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Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
po nìkolika letech nás pøekvapil sníh a mráz a my starí vzpomínáme na to, e to kdysi nebylo nic
neobvyklého. Tøeba je to pøedzvìst, e opìt nastanou ètyøi roèní období.
Z obce:
Na konci roku byl schválen rozpoèet na rok 2017. Mezi nejvìtí investice budou patøit dalí úpravy námìstí,
a to pøedevím rekonstrukce chodníkù nejprve od lípy podél budov obecního úøadu, Hotelu u Petra a
k Václavíkùm a pak bude následovat rekonstrukce chodníkù støedem námìstí. Dalí vìtí investice budou do
oprav komunikací a cest. A opìt byla do rozpoètu zaøazena høbitovní zeï, její oprava by mìla být letos
zrealizována. Dále je naplánováno prodlouení vodovodu a kanalizace k budovì Bentexu Automotive, kdy
ve spolupráci bude moné vyuití dalího zdroje pitné vody pro Beneov.
Na konci loòského roku byly zpracovány závìreèné zprávy pro ukonèení ji poskytnutých dotací. Na
zaèátku ledna se podávaly nové ádosti o dotace na akce, které byly zaøazeny v rozpoètu obce pro rok 2017.
Dále dolo ke zmìnì prodeje a smìny, pronájmu a pacht pozemkù v katastru Obce Beneov nad Èernou.
Prodej a smìna pozemkù bude probíhat vdy na základì jednoduchého znaleckého posudku pro stanovení
ceny pozemku. Obec bude zadávat zpracování posudku pro stanovení ceny pozemku a zpracování smluv
osobì s pøíslunou odbornou zpùsobilostí. Náklady za zpracování znaleckého posudku, zpracování
geometrického plánu a smlouvy hradí kupující. Pronájem pozemku bude pronajímán na základì nájemní
smlouvy za cenu 1,Kè/m2 . Pacht  propachtované pozemky budou na základì pachtovní smlouvy za cenu
2.000,Kè/ha. Prodej zasíovaných parcel bude probíhat vdy podle pravidel odsouhlasených
zastupitelstvem obce pro konkrétní lokalitu.
Obec Beneov nad Èernou Vás vechny srdeènì zve na ji X. roèník reprezentaèního plesu Obce Beneov
nad Èernou, který se uskuteèní 17.února 2017. Pøed deseti lety zde byla zaloena tradice obecního plesu a
vìøíme, e za vaí podpory bude udrena. Touto cestou dìkujeme vem, kteøí nám pomáhají a tuto akci
osobnì i finanènì podporují.
Veronika Zemanová Korchová

Skuteènì dobøe mùe èlovìk dìlat jen jedinou vìc, a ta potom, k dokonalosti pøivedena, obsáhne v sobì
vechno ostatní. Vìra Linhartová
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Váení obèané,
rok ubìhl jak voda a u se zase øeí Masopust. Protoe letos vychází
a na 25.2.2017, bylo na
schùzi domluveno, e opìt celý Beneov pùjdou koledníci (rùièková koleda). Take trasu, kterou jim loni
pomohly kolednice, letos projdou koledníci, kteøí vyjdou v ranních hodinách.
Kolednice vyjdou kolem jedné hodiny a pùjdou svojí trasu, dolní Beneov. Pøedpokládáme, e k setkání
obou koled dojde kolem 17:30 hod. na námìstí.
Taneèní zábava bude od 20:00 hodin ve sportovní hale .
Dalí informace: Dokoupili se klobouky vìtích velikostí, dìlali se nové erpy a nové kobyly.
Dìkujeme zámeènictví Dvoøák za vyrobení konstrukcí, dále p. Alici Sládkové za uití erp a p. Alici
Sládkové a sl. Zdenì Malákové za uití kobyl. Velké díky patøí vem, kdo se podílí na výrobì rùièek a
organizaci.
Teï u si budeme pøát, a nám vyjde hezké poèasí a Vy, obèané, a jste spokojeni.
Za masopustní koledu Jaroslava tefániková

Malé ohlédnutí za hasièským plesem.
V sobotu 21.ledna se hasièi a jejich pøíznivci setkali ve sportovní hale v Beneovì nad Èernou na tøetím
hasièském plese. Nové prostøedí, èeskokrumlovská kapela Situace i bikerské vystoupení slibovali kvalitní
záitek a oèekávání byla splnìna. Nálada i atmosféra v sále byla skvìlá a myslím, e se vichni dobøe bavili.
Pokud jsme byli pøíli hluèní a ruili jsme klidný spánek, pak se omlouváme, ale ne vechno se dá uhlídat.
Chtìla bych touto cestou podìkovat vem, kteøí pøiloili ruku k dílu, a u pøi pøípravì plesu nebo pøi
nedìlním úklidu haly.
Dalí podìkování patøí sponzorùm, kteøí pøispìli finanèní èástkou nebo hodnotnými cenami na zajitìní
akce, a èlenùm SDH, kteøí pøispìli do tomboly.
Zámeènictví Josef Dvoøák, Zahradnictví Zdenìk Dorschner, Rybáøství
Nové Hrady, Obec Beneov nad Èernou, Obchùdek u Vrbù, Bemagro Malonty, Jednota Kaplice, Optika
Zlatá fontána, Kadeønictví Monika Trojáková, Robin Oil Kaplice¨, Okrasná kolka Biason, Brawe
s.r.o.Kaplice, Bentex elektro, Vladimír Nedorost, JVPO spol. s r.o. ÈB. Dìkujeme.
Rùena Lepová

2

Kniní zpracování ètyø loutkových pøedstavení
Divadla Spejbla a Hurvínka. Oblíbená dobrodruství Hurvínka, Spejbla, Mánièky a jejich
ètyønohého kamaráda eryka. Jak to chodí v Oslovì, ve mìstì, o kterém nikdy nikdo neslyel?
Opravdu se tam vùbec nechodí do koly? Kde leí Tramtárie? Kdo tam ije a kdo takové zemi
vládne? Co je to Kostitøaska a k èemu asi slouí? Kdo Hurvínkovi pomùe splnit velké pøání stát se
dospìlým? A bude Hurvínek v dospìlém tìle astný? Pokud se to chcete dozvìdìt, na nic neèekejte a
puste se do ètení.
Existuje u nás dnes nìkdo, kdo by dovedl o vesmíru, hmotì a èasu
hovoøit tak zanícenì a zároveò fundovanì jako Jiøí Grygar? Tak, e si po pøeètení rozhovorù s ním vechny
ty vìci o hvìzdách, galaxiích, èerných dírách nebo èerných superdírách zamiluje i laik?
Grygar dokáe mluvit s lehkostí i pøesnì, poutavì i pouènì, e je a neuvìøitelné, jak nás dokáe vtáhnout
do tajemství minulosti vesmíru. Stojí za to pøeèíst si o tom, co je skrytá hmota vesmíru, kterým ze dvou
zpùsobù smrti by zemøel Einstein, kdyby vlétl do èerné díry, jaký konec nejspí èeká ná vesmír a proè je
èlovìk zázrakem vesmíru. Tato kniha patøí do rukou kadému, kdo se chce dovìdìt, v jakém vesmíru ije.
Tøi stovky pøevánì dosud nepublikovaných fotografií a ukázek
historických dokumentù z období let 19331966 zachycují tento region dosud neznámou perspektivou.
Kniha pøináí nová fakta o zákulisí pøíprav agrese nacistického Nìmecka proti ÈSR vèetnì ukázek
zpravodajské èinnosti nìmeckých informátorù. Rozsáhlý soubor komentovaných dobových snímkù
pøibliuje rovnì obsazování jiních Èech v øíjnu 1938 a bøeznu 1939. Znaèný prostor je vìnován pøípravì
obrany jihoèeského území ès. armádou  výstavbì lehkého opevnìní z let 19361938 pøedevím v prostoru
Èeské Kanady. Na hranièní èáru studené války pak ètenáøe zavedou unikátní panoramatické snímky z roku
1966, které zachycují nejen krásu jihoèeského pøíhranièí, ale i zakázané pásmo s nekoneèným pásem
elezné opony.
Dohromady pøedstavuje kniha Jiní Èechy krásné i zrádné jedineèný obrazový dokument, který by nemìl
chybìt v knihovnì ádného zájemce o novodobou historii Èeskoslovenska.
Brilantní norská detektivka, je v sobì skrývá hrùzné tajemství. Holger
Munch miluje vánou hudbu, matematické hádanky a pokuøování cigaret. Kromì toho je policejní detektiv.
U se chystá do dùchodu, v nìm si tohle vechno uije, jene Norskem právì otøásají podivné vrady
estiletých holèièek, které nìkdo obléká do bílých atièek a nechává v lese s cedulkou Cestuju sama na
krku. Munch se tak musí postavit do èela speciální jednotky a hlavnì pøesvìdèit Miu Krügerovou, slavnou
vyetøovatelku, aby se vrátila do sluby. Podaøí se mu to? Dokáe Mia Mìsíèní paprsek, jak jí pøezdívají
norská média, vyøeit pøípad plný symbolù a slepých ulièek? Vrah si s detektivy evidentnì pohrává a celé
Norsko se mùe jen strachovat, e se v lese objeví dalí malý andìl.
Jednoduché matematické triky a tajemství uvedená v
této publikaci jednou provdy zmìní vá pohled na svìt èísel. Kniha vás zasvìtí do metod, jaké pouívají
skuteèní zázraèní poètáøi. Ve velmi krátkém èase dokáete z hlavy provádìt úasné výpoèty, které byste
døíve povaovali za zhola nemoné. Osvojíte si metody uznávaného matemagika Arthura Benjamina,
který se zde dìlí o své zkuenosti s bleskovým poèítáním a odhaluje ohromující triky pro zacházení s èísly.
Tato publikace také dramaticky zlepí vai numerickou pamì a nauèí vás  moná vùbec poprvé  mít z
matematiky radost.
Nejde pøitom o ádná kouzla. S pomocí knihy se mùe kadý z vás nauèit provozovat zdánlivì
komplikovanou èíselnou ekvilibristiku, a to ve z hlavy, bez pouití tuky a papíru. Staèí k tomu nìkolik
jednoduchých trikù. Zvládnete rychle násobit a dìlit trojciferná èísla, elegantnì zacházet se zlomky a poèítat
druhé a tøetí mocniny i odmocniny bez mrknutí oka. Nezáleí na vaem vìku ani na vaich souèasných
matematických schopnostech. Autoøi vás nauèí bez velkého úsilí pøedvádìt neobyèejné matematické
výkony. Takovou matematiku se ve kole nenauèíte.
Osmatøicetiletá Lena zùstává sama doma s dìtmi a psem poté, co její
manel, profesor výtvarných umìní, odjídí pracovnì do Florencie. Kdy se má mu po dvou semestrech
vrátit, zjistí, e má v Itálii vztah s o dvacet let mladí studentkou. Rozzuøená Lena na nic neèeká, sbalí sebe i
rodinu a okamitì odletí do Itálie. Tohle nemùe jen tak nechat být! Kdy ji navíc manel oznámí, e se do
Alexandrie zamiloval, udìlá Lena to jediné, co v danou chvíli udìlat lze  vymìní ve florentském bytì
vechny zámky a svému mui øekne, aby se s dìtmi a psem vrátil do Ameriky a zkusil si, jaké je to se o nì
starat... A Lena? Ta se pøece chtìla do Florencie celý ivot podívat, a teï tu má dokonce byt!
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Kambodské království, které je jednou z nejchudích zemí Asie, se projedeme na kole, na motorce a
tøeba i na slonu. Nahlédneme do nefalované a vskutku pravé dungle, na ivobytí na kùlech, ivot
matriarchálních kmenù v horách èi rybáøù na pobøeí Dungle nám odhalí zarostlé pozùstatky
ztracené kmérské øíe, krokodýlí farmy èi obøí kasína pro èínskou smetánku.
Historií i souèasností království skrze obrázky, kmérskou hudbu a nahrávky domorodých zpìvù Vás
provede RNDr. Petr Srp.
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Z dobového tisku: Dny kvìtnové revoluce v Èeském Beneovì
4.kvìtna 1945 dopoledne zaèal ústup nìmeckých vojsk z Èeského Beneova. Panický útìk smìøoval od
Nových Hradù a Trhových Svin pøes Beneov na Kaplici, kde se èekalo na pøíchod amerického vojska. U
tìch vyvrcholil 8.kvìtna odpoledne, kdy se v Beneovì objevila výzvìdná hlídka ruské armády. Na námìstí
byly v té dobì stovky nìmeckých vojákù, kteøí dle svìdkù pøi spatøení Rusù odhazovali zbranì a dávali se
na útìk. Nìmci nechali za sebou mnoství vrakù tankù, dìl , aut, støelných zbraní a granátù. Tyto vìci
doslova vroubily cesty k Beneovu.
Pamìtní kniha dále uvádí: V roce 1938 Èei museli Beneov opustit, zùstalo pouze 5 vìrných, k nim
pozdìji pøibyli 3 totálnì nasazení. Tito provedli pøevrat a chopili se místní samosprávy. Její pøedseda
Frantiek Novák odjel k Amerièanùm s prosbou, aby jejich vojsko obsadilo Beneov. Jeho prosba byla
bohuel zamítnuta a 11.kvìtna obsadila Beneov Rudá armáda. Pár Èechù, kteøí zde ili, pokládali Rusové
nejprve za Nìmce. Beneovtí Nìmci se vystìhovali do okolních vesnic, mìsto bylo témìø liduprázdné.
Vekerý majetek byl prohláen za váleènou koøist. Pozvolna se vraceli ti, kteøí museli obec v roce 1938
opustit. První prací byla pøíprava kolní budovy pro vyuèování, protoe ve kole byl za okupace lazaret.
Vedením kolství na okrese kaplickém byl povìøen bývalý øeditel koly Karel Kozlík.
Poèátkem èervna Beneov obsadila dalí vlna ruských vojsk. Do kolní budovy bylo umístìno 800 vojákù,
do bývalé nìmecké 600 vojákù, na zámek ofín 2000 vojákù a v okolí obce bylo dalích 2000 vojákù.
Velitel této skupiny vojsk jmenoval Frantika Nováka starostou mìsta a Èechùm byla pøiznána vekerá
práva.
22.èervna byl zatímním øeditelem koly jmenován Josef tefl z Tøebonì. Do kolní budovy ho vak
Rusové nepustili. Pracnì shledával kolní materiál, nábytek, tabule, apod. Snail se pohnouti rodièe z
okolních vsí, aby dali dìti do beneovské koly a tím umonili otevøení vech roèníkù. Bylo slíbeno otevøít
pro tyto dìti dìtský domov, aby v zimì nemuseli docházet pìky do koly. Za stálého vyjednávání slíbilo
vojsko vyklidit kolu, jako náhrada pro nì bylo pøipraveno 6 domù. Vojáci domy obsadili, ale kola
uvolnìna nebyla.
16.èervence dostalo velitelství Rudé armády rozkaz opustit Beneov, 17.èervence odjídí velící
plukovník a nastává dílo zkázy. Bìhem soboty a nedìle byla kola uvnitø zpustoena, znièeno elektrické
osvìtlení, vodovody, umyvadla, záchody, zmizelo i 120 køídel vnitøních oken. Øeditel koly pak tìce
shánìl øemeslníky a materiál, u nìmeckých obèanù mnohdy s revolverem v ruce.
A blíilo se záøí...
Pozn.: Noví osídlenci chtìli osvobození Beneova vyjádøit i v jeho názvu. Nazývali ho Èeským Beneovem,
Novým Beneovem, a koneènì v roce 1946 byl stanoven úøední název Beneov nad Èernou.
Z Pamìtní knihy obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou zpracovala Blanka Michlová.

(Sepsáno v meziváleèném období kapitánem Viktorem Kurkem a uèitelem Fritzem HuemerKrainerem)
Pøíkrá skalní stìna na jiním vrcholu Vysokého kamene, rozdìlená mohutnou spárou, je obestøena
povìstí. Dle lidového vyprávìní se skála otevøe na Kvìtnou nedìli, zatímco se v beneovském kostele ètou
paije, a bohaté poklady jsou zpøístupnìny tomu, kdo k hoøe v tomto èase pøijde s èerným kohoutem. To
pøed dlouhým èasem podnikla chudá vdova z Klení. Podaøilo se jí do zástìry nahrnout blytícího zlata, co
mohla unést, ale v chtivosti zapomnìla na své dítì, které pøinesla s sebou. Èas vyprel, skála se nad dítìtem
zavøela. Neastná ena vìnovala ze alu a lítosti zlato chudým a o pøítí velikonoèní nedìli se vydala opìt
ke skále na Vysoký kámen. Skála se otevøela a ona spatøila své dítì netknuté. Pøeastná ho vzala do náruèe
a spìchala domù, ani by se dotkla zlata.
Ve skuteènosti je zmínìná skála prastarý obìtní kámen, co dokazují vyhloubená mísa a rùzná záhadná
znamení.
Nejnií z masivu Kohoutu je Ottenholz. Jeho jiní úboèí, nazývané Schmiedberg, je bohuel veøejností
málo cenìné místo výhledu. Z jeho nejvyího místa, kde jsou i lavièky pro odpoèinek, obsáhne
pozorovatel, s vyjímkou severu, témìø stejný výhled jako z Vysokého kamene a jetì pohled na mìsto
Nìmecký Beneov s jeho bezprostøedním okolím. Také Alpy je odtud moné za vhodných dnù zøetelnì
vidìt, i kdy ne v takovém rozsahu jako z Vysokého kamene.
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Ze Schmiedbergu smìrem dolù k cestì do Dluhotì vidíme na svahu pøed sebou malý lesík, ibenièní vrch.
Zde ve 14. a 15.století stála na mìstském popraviti ibenice. V té dobì mìsto disponovalo hrdelním
právem. Kolem okraje tohoto lesíku se vine dluhoská cesta, asi nejstarí cesta v okolí. Od zaloení obce to
bylo první spojení se sídly Velké Skaliny, Sobìnov a Kaplice. Okresní silnice do Kaplice byla vybudována
teprve zaèátkem minulého století. Do té doby se vekerý provoz pohyboval po dluhoské cestì. Na
køiovatce cest pod ibenièním vrchem stojí rozpadající se kamenná boí muka. Svìdèí o stáøí cesty. V její
blízkosti byly pøi polních pracech opakovanì vykopávány lidské kosti. Jejich nalezení mùe souviset s
popravitìm na ibenièním vrchu. V ústním podání se tìmto boím mukám øíkalo "morový sloup", take by
také mohlo jít o hroby z èasù moru. Kadopádnì se tomuto místu, ne zcela bezpeènému, lidé hlavnì v noci
radìji vyhýbali.
Z materiálù pana Wilhelma Sonnbergera volnì pøeloila Blanka Michlová

Pøednáska pøedsedy Strany Zelených. Jak s byty v Kaplici? Cenovì dostupné bydlení pro
vechny.
Kavárna Kap Café, Masná 200, Kaplice
Poøádá STAMA BOHEMIA s.r.o.
Kino Kaplice
Cestovatelská beseda. Promítání mapuje nìkolik odliných pohoøí Kyrgystánu  na severozápadì
ulové pohoøí AlaArèa, na severovýchodì mohutnì zalednìný Terský Alatau a na jihozápadì
liduprázdné Alajské hory poskytující výhled na Pamír, který u má vpravdì himálajské
rozmìry Besedou provází Dalibor Mahel.
Kino Kaplice
vstup 60, Kè

10. února 2017

keramická dílna pro pøíchozí.
od 16 hod ve výtvarné dílnì Máèek
 pøízemí budovy M.
Pøijïte se k nám podívat a vyzkouet si
tvoøení z hlíny.
Cena na materiál 60 Kè. Z dùvodu kapacity
dílny nutno pøedem nahlásit
na tel. 725 885 562 u Petry Malákové.
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1prm = døíví volnì srovnané do hránì 1m x 1m x 1m nebo 2m x 1m x 0,5m
pro obèany Beneova nad Èernou je doprava po obci a pøilehlých osadách zdarma
palivo bude dodáváno do vyèerpání zásob, pøi nedostatku nìkterého ze sortimentù nebo døevin, bude nabídnuto
alternativní plnìní
maximální mnoství je 8 prm, je moné objednat vìtí mnoství, toto bude dodáno po naplnìní vech objednávek,
pøi dostateèné zásobì poptávaného sortimentu

OBJEDNÁVKA PALIVOVÉHO DØEVA PRO ROK 2017
ADATEL :
Jméno a pøíjmení :

..

Adresa :
Telefon :

..

Email :

.

OBJEDNÁVÁM :
prm jehliènatého paliva kuláèe
.. prm jehliènatého paliva típané
prm listnatého mìkkého paliva kuláèe
.. prm listnatého mìkkého paliva típané
.. prm listnatého tvrdého paliva kuláèe
.. prm listnatého tvrdého paliva típané
PODPIS ADATELE :
PØEVZAL :

..
.

DATUM :

...

maximální mnoství je 8 prm, lze objednat vìtí mnotví to bude dodáno pouze pøi nadbytku
palivo bude dodáváno do vyèerpání zásob
objednávky lze podávat do 31.4.2016
objednávky budou vyøizovány postupnì podle data doruèení a zásob jednotlivých sortimentù
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