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Více na plakátech k akcím.

Vá�ení spoluobèané,

v�ichni ji� napjatì èekáme na jaro. Aè zima u� dávno není
taková jako bývala, stejnì se moc tì�íme na jaro, teplo a
slunce, které nám dodává energii. Doufejme, �e následující
roèní období budou probíhat pøirozenì a bez velkých
extrémù.
    Jaro u nás v Bene�ovì bude ve znamení kopání, výkopù
a objízdných tras. Prùjezd obcí bude stále komplikovaný, a
ani vzhledovì to nebude nic pøíjemného. Ale stojí to za to.
Poté bude mo�nost budovat nové chodníky a povrchy na
námìstí. Stále vás tedy prosíme o shovívavost a pochopení
za komplikace zpùsobené touto opravou.
   Pro lep�í a pøehlednìj�í prùjezd silnicí smìrem na Kuøí
se opravuje opìrná zeï na levé stranì. Tam je také
z dùvodu tìchto prací omezen prùjezd.
  Dále  pøipravujeme   pokud bude obec úspì�ná v �ádosti
o dotaci, opravu komunikace smìrem z Lièova do
Sobìnova.
  Po výkopových pracech na prodlou�ení vodovodního
øadu bude vybudován nový chodník smìrem od køi�ovatky
u zámeèku (èp.116) k odboèce ke sportovnímu areálu.
  Rádi bychom i v leto�ním roce pokraèovali v osazování
obce i na�ich osad novou zelení a kvìtinami.
  Pøeji pìkný a doufám ne pøíli� aprílový èas.

�Vìci lásky jsou vìci �ivota. Po èase zimním pøicházívá
jaro, po beznadìji vzniká nadìje, po hrùzách noci
zasvítává den. (Vladislav Vanèura)

Veronika Korchová

Obecní knihovna v Bene�ovì nad Èernou
Vás zve k posezení a

,

které jsou uchovány pro potøeby obecní
kroniky.

K dispozici jsou záznamy pøípravy
masopustní koledy z let 1992, 1995,

1996 a 1997, filmová kronika z let 1981
 89, ukázky z filmu Koly v plote.
Vybírat budeme podle zájmu.

Pokud by nìkdo z vás mìl doma
videozáznamy ze star�í doby a byl by ochoten
je zapùjèit k okopírování a archivaci, budeme

velmi rádi
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Mo�ná si pøi ètení titulku øeknete: �Co blázní? V�dy� je�tì nezaèalo jaro a u� prý léto.�
Ale kdy� ono to tak rychle letí...
Tak tedy. Na leto�ní letní sezónu jsme pro vás, milovníky kultury, pøipravili nìkolik akcí rùzných �ánrù.
Budeme doufat, �e si z na�í nabídky vyberete a podpoøíte svým zájmem na�e nové aktivity.
A teï u� k jednotlivým akcím.
U� ve ètvrtek  se Vám v Bene�ovì nad Èernou pøedstaví herec  s poøadem

Hostem poøadu bude hereèka a loutkohereèka, paní . Cena
vstupenky 100, Kè. http://www.infocentrumbenesovnc.cz/?newsdate8=20160602#newsid8
V pátek  se v areálu Svazarmu ( tam se odehrají i ostatní nové akce) uskuteèní dvojkoncert kapel

 a
V pátek  si pøijdou na své ti, kteøí mají rádi humor Felixe Holzmanna.

 je název poøadu se kterými k nám pøijede pan David �ír.
Dal�í divadelní pøedstavení budeme moci shlédnout v
A konec prázdnin nám zpestøí v
Vstupenky na v�echny kulturní akce bude mo�né zakoupit buï v knihovnì v Bene�ovì nad Èernou nebo
prostøednictvím internetového portálu CB system http://cbsystem.cz/cz/
Sna�ili jsme se sestavit program tak, aby si mohl vybrat ka�dý (nebo alespoò vìt�ina z Vás), ale a� èas
uká�e, jak se nám to povedlo a jestli budeme mít dùvod pokraèovat i v následujícím roce.
Kromì tìchto nových akcí nás samozøejmì èekají i ty tradièní jako 24.7. Svatojakubská pou� a 13.srpna
hasièský Memoriál Jiøího Sládka.
Na závìr mo�ná u� jen informace, �e pozvánky na v�echny kulturní události najdete na nových webových
stránkách knihovny a infocentra Bene�ov nad Èernou. Jsou propojeny s kalendáøem ve spodní èásti stránek.
Pøeji nám v�em pøi spoleèných akcích mnoho pøíjemných kulturních zá�itkù.
http://www.infocentrumbenesovnc.cz/

Rù�ena Lep�ová

Témìø celoroènì rozbahnìná pì�inka ke
høbitovu, v èásti kolem gará�e k mùstku, je
koneènì suchá. �Rychlá rota� shrnula bahno a
cestu vysypala �tìrkem. Je to urèitì chvályhodné
a ka�dý, kdo tudy pùjde, to nále�itì ocení.

Pì�ina je velmi frekventovaná, bohu�el ji
vyu�ívají i motorkáøi a nìkteøí neukáznìní
pejskaøi, tak�e chodci klièkují mezi nesebranými
psími výkaly.

Bøezen se jako ve v�ech knihovnách nesl ve znamení Mìsíce ètenáøù. Probíhaly besedy i jiné akce pro dìti i
dospìlé.
Ètrnáct dnù pøed Velikonocemi pøipravili DDM Kaplice  dílna Máèek spolu s obecní knihovnou v
Bene�ovì nad Èernou velikonoèní jarmárek. Náv�tìvníci si mohli nejen zakoupit hotové výrobky dìtí nebo
zruèných dospìlých, ale mohli si ji� tradiènì zkusit namalovat vajíèko voskem nebo vytvoøit velikonoèní
dekoraci. Kulturním zpestøením jarmarku byl folklorní soubor Javor z Lomnice nad Lu�nicí.
19. bøezna  si mohly dìti opìt u�ít karnevalové veselí s kapelou Rybníkáøi.
23. bøezna probìhly hned dvì besedy pro dìti ze základní �koly. Jedna se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
pro dìti z prvního stupnì na téma Husùv dùm a druhá pro dìti z druhého stupnì s panem Jiøím Walkerem
Procházkou s názvem "Komiksy hravé i drsné". Z obou besed odcházely nad�eny nejen dìti, ale i uèitelé.
Ve ètvrtek 24.bøezna nás pøijel nav�tívit spisovatel, publicista a záhadolog, pan Arno�t Va�íèek. Jeho
vyprávìní bylo velmi poutavé a náv�tìvníci odcházeli po témìø tøech hodinách velmi spokojeni. Mohu
myslím øíct, �e setkání s panem Va�íèkem vzbudilo v øadách náv�tìvníkù nad�ení a u tìch, kteøí snad dosud
váhali, tak i zájem o záhady a pátrání po nich.
31. bøezna jsme se vydali na cyklistické putování po Národních parcích Patagonie s Lucií a Michalem
Jonovými.
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Bìhem mìsícù  bøezen  a  duben  probìhnou  na  na�í  Z�  �kolní  kola  víceoborové  soutì�e  �Zvonek
z Novohradských hor�. Kolotoè soutì�ení rozjí�díme 10. bøezna recitací, její� nejúspì�nìj�í úèastníci se vydají
23. 3. dále na oblastní kolo do Malont.

V dubnu nás èeká zpìv. �kolní kolo konkrétnì 14. 4. a oblastní 27. 4. v Horní Stropnici. V prùbìhu
mìsíce budeme vypracovávat také výtvarná díla na téma �voda�.

Celé  klání  talentù  zavr�í  velkým  finále,  které  probìhne  18.  kvìtna  v  Nových  Hradech,  kde  si  ti
nej�ikovnìj�í �áci u�ijí spoustu aktivit a odmìn.

Dìkujeme paní starostce Veronice Korchové za pøíspìvek na ceny do soutì�e.
Mgr. Jan Køiklava, prùvodce soutì�í

S mladými hasièi jsme 5. bøezna 2016 nav�tívili profesionální hasièe Jaderné elektrárny Temelín. Na�e
exkurze zaèala v informaèním centru, které je nedílnou souèástí ETE. Po pøivítání jsme se pøesunuli do
kinosálu, kde nám byl vysvìtlen prùbìh stavby a celkový chod elektrárny. Po cca hodinové pøedná�ce jsme
se rozdìlili do dvou skupin. První a také poèetnìj�í skupinu tvoøily dìti. Pro ty byla pøipravena ukázka
výjezdové techniky temelínských hasièù. Druhá skupina tvoøená rodièi nav�tívila støe�ený areál elektrárny,
který je pøístupný od 15 let pouze na pøedem vyøízená povolení. V areálu si pod dohledem prùvodkynì a
èlena ostrahy objektu prohlédli jednotlivé èásti elektrárny, o kterých se mluvilo v infocentru. Tato prohlídka
trvala necelou hodinu, pak se i dospìlí pøipojili k dìtem a prohlédli si a vyzkou�eli hasièskou techniku
vèetnì plo�iny.
Po ètyøhodinové náv�tìvì elektrárny jsme nasedli do autobusu a s hlavami plnými zá�itkù jsme se vydali na
cestu k domovu.

Za mladé hasièe Natálie Trojáková
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1. kat. Kateøina Novotná
            Markéta Doèekalová
            Alexandr Herdeha
2. kat. Viktorie Paøízková
            Tereza Gubániová
            Adéla Kvasníková
3. kat. první místo neudìleno
            Kateøina �tìchová
            Vladimíra �yhalková
4. kat. Markéta Tomeèková
            Natálie Gubániová
            Iva Todorova

V�em úèastníkùm dìkujeme za úèast, vítìzùm
blahopøejeme a pøejeme co nejvíce úspìchù
v oblastním kole soutì�e.

Franti�ek Kumst, uèitel

V polovinì bøezna se odehrálo �kolní kolo literární soutì�e
,,Po�ární ochrana oèima dìtí.�
Zúèastnila se vìt�ina �ákù druhého stupnì Z� Bene�ov a
dìti opravdu mìly o èem psát, proto�e èást z nich skuteènì
patøí mezi mladé dobrovolné hasièe, zúèastòují se soutì�í
i  táborù mladých po�árníkù. Nìkteøí by  se dokonce  této
èinnosti chtìli v dospìlosti vìnovat profesionálnì.
Slohy  byly  zamy�lením  nad  dùle�itostí  i  stateèností
profese hasièù, pøíbìhy o záchranì  lidí a zvíøat, ale  také
kuriózní nebo ��astné pøíhody ze závodù. Ètení zdaøilých
prací pøi hodinì zajímalo v�echny    laikové se pouèili o
prùbìhu  a  nároènosti  pøípravy  na  závody  mladých
po�árníkù,  hasièský  dorost  naopak  sly�el,  jak  si  jejich
èinnosti ostatní vá�í.

1.  místo:  Eli�ka  Pánková,  Markéta  Tomeèková
2. místo: Alex Endl
3. místo: Iva Todorova, Natálie Trojáková
Teï u� je jen potøeba dr�et palce vítìzùm, kteøí postoupili
do okresního kola, aby toto jejich umístìní nebylo poslední.

Otevøel jsem oèi a pohlédl do tmy, která zde panovala. Hlava mi tøe�tila a nedokázal jsem se soustøedit na
hlas, který volal mé jméno, ani na povyk venku. Nevìdìl jsem, co se dìje, a to mì dìsilo. Pomalu jsem se
postavil na nohy a pøedklonil se, abych zabránil mo�nému pádu na tvrdou podlahu. Zhluboka jsem se
nadechl a pocítil ostrý pach kouøe, který musel pocházet z ohnì.
Mé dlanì se z hrubého povrchu zdi pøesunuly na hladkou kliku, která byla naprosto rozpálená. Ihned jsem
ucukl a zatøásl rukou. V tu chvíli kolem mì probìhla silueta osoby, kterou jsem ve tmì nedokázal rozpoznat.
Dveøe se prudce otevøely a mé oèi zalila neuvìøitelná záøe a horko, které mì skoro omráèilo. Kù�e, která
nebyla schována pod tenkou látkou mého trièka, okam�itì zrudla a bìhem chvíle donutila mé tìlo upadnout
do bolestné køeèe. Nìkdo dveøe zabouchl a pohladil mì po vlasech. ,,Obleè se co nejvíce. Bude ti horko, ale
dùm u� nám dlouho neposkytne skrý� pøed tou zkázou venku,� promluvil ke mnì �enský jemný hlas a poté mi
�ena polo�ila do klína hromádku obleèení.
V�e jsem si oblékl a sledoval chaos, který zde panoval. Støecha nám pomalu mizela s pøíchozími plameny  a
v�ichni se vybavovali lahvemi s vodou, které nám tu zùstaly. Dveøe domu se otevøely a já se donutil zaboøit
nohu do horkého písku, který jsem cítil mezi prsty. Pohlédl jsem pøed sebe na tu neuvìøitelnou katastrofu.
Domy mizely v neústupných plamenech ohnì, který nehodlal zeslábnout. Lidé køièeli, plakali, modlili se,
nebo sedìli na mokré hlínì  a nechávali své tìlo napospas osudu. Hasièi se sna�í hasit zbytky domù  a
hlavnì zachraòovat lidi z útrob padajících pøíbytkù. V�ichni ostatní zachraòují sebe, zatímco hasièi stále
vìrnì pomáhají ostatním do poslední sekundy svého �ivota.
V�echny krásné barvy pokrývající na�e mìsteèko zmizely pod rudým plamenem, který se bez zastavení �íøí
dál a napadá dal�í a dal�í domy a stromy.Rozbìhnu se pryè. Nevím, kam mám utíkat. V�e se zdá být stejné a
já nikde nevidím mo�ný úkryt. Hluboce se nadechnu ostrého kouøe, který za�típe v mém krku a cítím, jako by
se pode mnou celý svìt zatoèil. Upadám do hlíny a hledím na pøízrak pøed sebou. Slunce, které tohle celé
zapøíèinilo, na obloze vypadá  tak nevinnì, pøesto pálí celou na�i Zemi. Rukou se sna�ím nahmatat láhev s
vodou, ale bezúspì�nì. Mùj krk je vyschlý a já zaèínám cítit paprsky, které spalují mou kù�i na rukou, krku a
na oblièeji.
Cítím dvì pa�e, které zvedají mé tìlo do vzduchu. Má víèka se sna�í zavøít a skoèit s tímto utrpením, ale já
nechci. Pøál bych si pomoci v�em:  �enì, která se sna�í uniknout z domu, ale zastaví ji plameny, i malé
holèièce, která umírá v køeèích kvùli ohni, který napadl její vlasy. Vím ale, �e od toho jsou tu oni. Mladý
mu� vytáhne �enu z hoøícího domu a poté �ena uhasí vlasy dìvèátka. Vezme malou do náruèe, aby ji odnesla
do bezpeèí. Nikdo nevìdìl, jak dlouho to potrvá. Mo�ná hodiny, dny, nebo mìsíce. Nikdo nevìdìl, zda to má
vùbec nìkdo �anci pøe�ít.
Zhluboka jsem se naposledy nadechl a pocítil náhlé ochlazení.
Nevím, zda se slunce stáhlo , nebo to bylo tím, �e se mé oèi zavøely a propadly do nekoneèné tmy.

 Eli�ka Pánková, 7. tøída
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     �kolní rok byl zahájen 3.záøí se 74 �áky, v mateøské �kole se 14 dìtmi.
     Do uèitelského sboru byla novì ustanovena výpomocnou uèitelkou Marie Procházková,  zatímním
uèitelem byl jmenován Vojtìch Re�ný a výpomocným uèitelem od 1.12. Karel Vale�.
Mimo øímskokatolické nábo�enství (dìkan Rudolf Wastl) se vyuèuje i èeskobratrské nábo�enství
(V.Hrstka) a èeskoslovenské nábo�enství (J.V.Foitl).
Ústøední matice �kolská v Praze opìt povolila kurs z uèiva III.roèníku mì��anské �koly pro 33 �ákù.
     6.záøí probìhlo komisiální �etøení, pøi kterém byly prohlédnuty tøi objekty, které pøicházely v úvahu pro
umístìní tøetí tøídy obecné �koly. Komise dále zjistila, �e stav star�í �kolní budovy je �patný, �títová zeï
zabezpeèená opìrami hrozí zøícením. 15.øíjna byla proto mateøská �kola pøestìhována do domu è.p. 108,
patøícímu panu Václavu Opelkovi, øídící uèitel se pøestìhoval do domu è.p. 170, patøícímu krejèímu
Fr.Jakschovi.
     11.øíjna, v den pohøbu jihoslovanského krále Alexandra I. Sjednotitele, jen� byl úkladnì zavra�dìn spolu
s francouzským ministrem Barthouem v Marseille, se konal ve �kole smuteèní projev a byla vyvì�ena
smuteèní vlajka.
     Oslav 28.øíjna se v tomto roce zúèastnilo mnoho Èechù a celý uèitelský sbor nìmecké �koly s panem
øídícím uèitelem Theobaldem Trzebinem. Pøi oslavì bylo �actvo pouèeno o úctì ke státní vlajce a praporùm.
     Pøi slavnosti u vánoèního stromu sehráli �áci dvì divadelní pohádky  "Vánoèní stromek" a "Bo�enèin
�tìdrý veèer". Dìti byly podarovány knihami, vánoèkami, Obec baráèníkù z Vysoèan darovala 182 metrù
látky na �aty, 105 metrù flanelu na ko�ile a 84 párù punèoch. Národní jednota po�umavská v Bene�ovì u
Prahy vìnovala 50 párù na míru u�itých bot.
     V lednu správa �koly opìt poslala ministerstvu �kolství �ádost o zøízení státní mì��anské �koly s
vyuèovacím èeským jazykem.
     V bøeznu se konaly oslavy 85. narozenin presidenta republiky T.G.Masaryka. Ve mìstì bylo vyvì�eno
55 státních praporù. Oslav ve �kole se zúèastnili i uèitelé z nìmecké �koly a naopak  èe�tí uèitelé se
zúèastnili oslav v nìmecké �kole.
     V kvìtnu probìhly volby do poslanecké snìmovny a senátu a volby do okresního a zemského
zastupitelstva. Do tìchto voleb �ly èeské strany v Nìmeckém Bene�ovì spoleènì pod jménem Èeská
volební skupina.
     15.èervna slo�ili �áci v kursu uèiva mì��anské �koly s dobrým prospìchem zkou�ky na mì��anské �kole
v Nových Hradech.
26.èervna byl uspoøádán celodenní výlet do zámku �ofín, dìti si prohlédly prales i oboru.
Tradièní výstavku �ákovských prací nav�tívili i �áci �koly nìmecké se svými uèiteli.
     Z úsporných dùvodù ministerstvo opìt nepovolilo zøízení èeské mì��anské �koly, stejnì jako Ústøední
matice �kolská nepøistoupila ke zøízení soukromé mì��anské �koly. Povolena bude opìt jen III. zatímní
postupná tøída. Rovnì� není velká nadìje na postavení nové �kolní budovy. Splnìním uvedených po�adavkù
by byl zaji�tìn zdárný rozvoj èeského �ivlu a èeského �kolství v Nìmeckém Bene�ovì a okolí.

Fotografie z oslav 50ti let trvání Národní jednoty po�umavské z èervence 1934
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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.

4.10.1909 V sobotu 2.øíjna byl polo�en poslední svorník na rezervoáru, zcela bez pozornosti veøejnosti, jak
je v Bene�ovì zvykem. Zato otevøení a vysvìcení vodovodu probìhne slavnostnì 7.listopadu. Aran�má má
v rukou výbor. Program zní: V 9 hodin dopoledne shromá�dìní a odchod v�ech, kteøí se na stavbì podíleli,
od radnice k rezervoáru. Dítì pøevleèené za nymfu bude recitovat vhodnou báseò. Pak budou následovat
svìtící píseò, adagio, slavnostní øeè a odchod zpìt na m�i. Poté slavnostní tabule. Ve 3 hodiny odpoledne
zkou�ka hydrantu. Veèer slavnostní taneèní zábava.
Do ka�ny proti nám byl nainstalován vodotrysk, který po dvoudenní zku�ební dobu støíkal nad støechy
okolních domù. Na�i otcové mìsta najednou dostali smysl pro krásu. Do ka�ny pøed radnicí byl té� poøízen
vodotrysk, s tím rozdílem, �e doprostøed byla postavena skupina kamenù s nìjakou sochou. Jakmile byl
tento zámìr oznámen, otec Schimak a sousedé byli posedlí chtivostí po podobné podívané, proto bylo do
na�í ka�ny nainstalováno toté�. Zase ukázka pokroku v na�em mìstì. Pøitom u� samotné fontány jsou
impozantní. V�e výbornì funguje. Hydranty chrlí velkou silou mohutné mno�ství vody.
11.10.1909 Vodovod je kompletnì hotov. Jen na ka�nách jsou je�tì malé dodìlávky. Italové se vèera s
Bene�ovem rozlouèili, k velkému zármutku mnohých bene�ovských dìvèat. Teï kvete pohostinská �ivnost.
U otce Schimaka je ka�dý veèer plnì obsazeno. Holduje se hrám, dominují karty a �achy.
22.10.1909 Od 6 hodin 19.10. funguje vodovod bezchybnì. Pro nás prùkopnická událost. Dokud je potrubí
proplachováno, voda není samozøejmì pitná, k tomu má dojít do týdne. Voda zatím nepøichází z rezervoáru,
proto�e ten je je�tì vnì i zevnitø doèi��ován cementem, to bude trvat je�tì týden. Poté bude toto velké dílo
dokonèeno.      Pøi svìcení 7.listopadu vystoupí 4 malé dívky jako vodní víly, a to: nejmlad�í dìvèe
Leppinových, lékárníkova Rosa, jedna od Hoffelnerových a je�tì jedna ve stejném vìku. Slavnostní tabule
se zúèastní 30  40 osob. Nová hospodská paní Fuchsová prvnì pøedvede své kuchaøské umìní. Jídelní lístek
je domluven: polévka, peèené hovìzí, candát, slepice, zvìøina, husa, mouèník, ovoce, káva, víno a pivo a
také cigára. Cena pro jednu osobu 3 koruny.
Poèasí je nádherné, modré nebe a pøes den dost teplo. Noci jsou ji� chladnìj�í.
Jak jsem vèera sly�el u Schimaka, zùstali mnozí radní a starosta bez dechu. Souviselo to s vodovodem,
proto�e výdaje na nìj pøekroèily plánovaný rozpoèet a tak musí být roèní poplatek z vody zvý�en o 2 a� 3
koruny. Pøedbì�nì je to je�tì tajemství, ale za nìkolik týdnù se o tom bude muset mluvit. Zítra dojde ke
zkou�ce hydrantù. Jedná se o 15 hydrantù, které mají tlak 4  6 atmosfér, hasièské hadice vydr�í ale jen 2 
2,5 atm., proto se nyní nedají upotøebit.
     Pøi svìcení vodovodu poèasí pøálo. V�e bylo ovìnèeno prapory a vìnci, také mìstský hostinec byl
vyzdoben. Slavnostní tabule mìla 55 míst a hospodská vaøila výteènì. Bylo zde mnoho pøespolních
náv�tìvníkù, c. a k. pøednosta úøadu rytíø von Koristka, poslanec Fr.Reiterer, vrchní in�enýr Karl, po�ární
zemský inspektor a vìt�ina starostù z okolních obcí. Veèerní koncert byl velmi dobøe nav�tíven, skonèil v 5
hodin ráno tancem.

Propagovat území v jihovýchodním pøíhranièí v oblasti Novohradských hor a Doudlebska. To je cíl nové
destinaèní spoleènosti, která vznikla z inciativy Jihoèeské centrály cestovního ruchu a aktivnì se na jejím
vzniku podílely ji� fungující spolky, obce i podnikatelé z této oblasti. Právní formou zapsaný spolek nese
název Novohradsko  Doudlebsko a oficiálnì vznikl asi po roèních pøípravách. V úterý 9. února probìhla
øádná valná hromada, do spolku vstoupili první èlenové (k 21.3. je jich evidováno 20)   a byl zvolen
výkonný výbor. Pøedsedou výkonného výboru byl na øádném jednání zvolen starosta Kaplice Pavel Talíø,
místopøedsedkyní pan Vìra Korèaková, místostarostka Trhových Svinù. Organizaèními zále�itostmi a
praktickým fungováním spolku se zabývá produktový mana�er, který vze�el z výbìrového øízení, které
probìhlo ji� na konci minulého roku. Do funkce nastoupil Michal Jarolímek, který ji� má zku�enosti s prací
v mikroregionálních spolcích v oblasti Novohradska.
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"Prvním krokem, posláním do prvního roku fungování, bude stabilizovat organizaci. Pøizvat èleny, stanovit
výkonné orgány a zajistit její plnohodnotné fungování," upøesòuje Michal Jarolímek a dodává: "Myslím si,
�e bude potøeba stanovit expertní tým, který bude spoleènì s mana�erem konzultovat jednotlivé kroky a
jeho� èlenové budou pøispívat vlastními odbornými poznatky."

Navenek je cíl spolku pro leto�ní rok jasný: Najít silná témata, která definují území a v návaznosti na to
zpùsob jejich komunikace a propagace.  Výkonný výbor na svém bøeznovém jednání odsouhlasil plán práce
na rok 2016, z nìho� lze upozornit pøedev�ím na tyto aktivity:
a)  Zajistit propagaci turistické oblasti Novohradsko  Doudlebsko na veletrzích cestovního ruchu (Pasov,
Èeské Budìjovice, Plzeò).
b)  Vytvoøit "kalendáø" kulturních, spoleèenských, sportovních a dal�ích akcí, které se budou konat v
obcích turistické oblasti od kvìtna do prosince 2016 a distribuovat tento materiál do v�ech obcí regionu, na
informaèní centra a na dal�í místa s koncentrací náv�tìvníkù.
c)  Provést dùkladné místní �etøení v území za úèelem vytvoøení podrobné databáze turistických cílù,
ubytovacích a stravovacích kapacit a dal�ích slu�eb a vyu�ít tuto databázi k vytvoøení katalogu slu�eb a cílù
v turistické oblasti.
d)  Vytvoøit ti�tìný propagaèní materiál, který by pokryl celou turistickou oblast a byl vyu�itelný pro
propagaci sezony 2017.
e)  Propagovat turistickou oblast pomocí sociálních sítí (facebook, instagram).

"Chceme propagovat na�e území na úrovni tzv. mìkké turistiky v konkurenci pøilehlých oblastí, které lze
oznaèit za adrenalinovìj�í. To jsou Lipno, Èeský Krumlov, Tøeboò a Èeské Budìjovice, " øíká k plánùm
spolku jeho pøedseda a zároveò starosta mìsta Kaplice Pavel Talíø, který byl døíve i pøedsedou pøípravného
výboru.
Cílovou skupinou pro oblast Novohradska  Doudlebska jsou aktivní turisté èi rodiny, které mají rádi èistou
pøírodu a bezpeèné prostøedí, pì�í èi cykloturistiku. "Chceme podpoøit místní pensiony a dal�í pevná
ubytovací zaøízení stejnì, jako turistickou nabídku a infrastrukturu jednotlivých zúèastnìných obcí,"
doplòuje Jarolímek. Podle statutu spolku mohou být èleny fyzické osoby i organizace. V souèasné dobì je
tento pomìr 7 (fyzické osoby) :13 (organizace).

Projekt této destinaèní spoleènosti není ojedinìlý. Jedná se o synchronizovaný postup Jihoèeského kraje a
zejména Jihoèeské centrály cestovního ruchu. Ta vznik tìchto destinaèních spoleèností nebo spolkù
podporuje základní investicí právì do slu�eb produktového mana�era. Èlenové spolku pak dle konkrétních
ustanovení statutù pøispívají do rozpoètu èlenskými pøíspìvky. Plánováno je osm a� deset stejnì
orientovaných subjektù v celém kraji.

Vedení destinaèní spoleènosti:
Mgr. Pavel Talíø  pøedseda
Mgr. Vìra Korèaková  místopøedsedkynì

Zvolení èlenové 9èlenného výkonného výboru na jednání øádné Valné hromady spolku (Trhové Sviny, 9. 2.
2016):
Mgr. Pavel Talíø, Jaroslav Bartizal, Radek Kocanda, Jaroslav Zeman, David Stibor, Václav Cvach, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Vìra Korèaková, Magdalena Hlu�tíková

Kontaktní údaje pro zájemce o podrobnìj�í informace
Mgr. Michal Jarolímek
Tel: 776296285
Email: novnos@tiscali.cz

Tento èlánek byl vytvoøen s vyu�itím tiskové zprávy Jana Bohdala (PR specialista mìsta Kaplice)

  za spolek Novohradsko  Doudlebsko Michal Jarolímek
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P. Tampír se narodil v roce 1931 v rodném domì v Hranicích. Kdy� do�lo k zabrání Sudet, vyuèovalo se ve
�kole pouze nìmecky a díky tomu se tento jazyk výbornì nauèil. Pozdìji se mu tato znalost velmi hodila, v
dobì totality mohl poslouchat �západonìmecké� nebo rakouské rádiové stanice a byl tak dobøe informovaný
o tom, co se dìje ve svìtì, ale paradoxnì i u nás doma. Vyuèil se v Èeských Budìjovicích pekaøem. Kdy�
byl pozdìji v knì�ské slu�bì, nejedna hospodyòka byla mile zaskoèena jeho pekaøskými znalostmi a
dovednostmi. Neváhal si vzít zástìru a upéct tøeba vánoèku. Od knìze v taláru to nikdo neèekal. Pozdìji
pracoval na nìkolika stavbách jako závozník nebo øidiè nákladního automobilu. Postupnì v sobì objevoval
výtvarný talent. Kreslil hlavnì tu�kou. Od záti�í s ovocem, otevøené krajiny, vesnice vìt�inou s kostelíkem
a� po portréty. Nìkdy zkou�el kresbu tu�kou o�ivit akvarelem. Byl malíø samouk. Kdy� se zaèátkem 60
tých let uvolnilo celospoleèenské sevøení z dob stalinismu, pøihlásil se ke studiu bohosloví do tehdy
jediného semináøe v Èechách a na Moravì, do Litomìøic. Vysvìcen na knìze byl 29. èervna 1969 v Èeských
Budìjovicích Otcem biskupem Josefem Hlouchem. Na jeho primici pøijel i P. Bonfilius Maria Wagner.
Nesmíme zapomenout, �e se spolu dobøe znali, i kdy� mezi nimi byl vìkový rozdíl cca. 5 let a jeden byl z
Hranic a druhý z Údolí. V�dy� nav�tìvovali stejný kostel sv. Petra a Pavla v Nových Hradech. P. Bonfilius
mu tehdy daroval cestovní kuføík s bohoslu�ebnými potøebami � kalichem, patenou, konvièkami atd.. P.
Tampír tento dar pou�íval a� do konce své knì�ské slu�by pøi náv�tìvách nemocných a pøi zaopatøování
umírajících.
Po vysvìcení byl s �laskavým souhlasem církevního tajemníka� umístìn v Klatovech, kde pùsobil do roku
1974. Tehdy o církevních zále�itostech nerozhodoval biskup nebo generální vikáø, ti podávali pouze návrh,
nebo �ádost, ale v�e musel schválit nebo zamítnout takzvaný církevní tajemník. Pro velký úspìch v
pastoraci, pøedev�ím mláde�e, byl P. Tampír pøelo�en do �zapadlé� pohranièní vesnièky Svìtlík. Hned za
kostelem byla vojenská posádka s radarem. Byl tedy zaji�tìn neustálý dohled. Pøístup mláde�e byl
problematický a snadno kontrolovatelný. Pøesto ale právì zde se naplno rozvinula pastoraèní èinnost P.
Tampíra, pøedev�ím mezi mláde�í, ale nejen mezi ní. V dobì normalizace zde bylo �ivé spoleèenství, jezdili
sem mladí z Klatovska, Novohradska, ale i z Prahy. Svým pøístupem si získával srdce mnohých lidí. Mimo
jiné k tomu vyu�íval právì i svého umìleckého nadání a vidìní. Kromì èetných obrázkù, které visely na
stìnách rozlehlé fary, zde mìl i výstavu samorostù, které nacházel na vycházkách do okolí Svìtlíku, kde se
tì�ila ra�elina. Ze Svìtlíku dojí�dìl i do farností Svéráz a Ro�mberk nad Vltavou. Kdy� v roce 1987,
uskuteènil ve Svìtlíku po dlouhých letech biømování, dostalo se mu �odmìnou� od církevního tajemníka
pøelo�ení do Bene�ova nad Èernou. Tam pøicházel s rozpaky. Pøedev�ím proto, �e dostal na starost i svou
rodnou farnost Nové Hrady, a jak staré pøísloví øíká �doma není nikdo prorokem�. Nicménì i zde si brzy
získal díky svému pøístupu k lidem mnoho nových pøátel. Velkou oporou se mu stala komunita sester na
Dobré Vodì. V Bene�ovì nad Èernou uskuteènil také jednu z prvních výstav svých obrázkù. Aby výstava
pro�la cenzurou, byla nazvána �Jihoèeská vesnice�. Byl mile pøekvapen reakcí veøejnosti, a to ho
povzbudilo k dal�ím výstavám. Své pøelo�ení na podzim 1990, tentokráte ji� pouze z rozhodnutí otce
biskupa Miloslava Vlka, pøijal s jistým ulehèením i obavami. Pøeci jen se mu ulevilo, kdy� svou rodnou
farnost mohl pøenechat jinému správci. Zároveò se obával, jak zvládne nové místo ve Lhenicích. Bylo mu
tehdy témìø 60 let. Mìl na starosti je�tì farnosti Frantoly a Vitìjovice. I zde si brzy získal srdce mnohých
farníkù. Strávil zde v aktivní slu�bì celých 11 let. Pak u� jeho síly zaèala pomalu, ale jistì pøemáhat dlouhá
nemoc, které podlehl 7. 12. 2005. Poslední roky svého �ivota strávil v Knì�ském domovì, v nemocnici a v
domovì pro seniory na Máji, v�e v Èeských Budìjovicích.
V posledních mìsících �ivota daroval svùj rodný dùm v Hranicích kongregaci Salesiánù Dona Bosca. Tímto
skutkem potvrdil svou celoknì�skou orientaci na mláde�. Díky Salesiánùm je jeho rodný dùm vyu�ívám
pøedev�ím pro práci s mláde�í a jeho sna�ení tak pokraèuje i po jeho smrti.
Jsem velmi rád, �e se podaøilo ve spolupráci s vedoucí KIC Nové Hrady paní Jarolímkovou a s laskavým
svolením paní Tøebínové, vedoucí Domu pro staré a nemocné knìze v Èeských Budìjovicích uspoøádat u
pøíle�itosti 10tého výroèí odchodu P. Tampíra výstavu jeho
kreseb.
Upøímné �Pán Bùh zapla�� v�em, kdo se na této výstavì jakýmkoliv zpùsobem podíleli.

Václav �varc
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: Nejen pøíruèka pro mladé JùTubery, kteøí propadli fenoménu internetových videí.
Prozrazuje tipy a triky od tìch nejúspì�nìj�ích èeských YouTuberù. Nakouknìte jim pod
poklièku! Získejte zákulisní informace o svých oblíbencích! Jak správnì natoèit video a jak získat
co nejvíce odbìratelù? Jak se dá vydìlat na YouTube a jak se prosadit? Celý internetový
videosvìt v jedné kní�ce! A k tomu je�tì nìco navíc.

Chicago, budoucnost. Obyvatelé mìsta, které obklopuje jen moèál a
obepíná ostnatý drát, jsou rozdìleni do pìti frakcí. Beatrice je èerstvých �estnáct a pøi�el èas vybrat, do které
frakce chce patøit, které ctnosti se chce na celý �ivot odevzdat. Pøekvapivé rozhodnutí jí do cesty pøivede
osudového kluka � úchvatného, ale taky trochu nesnesitelného. Beatrice zji��uje, �e ve spoleènosti, která se
jeví tak dokonalá, vzrùstá napìtí a hrozící nebezpeèí lze za�ehnat jen jedním zpùsobem, který ji ale mo�ná
znièí.

Kdy� se ve Francii tìsnì pøed Vánoci zøítí letadlo letící z Istanbulu, vypadá to, �e
v�ichni zahynuli. Pak ale záchranáøi najdou poblí� letadla �ivé miminko. Jen�e na palubì letadla byly dvì
dìti v tomto vìku. A proto�e se tak stalo v dobì, kdy testy DNA jsou je�tì vìcí neznámou, stojí policie pøed
tì�kým rozhodnutím: je miminko LyseRose z bohaté a vlivné rodiny Carvilleových, nebo Emily z obyèejné
rodiny Vitralových? Nakonec je dítì prohlá�eno za Emily. Carvilleovi se s tím ale nechtìjí smíøit a najmou
si soukromého detektiva, který má dokázat, �e dítì patøí jim. Osmnáct lét pátrá bývalý policista ve Francii i
v Turecku, ale marnì. Rozhodující dùkaz se mu najít nepodaøí. Kdy� u� chce se v�ím skonèit, padne jeho
zrak na staré noviny, kde se o pøípadu psalo. V�e se mu náhle spojí a on pochopí, jak to bylo. Byla
nalezeným dítìtem LyseRose, Emily, anebo bylo v�echno úplnì jinak a nìkdo celou tu dobu se v�emi
postavami dramatu obratnì manipuloval?

Výjimeèný prozaický debut vtáhne ètenáøe do 30. let
20. století, kde se v drsných apalaèských horách dennì odehrávají nesmírné køivdy i zázraky �ivota.
Patience Murphyová, mladá samotáøská �ena, její� minulost obestírá tajemství, je nejtalentovanìj�í porodní
bába na míle daleko. Pøirozenì ji to táhne tam, kde je chudoba nejvìt�í a kde si èerno��tí usedlíci nemohou
dovolit drahého doktora. Patience si pomalu buduje reputaci a pøivádí na svìt dìti, které by � spolu se svými
matkami � jinak nepøe�ily. Její schopnosti propùjèované tìm nejubo�ej�ím jsou v�ak lidem v uzavøené a
pøedsudky zamoøené komunitì trnem v oku. Kdy� si za pomocnici vybere èerno�ku, pøitáhne k sobì dal�í
vlnu zá�ti, ale také mnohá neèekaná spojenectví.

Strhující a napínavý thriller, který se odehrává pøedev�ím v Paøí�i a New Yorku.
Hlavní hrdina sám sebe nazývá Pé jako Personne. Nikdo je zku�ený elitní francouzský legionáø, jen� vinnou
tragických okolností rezignoval na �ivot a jen tak se pomalu utápí v alkoholu. Do akce ho vrátí a� zmizení
jeho dcery, kterou spoustu let nevidìl. S pomocí svých nìkolika posledních pøátel zaène rozmotávat tajemný
a spletitý pøíbìh. Ov�em má proti sobì opravdu silného soupeøe, jeho� touhou je natoèit opravdu autentický
film� To je jen základní nástin výborného thrilleru, kterému nechybí �ádná správná ingredience. Hlavní
hrdina �chandlerovského typu�, temné zákoutí Paøí�e, chladnokrevný zabiják a spousta cynického humoru.

Pøedstavte si, jak pøed vás pokládám
neodolatelný dortík. Neodolatelnì krásný a neodolatelnì dobrý. Vy si pochvalujete jedineènou chu� toho, co
vzhledem i konzistencí pøipomíná cheesecake (èti èískejk), a vyzvídáte, kde�e se takto lahodné kousky
prodávají. Já vás odká�u na vlastní kuchyni a na kuchaøku Snadno, rychle a syrovì Jitky Adamové a pak
vám povím, �e právì tento dort neobsahuje ani deko cukru, �ádnou mouku, laktózu� No nechutná vám
je�tì o krapet víc?
Kuchaøská kniha Snadno, rychle a syrovì je odpovìdí na stále rostoucí trend syrové, nebo také �ivé èi raw
stravy. Autorka Jitka Adamová pomocí jednoduchých receptù na polévky, hlavní jídla, dezerty a nápoje
ukazuje jak (ne)vaøit rychle, ale pøesto výteènì a zdravì.
Syrová strava není jen módní zále�itostí, je to styl �ivota �
�ivota plného energie, pozitivního pøístupu a s ním
spojenou krásou a du�evní pohodou. Vyzkou�ejte jedineèné
recepty, k jejich� nevaøení potøebujete otevøenou mysl,
mixér a �hrstku� surovin.
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Na duben jsme pro Vás z komunitní �koly pøipravili tvùrèí kurz

 (pochází z řeckého καλλος kallos „krása“ + γραφος grafos „psaní“) je umění krasopisu.
Zahrnuje jak funkèní nápisy a ruènì psané dopisy, tak i výtvarné umìní, kde vytvoøení ruènì psaného znaku
mù�e mít pøednost pøed èitelností textu. Kaligrafie se li�í od typografie. Jednotlivé znaky jsou promìnlivé a
spontánní, obsahují jedineènou improvizaci okam�iku psaní. Psané písmo bylo a� do nástupu knihtisku
jediným zpùsobem vytváøení písemných informací. Ve chvíli, kdy se ti�tìné písmo roz�íøilo a v kni�ní
produkci nahradilo psaní, kaligrafie se pøesunula do oblasti kanceláøské, listinné a umìlecké. Tento
okam�ik lze pova�ovat za poèátek latinkové kaligrafie jako umìlecké oblasti.

(zdroj wikipedie)
Pokud byste si rádi vyzkou�eli nìco nového, pøijïte

, kde na Vás bude èekat lektor, pan Daniel Koráb, autor publikace Písmo ve výtvarné tvorbì.
Pro úèast v kurzu je nutné se v knihovnì v Ben�ovì nad Èernou nebo na tel èísle 727 814
457  Toto pøihlá�ení je z dùvodu zaji�tìní materiálového vybavení. Úèastnický poplatek
na kurz èiní 100, Kè.
Pozvánku na akci najdete také na http://www.zsbenesovnc.cz/komunitniskola.html

Dal�í nabídka se týká zji�tìní pøedbì�ného zájmu o letní aktivitu pro dìti od
4 do 11 let. Pøesný termín zatím je�tì není znám, ale bude opìt pokrývat èásteènì dobu uzavøení �kolky.
Svùj pøípadný zájem hlaste na mailu knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457.

Rù�ena Lep�ová

Fotografii z na�í, tedy bene�ovské knihovny poznaly

Gratulujeme.
Na vysvìtlenou musím dodat, �e v èásti výtiskù do�lo z nepochopitelných dùvodù k otoèení fotografie a to
mohlo být matoucí.

A nová soutì�ní fotografie je tady. Poznáte, kde jsme fotili tentokrát? Autorem fotografie je Mgr. Pavel
Ptáèek. Své odpovìdi posílejte na adresu knihovna@benesovnc.cz nebo SMS na tel. 727 814 457 do 20.
dubna 2016.
Pro výherce máme pøipraveny drobné ceny.

RL

Dne  4.  dubna  2016  od  15.00  �
16.30 hod. probìhne v Základní
�kole  v  Bene�ovì  nad  Èernou
Den  otevøených  dveøí.  Pøíchozí
si  mohou  prohlédnout  novì
zrekonstruovanou  �kolu  a
dozvìdìt se  øadu nových vìcí a
zajímavostí týkajích se souèasné,
ale i budoucí výuky. V�ichni jsou
srdeènì zváni.
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  (støeda � nedìle 12.00 � 21.00
hodin)

Výstava obrazù, fotografií a artefaktù z Afriky.
Výstavní síò kina Kaplice

Pì�í výlet na hrad Poøe�ín s doprovodným programem. Sraz v 9.00
pøed DDM, odkud se spoleènì vydáme na celodenní výlet. Od 13.00
program na hradì Poøe�ín: soutì�e a rytíøská klání, prohlídka hradu
a muzea. Zvou DDM, Hrady na Mal�i a dal�í místní organizace.

LÍDA BAAROVÁ
Zve Obèanská komise Mìsta Kaplice ve spolupráci s KIC Kaplice.
Èeský film vypráví pøíbìh èeské hereèky Lídy Baarové, která je roku
1934  pozvána  do  berlínských  filmových  ateliérù.  Po  poèáteèních
potí�ích okouzlí davy fanou�kù v celém Nìmecku...
Kino Kaplice     Vstup 30, Kè (vstupné dotováno Obèanskou komisí)

Srdeènì zveme na taneèní veèer pro pøíznivce hudby 70 � 90 let.
Mo�nost rezervace míst pøímo v restauraci nebo na tel.:
380 312 605.
Restaurace Slovanský dùm

Chovatelská pøehlídka trofejí zvìøe ulovené v tomto hospodáøském
roce v honitbách okresu Èeský Krumlov.
Kulturní dùm Kaplice

Tomá� Pfeiffer a Vodnáøský zvon vytváøejí jedineèné souznìní hráèe
a nástroje. Výjimeèný multimediální projekt spojující historický nástroj
Vodnáøský  zvon  s  unikátní  velkoplo�nou  parabolickou  projekcí.  V
tónech Vodnáøského zvonu lze pro�ít hloubky rezonance, která dle
odkazu dávných mistrù kladnì pùsobí na celou bytost i prostor�
Kulturní dùm Kaplice    Pøedprodej 130/90, Kè v infocentru

  

Zábavný poøad s  jedineèným a nezamìnitelným humorem Zdeòka
Izera... oblíbené scénky, parodie, mnoho skvìlých vtipù a imitování
celé  øady populárních zpìvákù a zpìvaèek. Kulturní dùm Kaplice.
Pøedprodej od 18. 4., vstupné 200, Kè
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Èeká nás okruh kopírující vìt�inu
Karpatského oblouku, na nìm� nav�tívíme
�kálu pøírodních a historických perel i
perlièek, které si Karpaty støe�í jako
vzácné poklady. Pokocháme se napø.
zemními pyramidami, smrtonosnou sirnou
jeskyní, bahenními sopkami, dvojèaty
sopeèných kráterù s bezodtokým jezerem,
solnými doly a údolími, jedineènými
kaòony. Projdeme geologicky pestrou
paletu pohoøí vèetnì  bizarního
slepencového Bucegi, èarokrásného
vápencového Trascãu a pokloníme se i 12
apo�tolùm v andezitovém Calimanu.

Nav�tívíme nejvìt�í gotický hrad v zemi v Hunedoaøe èi perlu Karpat zámek Peleº. Fenoménem
Transylvánie jsou Sasy zalo�ená mìsta a pøedev�ím jedineèné opevnìné kostely, stejnì jako Szekelské
vyøezávané brány. V Bukovinì u�asneme nad zdej�ími malovanými klá�tery a v Maramuresi zavítáme na
unikátní Veselý høbitov.
I pøesto, �e nìkteré podobné skvosty mù�ete objevit i jinde v Evropì, Jarda Zeman � turistický prùvodce po
Rumunsku nám uká�e, �e v�echny pohromadì v jednom státì uvidíte jedinì v Rumunsku.
A kdo�e byl vlastnì legendární krvelaèný Drákula � upír, masový vrah nebo pøísný a spravedlivý vladaø�?
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Tajenka z minulého èísla  Vánoce jsou tady
Správné odpovìdi poslali


