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Prosinec 2016

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
listí ze stromu letos jetì leckde úplnì nespadlo a pøi tom jsme slavili první adventní nedìli
zaehnutím první svíce na adventním vìnci. A je tu zas doba oèekávání. Jistì jsme slyeli u
mnoho rad, jak toto období proít, moná tolik, kolik adventù jsme u proili. Pojïme toto
období trávit spoleènì. Pro romantiku pøedvánoèní doby jsme pro vás opìt pøipravili spoustu
pìkných programù, o kterých se mùete dozvìdìt z tohoto zpravodaje. Budeme rádi, kdy si
udìláte èas, jak pro sebe, tak pro ostatní a pøijdete si zpøíjemnit chvíle a pobavit se. Zakoupit
si nìjaké drobnosti z dílnièek naich nejmeních i naich obèanù a zároveò jim pøispìt na
jejich dalí tvorbu. Ale pøedevím nechat se pohladit hudbou a zpìvem pro dobrou náladu.
V letoním roce konèí v naí obci zubní ordinace a vyvstal problém, kde nae pacienty
pøijmou. Krajský úøad jihoèeského kraje, odbor sociálních vìcí a zdravotnictví oddìlení
zdravotnictví vyhlásilo na návrh Veobecné zdravotní pojiovny ÈR výbìrové øízení pøed
uzavøením smlouvy o poskytování a úhradì zdravotních slueb, rozsah hrazených slueb:
zubní lékaøství, pro území Beneov nad Èernou, Malonty. Lhùta pro podání nabídek je do
20. prosince 2016. Zda se nìkdo pøihlásí v dnení dobì, kdy lékaøù ubývá a je jich
nedostatek, není moné pøedpovídat. Ale pøesto budeme vìøit. Obec se snaí nìkteré zubní
lékaøe oslovovat a pøispìt k tomu, e by se toto místo mohlo jetì nìkdy obsadit. Chtìla
bych touto cestou paní MUDr. Libui Drtilové podìkovat za dlouholetou práci a popøát jí
zdraví a pohodu v jejím dalím ivotì.
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Z obce:
Pokraèují pozemkové úpravy Valtéøov, Hartunkov a Beneov nad Èernou, Kuøí.
Zastupitelstvo schválilo odkup nemovitosti KN st. 129 k.ú. Beneov nad Èernou jeho
souèástí je stavba è.p. 128 a pozemku KN 1986/2 k.ú. Beneov nad Èernou. Na
rekonstrukci tohoto objektu se bude snait obec poádat o dotaci.
V mìsíci listopadu zastupitelstvo pøipravovalo rozpoèet pro rok 2017, jedním z hlavních
bodù je dokonèení chodníku uprostøed námìstí v Beneovì nad Èernou a oprava dalích
komunikací. V pøítím roce se bude pøipravovat nìkolik projektù pro opravy vodovodu jako
napø. vodovod Dìkanské Skaliny a Lièov. Samozøejmì rozpoèet poèítá se spoustou dalích
akcí, o kterých Vás budeme prùbìnì informovat.
Byla dokonèena obnova kaple v Kuøí  interiér. Dokonèila se rekonstrukce chodníku podél
komunikace smìr ke høiti v Beneovì nad Èernou. Na tyto rekonstrukce ádala obec o
dotace a byla úspìná.
Pøeji vem krásný a pohodový advent a pøíjemné proití vánoèních svátkù.
Jednoho dne se probudí a zjistí, e u ti nezùstal ádný èas na to, abys dìlal vìci, které jsi vdycky chtìl
dìlat. Dìlej je TEÏ.
 Paulo Coelho
Veronika Zemanová Korchová

Moná se i k vám dostala informace o to, e plánujeme výrobu nové turistické známky klenského kostela.
Výroba nové turistické známky vak podléhá urèitým pravidlùm. O její výrobì hlasují sami turisté na
webových stránkách. Hlasovat mohou pouze zaregistrovaní sbìratelé TZ a ne vechny návrhy na výrobu
tímto hlasováním projdou. Tak tomu bohuel bylo i v naem pøípadì, jak se mùete sami pøesvìdèit na
následujícím odkaze, kde najdete také podrobnosti k výrobì dalích turistických pøedmìtù.
http://www.turistickeznamky.cz/hlasovani.html?id=15957
Rùena Lepová

Novým poèinem obecního úøadu je obnovení èástí (turisticky znaèených) cest z Beneova smìrem
k Dluhoti a Pøedlesí. Na to navázalo vysázení doprovodných alejí rùzných listnáèù financované
z prostøedkù Obce Beneov nad Æernou a MP.
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Za èleny spolku Komunitní
kola Beneov nad Èernou ,
z.s. pøejeme vem
pohodové proití Adventu,
pøíjemné proití vánoèních
svátkù a hodnì tìstí do
nového roku 2017.
Tìíme se na vechny nae
pøíznivce v následujícím
roce pøi setkávání u
zajímavých aktivit, jejich
nabídku vám pøineseme v
lednovém vydání
Beneovských ozvìn.
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Na pøelomu záøí a øíjna se dìti 4. tøídy
zúèastnily projektu Lesní (lesnická)
pedagogika. Celý projekt se odehrál v lese,
kde se áci prostøednictvím vykoleného
lesníka uèí :
 pochopit les jako ivoucí prostor pro
zvíøata
 pochopit význam a funkci lesa pro èlovìka
 chovat se správnì v pøírodì
 chápat ekologický i ekonomický pohled na
les
 pochopit hospodaøení v lese
 vnímat pøírodu vemi smysly
Bìhem celého projektu dìti plní praktické úkoly (napø. mìøí prùmìrkou, pásmem) a rùzné hravé aktivity èi
soutìe. Projekt se prolíná do pøedmìtù matematika, pøírodovìda, výtvarná výchova.
Tøi ikovní poètáøi z naí koly  M. Bohuslav, N. Staòková a E. Pánková se zúèastnili soutìe zamìøené na
finanèní gramotnost. Investièní soutì/hru poøádala kaplická støední kola. Nai áci se umístili na pìkném
ètvrtém místì mezi protihráèi z celého Kaplicka.
dalí informace a výsledky na: http://www.geukaplice.cz/aktuality/bankolympiada_174.html
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Víte, kdo øekl, e: Nae mláde miluje pøepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a
nemá úctu pøed stáøím. Dìti odmlouvají rodièùm, srkají pøi jídle a tyranizují své uèitele.?
Sókratés  øecký filozof 470  399 pø. n. l  èasy se zase tolik nemìní :)

Velmi ètivý detektivní román. Jde o poutavý pøíbìh ze souèasnosti, v nìm
mají hororové prvky svoji napínavou i absurdní logiku.
Adam Anker, hudební skladatel a houslista, pobývá ji nìjaký èas v
Krakovì. Sponka v prachu u jeho nohou v parku v nìm vyvolá pøíval vzpomínek na dceru Miriam a její
náhlou smrt. Za mlèením, které ovládalo celý Adamùv ivot, se skrývají mnohá tajemství. Znovu se vrací k
pøíèinám, proè dcera vyrùstala sama s ním na Novém Zélandu. Myslí na vechno, co si neøekli, a na
vechno, co nikdy nebylo øeèeno mezi ním a Miriaminou matkou, védskou malíøkou Cecílií. Ani jeho
matka, se kterou vyrùstal ve védsku, s ním nemluvila o bolestných vìcech. Nikdy mu nepovìdìla o jeho
koøenech ani o osudu jeho rodiny v Polsku za nacistické okupace a nenauèila ho mateøský jazyk. Adam si
nyní uvìdomuje, e toté uèinil své dceøi. Rozhodne se mlèení prolomit a své minulosti se dopátrat. Jeho
pou vede ze slunného Nového Zélandu do starosvìtského polského Krakova a posléze i na melancholický
zasnìený ostrov stockholmského souostroví, kde kdysi zanechal svou ivotní lásku.
Podobnì jako sonáta pøedstavuje hudební téma a v rùzných tóninách je pozmìòuje, je Sonáta pro Miriam
dùmyslnì komponovanou variací na dùsledky mlèení. Sonáta pro Miriam je silným pøíbìhem o hledání
minulosti, rozkrytí tajemství, která byla pøíli dlouho pohøbená, nezbytnosti sdílet s druhým èlovìkem
dùleité a bolestné události v ivotì. Vypovídá o zármutku, ztrátì, samotì a krutých volbách, je ale zároveò
prodchnuta hudbou, láskou a koneènì uskuteènìnými rozhovory pøináejícími smíøení. Její tóny jetì dlouho
doznívají.
Mytický pøíbìh z New Yorku odehrávající se v nìkolika èasových rovinách
o osudové lásce, která trvá navdy.
Jedné zimní noci, na samém poèátku 20. století, se poulièní zlodìj Peter Lake pokusí vyloupit honosný dùm
známého novináøského magnáta. Dùm vak není prázdný  Peter zde najde krásnou dívku jménem Beverly.
Peter jejímu kouzlu okamitì podléhá. Jejich láska vak zùstává nenaplnìna, protoe Beverly záhy umírá na
tuberkulózu.
Zoufalý Peter se bìhem jedné z honièek, kterou na nìj uspoøádají èlenové bývalého zlodìjského gangu, vrhá
z Brooklynského mostu do vody. Zdá se, e pøíbìh konèí
Osud vak rozhodne jinak. Peter Lake se znovu vynoøuje o mnoho desetiletí pozdìji, obdaøený zvlátními
schopnostmi, o kterých zpoèátku nemá ani tuení. Zmatenì tápe v ulicích New Yorku své vlastní
budoucnosti a jen matnì si vzpomíná, odkud pøichází. Teprve pøi spatøení starého obrazu s Beverly si
uvìdomí, kým je, a vydává se najít svou lásku i smysl ivota...
Ve své knize Prohlédni si tu zemi Václav Cílek navazuje na své
pøedchozí úspìné tituly vìnované pøedevím krajinì a místùm  Krajiny vnitøní a vnìjí, Makom a Dýchat s
ptáky. Jádrem knihy jsou eseje vìnované Praze a jejímu geniu loci, v dalích èástech se pak autor zamìøuje
jak na èeskou a moravskou krajinu (Èeské støedohoøí, Jiní Èechy, Ostrava...), tak na místa, která ho oslovila
na jeho zahranièních cestách za geologickými výzkumy (Súdán, Øecko, Turecko). Eseje o "krajinách
vnìjích" doplòují i texty metafyziètìjího charakteru  o posvátnu Santiniho staveb, o prostoru spjatém s
Janem Palachem èi fragmenty z nikdy nedokonèené èínské antologie. Knihu doprovázejí ilustrace
výtvarníka Vladimíra Kokolii a 80 fotografií autora.
Revue umava v promìnách èasu nabízí ètenáøùm èlánky
a studie mapující vývoj umavské kulturní krajiny a zachycující sloité ivotní pøíbìhy a osudy zdejích
obyvatel. Obsah je rozdìlen do nìkolika tematických blokù. Autory studií, které kladou dùraz jak na
ètenáøskou pøitalivost, tak na kvalitu odborného zpracování jsou pøední badatelé, kteøí se tímto regionem
zabývají. Souèástí kadého èísla revue je bohatý obrazový doprovod
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kolní rok byl zahájen 1.záøí 1937 nejen v Nìmeckém Beneovì, ale i v expozituøe obecné koly v
Klení.
Zaèátek kolního roku byl poznamenán smutnou zprávou o nemoci presidenta T.G.Masaryka. Celý národ
si pøál, aby se milovaný president uzdravil a mohl se jetì dlouho tìit z plodù své ivotní práce.
Pan president pak zemøel na zámku v Lánech 14.záøí ve 3.29 hodin ve vìku 87 let. Kdy ráno oznámil
rozhlas tuto smutnou zprávu, bylo v naem mìstì vidìt velké vzruení a hodnì slz. Na veøejných i
soukromých budovách vèetnì novostavby koly byly vyvìeny smuteèní prapory.
Uèitelé èeské koly oznámili úmrtí presidenta v 8 hodin ráno; na znamení smutku se nevyuèovalo. Dìti i
uèitelé se s velkou bolestí rozeli do svých domovù.
19.záøí dopoledne uspoøádalo èeské i nìmecké obyvatestvo na námìstí tryznu. Smuteèní slavnost zahájil
starosta Jan Hoffelner. Následovaly projevy uèitelù èeské i nìmecké koly. Místní hudba zahrála
presidentovy oblíbené písnì "Ach synku" a "Teèe voda, teèe". Tryzna byla ukonèena státní hymnou.
Øeditel koly Karel Kozlík spolu se zástupci èeských spolkù, odborným uèitelem Blahutem a
potmistrem edlbauerem se zapsali do kondolenèních listin na úøadì v Kaplici.
21.záøí byl president Osvoboditel pochován na lánském høbitovì. Jménem národa a republiky se s TGM
louèil president dr. E. Bene.
"Presidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vloil do naich rukou, vìrni zùstaneme."
Ze kolní kroniky zpracovala Blanka Michlová

(Sepsáno v meziváleèném období kapitánem Viktorem Kurkem a uèitelem Fritzem HuemerKrainerem)
Po levé stranì pøíjezdu do mìsta od Nových Hradù na místì domu è.259 (obytný dùm Hupka) a è.260
(obytný dùm Emil Thurn) se nacházely a do poèátku 19.století sádky pro obecní rybníky.
Obec Beneov vlastnila 7 velkých rybníkù s prosperujícím chovem ryb. Rybníky byly zaloeny u v
15.století. Táhly se podél severního okraje mìsta a tvoøily tak ochranu proti vpádu nepøátel. Jako poslední
skromný zbytek zùstal dodnes Stierteich, z kterého se získával led pro pivovar. Staré rybnièní hráze jsou
stále rozpoznatelné. Západnì od Stierteichu leely 3 rybníky a východnì od silnice do Klení opìt 3 rybníky,
které dosahovaly a k silnici vedoucí do Nových Hradù. Rybníky byly èásteènì na konci 18.století a na
zaèátku 19.století oputìny a pùda byla rozdìlena jednotlivým obèanùm na louky. V blízkosti tìchto luk
stojí farní kaple s obrazem trpící Matky Boí.
Hned za první zatáèkou silnice do Nových Hradù odboèuje vozová cesta do Hartunkova, která dále vedla
pøes Nìmecký Rychnov a do Hradù. Souèasná okresní silnice byla vybudovaní a v 30.letech minulého
století.
Severozápadnì od Nìmeckého Beneova se zdvihá masiv Kohoutu, nejvyí bod je ve výce 869 metrù.
Dlouhý høbet se táhne pøes Vysoký Kámen (860 metrù) a Ottenholz (730 metrù), odkud se svauje pøes
Schmiedberg k Beneovu. Ke jmenovaným vrcholùm lze nejlépe dojít od silnice do Klení. Samotné mìsto
leí ve výce 668 metrù.
Hned za obcí vlevo u zídky Mayerovy zahrady stojí prastarý kamenný sloup s obrazem Svaté Trojice. Pøímo
proti Stierteichu se nachází bývalá mìstská elektrárna.
Z materiálù pana Wilhelma Sonnbergera volnì pøeloila Blanka Michlová
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Zaèátek koncertu v 15.00 hod 18.12.2016
Srdeènì zveme vechny zájemce
Pohotìní zajitìno
Za Spolek pro záchranu kostela M.Sommerová

na spoleèenském sále hostince U Èeské lípy,
v Rychnovì u Nových Hradù

1. Zahájení u vánoèního stromeèku
2. Vystoupení souboru SEDMIKRÁSKA z Beneova
nad Èernou
3. Divadelní pøedstavení divadla LUK
4. Individuální vystoupení malých ,,umìlcù
4. Posezení a vzpomínky na adventní i vánoèní
záitky
Bìhem adventního odpoledne zajitìné obèerstvení
Vstupné dobrovolné
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Valaský výrobce
dø evìných paliv
Dovezeme a
sloíme, kam

Bestsellery Waldera

Pelety EN plus
A1

Brikety válce

cena od

4 990 Kè /

Doprava v cenì

Hnìdé uhlí Ekohráek

cena od

cena od

4 590 Kè / t

Doprava v cenì

Doprava v cenì

Vai objednávku ráda pøijme:
Michaela Brumovská, 778 700 776,
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763 31 BrumovBylnice
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