Beneovské

ozvìny

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Záøí 2015

Svìcení nového hasièského praporu v kostele sv. Jakuba Vìtího pøi pøíleitosti oslav 135. výroèí zaloení
hasièského sboru v Beneovì nad Èernou.
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ke 135 výroèí zaloení sboru v
Beneovì nad Èernou probìhly o ètvrtém
srpnovém víkendu. V sobotu, 22.8. probìhla
tradièní hasièská soutì dospìlých Memoriál
Jiøího Sládka, ale jetì ne se dostali netrpìliví
soutìící na øadu, pøedala starostka obce
Veronika Korchová hasièùm nový hasièský
prapor. Druhý útok dospìlých byl losovaný 
soutìící si losovali, na které pozici pobìí a
èasto si vylosovali pozici, kterou jetì nikdy
nedìlali. Tento útok se nepoèítal do celkového
poøadí.
O hudební doprovod se bìhem sobotního
odpoledne i veèera postarala hasièská kapela
Boejáci. Zdálo se, e vichni byli spokojeni a
nemohli jsme je dostat na kutì. Nedalo se ale nic
dìlat, protoe nedìlní ráno bylo opìt pracovní.
Èekala nás tentokrát dìtská soutì, která v této
dobì není vùbec obvyklá. Dìti bývají o
prázdninách mimo domov a je tìké dát
dohromady jednotlivá drustva. Pøesto se soutìe
zùèastnilo 10 drustev. Dvì sloily dokonce dìti,
které byly na táboøe v Nakolicích u Nových
Hradù a o soutìi se dozvìdìly náhodou.
Jak to celé dopadlo, vidíte v celkových
výsledcích.
Závìreèným bonbónkem dvoudenní akce byl
koncert nejstarí jihoèeské kapely Babouci.
Za to, e se celá akce vydaøila, a e drobnìjí
problémy, které se øeily, nebyly z pohledu
divákù vidìt, patøí velký dík vem, kdo se na
pøípravì a poøádání akce podíleli. Bez nich by to
nelo.
Finanènì se na zajitìní podíleli Obec Beneov
nad Èernou, Bentex Automotive a.s., Pokrývka
s.r.o., ÈEZ, Rybáøství tiptoò, Jiøí Kníek,
Jednota Kaplice, Jindøich Holman a nai
beneovtí koledníci.
Vem touto cestou jetì jednou dìkujeme a
tìíme se brzy znovu nashledanou.

D. Dvoøitì
Beneov n. È. A
Veleín A
Besednice

28:89
23:48
24:45
N


25:15
20:82
26:38

8.
4:
5:
12.

Skøidla
N
Sobìnov
25:16
Mojné
39:53
Veleín B
26:09
Kájov B
20:51
Pøíseèná B
22:60
Beneov n.È legendy N
Malonty
40:66
Besednice B
N
Beneov nÈ.za Jirku 38:74

32:84
25:78
26:27
25:86
37:95
N
27:71
37:55

24:93

12.
6.
10.
7.
2.
3.
12.
11.
12
9.

D. Dvoøitì
Beneov n. È A
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Rùena Lepová

Na pøelomu èervence a srpna nabídla Komunitní kola
rodièùm a dìtem monost vyuít pøímìstský tábor
Hrajeme si o prázdninách. Jednalo se o 14 dní od 27. 7.
do 7. 8., tedy v období, kdy není v provozu ani mateøská
kola, ani kolní druina. K realizaci nám byly
zapùjèeny prostory MC Klubíèko a zahrada M,
stravování bylo zajitìno v Hotelu Èerná. V prvním
týdnu se pøímìstského tábora zúèastnilo 15 dìtí, z toho 4
dìti mimo beneovské, v druhém týdnu dìtí 6.
S kolegyní Hankou Ferenèíkovou jsme se snaily, aby
nelo o pouhé hlídání,
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ale o aktivní proití
prázdninových dnù, a proto se
celý tábor nesl v tematicky
zamìøeném duchu. S dìtmi jsme
plnily projekt Hurvínkovy cesty
do pøírody, jeho souèástí bylo
nejen výtvarné tvoøení a rùzné
aktivity, ale i napøíklad exkurze
do beneovské pstruhárny.
Myslíme si, e prázdninové
Hrajeme si bylo úspìné,
dìtem se líbilo a rodièe ho ocenili
a e v pøípadì zájmu by se z nìj
mohla stát letní tradice.
Dìkuji vem, s jejich pomocí èi
svolením se mohl tento tábor
realizovat.
Klára Èechová

Se zaèátkem nového kolního roku na své pøíznivce opìt èekají
pøi
Komunitní kole Beneov nad Èernou, z.s. Zaèátek výuky je plánován na druhou polovinu záøí, cca ve
tøetím záøijovém týdnu. Datum jetì upøesníme.
Kromì jazykù se opìt rozbìhne
, ale to bude u zaèátek øíjna. Poprvé si tedy mùete pøijít zacvièit
5.10.2015 od 17:00 do sportovní haly.

Ve kolním roce 1927  28 bylo zapsáno 40 ákù. Pøed zápisem probìhla protièeská agitace ze strany
Nìmcù, a protoe vìtina Èechù byla hospodáøsky závislá na Nìmcích, èást dìtí navtìvovala kolu
nìmeckou.
O to významnìjí se jeví, e slavností organizovaných èeskou kolou, se hojnì úèastnili i dospìlí.
Tradiènì je to napø. oslava vzniku samostatné Èeskoslovenské republiky.
Pøi obecných volbách v øíjnu 1927 zaznamenali Èei úspìch. Èeská kandidátka získala 130 hlasù a tím 4
mandáty v obecním zastupitelstu. Øídící uèitel Karel Kozlík byl zvolen do obecního zastupitelstva i do
obecní rady. Po nìkolika stoletích Èei opìt získali právo mluvit do obecních vìcí a nést za nì odpovìdnost.
Ministrestvo kolství a národní osvìty pøemìnilo výnosem druhou zatímní tøídu na definitivní.
15.února 1928 se áci i uèitelé zúèastnili pohøbu vikáøe Jana Suchana, bývalého uèitele náboenství.
Øídícímu Karlu Kozlíkovi byla ministerstvem udìlena delí zdravotní dovolená, proto byl stanoven
výpomocným uèitelem Jan Tomaier, který doposud pùsobil na mìanské kole v Èeském Krumlovì.
Pokraèovala i spolupráce s Národní jednotou poumavskou  dolo ke zøízení spolkové knihovny NJP v
Nìmeckém Beneovì.
actvo zaznamenalo úspìch na krajanské výstavì v Èeských Velenicích. Èeská zemská komise pro péèi
o mláde v Èechách udìlila kole diplom díkù a uznání za úèinnou pomoc o záchranu èeského dítìte.
V èervnu obec baráèníkù opìt pozvala zdejí kolu na spoleèný výlet meninových dìtí do Prahy. V
èervenci uspoøádal ústøední výbor NJP pro dìti ze "znìmèeného území" také zájezd do Prahy. Dìti byly
pozvány k panu prezidentu Masarykovi, který je pøivítal a pohostil. Tohoto zájezdu se zúèastnilo 15 dìtí,
které nebyly v Praze v èervnu.
Nìmecký "Kulturverband" zøídil v Nìmeckém Beneovì opatrovnu, která mìla být otevøena od 1.záøí
1928 v domì bývalé èeské koly. Správa èeské koly reagovala ádostí o zøízení èeské mateøské koly, je
by tvoøila souèást zdejí koly, aby nedolo k odnárodòování èeských dìtí v nìmecké opatrovnì.
Vzdor nìmeckému úsilí zaznamenal èeský ivel velký pokrok a rozvoj.
Na základì kolní kroniky zpracovala B. Michlová
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TJ Sokol Beneov nad Èernou v letoním roce ukonèil jubilejní 20 sezónu nepøetrité úèasti v okresních
soutìích. V roce 1994 vyel v èeskokrumlovském deníku èlánek, z nìho cituji:

.. .Sobotní dìní na zdejím stadionu, jeho vzhled je obrazem jetì donedávna trvající stagnace, je vak
pøece nìèím výjimeèné. S prvním roèníkem Memoriálu Josefa Chýleho po letech znovu oívá tradice
kopané, kterou v Beneovì tento sportovec tìlem i duí kdysi zaloil.
Povídalo se o tom u hodnì dlouho, e by se mìl v Beneovì hrát fotbal, zavzpomínal vedoucí mustva
a trenér malé kopané Jaroslav Maleninský, kdy jsme spolu s beneovským starostou ing. tefanem
Èajanem usedli na chvíli na nízkých lavièkách v atnì. Oba mi pøipomnìli, e z volejbalu se v Beneovì
stal u masový sport, ale s kopanou to jaksi nelo,
i kdy za pùsobení legendárního Josefa Chýleho,
kterého znal celý sportovní okres, proel
výchovou na zeleném trávníku skoro kadý
beneovský kluk. Teï tu byla spousta mladých
klukù, kteøí nemìli ve volném èase do èeho
píchnout, a tak jsme si øekli, e zaèít musíme a
pøihlásíme se do soutìe alespoò v malé kopané. ..
... Zatímco na travnatou plochu høitì nastupují
ètyøi drustva k prvnímu turnaji v malé kopané v
historii, který nese název Josefa Chýleho, mnozí z
hráèù jetì vzpomínají na vèerejí remízu 3:3 v
rakouském Windhagu, která ukázala, e ani ance
velkého fotbalu nejsou v Beneovì ztraceny.

Vítìzové okresní soutìe 1995/96:
Z eva. P.Troják  pøedseda oddílu, L.Vrána, Novotný, Morong,
Marek, Benda, M. Èajan, M. Malý, trenér J. Staník
Dole: J. Smolen, Hopfinger, Grenar, P. Smolen, R. perker

Záøí 1997  kopání jam na sloupy pro ochranné sítì u høitì.
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FC ROMO ÈK
SO BENEOV N È
FK V.BROD B
SO BENEOV N È
DY SVÌTLÍK
SO BENEOV N È
FC LIPNO
SO BENEOV N È
SK HOLUBOV
SO BENEOV N È

FK DY V.BROD
SO BENEOV N È
SO CHVALINY
ROM. NA UM.
SO BENEOV N È
ZL. KORUNA
SO BENEOV N È
D.DVOØ./H.DVOØ.
SO BENEOV N È
HR. MALONTY
SO BENEOV N È












SO BENEOV N È
SK HOLUBOV
SO BENEOV N È
SKF ROMBERK
SO BENEOV N È
SO H.DVOØITÌ
SO BENEOV N È
FC ROMO ÈK
SO BENEOV N È
FK V.BROD B













HLÁSÍ
NE 6.9.2015
NE 13.9.2015
NE 20.9.2015
SO 26.9.2015
NE 4.10.2015
NE 11.10.2015
NE 18.10.2015
SO 24.10.2015
NE 1.11.2015

SO BENEOV N È
Sm. H.PLANÁ
SO BENEOV N È
SO BENEOV N È
FC U FRYMBURK
SO BENEOV N È
HOLUB/KØEME
SO BENEOV N È
ÈER.FC VLTAVA
SO BENEOV N È
FC LIPNO

PO 28.9.2015
NE 30.8.2015
SO 5.9.2015
SO 12.9.2015
NE 20.9.2015
HLÁSÍ
NE 4.10.2015
SO 10.10.2015
NE 18.10.2015
NE 25.10.2015
NE 1.11.2015

15:00
15:00
15:00
13:00
15:00
15:00
15:00
11:00
14:00

10:30
12:30
14:30
10:00
12:30
12:30
10:00
12:30
14:00
11:30

Øídíte autobus. Na první zastávce naberete 28 lidí a z toho dva mají modrou èepici. Na druhé zastávce 19 z
tìchto lidí vystoupí a zároveò 11 lidí nastoupí a z toho jeden má èervenou èepici. Kdy pøijídíte na tøetí
zastávku, jsou v autobuse pouze dva lidi s èepicí. Na této zastávce vystoupí 3 lidé z tìch, co nastoupili jako
první a 5 lidí z tìch, kteøí nastoupili jako druzí. Navíc pøistoupí 10 zcela nových lidí, z nich dva mají
zelenou èepici. Na ètvrté zastávce vystoupí 12 lidí, a kdy se autobus rozjede, jsou v autobuse jen tøi lidé s
èepicí. Jakou barvu oèí má øidiè?
 co vidíte na obrázcích?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Na minulé fotografii byl táborový totem z
táboøitì na Tøebíèku.
Správnou odpovìï poslali: Suchnová Blanka,
Vaniová Vlasta, Mannová Hana, Fibigerová
Vìra , Hlaváè Petr
Odpovìdi k dalí soutìní fotografii posílejte na
adresu knihovna@benesovnc.cz nebo SMS na
tel. 727 814 457 do 20. záøí 2015.
Pro výherce máme pøipraveny drobné ceny.
RL
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I
první køí. výprava
G bitva na Moravském poli
C bitva u Lipan
E bitva na Bílé hoøe
D válka Severu proti Jihu
A bitva u Hradce Králové
J
první sv. Válka
H vietnamská válka
F válka v Perském zálivu
B válka v bývalé Jugoslávii

/ 1096/
/ 1278/
/ 1434 /
/ 1620 /
/ 1861 /
/ 1866/
/ 1914/
/ 1954 /
/ 1990 /
/ 1992 /

Prostøednictvím textu a komiksu dává kniha
nahlédnout do lidských osudù výjimeèných osobností, které vynikly ve svém oboru, pøípadnì
otevøely novou cestu vývoje. Nalezneme zde 27 pøíbìhù pozoruhodných lidí  umìlcù, vynálezcù,
vìdcù i podnikatelù. Nìkteøí za celý svùj ivot nai zemi neopustili, jiní odjeli do cizích mìst
bádat èi tvoøit, dalí se vydali na druhý konec svìta poznávat cizí národy. Jak plynuly jejich
ivoty? lo jim ve hladce, nebo se potýkali s potíemi, závistí èi nepøízní osudu? Usilovali o svùj cíl ji od
mládí, nebo k nìmu doli náhodou? Jejich ivotní cesty byly rùzné, nìkteøí se proslavili ji za svého
ivota, mnozí vak byli zapomenuti a znovu objeveni a pozdìji. Ale vichni jsou to lidé, na které bychom
mìli být hrdí.
Staroèeský pitaval obsahuje 40 pøíbìhù, vìnovaných "zlým
èinùm", slavným lapkùm (Grasel), arlatánùm (Kelly), mordùm èi jiným tragickým událostem (støety
pytlákù s hajnými), nìkdy i støetùm úsmìvným (Kozí vojna v Chudenicích). Publikace se vìnuje jak
pøíbìhùm, tak osudovým místùm, nabízí výlety. Doplòkem jsou mapky a barevné ilustrace.
U kdy se narodí, nikdo toho eredného èokla nechce, ale on má zatracené
tìstí. ivotu se nauèí na smetiti, v útulku i v paøíských ulicích. Skuteèný psí román o hledání lásky a
pøátelství z pera slavného francouzského spisovatele. Pøes nesèetné peripetie se odloené tìnì a hlavní
hrdina knihy pes palièák dostane ze skládky na pøedmìstí v Nice a do psího útulku. Zakotví v Paøíi u své
vyvolené panièky Kouli: rozmazlené a pøíerné holèièky, která se i pøesto stane jeho jedinou a milovanou
paní. To ve ve vyprávìní psa palièáka, který ví, e lidi se holt musí ochoèit! Pennacovo vyprávìní osciluje
mezi skvìlou karikaturou "dvojnocù", se kterými se pes na své cestì setkává (vtipná setkání s øezníkem,
malomìstskou panièkou a rodinou holèièky Kouli) a dobrodrunou ságou o vìrnosti a pøátelství. Rozhodnì
patøí k textùm, které by dìti národa milovníkù psù nemìly postrádat ve své knihovnì.
Andrew Stilman, významný reportér New York Times, se právì oenil. Dne 9.
èervence 2012 ráno bìí podél øeky Hudson, kdy na nìj najednou nìkdo zaútoèí. Ucítí v zádech palèivou
bolest a zhroutí se na zem. Kdy se probudí, píe se 7. kvìten 2012 Do svatby i do podivného útoku
zbývají dva mìsíce Od tohoto okamiku má edesát dní na to, aby odhalil útoèníka a zjistil jeho motiv,
edesát dní na to, aby zvrátil bìh osudu.
Alice Howlandová je hrdá na to, co v ivotì dokázala. Aèkoli jí bude
teprve padesát, je uznávanou profesorkou kognitivní psychologie na Harvardu a svìtovì proslulou odbornicí
v oboru psycholingvistiky, má tøi dospìlé dìti a úspìného manela, také známého vìdce. Znièehonic se
vak u ní zaène projevovat nezvyklá zapomnìtlivost a chvilkové ztráty orientace a do jejího ivota vstoupí
tragická diagnóza èasné formy Alzheimerovy choroby. Nevyhnutelné pøíznaky poèínající demence ji
pomalu pøipravují o osobnost a døíve tak nezávislá a ambiciózní Alice se uèí ít pro pøítomnou chvíli.
Zatímco døív stavìla na první místo akademickou kariéru, je najednou nucena pøehodnotit nejen svùj vztah s
manelem a oèekávání týkající se budoucnosti jejích dìtí, ale i své pøedstavy o tom, kdo je a jaké je její
místo v tomhle svìtì.

Jiøí Petrásek
Dìkanské Skaliny 12
Mlýn u Dubu
Email: penzionmlynudubu@seznam.cz
Tel. 380 743 087, 605 139 886
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(moderuje David Cody)
pro mladé rybáøe (pasování

14.00
nejlepích)
16.00  20.00 Ukázky rybolovné techniky, ivé ryby, hod
vrhací sítí, lovení kapøíkù, rybáøská expozice (Pstruhaøství
Kaplice a Rybáøství Nové Hrady). Poníci a konì. Skákací hrad
a Aquazorbing. Pìnová show a Hosinburg a Opièí dráha 
divadla Studna. Hasièská prezentace. Výstava drùbee,
králíkù, holubù, ptactva a kamerunského kúzlete (ÈSCH ZO
Kaplice).
Hudební doprovod skupina NaEX (Kaplice)
Hlavním sponzorem Dìtského dne je Jednota Kaplice.
15:00  16.00
(fini II. etapy na
kaplickém námìstí).
20:15
(rallye, zastávka v parku)
21.00  02.00 Diskotéka, koktejlový bar, speciality na grilu 
v pivním stanu v parku
10.30 Historický kostýmovaný prùvod (projde od radnice,
pøes námìstí do parku)
11.15 Slavnostní zahajovací ceremonie  moderuje David
Cody. Bürgergarde Freistadt. Fanfára Veselá muzika.

11.45
13.00
13.20
13.50
14.10
14.25
15.20
15.40
16.00

Swingový orchestr Jihoèeského rozhlasu
Cmundobraní  Kaplická cmunda
Pøedstavení dobových aut
Bigas bike trial show
Cmundobraní
 kapela
Cmundobraní  vyhláení
 nová hvìzda na popové scénì

 koncert
18.45 Vodièka  chorvatská folklorní skupina, Èeská
beseda
19.10 Kaskadéøi
19.30 JUST Kaplice  koncert
 koncert
12.00  15.00 Veselá muzika  dechová hudba
16.00  17.00 Pykot  country music
18.00  20.00 Good Times Big Band  taneèní hudba
21.00  22.15 Black Tower  taneèní hudba
22.30  24.00 Queen revival È. Budìjovice 
legendární rock

27.09.2015, 17.00 hod.  Kostel sv. Petra a
Pavla N. Hrady. Poøádá: KIC Nové Hrady ve spolupráci s Kláterem Boího Milosrdenství Nové Hrady
Vstupné: 70 Kè
Úèinkují: Soubor Dykanti, zpìv a hra na historické nástroje, vedoucí souboru Martin Horyna
Program: Èeská chrámová hudba 16.  18. stol. provozovaná na kùrech mìstských kostelù v Èechách,
vèetnì Nových Hradù. Nedìlní nepory, výbìr motet evropských skladatelù 16. stol. z èeských pramenù,
hudba èeské reformace ze 16. stol., chrámová hudba pozdního baroka.
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