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  12.9.  Zájezd do divadla Palace  pro pøihlá�ené
  12.9.  Okolo ji�ních Èech
  30.9.  Zahrada na podzim  beseda

Více na plakátech k akcím

V nedìli 12.9. 2021 ve 12:00 hod. odjezd na divadelní
pøedstavení do pra�ekého divadla Palace na pøedstavení
PRACHY!!! s Ondøejem Vetchým a Vandou Hybnerovou.
Lístky je�tì máme.
V pøípadì zájmu volejte  na tel. 727 814 457. Pøed náv�tìvou
divadla je v odpoledních hodinách pro zájemce domluvena
prohlídka Werichovy vily na Kampì. Cena lístku do divadla
je 400,, Vstupné do Werichovy vily si platí ka�dý sám.
Vstupné dle kategorie: 100 Kè/dospìlý, 60 Kè/student,
senior, ZTP, 50 Kè/dítì do 15 let.

Vá�ení spoluobèané,

v prvním prázdninovém mìsíci jsme se mohli opìt setkat na spoleèenských, kulturních a sportovních akcích.
Pøes v�echna opatøení jsme si u�ili Kino na koleèkách pod veèerní oblohou, letní dny nám zpøíjemnili úèastníci
a organizátoøi dobrovolnické brigády SummerJob (ji� druhým rokem) a hojnou úèastí nás pøekvapila na�e
Svatojakubská pou�. Na pou�ové zábavì i samotné pouti obec poctilo náv�tìvou nejen velké mno�ství na�ich
obèanù, ale i náv�tìvníci z okolních obcí a rodinní pøíslu�níci z rùzných koutù republiky. Organizace v�ech
akcí je velmi nároèná a opravdu potì�í, kdy� mají mezi lidmi takovou odezvu.
V srpnu jsme se se�li na Memoriálu Jiøího Sládka, který byl spojen se svìcením na�ich nových hasièských
aut   dopravního automobilu a cisternové automobilové støíkaèky.  I  tato akce se mohla pochlubit velkým
zájmem. Ka�dý si mohl vybrat z nabízeného programu, co je jeho uchu milé. Hudební repertoár byl rozmanitý
a úèastníci chválili, �e si mohli zazpívat a pobavit se. Samozøejmì nechybìla ani zábava pro dìti.
Na konci srpna pøipravili dobrovolní hasièi rozlouèení s létem, kdy si dìti mohly je�tì pøed nástupem do �koly
u�ít poslední prázdninové chvíle.
Pokud nepøijdou nìjaká dal�í omezení, tak i v mìsíci záøí se mù�eme tì�it na pøipravované akce. Milovníky
starých automobilù urèitì potì�í konání mezinárodní soutì�e pro veteránské a sportovní automobily XII. South
Bohemia Classic. Upozornit musím také na pøipravovaný první roèník Traktoriády. Sledujte nabídku na�ich
akcí ve zpravodaji, v SMS systému, na plakátech a v obecním rozhlase. Ráda bych touto cestou podìkovala
v�em, kteøí akce pøipravují. Vìt�ina z nich to dìlá ve svém volném èase.
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Na�i  obèané  se  na  obec  obraceli  s  �ádostmi  o  pomoc  ohlednì  oèkování  proti  covidu.  Ka�dý  se  nemohl
zaregistrovat nebo dojet si do oèkovacích center. Na�e ordinace obvodního lékaøe ihned z kraje roku po�ádala
o vakcíny, ale èekala dlouho, ne� jí byly dodány. Bohu�el nebylo mo�né uspokojit v�echny zájemce, proto�e
vakcín nebyl dostatek. Dal�í pomocí byla nabídka obcím prostøednictvím Mobilního oèkování bez pøedchozí
registrace, a to od Jihoèeského kraje. Oèkování jsme umo�nili v prostorách obecního úøadu, a i v tomto pøípadì
o nì byl zájem. Je potøeba podìkovat v�em, kteøí pomohli zajistit oèkování pøímo u nás v místì.

Z hlediska poèasí nebylo toto léto pro obec pøíli� ��astné. Pohromy v podobì krup, silných de��ù a vìtru opìt
zpùsobily velké �kody na obecním i soukromém majetku. Spoleènì s Jednotkou dobrovolných hasièù jsme se
sna�ili pomoci v�em, kteøí byli  tìmito ne�tìstími posti�eni. Na�tìstí �kody u nás nebyly  tak velké  jako na
Moravì. Tamní posti�ené obce Bene�ov nad Èernou podpoøil materiálem i finanènì. Dìkuji v�em, co pomáhali!

Také v prázdninovém období probíhaly práce na obecním majetku. Jak jste si jistì v�imli, nový kabát oblékla
nejstar�í budova v obci  èp. 125 (kde se nachází obecní knihovna, ordinace praktického lékaøe atd.) na námìstí.
Vzhledem k tomu, �e se jedná o registrovanou kulturní památku, byla obnova fasády velmi nároèná. Památkový
ústav v Èeských Budìjovicích nìkolikrát vyslal své pracovníky k prùzkumu, zda se na ní nenachází vzácné
fresky nebo jiné historicky cenné prvky. Ukonèení prací se tak sice o nìco prodlou�ilo, ale k �ádnému po�kození
vzácných prvkù na fasádì nedo�lo, ba právì naopak nová fasáda zvýraznila ty zachované. Obnova této fasády
opìt pøispìla k lep�ímu vzhledu na�í obce.
Po  velkých  de�tích  byly  znovu  ponièeny  obecní  cesty  a  komunikace.  Je  nezbytné  je  opravit  a  uvést  do
pùvodního stavu, aby byly bezpeènì prùjezdné. Vzhledem k velkým �kodám ale není mo�né zajistit opravu a
obnovu  v�ech  okam�itì.  Nìkteré  jsou  natolik  po�kozené,  �e  bude  nutné  po�ádat  i  o  dotace  a  podporu
z pøipravovaných dotaèních programù, nebo� náklady na opravy pøekraèují pøipravené finanèní prostøedky
v rozpoètu obce.
Velké problémy nám pùsobí i oprava havárie vodovodu ve Velkých Skalinách, kdy není jednoduché sehnat
potøebnou  techniku,  firmy  a materiál,  který  nejen�e  se  neustále  zdra�uje,  ale  zároveò  je  v  souèasné dobì
nedostupný.
Rekonstrukce probíhají i v obecních bytech. V nìkterých bytových domech se také pøipravují obnovy topení.
Základní �kola a Mateøská �kola Bene�ov nad Èernou se pøipravila na nový �kolní rok. Sna�ila se zajistit v�e
potøebné i s ohledem na covidová opatøení. Pøejeme v�em �ákùm a studentùm, aby mohli po celou dobu øádnì
nav�tìvovat výuku pøímo ve svých �kolách. Stejná slova platí i pro vyuèující.
Pro�ijme spoleènì klidné a pohodové babí léto.

�Nestrachujte se o velké problémy svìta, bojte se o jednoho konkrétního èlovìka, kterému doká�ete pomoci.
Místo velkých ideí si vyberte jeden malý úkol, který mù�ete dotáhnout do konce. Nestoupejte pøíli� vzhùru,
vra�te se dolù na zem.� Matka Tereza

        Veronika Zemanová Korchová

Rádi pøivítáme dìti ve vìku od pìti do patnácti let. Pokud skuteènì zaèínají v pìti �esti letech, jsou pak ve
star�ích �ácích perfektní, dá se øíct, �e to je ideální vìk.

Výbornì! Oproti star�ím dìtem jsou soutì�ivìj�í. (úsmìv) Je �koda, �e jsme jich v posledních letech tolik
nemìli. Pro nìkteré rodièe je jednodu��í nechat dìti doma u televize èi poèítaèù. Tak je to ale v�ude.
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Hlavní náplní je hasièèina. Nauèí se spoustu vìcí o hasièích, stejnì tak o zdravovìdì. Nìkteøí star�í �áci jsou
pak schopni poskytnout lep�í první pomoc ne� mnozí dospìlí. Vzpomínám si na jednoho na�eho èlena, který
pomohl mu�i, co mìl srdeèní problém. Tehdy mu zachránil �ivot. Celkovì se nám podaøilo odchovat hasièe,
kteøí jsou dnes u profíkù. Tak moc je to bavilo, a� u toho zùstali. To je hezké a potì�í to� Ale zpátky k otázce,
na krou�ku se dìti hýbají, sportují, cvièíme tøeba po�ární útok, �tafety a tak dále. Jinými slovy � dìti jsou stále
v pohybu. Mimo to také organizujeme i výlety, soustøedìní a dal�í aktivity.

Pøesnì tak. Uèí se i poslouchat, mít úctu k autoritám. Kdy� jedou kluci na zásah, musí poslouchat velitele,
bez toho by se mohl stát úraz. Budujeme v dìtech respekt. I kolektiv díky tomu dr�í pohromadì. Moc mì
napøíklad potì�ilo, �e kdy� jsme mìli soustøedìní, dìlaly star�í dìti s malými. Opravdu si spoleènì hrály, star�í
jim v�e poctivì vysvìtlovaly. My jsme tam byli jen jako dozor. Ono to tak musí být, bez toho by to ne�lo.
Sobecký èlovìk u hasièù dlouho nevydr�í.

Není. Krou�ek je vhodný i pro holky. Ostatnì pøed covidem jsme mìli dru�stvo holek. Bylo to fajn, proto�e
byly fakt �ikovné! Celkovì je tady ná� krou�ek a obecnì hasièèina pro v�echny dìti.

Hodnì. Defacto se nám kvùli nìmu krou�ek rozpadl, proto�e se nemohly konat schùzky. Bohu�el s tím ne�lo
nic dìlat. Celá sezóna byla pryè.

Ano. Zùstalo nám pár dìtí, proto budeme rádi, kdy� se nám pøihlásí nové. Vìøím také, �e a� provedeme cviènou
evakuaci �koly, pøitáhne to k nám dal�í zájemce. V minulosti jsme to tak udìlali a zájem byl pak velký.
Po evakuaci vezmou uèitelé dìti na høi�tì, aby si mohly prohlédnout techniku a v�echno vyzkou�et, tøeba
i oblékání do zásahového obleku, co� je pro nì zá�itek. (úsmìv)

Obèas se pøijdu podívat, a kdy� je málo vedoucích, zapojím se aktivnì. Hlavní vedoucí je moje dcera Petra.

Je to u� zhruba jedenáct let, co jsme zaèali s mláde�í
znovu pracovat. Do té doby tady nic takového nebylo,
co� byla �koda. Nejdøív jsem spolupracoval s Petrem
Korchem, poté s Honzou Temiakem, se kterým jsme
si  padli  do  noty.  Je  do  hasièù  nad�ený,  v  hasièárnì
býval furt. (úsmìv) Za�el jsem do �koly udìlat nábor
a pìknì se to rozjelo.
Radost z toho, kdy� je nìco nauèím. Musí vás to bavit,
bez toho to nemá cenu.

Pravidelnì ka�dý pátek od 15.30 do 17.30.

Václav Votruba



4

Bene�ovské      ozvìny Záøí  2021

"Osud poslední baronky�
Být vzornou man�elkou: takový osud mìl èekat Blanku ze �lechtického rodu Battaglia. Její
dobrodru�ná povaha jí v�ak velela jinak. Z divokého dìvèete vyrostla sebevìdomá �ena,
která na kole zcestovala kus svìta. Své stáøí Blanka pak tráví v chátrajícím rodném

Za úèasti významných hostù probìhlo 14. srpna �ehnání nové hasièské techniky  Tatry 815 a dopravního
automobilu, který bene�ov�tí hasièi letos v lednu a bøeznu pøevzali.
Nechybìly soutì�ní útoky a nesmìla chybìt ani �sprcha�, proto�e poèasí bylo velmi, velmi pøíznivé.
Atrakcí pro dìti byl skákací hrad, za jeho� zapùjèení dìkujeme HZS Èeské Budìjovice.
Velké podìkování za organizaci celé slavnostní akce patøí Sboru a jednotce dobrovolných hasièù Bene�ov
nad Èernou, paní starostce Veronice Zemanové Korchové a Obci Bene�ov nad Èernou za neustálou podporu
a ka�dému, kdo pøilo�il ruku k dílu, aby v�e probìhlo tak, jak jsme si pøedstavovali.

Petr Lep�a, starosta SDH Bene�ov nad Èernou

zámeèku v jihoèeských Bratronicích. Sleduje, jak známý svìt kolem ní mizí. A� díky studentce �urnalistiky
Kláøe o�ívají vzpomínky na Blanèin dávný pestrý �ivot � i na její osudovou lásku, po které jí zùstal jen
nikdy nepøeètený dopis.

I temná minulost jednou vyjde na svìtlo. Jelení Horou se nìkolikrát
prohnaly dìjiny plné nenávisti a zmaru. Vesnièka ukrytá v po�umavských lesích dodnes není ideální místo
k �ivotu. Gerdu s dcerou k návratu sem pøimìl jenom rozvod a nedostatek penìz. Z jednotvárnosti ji vytrhne
a� seznámení s Lindou, která tu pátrá po minulosti své rodiny. Vzápìtí ale ve vesnici za podivných
okolností nìkdo zemøe... a zloèin obìma �enám pomù�e odhalit staré tajemství, které nikdy nemìlo vyjít na
povrch.
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Ve Velkých Salinách a okolí, odkud ode�la v období 194546 vìt�ina
pùvodního nìmeckého obyvatelstva, se postupnì usídlovaly èeské
rodiny. Lidé pøicházeli ze Sobìnova, Keblan a dal�ích vnitrozemských
obcí. Èeská �kola zahájila svou èinnost u� v létì 1945, kdy byl
jmenován jejím správcem mladý uèitel Otto Mörtl. Do této �koly
zaèaly vedle místních chodit také dìti z Dluho�tì, Dalekých
Popelic,Dìkanských a Pustých Skalin.
Jako vìt�ina tehdej�ích kantorù mìl O. Mörtl blízko
k literatuøe,hudbì,zpìvu a výtvarnièení, a tak nebylo divu, �e bìhem
pøí�tích mìsícù kolem sebe shromá�dil skupinku mladých lidí, kteøí u�
mìli �kolní roky za sebou, ale chtìli se dále scházet. Z uèitelova
podnìtu schválil Místní národní výbor se sídlem v Dluho�ti vytvoøení
kulturního spolku  takzvané Osvìtové besedy. Odtud ji� byl jen
krùèek k vytvoøení divadelního souboru, který zaèal nacvièovat svá
první pøedstavení v pøízemí bývalé skalinské nìmecké �koly.  Malý
sálek s jevi�tìm a s minimálním technickým vybavením o�íval
od podzimu 1946 nácvikem první hry. Pøedstavení kusu �Honba
za sádlem� nìkdy v roce 1947 znamenalo zaèátek nìkolikaletého
divadelnického �ivota V. Skalin a okolí. Ze hry se dochovalo nìkolik fotografií. Na jedné je èást souboru
v kostýmech, ale snímku chybí jakýkoliv popis (viz pøíloha). Pokud by nìkdo ze ètenáøù dokázal osoby
na zábìru pojmenovat, bylo by to dobré, proto�e opìt jedna èást pováleèného venkovského �ivota
na Kaplicku by dostala konkrétnìj�í podobu.

Pavel Mörtl

Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi

27.1.1917: Po vyuèování sedím dennì v kanceláøi, domù pøicházím nejdøív v 7 hodin. V kanceláøi je teplo,
byt doma je studený. I matka se chodí do kanceláøe èasto ohøát. Dnes naposledy zvonily zvony, vojáci pak
jeden sundali z vì�e. Druhý bude následovat zítra, na saních budou dopraveny na dráhu. (Pøed 68 lety byly
vyta�eny nahoru.) Zvony sejmuli u� v Kaplici, Blansku, Malontech, Cetvinách, Pohorské Vsi a Dobré Vodì.
Pøijdou nejspí� do �kodových závodù v Plzni.
Tabák je smíchán s bukovými a bøezovými listy. Ode dne�ka stojí pùl litru piva 44 haléøù, ètvrtka vína 48
haléøù. Pivo se èepuje pouze v nedìli. Poèasí je stra�né. Silný  vítr a dé�� ve dne v noci.
2.2.1917: O potraviny je nouze. �ijeme pøevá�nì o chlebu. Èasto jíme jáhly. U sedlákù, kteøí nechtìjí plnit
státní dodávky pro armádu, se zabavuje násilím za pou�ití vojska. Cizí èetníci provádìjí ��áry v hospodách.
Objevili úkryt s bramborami u krejèího Trajera, neuvedené zásoby máku a hrachu u pekaøe Hoffelnera. Pivo
do�lo.

 Dìjiny jsou plné událostí, které se navzdory vìdeckému
zkoumání doposud nepodaøilo uspokojivì vysvìtlit, a které nás provokují svou tajemností. Záhadné
archeologické nálezy, podivné záznamy v kronikách a také tajuplné okam�iky v �ivotì nìkterých proslulých
osobností naznaèují, �e minulost je daleko vzru�ivìj�í, ne� si vùbec dovedeme pøedstavit a vybízejí nás
k novému pátrání. Kniha je (samostatným) pokraèováním úspì�ných titulù Labyrint záhad a Èeské tajemno
a pøiná�í dal�í fascinující domácí záhady.

Maria Montessoriová byla výrazná osobnost, pocházela
ze zámo�né italské rodiny, v roce 1896 se stala první doktorkou medicíny v Itálii, zajímala se o výchovu
mentálnì posti�ených dìtí a o otázku dìtských nervových nemocí, pozdìji se vìnovala propagaci svého
programu vzdìlávání. Autorka románovou formou pøibli�uje nároènou cestu této inteligentní vzdìlané
dívky, která se díky vlastní hou�evnatosti a cílevìdomosti vypracovala mezi odbornou �pièku ve svém
oboru. Kvalitnì napsaný, ètivý a zajímavý biografický román poutavým zpùsobem seznámí ètenáøe
s poèátky kariéry této významné italské pedago�ky a zakladatelky výchovnìvzdìlávacího programu
Montessori.

RL
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�Hrátky s pamìtí�   trochu potrápíme na�e
mozkové závity. Zapojit se mohou dìti
i dospìlí.

Zdroj: J. Vejsadová, Mozkohrátky

Správná odpovìï na otázku

Velký kámen nebo také Besednická hora

Výhercem se stává  paní Ladislava Augustinová

Dal�í soutì�ní fotografie.

Své odpovìdi posílejte na email: knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel 727 814 457 do 20.9. 2021.

Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20.9. 2021.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.

 Èarodìjnice Bordelína, Èaso�rout a jiná superstra�idla, Mechová víla,
Ronja, dcera loupe�níka, Nikola �uhaj loupe�ník, Ètyøi dìti a skøítek, Draèí kniha, Meluzína, dívka jménem Ema,
Stra�idla a pohádkové bytosti, Malý princ

Výherkyní se stává  paní Hana Boleèková
R. Lep�ová

30. ledna byly v Kaplici odvody. Z Nìmeckého Bene�ova se to týká 14 uèitelù.
8.2.1917: Dnes jsem èetl dopis, který napsal policista Klentzky své �enì. Jako váleèný zajatec staví u� tøetí
rok na Sibiøi �eleznici. Dva mìsíce nemìl �ádné boty a zavinoval si nohy do hadrù a slámy. Mají vaøený
ovesný �rot jako stravu, døevìnou boudu s prkennou podlahou jako nocle�nu. Po náv�tìvì komise
Èerveného køí�e dostali letos slamníky.
16.2.1917: Od 13. do 19. února jsou �koly v kaplickém okrese zavøeny, aby se u�etøilo palivo.
14.2. zde vypukl po�ár od kamen v domì øezníka Josefa Wenzla na Bìlidle. Øídící uèitel Jaksch z Klení byl
odveden a 15.2. narukoval. Uèitel Maschek z Bene�ova onemocnìl bøi�ním tyfem.
22.5.1917: �kola je nejménì na 14 dní zavøená, proto�e u nás vypukly spalnièky. Je�tì v nedìli �ly dìti ze
3.tøídy k prvnímu svatému pøijímání.
Vèera øádil dravý bouølivý vítr a znièil mnoho kvìtù ovocných stromù. Ve �kole promáèkl èetné okenní
tabulky.
Pøídìl mouky je týden od týdne men�í. Brambory mizí, také maso je stále vzácnìj�í. Mnoho lidí vaøí jetel a
podbìl jako zeleninu. Kùzlata u� nejsou �ádná, v�echna zùstávají v chovu. Témìø v ka�dém domì jsou dvì
nebo tøi kozy. Kvùli nedostatku mléka je chovají i lidé jako doktor nebo lékárník. Také se rozmáhá chov
králíkù. S tím souvisejí èetné kráde�e trávy. Lidé se vloupají do zahrad a trávu jednodu�e poseèou.

Z nìmeckého originálu pøelo�ila Helga Grimmová ve spolupráci s Bernhardem Rieplem, pro Ozvìny vybrala Blanka Dolanská
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Milovníci veteránù si pøijdou na své v sobotu 11. záøí. Do Bene�ova nad Èernou zavítají stroje, které psaly
automobilovou  historii.  Dvanáctý  roèník  South  Bohemia  Classic, mezinárodní  setinové  rallye  klasických
vozidel, sem zavede rekordní poèet 160 posádek z nìkolika evropských zemí.
Hodnotné skvosty zaènou do obce poprvé pøijí�dìt ve smìru z Malont kolem 11. hodiny. Nejzajímavìj�ím
místem ke sledování historických klenotù na ètyøech kolech bude místní komunikace pøed mateøskou �kolou
na bene�ovském námìstí, kde odstartuje takzvaný test pøesnosti. Náv�tìvníci budou mít díky tomu jedineènou
�anci si v�echny veterány prohlédnout zblízka. Po absolvování mìøeného úseku úèastníci odjedou na Pohorskou
Ves. Odtud se do Bene�ova v odpoledních hodinách je�tì jednou vrátí a mìøený úsek absolvují v opaèném
smìru. První vozidlo je oèekáváno zhruba v 14:30.
Nabité startovní pole slibuje skvìlou podívanou. Diváci se mù�ou tì�it na legendární i ménì známé znaèky �
jmenujme napøíklad Jaguar, MG, MercedesBenz, Austin Healey, Chevrolet, Porsche, De Tomaso, �koda,
Tatra, DeLorean, Ferrari, Cadillac, Buick, Dodge, Alfa Romeo nebo Triumph.

,  nejvìt�í  tuzemská  setinová  rallye,  odstartuje  v  pátek  v  16:30  na
èeskobudìjovickém námìstí Pøemysla Otakara II. a trasa vede pøes Hola�ovice, Vodòany èi Prachatice. Po
náv�tìvì centra Èeského Krumlova zavítají posádky poprvé do hlavního dìji�tì soutì�e, Hotel Resortu Relax
v Dolní Vltavici. Bìhem  sobotní  etapy  veteránisté  pojedou  po  �umavských  silnièkách  kolem Lipna,  pøes
Rakousko a podívají se také do Novohradských hor. Vrcholem programu oblíbené motoristické akce bude
Grand Prix Kaplice.

Více informací je prùbì�nì zveøejòováno na www.southbohemiaclassic.cz.
Text: Pavel Kacerovský, ÈK motorsport
Foto: Ondøej Kroutil (OK), Petr Skøivánek (PS), Zdenìk Klíma (ZK)
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  Prezentace nové knihy
PhDr. Josefa �uplera

�Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových
Hradù do Kamenné, Konratic a Kondraèe".
Kniha bude pøedstavena u pøíle�itosti Setkání
rodákù a pøedev�ím významného jubilea,

760 let od 1. písemné zmínky Rychnova, po
pou�ové m�i svaté, v kostele sv. Jiljí.

M�e zaèíná v 11 hodin.

Po pøedstavení knihy èeká na hosty obèerstvení
od místních spolkù, pou�ové atrakce,
stánky a poslech dechové hudby.

Mo�tárna Borovany (areál technických slu�eb
Mìsta Borovany na Tøeboòské ulici)
Provoz od 10. záøí po pøedchozí telefonické
domluvì tel è. 608608334

sobota              9:00 � 16:00

lisování  3 Kè/kg ovoce (jablka, hru�ky)
pasterizace  5 Kè/litr mo�tu
(systém bag in box 6l)
bag 20 Kè/ks, box 15 Kè/ks

správce mo�tárny:
M. Chytrová, MAS Sdru�ení Rù�e
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