Beneovské

ozvìny

Bøezen 2016

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

12.3. Velikonoèní jarmark + výtvarná dílna
19.3. Makarní karneval
24.3. Beseda se spisovatelem Arnotem
Vaíèkem
26.3. Kurz Reiki
31.3. Cestovatelské promítání Patagonie
1.4. Noc a Andersenem
Více na plakátech k akcím.

Ve dnech
od 10  12 hod.
se v
uskuteèní

na kolní rok
Pokud uvaujete o umístìní dítìte do
naí M v období
pøijïte se pøihlásit (s sebou si
vezmìte obèanský prùkaz, rodný list
dítìte).
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Podìkování
Rádi bychom podìkovali staré gardì
støapatých, Kvìtce Auerové, Jarmile
Kuchaøové a Albìtì Morongové za darování
vìcí na Masopust.

Letoní Masopust se konal 6.února za velmi pøíznivého
poèasí. Koledníkùm bylo chvílemi moná a horko.
Poprvé, a zøejmì ne naposled, èást obce obela enská
koleda. Dùvod je velmi prostý. V posledních letech se
stávalo pravidlem, e èas setkání koled na námìstí se
posouval do pozdních odpoledních hodin k nelibosti divákù i samotných koledníkù. Rozdìlením
obcházených tras se celodenní maraton urychlil (k setkání dolo podle plánu kolem 16.00) a veèerní zábava
tak mohla zaèít také podle plánu. Koledníci mìli vìtí èasovou rezervu a mohli se více vìnovat koledì ne
sledování hodinek.
Za vydaøenou koledu patøí velké podìkování vem, kteøí se na zajitìní akce podíleli, i jejím návtìvníkùm.
Dále dìkujeme Zámeènictví Dvoøák za zhotovení konstrukcí na klobouky a obci za pøíspìvek na kapelu a
obèerstvení pro koledu.

Na malém vrku vpravo od cesty mezi Meziøíèím a
Novými staveními (samoty pøi cestì do Desek) je
betonový kruh s kolejnicí po obvodu. Uprostøed je
díra do zemì  jakási achta. Zmiòovaný vrek má
na nìkterých mapách oznaèení U vìtrného mlýna
(viz jedna z fotek v pøíloze), co by mohlo jako
naznaèovat, e tam snad stál kdysi opravdu vìtrný
mlýn. Jene podle velikosti toho kruhu by to býval
musel být spí jakýsi mlýneèek  je to pøíli malé.
Pokud by nìkdo ze ètenáøù  pamìtníkù vìdìl, jaká
stavba se zde nacházela dejte nám prosím vìdìt na
adresu knihovna@benesovnc.cz
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kolní rok byl zahájen 1.záøí 1933 s 51 áky v obecné kole a 13 dìtmi ve kole mateøské.
Uèitelem náboenství byl ustanoven dìkan Rudolf Bastl.
kola získala ochranitele  na zdaøilé srpnové slavnosti, které se zúèastnila i obec baráèníkù z Prahy 
Vysoèan, delegáti prohlásili, e berou zdejí kolu v ochranu a budou ji v kadém smìru podporovat.
Oslav státního svátku 28.øíjna se zúèastnil vzácný host  profesor Gofredo Sajani, dirigent lázeòského
orchestru ve Svatém Moøici ve výcarsku.
Pøi vánoèní nadílce sehrálo actvo za øízení uèitele Jana Nováka divadelní pøedstavení Èeské vánoce. I
této slavnosti se zúèastnil host, zástupce obce baráèníkú z Prahy  Vysoèan, pan Frantiek Chadraba.
Na základì výnosu inspektorátu státních kol národních v Èeských Budìjovicích bylo zapoèato i v
Beneovì s léèením jódovými tabletami, protoe u 37 dìtí bylo obvodním lékaøem zjitìno zvìtení títné
lázy.
V bøeznu propagoval dorost Èerveného køíe akci pod heslem: "Zpìvem k srdci, srdcem k vlasti." Ve
mìstì roziøovali letáky, které upozoròovaly na "Týden èistoty a velikonoèní mír", kdy má ustat kadý svár
a vichni mají myslet jen na to, co nás spojuje.
Dle výnosu ministerstva kolství a národní osvìty byl v kvìtnu dìtem vysvìtlen význam nejvìtích
èeských hudebních skladatelù Bedøicha Smetany a Antonína Dvoøáka.
V den volby prezidenta republiky 24.kvìtna bylo actvo pouèeno o významu tìchto voleb. áci
naslouchali prostøednictvím rozhlasu výsledku voleb  opìtovnému zvolení TGM prezidentem.
V èervnu byl uèitel J.Novák zprotìn sluby na zdejí kole a od 1.9.1934 ustanoven uèitelem na èeské
obecné kole v Kaplici. Místo nìj byl výpomocným uèitelem jmenován Karel Vale ze koly v Laiti z
prachatického okresu.
20.èervna vykonali áci navtìvující kurs uèiva prvního a druhého roèníku mìanské koly zkouku v
Kaplici, 13 ákù prospìlo, 3 neobstáli.
Tradièní èervnový celodenní výlet se tentokrát ubíral na Vysokou a Dobrou Vodu, pøedtím se konala
pùldenní vlastivìdná vycházka na Kohout.
Na konci kolního roku byly uèebny propùjèeny pro
loveckou a mysliveckou výstavu, kterou uspoøádal
velkostatek pana Karla Buquoye z Nových Hradù.
Koncem èervna uspoøádali kandidáti státního uèitelského
ústavu v Èeských Budìjovicích zájezd do pohranièí.
Navtívili i Nìmecký Beneov. Byli dopoledne pøítomni
vyuèování, po prohlídce koly dolo na fotografování.
Vzhledem k tomu, e pro pøítí kolní rok bylo zapsáno
70 ákù, zaádala správa koly o zøízení 3.postupné tøídy.
Ve zdech koly se objevily trhliny, odborníky bylo
rozhodnuto zdivo prozatímnì podepøít a vypracovat návrh
na odstranìní závad.
7. a 8.èervence uspoøádali hranièáøi v Nìmeckém
Beneovì národní slavnost, která byla dùstojnou oslavou
50tiletého trvání Národní jednoty poumavské. Úèastníci se
sjídìli 3 dny. Pøijela výprava 50ti èlenù obce baráènické z
Prahy  Vysoèan, 40 kandidátù uèitelského ústavu z Èeských Budìjovic, dostavily se odbory NJP z okolí,
mìstská rada z Trhových Svinù, Klub dìlnických cyklistù, tìlocvièná jednota Sokol a Jednota Orla.
Úèastníci podnikali výlety do okolí, a kdy pøijela hudba eleznièáøù z Èeských Velenic, ozvala se na
námìstí i èeská píseò. První veèer se konala v sále mìstského domu akademie a pøátelský veèer. V nedìli
pøijeli dalí úèastníci z okolí na ovìnèených vozech. Odpoledne se konala slavnostní schùze s projevy,
následoval prùvod. Poèasí bylo nádherné. Slavnost byla ukonèena národní veselicí v zahradì pana Glasera.
Rok od roku zaznamenával èeský ivot znaèný pokrok. Svìdèí o tom i vzrùstající poèet ákù v èeské
kole. Dùleité je, aby byly splnìny dva hlavní poadavky  zøízení mìanské koly a pøestavba kolní
budovy.
Podle kolní kroniky zpracovala Blanka Michlová
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(pokraèování zápisù pana Wilhelma Sonnbergera z Lince)
Zpráva z deníkových zápisù a dopisù vrchního uèitele pana Josefa Kurka jeho synovi Viktoru Kurkovi.
Høbitov je osázen kulovitými akáty a svah ozdobnými keøi. To dodává celku hezký mìstský
vzhled.
Prí den a noc. Èerná místy vystoupila z bøehu.
Ode dneka se zdá, e se poèasí zlepuje.
Nový vodovod spìje k výstavbì. Pìt velkých a mnoství malých pramenù dávají dostatek vody
tøeba pro dva Beneovy, voda má dobrou kvalitu. Pan Leppin, due celého podniku, má hodnì starostí s tím,
aby pro celou akci získal penìitou podporu z veøejných prostøedkù.
Vypracování plánu pro vodovod leí na ministerstvu práce a koncem èervna nebo zaèátkem
èervence se to mùe dát do pohybu. Plány jsou vystaveny v kadém místním hostinci. Stavba mùe zaèít
hned, jakmile budou písemnì potvrzeny pøísliby podpory od státu a kraje. Pøedfinancování provede zdejí
spoøitelna, pan Leppin je samozøejmì machr a zaslouí si pomník u zaiva, pøièem do jeho kapsy poteèe
pár tisíc zlatých.
Stále èastìji jsou poøizovány hromosvody a stávající jsou pøezkuovány, té na kostelní vìi.
Poèasí je mizerné a chladné. Vèera odpoledne se koneènì vyjasnilo. Vodovod je u povolen a subvencován.
Dnes se poprvé se koplo, na podzim bude zahájen provoz. 13.7. konèí kolní rok.
Pøed tøemi dny zapoèala stavba vodovodu. Na stavbì jsou zamìstnáni 2 inenýøi a asi 50 Italù. Po
celý den tøaskají na Tomáovce odstøely.
Práce na vodovodu jdou obrovskými kroky vpøed. Nyní zde pracuje 60  70 Italù, z toho 2
inenýøi a 6 montérù. Asi 600 metrù potrubí je u poloeno, na Tomáovce u je vystøílena jáma, ale
rezervoár jetì není dokonèen. Dalí odstøely se ozývají jetì kolem esté hodiny ráno, v poledne a v est
veèer. Vèera byly po mìstì rozvezeny roury a pøítí týden se zaènou hloubit achty od rezervoáru k obci.
Italové jsou ubytováni v rùzných domech, jsou to spoøádaní lidé. Instalace do jednotlivých domù zaènou do
ètrnácti dnù. Dojde i na odstøely skal ve mìstì. Mnoho domù nemá dostateèné odtokové kanály. Mezi
obyvateli to kvasí, protoe hloupost nikdy nevyhyne a na kadém rohu jsou tváèi, kteøí lidi podnìcují.
V hostincích je proto mnohdy velmi neútulno.
Stavba vodovodu teï pokraèuje pøípojkami k domùm. K nám domù (u Kurkù) pøijde po jedné
výlevce do pøedsínì a do prvního patra. Pøitom bude strena dlaba a v domì bude obrovský svinèík.
Námìstí je úplnì rozkopané a v ulièkách jsou vude 1,5 m hluboké výkopy, ale pokládání potrubí
pokraèuje rychle. Jen na nìkterých místech musí být odstøelena skála, a to v Paschergasse a Berggasse
(Gasse = ulièka), i na jiných místech. Velký rezervoár na Tomáovce je na holinì pod vysokým lesem, proti
køíi na lesní louce. Bìhem 6 týdnù byly skály tøikrát za den odstøelovány, nìkdy 20  30 náloemi, byla to
velkolepá kanonáda. Nádr je nyní vybetonována a zaklenuta, dostává tvar budovy. K nádri nahoru a odtud
k pramenùm povede promenáda. Zdroje vody u jsou upraveny a dávají hodnì vody. Také instalace
v domech jsou èásteènì ukonèeny. Pokud práce nezdrí detivé poèasí, mùe být vodovod hotov do konce
záøí. Zajímavé bylo pokládání rour øekou. Voda z øeky byla odvedena døevìnými koryty, a protoe podloí
bylo skalnaté, muselo být na mnoha místech navrtáno a odstøeleno. U pily a u Ruppova domku je u øeka
pøekroèena. U velkého mostu bylo jen málo problémù, ale u Stifterova mostu se muselo odstøelovat hodnì.
60 Italù pracuje jetì na výkopech v Bergzeile (Zeile  ulièka øadových domù), v ulici, kde stojí Frankùv
dùm, a v ulici, kde bydlí krejèí Schatzl, nahoru k pivovaru a do Oberortu  horní èásti mìsta. Tam, kam
pøijdou hydranty, jsou výkopy stále otevøené. Také domovní pøípojky nejsou jetì napojeny na hlavní øád,
proto výkopy stále pokraèují. Vodovod buduje firma A. Rumpel z Vídnì.
pøeloila Blanka Michlová

Smutný konec
Beneov by snesl oznaèení mìsto koèek. Jsou vude a zdá se, e pøibývají. Vinou páníèkù, kteøí se
nejsou ochotni postarat o jejich kastraci. Stalo se, e v jedné ulici se jich vyrojilo (od rùzných majitelù) asi
15. Byly èiperné a zdravé, rozhodnì nehladovìly. Jen mìly tu smùlu, e zneèiovaly. A tak jim do misek
na rádlo byl podán jed. Kým? Asi psychicky narueným jedincem, protoe normální èlovìk není na
takovou popravu dost cynický! Jistì není dobré, aby ulice byly plné koèek. I kdy... Pøed pár lety po námìstí
bìhali potkani, lezli z popelnic i odpadkových koù. Tìch, zdá se, ubylo.
Blanka Michlová
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Malé ohlédnutí za lednem a únorem 2016
Pravidelnì se setkáváme v pátek od 12 do 19 hod a spoleènì se uèíme novým stolním hrám, tvoøíme
autorské listy 1. èísla naeho nepravidelného obìníku, který bychom chtìli pøedstavit v èervnu. V klubu
probìhly dva pátky s veèerním promítáním a pøespáním pro èleny, které jsme si vichni moc uili a urèitì se
budou nae improvizované kinoveèery opakovat.
Také se pøipravujeme na Velikonoèní jarmárek, který probìhne 12. bøezna 2016.
Srdeènì Vás vechny zveme, pøijïte se podívat a nìco malého si i vyrobit. V letoním tvoøení jsme se
zamìøili na perky z pryskyøice a drobné keramické závìsy a misky na jarní osení.
Zakoupením naeho výrobku na trhu nás podporujete nejen v èinnosti, ale i nám pøispíváte na materiál pro
tvoøení. J
My Vám za podporu dìkujeme.
Na léto pøipravujeme dva letní tábory  jeden pobytový s názvem NEZAHÁLKOV na základnì DDM ve
Slavkovì. Zde probìhne od 24.  30. èervence týden výtvarnièení  výroba smaltovaných perkù,
batikování, výuka kresby, malby a tvoøení keramických drobností. Ty si na závìr tábora vypálíme
v papírové peci, kterou si táborníci sami pod naím vedením postaví. Tábor je urèen pro dìti od 7 do 15 let,
cena 2400 Kè na osobu (v cenì ubytování, strava, materiál pro tvoøení, pedagog. dohled, pojitìní).
Druhý pøímìstský tábor s názvem Duhový týden plánujeme na konec prázdnin od 22. do 26. srpna 2016.
Budeme se setkávat kadý den ráno v klubu a spoleènì budeme trávit dny tvoøením, hrou a výlety. Veèer
pak budeme odcházet domù. Cena 600 Kè za osobu, tábor je urèen pro dìti od 7 let.
Pro blií informace volejte tel. 725 885 562  P. Maláková, DDM Kaplice
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Nechte se uchvátit dalím strhujícím pøíbìhem
o záhadném Meèi!
V kulisách tajemného zámku se dotknete historie. Setkáte se s èarodìjkami, zlomocným
advokátem i se ztraceným srdcem hrabìnky Juliány. Nebojte, nebudete na lutìní záhad sami,
protoe oblíbení hrdinové Jakub, Aneka a Péa vás celým pøíbìhem provedou. Budete se trochu
bát a taky hodnì bavit. Zkrátka zaijete dobrodruství, na které budete jetì dlouho vzpomínat.
V Japonsku je skládání z papíru neboli
umìní origami oblíbené u stovky let a dnes je rozíøené po celém svìtì mezi dospìlými i dìtmi. Zkus
vytvoøit z obyèejného ètverce papíru nìco úasného! Staèí ti k tomu ikovné ruce a tahle skvìlá kníka,
která ti ukáe, jak na to. Postupy jsou jednoduché, jasnì popsané krok za krokem a doplnìné názornými
obrázky. Podle návodù mùe bìhem chvilky sloit usmívajícího se plejtváka, tajemného rejnoka, rohatou
kravièku, mazanou liku, hravé tìòátko, elegantní labu, stralivého tyranosaura a mnoho dalích zvíøátek.
V této publikaci mùe ètenáø
nahlédnout do historie JVK a sesznámit se s nìkterými jejími zajímavými dokumenty.
Rachel dojídí ranním vlakem do Londýna. Den co den si prohlíí útulné
pøedmìstské domky, a kdy vlak na chvíli zastaví u návìstidla, naskýtá se jí pravidelnì letmý pohled do
soukromí mladého páru. Postupem èasu Rachel zaèíná mít pocit, e ty dva lidi zná. Pøedstavuje si, e je zná.
Dá jim dokonce jména: Jason a Jess. Jednoho dne vak zahlédne nìco, co ji okuje. Staèí pouhá minuta, ne
se dá vlak zase do pohybu, a náhle je vechno jinak Krátce nato se Rachel dozví, e se její Jess
pohøeuje, a proto se rozhodne obrátit na policii. Není si jistá, zda tím nenadìlá více kody ne uitku,
zatímco se stále více zaplétá do pøíbìhu, který není její, ale jen nakonec obrátí naruby ivot úplnì vem.
Jak v dobì blogové vytvoøit ze svého blogu fenomén, který se pro
zástupy ètenáøù stane ètvrteèní drogou? Jak pøetavit spontánní (rozumìj úplnou náhodou vzniklý) nápad v
prestiní Magnesii Literu? A jak dosáhnout toho, e vám lidi za celý rok nenapíou jediný negativní ohlas?
Jednodue: pøedevím nesmíte mít nic z toho v úmyslu. Vy musíte jen tak mimochodem uskuteèòovat sen o
vlastním blogu, ani byste si stavìli jakékoli vyí cíle. Pak u zbývá jen pár dalích pøedpokladù: dùvìrnì
znát svìt, o kterém píete. Psát tak, aby se vichni aktéøi popisovaných pøíhod poznali, a cítili se polichoceni
èi pobaveni, nikoli dotèeni. Musíte být vtipná a inteligentní a psát tak dobøe, e vae èlánky vyhledávají i
lidé, kteøí by za jiných okolností ádný blog ani historky z hereckého zákulisí nikdy neèetli (ze zásady). A
hlavnì  musíte umìt shodit sama sebe a dìlat to s takovým armem a grácií, e vechny vae chyby a
trapasy budou ètenáøi milovat.
V únoru jsme zájemce pozvali na výtvarný kurz malby horkým voskem a ehlièkou, kterému se øíká
Enkaustika. e tvoøení zdaleka nezaujalo jen dospìlé, je vidìt na fotografii. Zjistili, jsme, e technika je
velmi nenároèná, ani na pomùcky  potøebujete jen lesklé papíry (ze starého kalendáøe), voskovky a
nenapaøovací ehlièku, ani na prostor  staèí kuchyòský stùl. Nároènìjí je vak na èas, protoe kdy se do
tvoøení jednou pustíte, zkouíte dalí a dalí obrázky. A co je úasné  nepotøebujete umìt malovat ani
kreslit  ehlièka ve udìlá za vás. Obrázky lze vyuít k dalí tvorbì pøáníèek, jmenovek, záloek do knih
atd.
Na jaro jsme pro vás pøipravili jetì jeden výtvarný
kurz, který probìhne nìkterou sobotu v dubnu nebo
zaèátkem kvìtna. U jste slyeli o
V prùbìhu kurzu si
Dozvíte se nìco o vzniku, vývoji, pouití a o dobových
materiálech kaligrafie v renesanci.
Prakticky si vyzkouíme písmo s názvem
, hry s renesanèním písmem, kaligrafická
cvièení, ozdoby, techniky, vyuitelnost pøi práci s
dìtmi.

R. Lepová
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Studánku u lovecké chaty na
Klepné z fotografie paní
Neulingerové poznali:

Tajenka úkolu pro dìti z minulého èísla skrývala slova
Splávek, prut a Naviják, vezírek.
Tektokrát jsou úspìnými lutiteli árka Klingerová a
Luká Fibiger.
Správnou odpovìï polete na knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel. 727 814 457

Osobnì si myslím, e místo
poznali i mnozí dalí, jen se
do soutìe nezapojili.
A nová soutìní fotografie je
tady. Poznáte, kde jsme fotili
tentokrát? Své odpovìdi
posílejte na adresu
knihovna@benesovnc.cz
nebo SMS na tel. 727 814
457 do 20. února 2015.
Pro výherce máme pøipraveny
drobné ceny.
RL

 ATELIÉR SEIDEL
Promítání starých fotografií z Kaplice a okolí, pøekvapení s hostem. Zve Knihovna Kaplice a KIC Kaplice. Fotografiemi nás bude provázet Ing. Petr
Hudièák z Musea Fotoatelier Seidel Èeský Krumlov. Kinokavárna Kaplice

PÁ 13.00  17.00, SO 10.00  16.00

Zveme vechny tvoøilky a tvoøily na Kaplické dny s øemesly a jarmarkem do pøedsálí kulturního domu. Své výrobky pøijïte ukázat, prodávat nebo
názornì pøedvést v øemeslých dílnách. Pøihlásit se mùete nejpozdìji do 15. 3. 2016 na telefon 380 312 641 nebo email: knihovna@mestokaplice.cz.
Pøedsálí kulturního domu

Hudební komedie s originální zápletkou v reii kaplického rodáka Jaroslava Sypala. Manelský pár svádí mezi sebou nelítostný souboj. Kdo z nich
získá víc? Vechno nebo nic! Pøijïte se zasmát a poøádnì to s námi roztoèit. Budeme hrát jako o ivot. Hrají herci praských divadel.
Kulturní dùm Kaplice Vstup 220 / 200, Kè, pøedprodej v KIC Kaplice
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