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ozvìny

Leden 2019

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Ve ètvrtek 27.12.2018 zemøel náhle dlouholetý
duchovní správce P. Marcin Zelazny.
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Vystoupení dìtí ze Z pøi rozsvícení vánoèního stromu a vánoèní trhy 1.12.2018

Výstava betlémù dìtí z krouku Máèek

Mikuláská nadílka 8.12.2018
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Èesko zpívá koledy 12.12. 2018

ozvìny

Adventní koncert 21.12.2018

Divadlo Víti Marèíka  Setkání pøed Betlémem 22.12.2018

Pøedávání Betlémského svìtla v rakouském Windhaagu a následnì v Kostele sv. Jakuba Vìtího 22.12.2018

Beneovská vánoèní roáda 27.12.2018

Výsledky turnaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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edivý Roman
Rolínek Dominik
Rolínková Lucie
afránek Václav
Juhás Jaroslav
Lefler Václav
Rolínek Frantiek
Èajan Pavel
Adigamov Vladimír

10. Plza Vladislav
11. Sezemský Josef
12. Rolínková Adéla
13. Klime Pavel
14. Pavlík Vojtìch
15. Èajan tefan
16. Komenda Václav
17. Èajan Jan
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Projekt 1. tøídy v knihovnì U jsem ètenáø  Kníka
pro prvòáèka
V rámci celoroèního projektu knihovny navtívily dìti
z první tøídy ji podruhé v tomto kolním roce
knihovnu. Pøi první návtìvì se seznámily s prostøedím
knihovny, umístìním knih a pravidly pøi jejich
vypùjèování. Podruhé jim knihovnice paní Lepová
pøipravila velmi zajímavou besedu o knize Neotesánek.
Velmi vtipnou formou dìtem vysvìtlila a také pøeèetla
úryvky z knihy o zásadách správného chování. Protoe
se kniha vem velmi líbila, vypùjèili jsme si ji do tøídy,
abychom ji celou pøeèetli.
Projektový den  Vánoèní zvyky a tradice
Ve støedu 19. prosince proily dìti z 1. tøídy projektový
den na téma Vánoèní zvyky a tradice. Nejdøíve skládaly
puzzle s vánoèní tématikou a pak si prakticky
vyzkouely nìkteré vánoèní zvyky. Dìvèata házela
støevícem, vichni poutìli lodièky z oøechových
skoøápek, lili vosk  místo olova, krájeli jablka a také
jsme nezapomnìli na vánoèní peèivo. Vyrábìli jsme
kokosové kulièky.
Ve druhé èásti projektového dne jsme se vypravili do
kostela, kde jsme si prohlédli jeslièky. Nezapomnìli
jsme ani na lesní zvíøata a donesli jim jablka, mrkev,
suené peèivo, katany a aludy. Celé dopoledne bylo
velmi pestré, vydaøilo se nám a dìti byly spokojené.

Ladislava Augustinová

V Beneovì máme mnoho sportovcù, sportovních odvìtví, ale máme i sportovce, kterého jen tak nìjaká
obec nemá. Jezdce Rallycrossu. Mnozí z nás se s ním znají a jistì ví, e je to Karel Václavík, který ji
nìkolik let úspìnì reprezentuje nai obec na závodech nejen v Èeské republice, ale i Rakousku, Maïarsku
a na Slovensku. Karel po celou sezonu 2018 svedl mnoho bojù na závodní trati, kde jezdci soupeøí
o pohárová umístìní. Karlovi se i pøes smùlu, která se ho drela celou sezonu, podaøilo nìkolikrát dobøe
umístit. Tím získal body do hodnocení mistrovství Èeské republiky, kde se umístil na celkovém druhém
místì. Vyhláení nejlepích jezdcù se konalo 17.11.2018 v Humpolci, kde Karel pøevzal za své umístìní
krásný sklenìný pohár.
Ráda bych Kájovi popøála hodnì úspìchù v nadcházející sezonì 2019.
Martina Györgyová
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Veselé i smutné pøíbìhy malého chlapce Davídka a jeho kamarádù jsou
nejen napínavé, ale i pouèné a vdy plné lidského porozumìní. Odehrávají se v dobì, kdy jetì
neexistovala dnení vyspìlá technika, kdy nikdo nemluvil anglicky a ivot byl ponìkud pomalejí a jiný.
Davídek tedy nesleduje televizi, nehraje poèítaèové hry ani neposílá esemesky svým kamarádùm, ale
vymýlí s nimi rùzná dobrodruství a jeho nápady vìtinou konèí nìjakým prùvihem, protoe za vechno
vdycky mùe stejnì jen on.
Závìrka je milostná novela o prokletí doby, kdy se kadý mùe stát fotografem a
udìlat alespoò jednu dobrou fotku. Dùleitá je motivace. Motivací Matìje Runda je Vìra, pùvabná mladá
ena, která si neuvìdomuje svou fotogeniènost  svou krásu na druhý pohled. Matìj tento její dar objeví,
ale má zásadní problém: neumí fotit. Pøesto zaène Vìru fotografovat. Jeho snímky jsou pøekvapivì dobré a
èím dál lepí, vzbuzují pozornost, obdiv, ale i odsouzení. Jsou nepokrytì erotické, ale i sexistické.
Nefotografa i jeho nemodelku dostihne internetové renomé, snad i sláva, ale èím vìtí je jejich úspìch, tím
hùø k sobì nacházejí cestu. Profesionální vztah tak mùe skonèit jen dvojím zpùsobem: buï láskou, anebo
nenávistí. Závìrka je ilustrovaná autorovými fotografiemi. Díky ní se stává fotografem.
estnáctiletá Aza nemìla vùbec v plánu pídit se po tajemstvích
uprchlého miliardáøe Rusella Picketta, ale v sázce je sto tisíc dolarù a její nejlepí a nejstateènìjí kamarádka
Daisy, se nemùe doèkat, a se spoleènì pustí do vyetøování.
Aza se opravdu snaí. Snaí se být dobrou dcerou, skvìlou kamarádkou, vzornou studentkou, a taky
schopnou vyetøovatelkou. Zároveò vak bojuje s nekonèícím vírem svých vlastních mylenek, kterým není
schopná poruèit
Dlouho oèekávaný návrat úspìného autora bestsellerù Johna Greena, v nìm se inspiroval svými vlastními
zkuenostmi s mentální poruchou.
Poslední díl ságy pøedstavuje léta, kdy se èeským králem stal
Vladislav Jagellonský, jemu se postupnì podaøilo otupit ostøí nepøátelské zahranièní politiky, zvlátì té
papeovy. Nakonec byl z Èech sejmut cejch
kacíøství, nebo po desetiletích bojù byl
utrakvismus uznán vemi církevními autoritami.
Husitská epopej tak dospìla ke svému závìru. Jene
místo aby se domácí pomìry uklidnily, zaèaly
doutnat nové politické i sociální konflikty. Postupnì
umírají starí èlenové rodu Prokopù a na jejich
místo nastupují jejich potomci. Ti vak o ideálech
svých rodièù vìdí málo a hledají si svùj svìt. Svìt
støedovìké víry nahrazuje svobodomyslná
renesance. Osudy husitských generací rodu se
uzavírají.
Hana Vojtová ze setkání s Lore Wehnerovou a
jejími aktivizaèními praxemi a prostudování
rùzných metod pøístupu k seniorùm se zaèala
vìnovat smyslové aktivizaci a dala domovu seniorù
nový smìr. V roce 2015 zaloila Institut Smyslové
aktivizace s cílem aktivizaèní koncept vyuèovat a
íøit do praxe dalích geriatrických zaøízení
prostøednictvím akreditovaných vzdìlávacích
programù.
Knihu Jak (ne) pøesadit starý strom napsala Hana
Vojtová po deseti letech strávených se Smyslovou
aktivizací. V knize popisuje konkrétní pøíbìhy,
ukazuje jak smyslovka je dùleitá a promylená
koncepce péèe a také jak ji lze uplatòovat i pøi
domácí péèi.
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V Èerném Údolí fungovala kola od roku 1885
v è. 7. Dvojtøídní kola s nìmeckým vyuèovacím
jazykem mìla ve kolním roce 1927/28 73 ákù.
Èeská kola byla ve vsi otevøena a 1.9. 1946.
Vìtina dìtí mìla slovenskou národnost a vechny
dìti bez rozdílu vìku byly zaøazeny do prvního
roèníku, aby se nauèily èíst.
27.3. 1947 zùstal ve tøídì pouze jeden ák
nìmecké národnosti. Vichni Slováci odeli
na Slovensko. Výuka ve dvojtøídní kole byla opìt
zahájena ve kolním roce 1948/49, kdy dolo
k dosídlení obce a do koly pøilo 52 dìtí vìtinou
slovenské národnosti, 5 z nich byli Nìmci.
kolní obvod tvoøilo Èerné Údolí, Velký
Jindøichov a ofín. Asi nejsloitìjí docházku mìly
dìti ze ofína  tøíkilometrová cesta od koly k jejich
samotì u pralesa vedla oputìným lesem. Od 1.9.1951
uèila na zdejí jednotøídce plných 24 let p. uèitelka
Zdena Meluová (Èerná).
Pro nedostatek ákù kolu zavøel Odbor kolství
ONV Èeský Krumlov k 27.6. 1975.

( Dle archivních materiálù zpracoval Mgr. Zd. Duffek )

Z minulého èísla: Správná odpovìï  kvìt orchideje
Výherci jsou:

Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457
do 20.1. 2019.
Ze správných odpovìdí vylosujeme tøi výherce, na které èeká odmìna.
Rùena Lepová
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Po africkém Maroku, zemi Berberù nás provede
Petr "Lynxxi" Pavliska. Zavede nás nejen na nejvìtí
pou svìta s nelítostnými rozdíly teplot mezi dnem
a nocí a tou nejjasnìjí noèní oblohou, ale i tam, kde
døíve místo písku bylo moøe plné trilobitù a kudy
se také procházeli dinosauøi. Stejnì tak objevíme
vysoké hory s hlubokými údolími, ve kterých
se moná dodnes skrývá bájný lev berberský.
A poznáme, jaká je opravdová podstata nomádského
ivota, jeho kultury a v èem tkví pravá síla berberské
whisky.
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