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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
prázdniny skonèily a podle pøedpovìdí poèasí se ke svému konci nachýlilo i samotné léto. Zaèátek kolního
roku nebude pro nikoho snadný, a u se bavíme o dìtech, rodièích, pedagogických pracovnících, vedení kol
i jejich zøizovatelích. Pokyny i metodika pro provoz kol a kolských zaøízení pro kolní rok 2020/2021
se nìkolikrát zmìnily a upravovaly, take pøíprava na zahájení kolního roku byla nároèná.
Události kolem koronaviru dost zásadnì zmìnily vzdìlávání naich dìtí a zvedly nároky na vechny zúèastnìné.
Bude velmi sloité zajistit provoz s ohledem na COVID19, kdy si ani ministerstva kolství a zdravotnictví
neví rady, jak celkovì koláky a zamìstnance kol pøed nákazou ochránit. Je pøedevím dùleité, aby rodièe
øádnì sledovali pokyny vedení kol a pro své dìti zajistili ochranné pomùcky, obzvlá rouky, které se zøejmì
stanou nedílnou souèástí naeho ití. Dále je nutné, aby své dìti dostateènì informovali o hygienì, která je
ochrání i pøed dalími nemocemi, jako je napøíklad bìná chøipka.
Myslím si, e dùleitý bude pøedevím individuální postoj k celé situaci kolem COVID19. Zøejmì se ji leccos
nevrátí do bìných kolejí, které jsme znali pøed koronavirem, ale ze veho nejdùleitìjí je nae psychika. Ta
ovlivòuje úplnì vechno vèetnì naeho zdraví. Pozitivní mylení, úsmìv a ohleduplnost jsou nade vechny
léky. Kadá zkuenost, i ta patná, nás v ivotì posílí a posouvá dál. Popøejme tedy naim dìtem klidný a
pohodový nový kolní rok, aby vechny události celkovì nesníily vzdìlanost naeho národa.
Nìkteré tradièní aktivity, jako je rozluèka s konèícími áky na základní kole, se bohuel nemohly uskuteènit.
Vdy je velmi dojemné, kdy se kola louèí s áky, kteøí odchází za vyím vzdìláním a vstupují do dalí etapy
svého ivota. áci se pøi posledním kolním dni louèí s celou kolou, dìtmi, uèiteli, øeditelem koly i se zástupci
obce. V letoním roce jim to znemonil koronavir, proto jsme se s panem øeditelem Mgr. Josefem Svitákem
domluvili, e uspoøádáme rozluèku s devááky alespoò v mením kruhu lidí v obøadní síni obecního úøadu.
Bylo to moc krásné! Dìti se nám zapsaly do pamìtní knihy, kam jednou budou moci nahlédnout a zavzpomínat
na své spoluáky a kolní roky. Jetì jednou jim pøeji ve nejlepí!
Jediným uèitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného pøemýlení a vyvinuje cit osobní
odpovìdnosti.  Jan Amos Komenský
Cílem vzdìlání a moudrosti je, aby èlovìk vidìl pøed sebou jasnou cestu ivota, po ní opatrnì vykraèoval, pamatoval
na minulost, znal pøítomnost a pøedvídal budoucnost.  Jan Amos Komenský
ivot èinný je opravdový ivot. Zahálka je hrobem èlovìka zaiva. Co má udìlat, do toho se dej s chutí; co sám mùe
udìlat, to neèekej od jiných a bez pøíèiny neodkládej s nièím. Kdy mùe nìkomu pomoci, uèiò to s nejvìtí radostí.
 Jan Amos Komenský
Veronika Zemanová Korchová
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Pou je pøedevím o setkání. Setkání rodinných pøísluníkù, pøátel, sousedù... Po celé obci parkovala auta se
znaèkami rùzných krajù, lidé se objímali, zpívali u dechovky, køièeli na atrakcích, høeili u cukrovinek,
zkrátka vládla ta nejlepí moná nálada. A to i pøes zmínìné kapky.
Bylo krásné si po delí dobì uít akci takového rozsahu. Myslím, e nám vem spoleèný kontakt chybìl. Jsem
proto nesmírnì ráda, e se pou mohla v tak nejisté dobì uskuteènit. A e se podaøila, øíká starostka Veronika
Zemanová Korchová.
Beneovská Svatojakubská pou je dvoudenní. V sobotu byly na programu Memoriál Josefa Chýleho,
volejbalový turnaj a pohádka pro dìti. Veèer se pak tanèilo a zpívalo v doprovodu kapely Tamara. Centrem
dìní bylo høitì.
V nedìli se lidé shromádili na námìstí, kde své zboí vybalili stánkaøi. V nabídce byly krásné keramické
výrobky, korálky, hraèky, rùzné sladkosti, trdelník, káva a tak dále. Dìtem záøila oèka z atrakcí, kdy se mohly
proletìt napøíklad na labutích, vyøádit se v autodromu nebo si poøádnì zahulákat na adrenalinové lavici Crazy
Surf.
Blíe ke kostelu vyhrávala u od 13. hodiny Doubravanka. Má to jiskru, co? usmíval se jeden
z návtìvníkù. Døív jsem poslouchal jen rockovou muziku, ale dneska nepohrdnu jakoukoliv dobrou hudbou.
Hlavnì kdy to dìlá lidem radost.
Ano, Doubravanka vyloudila posluchaèùm úsmìvy na tváøích, a to i pøes tìkou startovní pozici, kdy bylo
nebe potaené edými mraky. Zdálo se, e u ten den sluníèko neuvidíme, ale jak bylo øeèeno, nakonec nás
pøece jen potìilo.
Mimochodem souèástí nedìlního
programu byla také pohádka ve
dvoøe domu è. p. 125 a dopoledne
se samozøejmì uskuteènila Me
svatá.
Vìøím, e jsme si vichni uili
krásnou pou. Vem, co se na ní
aktivnì podíleli, dìkuji! uzavírá
starostka Veronika Zemanová
Korchová.
Text a foto: Václav Votruba
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V sobotu 8.8.2020 se v Beneovì nad Èernou na hasièském høiti konala hasièská soutì
spojená s oslavami 140. výroèí zaloení SDH Beneov nad Èernou. Pøi této pøíloitosti pøipnul
stuhu na prapor sboru starosta KSH Jihoèeského kraje Mgr. Jiøí ika. Pozdravit hasièe pøijel také senátor
Ing. Tomá Jirsa. Veèer zahrála hasièská kapela Boejáci.

Zde jsou výsledky vech roèníkù:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

SDH Beneov nad Èernou
SDH Poøeín
SDH Pøíseèná
SDH Pøíseèná
SDH Pøíseèná
SDH Dolní Dvoøitì
SDH Pøíseèná
SDH Pøíseèná
SDH Pøíseèná
SDH Pøídolí
SDH Beneov nad Èernou B
SDH Sobìnov A+B

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

SDH Besednice
SDH Netøebice B
SDH Netøebice B
SDH Dolní Dvoøitì
SDH Dolní Dvoøitì
SDH Beneov nad Èernou
SDH Pøíseèná
SDH Chmelná
SDH Beneov nad Èernou
SDH Beneov nad Èernou
SDH Netøebice
SDH Netøebice

Pøi pøíleitosti 140. výroèí zaloení sboru byla
sestavena a vydána za finanèní podpory Obce Beneov
nad Èernou brourka o jeho historii i souèasnosti.
V pøípadì zájmu je tato brourka k zakoupení v obecní knihovnì v Beneovì nad Èernou.
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Správná odpovìï z minulého èísla Jan Werich, Fimfárum  Královna kolobìka první  výherkyní je
Monika Vláková. Gratulujeme.
Dnení ukázka je z knihy spisovatelky, která se narodila 4. února 1820 a zemøela 21. ledna 1862. Nìkdy
bývá øazena k pozdnímu romantismu nebo ranému realismu, vìtinou je vak umisována na rozhraní tìchto
dvou smìrù.
...Zùstal Jakub se svou dívèí sám; jakkoliv ho pobízeli, aby se oenil kvùli dìvèeti mladièkému, pøece toho
více uèiniti nechtìl. Hlídal si ji jako malou oveèku, sám a sám, a dobøe ji vyhlídal. Kdy byla trochu
povyrostla, vzkázal mu pan uèitel, aby ji pøece také do koly posílal, a jakkoliv Jakub ètení a psaní za
zbyteèné drel, pøece poslechl. Celou zimu chodila Barèa do koly, zjara ale, kdy nastala pastva a práce
v poli, tu se nemohl bez ní obejít. Od jara do jesenì bývala beztoho kola, vìtí èást týhodne na petlici
zavøená, pan uèitel pracoval na poli a dìti té, seè kadého síly staèily.
Druhou zimu u Bára do koly chodit nemohla, musela se uèit pøíst a tkát. Bára dosáhla patnácte let
a ádné dìvèe v celé dìdinì nemohlo se jí rovnat v síle a velikosti. Tìlo její bylo hrubých kostí, silných
svalù, pøitom ale pravidelných forem. Mrtná byla jako pstruh.Pleti byla tmavohnìdé, dílem od pøirozenosti,
dílem od slunce a vìtru, nebo si nikdy, ani v parném létu nezastøela tváø, jako to vesnická dìvèata
dìlávala..
Poznali jste, kterou kníku jsem otevøela tentokrát? Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo
na tel. 727 814 457 do 20. 9. 2020.
Pro výherce máme pøipravenu kníku.
Rùena Lepová

Odjezd z Beneova ve 12:00. V 16:00 máme
objednánu návtìvu Werichovy vily na ostrovì Kampa
http://www.werichovavila.cz/
Od 20:00 Divadlo Palace  Václavské námìstí 
pøedstavení Prachy!!! délka vèetnì pøestávky 120 min
Jean pøipravuje veèeøi na oslavu narozenin svého
manela, mírného úèetního Henryho. Kadou chvíli
mají pøijít hosté, ale oslavenec má zpodìní. Kdy
koneènì pøijde, Jean ho nepoznává  Henry chce
okamitì emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovem
pádný dùvod: v metru omylem sebral cizí kuføík
nacpaný bankovkami v hodnotì tøi ètvrtì milionu liber.
Ponechat si evidentnì pinavé peníze je vak tìí ne
k nim pøijít. Jakmile se na scénì objeví dva policisté,
pøátelé Vic a Betty a drzý taxikáø Bill, rozpoutá se
zbìsilá hra na koèku a my plná neèekaných zvratù,
v ní se oba manelské páry snaí pomocí falených
identit za kadou cenu peníze udret. Brilantní fraka
se s obrovským úspìchem hrála po celém svìtì a o
jejím autorovi napsal recenzent londýnského Daily
Telegraphu: "Ray Cooney je èasto lepí ne Feydeau...
je to národní poklad."
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Myslivecký spolek Beneov nad Èernou, z.s.
nabízí od záøí prodej zvìøiny  srnèí  80, Kè/kg
(jako do výkupu). Bez hlavy a dolní èásti bìhù.
Objednávky a dalí informace
na tel. 724 953 357 nebo
na email zdenek.lesnik@benesovnc.cz.
Kadý zájemce bude zapsán do poøadníku
dle data jeho objednávky.

Noví zájemci jsou vítáni. Více informací na tel.
602 931 256 nebo v beneovské knihovnì.
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Robert Penn je urnalistou píícím pro Financial Times,
Observer a øadu dalích novin a èasopisù. Zejména vak miluje kolo  jezdí na nìm do práce,
nakupovat, aby zlepil svou fyzickou kondici, aby si proèistil hlavu... Na kole jezdil takøka
kadý den svého dospìlého ivota, vystøídal desítky kol, projezdil více jak 40 zemí pìti
kontinentù. Jednoho dne se rozhodl, e si poøídí své "kolo snù", kolo, které nemusí být nutnì posledním
technickým výstøelkem, ale bude odpovídat jeho postavì, zpùsobu jízdy a naturelu. Ètenáø mùe autora
sledovat na jeho cestì pøi shánìní vhodných komponentù  od ruènì vyrobeného rámu, pøes vhodný systém
øízení, pøevodù atd.  a po finální kompletaci. Stavba kola je vak jen pozadím, na které autor pøedstavuje
historii kola od 19. po 21. století a vypráví pøíbìhy lidí, kteøí stáli za klíèovými inovacemi. Je to kniha o
kole  a o svobodì, kterou kolo pøináí.
Kniha O nadìji s Marií Svatoovou se stala jedním z
nejúspìnìjích titulù KNA. Ve stejné edici nyní tatá autorka vydává kníku o náhodách. Spolu se svými
ètenáøi se za pomoci øady konkrétních pøíbìhù zamýlí nad tím, jestli náhody vùbec existují.
Na novou knihu se zakladatelka hospicového hnutí MUDr. Svatoová pøipravovala skoro rok, aby jí pak
napsala v deseti dnech. Na nìkteré lidi musí být pøísnost. A tak jsem si dala domácí vìzení, vytvoøila si
kláterní podmínky a píi, informovala autorka redakci v dobì, kdy nad Náhodièkami sedìla. Zaívám
nìco zvlátního, co neznám. Snaím se pokud mono víc modlit ne psát a cítím, e to moc pod kontrolou
nemám. Jde to nìjak samo, ale mimo mì. Buï se o mì pokouí Alzheimer, nebo tu pouze plním funkci
jakéhosi automatu na zapisování  o to první nestojím a toho druhého nejsem hodna. Ráda bych, aby to
fungovalo jako setba. Kadé ráno prosím o nìkolik zrníèek s neporuenou, dobrou klíèivostí. O pomoc
Ducha svatého prosím a s jeho pomocí poèítám. Ale e veèer nevím o èem jsem psala a musím si to po sobì
jít pøeèíst (dokonce i nadpisy), to mì vyvádí ponìkud z míry, pøiznává se autorka.
Ètenáøi, kteøí Marii Svatoovou znají a mají ji rádi vak z míry vyvedeni nebudou: èeká je jako vdy
moudré, hutné a vtipné vyprávìní. Ostatnì: Knihu O nadìji psala podle vlastních slov M. Svatoová za
pomoci své zemøelé maminky. Nyní se obracela pøímo na Ducha svatého. Øeknìte  víte o lepím
doporuèení?
Tato kniha vám nabízí urèité impulzy k zamylení. V knize najdete
v kapitolách "Krev, lymfa, slezina", "Trávicí soustava", "Pohlavní orgány, prsa", "Endokrinní systém",
"Nervový systém" a "Vznik ivota, lidský vývoj a smrt" stovky hesel týkajících se jak závaných
onemocnìní, tak banálních komplikací. Autor vysvìtluje, e orgán, v nìm se chyby ve výivì i ve výdeji
sil dotyèného projeví, urèuje ebøíèek ivotních hodnot nemocného, jeho charakter i praktické chování.
Vypráví o zdraví, mezilidských vztazích, o bolestech a nadìjích èlovìka i o tom, e leckdy jsme si svoje
problémy pøivodili v jiných èástech ivota, ne je nae souèasné bytí.. A se vám tato kniha líbí, a nech
jetì více posílí dobro, které sídlí ve vaem srdci a dennì z nìho k ostatním lidem záøí.
Úryvek z úvodu:
Nemoc je dar Stvoøitele, který nám ukazuje, e jsme chybovali. Nemoc je láska, nebo nás ochraòuje od jetì vìtích
budoucích pochybení a omylù.
Nemoc, jeli správnì pochopena, pøináí ulehèení tìlu a mír dui.
Nemoc a ivot patøí k sobì jako nenávist a láska. Onemocnìní je jistou korekcí naí cesty a vyjádøení èasu, kdy jsme
patøiènì nemilovali druhé nebo sebe a zasévali bol.
Nemoc je stará jako lidstvo samo a bude nás provázet a do skonání vìkù, ponìvad ke správnému smýlení a jednání
nám skoro vdycky nìco chybí. Nìkdy jsme slabí, pøehnanì pasivní, zbyteènì ustupujeme a málo vìøíme ve své
schopnosti. Jindy se naopak cítíme a pøíli silní, býváme vzpurní a vznìtliví.

V srpnu 2020 probìhla aktualizace výpùjèního systému Clavius a novì jsme zakoupili licenci na zasílání
zpráv a pøedupomínek prostøednictvím emailu.
Pokud máte emailovou adresu, zadáme ji do systému a nìkolik dní pøed uplynutím výpùjèní doby
pùjèených dokumentù Vám pøijde zpráva. Kontakt mùete vyplnit v knihovnì v Beneovì nad Èernou
nebo jednodue poslat na adresu knihovna@benesovnc.cz, pøípadnì jako SMS zprávu na tel 727 814 457.
Pøedejdeme tak spoleènì zasílání papírových upomínek. Uvedením kontaktu souhlasíte s jeho vyuitím
pro potøeby knihovny pro zasílání informací (upomínka, informace o rezervovaném dokumentu, uzavøení
knihovny )
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TROCNOVSKÉ SLAVNOSTI 2020
od: 19.9.2020 13:00
do: 19.9.2020 18:00
Místo konání: Památník Jana iky z Trocnova
(Trocnov, 373 12 Borovany)
Jihoèeské muzeum Vás srdeènì zve na 7. roèník
Trocnovských slavností! Návtìvnicky oblíbená
akce pro vechny vìkové kategorie se koná
v sobotu 19. záøí 2020 od 13:00 do 18:00 hodin
v areálu Památníku Jana iky z Trocnova
(Trocnov, 373 12 Borovany).
Vstup je ZDARMA!
I letos se mùete tìit na bohatý program, který
zaujme jak dìti, tak i dospìlé: napø. historické
souboje, zbranì a zbroje, ukázky sokolnictví,
øemeslný jarmark a lidoví tvùrci, ivá hudba,
komentovaná prohlídka expozice, divadlo, støelba
z luku a kue, støedovìký tábor a hry, dìtský
program, malování na oblièej, nauèná stezka
a dalí. Samozøejmostí je i obèerstvení na místì.
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Velkým úspìchem beneovských Èechù v roce 1936 bylo zøízení mìanské koly s èeským vyuèovacím
jazykem. Absolvování mìanské koly bylo pøedpokladem pro zamìstnání ve státních orgánech 
u èetnictva, finanèní stráe, poty apod.
9. záøí 1936 zahájil Okresní úøad v Kaplici na základì ádosti Ústøední matice kolské v Praze etøení
ke stavebnímu povolení pro vybudování èeské obecné a mìanské koly. Komise rozhodla, e bude
zbourána stávající budova èeské obecné koly a na jejím místì a pøilehlém pozemku postavena kola nová.
Úèastníci øízení poadovali, aby vechny hrany stìn a oken byly zaobleny, v tìlocviènì zøízeno jevitì
a zdùraznili potøebnost ústøedního topení.
Ihned byla vypsána veøejná soutì na zhotovitele stavby. Selo se 10 nabídek od 1 250 000 Kè
a po 856 151 Kè. Za tuto èástku byla stavba zadána Augustu Køiíkovi z Vodòan. Termín odevzdání stavby
na klíè byl stanoven na kvìten 1938. 13. bøezna 1937 bylo definitivnì pøedáno stavenitì, 16. 3. zaèal výkop
základù a v èervnu 1937 byl dokonèen suterén.
Nìmecký tisk psal, e na stavbì pracují pouze Èei. Øeditel koly Karel Kozlík vak v kronice uvádí,
e v èervnu 1937 bylo ze 43 dìlníkù 19 nìmecké národnosti. Pøi návtìvì henleinovského poslance tento
utìoval rozezlené spolustraníky: " To, co se povedlo v Nìmeckém Beneovì, jinde ji neprojde. O to se my
postaráme. Jen a Èei staví, budeme mít alespoò jednu pìknou kolu."
Slavnostní otevøení kompletnì dokonèené a vybavené koly se mìlo konat 5. a 6. èervna 1938, kolní
budova byla pokládána za nejkrásnìjí na jihu Èech. Do pøípravy oslav vak zasáhly dramatické politické
události. 20. 5. 1938 byla vyhláena èásteèná mobilizace a slavnost byla proto odloena o rok. V ovzduí
stoupajícího politického a národnostního napìtí byl pøesto v nové budovì zahájen kolní rok 1938/39.
Po správì z 19. 9. 1938, e vlády Anglie a Francie vyzvaly èeskoslovenskou vládu, aby odstoupila
pohranièní oblasti s více ne 50% obyvatestva nìmecké národnosti Nìmecku, bylo druhý den mìsto plné
portrétù Henleina a Hitlera. Sudetonìmecký Freikorps pøeruil telefonické spojení. kolu pøepadla skupina
ozbrojených henleinovcù a uvìznila v ní øeditele a jeho rodinu. Starosta J. Hoffelner se pokusil ozbrojence
z budovy vykázat, ale veèer byl zbaven funkce. Natìstí èeský uèitel Kouba z Klení se na kole pøijel zeptat,
co se dìje. Podaøilo se mu projet hlídkami a v Trhových Svinech sehnal taxikáøe. Pøijeli do Beneova, kde
se mezitím podaøilo K. Kozlíkovi vyjednat monost naloit nejnutnìjí vìci a odstìhovat rodinu, kdy slíbil,
e se vrátí. Vrátil se s èetnickým oddílem, který vyhnal ozbrojence ze koly. To u ale hromadnì utíkala
vìtina Èechù z mìsta.
Èeská kola pøestala na dlouhých 6 let existovat. K jejímu slavnostnímu znovuotevøení dolo a
Z materiálù Mgr. Zdeòka Duffka

Letní mìsíce máme za sebou a èeká nás podzim, pøijïte se nìco nového nauèit a vyzkouet.
A jste malí nebo velcí, rádi Vás uvidíme.
Mìsícem záøí zaèínáme s kurzy pro veøejnost.
.
.

Zdobení cupcake, neboli dortíkù 35 Kè za kus
Podzimní vìneèky z pøírodnin
100 Kè
Dort z mascarpone
200 Kè

Ve, co vznikne pod vaima rukama, si odnesete hrdì domù.
Maximální poèet úèastníkù je 8. Máteli zájem, pite prosím SMS na tel. èíslo 724 383 919.

Podrobné informace o termínu zahájení a monosti pøijetí zájemcù
na
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