a probìhlo to kupodivu bez
zranìní. Jako poslední køest ohnìm byl ná jedineèný beneovský kopec. Po jeho zdolání tím jediným, na
co jsme se zmohli, bylo lehnout do postele. (To byl jen první pocit, nìkteøí li jetì ve volném èase trénovat
tafetu dvojic)
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Støeda 19.7. 2017  Jedlièky
Jeliko jsme na hasièském soustøedìní a poární útok i tafetu dvojic trénovali jen jeden den, chtìli jsme
celý den vìnovat tréninku. Plán znìl tedy takto: ráno budíèek v 7:00, dále rozcvièka, hygiena a snídanì.
Po snídani následoval pøesun na høitì, kde mìla být i dopolední svaèina. První polovinu dne a tudí i první
polovinu tréninku jsme mìli za sebou a li jsme na obìd. Po obìdì jsme si museli "odfrknout". A najednou
nastal problém. Zaèalo to nevinným poprcháváním, které se promìnilo ve sluný liják. A vem je jistì
známo, e hasièi se od jaktìiva bojí vody. Doposud jsme vechny trasy absolvovali pìky, ale v ten den
jsme se "poprvé" svezli. Kdy jsme dorazili na svazarm poøád prelo, a tak jsme li dodìlávat projekty
a psát kroniky. K veèeøi byly pekáèky na pivu, po kterých se nám spinkalo jako v nebíèku.
Ètvrtek 20.7.2017  Hasièi s.r.o.
Ve 2 ráno nás vedoucí Petra po skupinách
vzbudila. li jsme si sednout k teplému ohni
a na kadou skupinu èekal úkol. Mìli jsme
projít trasu po zapálených svíèkách a na konci
se vichni podepsat. Museli jsme tak pøekonat
svùj strach. Vrátili jsme se v poøádku nejen
k ohni, ale pak i do spacákù. Ráno nás jako
vdycky vzbudil otravný budík v 7. hodin.
Následovala rozcvièka, snídanì a dopolední
trénink. Ten byl tentokrát kratí, protoe jsme
mìli jetì spoustu pøíprav pøed odpoledním
ukonèením soustøedìní. Po krátkém poledním
klidu jsme si sbalili vechny vìci a uklidili
svazarm. A pak hurá do pøíprav na odpolední
pøekvapení pro rodièe. Pøivítali jsme je
zranìní a oni mìli za úkol nám poskytnout
první pomoc. Nìkomu to lo líp, nìkomu hùø,
ale oetøeni byli i ti, kteøí tam rodièe hned
na zaèátku nemìli. Nakonec jsme jetì
pøedvedli my, co jsme staèili natrénovat.
Rodièe nás pochválili a jeli jsme domù.
Tolik shrnutí oèima dìtí a mì nezbývá ne
podìkovat za to, e se vichni snaí a e je to
baví. Vedoucím pak za trpìlivost, které je pøi
práci s dìtmi vdycky potøeba.
Rùena Lepová
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Nìkteré úrazy vypadaly hrùzostranì,
ale vymýlely si je dìti pøevánì samy.
Hned v pátek (21.7.) po naem soustøedìní jsme mìli domluvenu návtìvu s ukázkou techniky a povídáním
o poární prevenci na letním táboøe Dálava, kde svùj volný èas tráví dìvèata z oddílu Fénix. V prùbìhu
odpoledne dolo nejen na povídání, ale tøeba také na závody v oblékání zásahového obleku a v teplém
odpoledni také na pøíjemnou sprchu. Odpoledne jsme si uili vichni.
RL
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Lucille dovedou potrápit hluboké duevní zmatky, a neví kudy kam. Její rodièe selhali a ona se
ze dne na den ocitla bez pomoci sama s malou sestrou. Musí èelit zraòujícím aspektùm lidské
existence, zvlá kdy si dala slovo, e malou Wren udrí ve své péèi. Není to nejlepí doba pro osudovou
lásku a jetì k tomu má Digby svoji dívku, Lucille ale ví s naprostou jistotou,...
Nic by nebylo tak vzdálené od pravdy jako tvrzení, e se má
atraktivní Amerièanka Anna dobøe. Nedìje se jí nic stralivého, pøesto vak nenachází v ivotì nic, z èeho
by se mohla radovat. ije v Curychu, jejím manelem je výcarský bankéø, jemu vychovává tøi dìti. Èas
tráví na hodinách nìmèiny pro cizince, péèí o domácnost  a se svými milenci. Ti pro ni pouze pøedstavují
zpùsob, jak utéct od vední reality a dokázat si vlastní hodnotu. Pøátel moc nemá, ty blízké u vùbec ne a ani
se nijak zvlá nesnaí si je najít. Den za dnem Anna pomalu pøeívá v jakési podivné prázdnotì
neastného osamìní, zatímco nad hlavou se jí pomalu stahují mraèna. Kdy je smrtelnì zranìn její syn,
nenapadne ji, e tohle je jen zaèátek tragédie
Bìhem degustaèního turné po nepøíli známém vinaøském regionu Gaillac zmizí
nejlepí svìtový kritik vín Gil Petty. O rok pozdìji je nalezen ve vinici na jihozápadì Francie, obleèený
do karmínového roucha Øádu boské láhve, spoleènosti, která se vìnuje propagaci gaillackých vín.
Pøivázaný ke køíi stál jako morbidní straák mezi øádky zralé vinné révy a zjevnì byl celou dobu pøedtím
uchováván v èerveném vínì. Pettyho vrah nikdy nebyl dopaden.
Kdy se po tøech letech Enzo Macleod do odloeného pøípadu znovu pustí, zjistí, e v napohled klidném
francouzském vinaøství vøe tvrdý boj plný chamtivosti, závisti a zoufalství. Enzovi se nabízí jeden
potenciální vrah za druhým: místní vinaøi, èlenové Øádu boské láhve, a dokonce i Pettyho dcera Michelle.
Co kdy je nìkdo z nich pøipraven Enza zastavit, i kdyby mìl zabíjet znovu?
Bohatì ilustrovaná, odborná a dùvtipná publikace o svìtì
RELAXACE, kterou lze do naich edých vedních dnù vnést pocity BEZPEÈÍ, KLIDU a ROVNOVÁHY.
Lze dnes vùbec 100% odpoèívat? Umíme to? Zvládáme uèit nae dìti kvalitnì odpoèívat?
e nelze vytvoøit intuitivní a zároveò edukaèní manuál? Dospìla jsem k závìru, e lze. Je dokonalý? Není
a nikdy nebude . Je to PRÙVODCE. Pomùe Vám pochopit základy RELAXACE, osvojit si techniky
Baby motýlích masáí. Jsem pøesvìdèena o tom, e jedním ze základù naí komunikace je DOTEK.
S knihou dostáváte obrázkový manuál, který Vám pomùe pochopit principy kadodenních rituálù.
Také o letoních prázdninách probíhá v úterních dopoledních
hodinách aktivita pro dìti. Vìnujeme se kníkám, tvoøení
nebo hraní her. Potkávat se budeme i v srpnu, take se na vás
tìím.
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kolní rok byl slavnostnì zahájen 1. záøí na námìstí v Beneovì. Po projevech vedení koly následovalo
promítání filmù pro actvo a veselice na høiti. Do koly bylo zapsáno 90 ákù.
Na základì výnosu ONV byl øeditel koly J. tefl pøeloen na tøeboòský okres, øeditelem byl jmenován
Frantiek Lika ze Sobìslavi. Uèitel J. Slípka byl pøeloen do Vyího Brodu, do Beneova nastoupily odborná
uèitelka Jana Rybáková a uèitelka domácích nauk Marie Petrù. Frantiek Lika vak v øíjnu na vlastní ádost
skonèil ve funkci a odstìhoval se do Opaøan. Na místo øeditele pøiel Ladislav Ambro, který pøedtím pùsobil
v Nových Hradech.
Od 1. 11. zaèaly pracovat zájmové krouky: ruský, recitaèní a pìvecký.
V nedìli 18. prosince uspoøádali áci støední koly v tìlocviènì vánoèní besídku. Bohuel úèast dospìlých
divákù byla mizivá. Velkému zájmu se ale tìila besídka národní a mateøské koly následující ètvrtek. Místní
národní výbor poukázal ákùm na besídku 1.500, Kè; øeditel koly spolu s èleny SRP rozhodli, e peníze
budou rozdìleny ákùm a uloeny na spoøitelní kníku jako základ ákovského spoøení.
Na stravu dìtí z dìtského domova byla z ministerstva kolství poukázána èástka 40.000, Kè.
Od ledna byla výnosem ONV propùjèena Radì starích církve èeskoslovenské z Kaplice jedna uèebna
k nedìlním bohoslubám (jedenkrát mìsíènì).
V únoru byl ve kole vyhláen "Týden vzorné práce". Pozornost byla vìnována lepí docházce, zvýené
osobní èistotì a zlepení prospìchu. áci vytvoøili kolektivní kresbu, kterou vìnovali JZD Beneov nad Èernou,
a poádali o pøevzetí patronátu. ádost byla kladnì vyøízena.
V dubnu byla svolána schùze SRP, na ní mìl být vysvìtlen význam této organizace. Projevila se vak
naprostá lhostejnost rodièù  dostavili se pouze dva.
V kvìtnu byla slavnostnì ustavena pionýrská organizace, její èinnost zapoèala se 14 èleny.
Pøípisem ze 14. dubna oznámil MNV v Beneovì úmysl pøejmenovat kolu na "Stalingradská". Toto bylo
dáno na vìdomí ONV. Dle platných naøízení musely být k tomuto pøejmenování dodány plány kolní budovy
a fotografie interiérù. Na dotaz, kdo ponese úhradu nákladù s tím spojených, prohlásil pøedseda MNV, e obec
nemá na podobné byrokratické nápady a e následky bude hradit ten, kdo tyto náleitosti naøizuje. Pùvodní nápis
mìli dle pøedsedy MNV odstranit sami uèitelé.
V rámci kvìtnových oslav zorganizovala tìlovýchovná jednota Sokol "Bìh vítìzství".
Dìti se bìhem kolního roku úèastnily brigád na vysazování stromkù v polesí ofín, dobývání brambor,
sbírání lnu, vytrhávání penátu a sbírání mandelinky.
Od 30. èervna uèitel Frantiek Parkos odeel ze zdravotních dùvodù na zdravotní odpoèinek a Marie
Parkosová z rodinných dùvodù byla pøemístìna na èeskobudìjovický okres.
kolní rok byl ukonèen 30. èervna 1950.
Z pamìtní knihy obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou zpracovala Blanka Dolanská

Pavel Mörtl)
Mnohokrát jsme slyeli vyprávìní o tom, e na Kohoutì, nejvyím vrcholu Slepièích hor, se nacházelo
pohanské obìtitì. Zalesnìný høeben nevysokých vrcholù s èetnými balvanitými útvary vyvolával v lidské
fantazii pocit neobvyklých událostí. Pøíkladem mùe být povìst, vztahujících se k druhému nejvyímu bodu
Slepièích hor  Vysokému kameni (Hohensteinu)  otevøení skály, matka touící po zlatu a zapomenuté dítì
uvnitø.
Takzvané Nebeské schody (Himmelstiege) vedoucí k vrcholu Hohensteinu, po nich stoupala zmínìná haminá
matka, byly údajnì vytvoøeny Kelty èi Germány. Podobnì je tomu s kameny, v jejich støedu nalézáme dùlky,
pøedstavující tzv. obìtní misky  napøíklad na Hradiském vrchu vlevo od toku Èerné nad Sobìnovskou
pøehradou.
Prokazatelným dokladem, ukazujícím na pøítomnosti dávných pøedkù v Slepièích horách se stal necelých 10 cm
dlouhý lidskou rukou vytvoøený pøedmìt. Jedná se o kamenný sekeromlat, který archeologové zaøadili do pozdní
doby kamenné  období kultury òùrové keramiky. Mlat byl nalezen v roce 1925 na jihovýchodnì k Beneovu
orientovaném návrí, zvaném Ottenholz. Zásluhou beneovského archiváøe a muzejníka Fritze Huemera
Kreinera se nález dostal roku 1932 do umavského muzea v Horní
Plané a odtud pak do èeskokrumlovského muzea. Existuje vak také
jiný archeologický názor, e sekeromlat byl nalezen poblí Sankt
Gabriely v lokalitì zvané Tøebíèko. Samotný nález jediného
sekeromlatu vak nemusí jednoznaènì potvrzovat, e toto území bylo
v pravìku trvale obydleno.
Sekeromlat  Slepièí hory, Beneov nad Èernou
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OHLÉDNUTÍ SE ZA 20. STOLETÍM (1939  1968)
Výstava fotografií a reálií z váleèných let, roku 1968 a z historie
pohranièní stráe.
Výstavní síò kina Kaplice

KAPLICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Skupina Spolektiv se vìnuje zpívané autorské hudbì s prvky
rocku, art folku a jazzu. Zpívají a doprovází se pøevánì na
akustické nástroje s pouitím klasických kytar a estistrunných
baskytar, dechových nástrojù, perkusí, etnických nástrojù i
moderních industriálních nástrojù a pøístrojù... Obèerstvení,
grilované pochoutky zajiuje Cafébar. V pøípadì nepøíznì
poèasí program v kinokavárnì...
Prostranství pøed kulturním domem Kaplice

Koncert folkové legendy Pavla almana Lohonky, který svým
hlasem a texty tìí publikum ji témìø pùl století. Koncert natáèí
Èeská televize. Rezervace vstupenek na tel. 720 342 950 nebo
na emailu: webmaster@hradynamalsi.cz. Koncert se uskuteèní
na 2. hradním nádvoøí s kapacitou 600 neèíslovaných míst.
Parkování zdarma na louce nad hradem.
Hrad Poøeín

.
Nové Hrady  Kulturnì spolkový dùm
.
Nové Hrady  Kulturnì spolkový dùm
Tøeboò  Schwarzenberská hrobka

KAPLICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
TANGO ARGENTINO  dokonalé spojení temperamentu a
vánì s umìleckým mistrovstvím hudebním i taneèním.
Pøedstaví se vám pìtice vynikajících instrumentalistù Escualo
quintetu, charismatická zpìvaèka Gabriela Vermelho  dritelka
ceny Alfréda Radoka a taneèní pár studia Buenos Aires Tango
nebo Tangueros. Obèerstvení, grilované pochoutky zajiuje
Cafébar. V pøípadì nepøíznì poèasí program v kinokavárnì...
Prostranství pøed kulturním domem Kaplice

Nové Hrady  sál ZU, Státní hrad
Nové Hrady  sál ZU, Státní hrad
Nové Hrady  Kulturnì spolkový dùm

Zájezd do veèernì osvíceného Lince na tøíhodinovou plavbu po
Dunaji s bohatým rautem jiních zemí a temperamentní ivou
hudbou. KIC Kaplice zajiuje autobus z Kaplice do Lince a zpìt.
Dalí informace v KIC Kaplice.
Linec, Rakousko

Obec Beneov nad Èernou zve na koncert
k ukonèení prázdnin na Svazarmu
1.9.2017
Hraje Akia B.A.
Více na plakátech k akci.
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Známé dvojice z minulého èísla: Laurel a Hardy, Rendl a
Hopkirk, Doyl a Bodie, Bony a Clyde (Klid), Paraplíèko a
Pìnièka, Cézar a Kleopatra, Remus a Romulus, Faust a
Markétka, Melicharová a Joná, Hanzelka a Zikmund, Samson a
Dalila, David a Goliá, Pudr a Benzín, Daøbuján a Pandrhola,
Ctirad a árka

Sbìrné místo pro Vae kabelky
také na Obecním úøadì
v Beneovì nad Èernou

První správné odpovìdi poslaly

A úkol na srpen? V následujících vìtách najdìte názvy jedlých
hub. Øeení polete na knihovna@benesovnc.cz do 20.8.2017.
Na první tøi správné odpovìdi èeká drobná odmìna.
Sjeli Ohøi, Berounku a Vltavu.
Tak snadno, jako základní kolu absolvoval i gymnázium.
Pøivezli karedé poèasí.
Takovou sochu, jako je svatý Václav, kadý zná.
Sáòkaøská dráha se nachází v obci Smrovka.
Pøivezli uhlí, vagón je úplnì plný.
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