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Váení spoluobèané,
u to vypadalo, e pro nás zima a zimní radovánky budou pouze historií. Ale mìsíc leden nám dopøál, jak
snìhovou nadílku, tak i mrazy, kdy mrazem obalené stromy a keøe nám pøipomínaly známou pohádku.
V poslední dobì støídání roèních období neprobíhá tak, jako v døívìjích dobách a jak jsme byli zvyklí. Dost
èasto se støídají extrémní projevy poèasí ( orkány, povodnì, velká sucha ). Dost èasto se støídají extrémy,
orkány, povodnì a v neposlední dobì velká sucha. Tato nepøízeò poèasí má dost èasto neblahý vliv na
pøírodu, úrodu i na èlovìka samotného. Sucha zasáhla vìtinu naí republiky i naí obec a okolí. Aèkoliv
mùe být snìhová nadílka pro nás nadìjí, e bude vody dostatek, musíme být pøipraveni pøedevím na její
bezproblémovou distribuci.
Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace pod silnicí byly pozastaveny jen na krátkou dobu a
v souèasné dobì se opìt pokraèuje. Vzhledem k tomu, e kanalizace je zabetonovaná, vodovodní potrubí
znaènì zastaralé a zákresy jsou velmi nepøesné, èasto nedoloené a nedochované, jen tìko se podle nich
orientuje a bohuel se obèas stává, e dojde k pøeruení dodávky vody. Ve výkopu se objevily historické
zajímavosti, jako je kamenný kanál, kterým je svedena voda z rybníkù pod silnicí na Nové Hrady.Ale zatím
nejvìtím objevem byla èást zachovalého døevìného vodovodu, který byl zøejmì vybudován za doby
Buquoyù. Nalezená èást byla øádnì zdokumentována a vyjmuta, a pokud se to podaøí, bude zakonzervována
a poskytnuta pro nìkterou historickou výstavu.
Nadále pokraèují pozemkové úpravy v katastrálním
území Valtéøov a Hartunkov. V souèasné dobì se øeí
projekce technického vybavení. Tímto by mìly být
vyøeeny pøístupy ke vem pozemkùm.
V letoním roce budou zahájeny pozemkové úpravy
v extravilánu katastru Beneova nad Èernou a
v katastrálním území Kuøí.
Bezúplatné pøevody pozemkù pøedevím úèelových,
místních komunikací a ostatních ploch ze Státního
pozemkového úøadu stále neprobìhly, aè o nì obec
ádala pøed nìkolika lety.
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Nyní obec zpracovává pasport komunikací, aby byl tento pøevod urychlen. Zároveò se pøipravuje
pasport dopravního znaèení.
Dále se zpracovávají ádosti o dotace a granty, které byly vyhláeny v mìsíci lednu.
Veronika Korchová, starostka obce

Neøíkej, e nemùe, kdy nechce. Protoe pøijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horí.
Bude pro zmìnu chtít a pak u nebude moci Jan Werich

Smrková hradba
kolem veøejné
komunikace v Tøebíèku
doívá. Jednotlivé
stromy se postupnì
vyvracejí a rozpadají, a
protoe jde o porost na
obecním pozemku,
musí OÚ zasáhnout.
Obecní úøad v souèasné
dobì plánuje zakládání
nových alejí kolem obecních cest a bude provádìt náhradní výsadby na
vhodných lokalitách.
Blanka Michlová

Beneovský rodák pan Wilhelm Sonnberger z Lince vìnoval obci svùj dokonale zpracovaný archiv ke
zkopírování.
Postupnì v Ozvìnách zveøejníme pøeklady ze vzpomínek nìkterých beneovských rodákù. Obrazové
materiály se pøipravují k pozdìjímu vystavení.
Kadopádnì se o naem mìsteèku dozvíme mnoho zajímavého. A protoe se OÚ právì pustil do
rekonstrukce vodovodního øádu, první text, který jsem pøipravila na pokraèování do Ozvìn, je o výstavbì
vodovodu v roce 1909.
Text má formu deníkových zápisù, je tedy osobním pohledem jednoho z nìkdejích obyvatel Beneova.
Blanka Michlová

Zpráva z deníkových zápisù a dopisù vrchního uèitele pana Josefa Kurka jeho synu Viktorovi Kurkovi
Nejdøíve jetì nìkolik zpráv o roce 1908:
V Schimakovì hostinci byl do ivota uveden ètenáøský klub. Pro èleny klubu je zde k dospozici
12 rùzných novin.
Okralovací spolek novì uspoøádal generální shromádìní. Bylo usneseno, e se v Novohradské
ulici a k Mayerovým boím mukám vysadí èervené duby, na svahu u nového høbitova (zaloen 1907)
budou vysázeny keøe a k nìkterým zdem bude vysazena divoká vinná réva, aby se zakryly holé plochy.
Na Duièky bylo velmi chladno a procesí lo tentokrát na nový høbitov. Hroby byly jako vdy bohatì
ozdobeny. (V roce 1786 byl zruen høbitov kolem kostela a byl zøízen nový vnì obce pøi silnici do Nových
Hradù. V roce 1907 byl zaloen nový obecní høbitov. Vysvìcení se konalo 26.èervence, poté co se místní
idé vyjádøili, e høbitov nechtìjí vyuívat. Starý høbitov, který nebyl pouíván od roku 1908, byl zruen v
roce 1923.)
Anna Leyrerová nechce dovolit vést vodovod pøes svùj pozemek, z toho dùvodu aluje obec.
Karl Bass té aluje obec kvùli vodovodu a tak alování vesele pokraèuje. Kvùli A.Leyrerové, od které jsou
poadovány asi 4 m pro poloení potrubí, zde byla dnes komise. Vyvlastnìní pozemku Leyrerové bylo
oceneno na 10 haléøù, náklady na komisi obnáely 150 korun. A tomu se øíká místní patriotismus! Pøíklad
pomìrù v dneních mìanských kruzích. Nic ne hádky a nesváry.
(Poznámka: Èervené duby byly moná vysazany nakonec smìrem na È.Údolí.)
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kolní rok byl zahájen ve ètvrtek 1.záøí
se 41 áky v obecné kole a 14 dìtmi ve
kole mateøské.
V uèitelském sboru nenastala ádná
zmìna.
Novì bylo zahájeno vyuèování
nìmeckému jazyku v jednom oddìlení po
dvou hodinách týdnì. Vyuèuje øídící uèitel
Karel Kozlík.
áci jsou proti úrazùm pojitìni u
banky Slavie v Praze. Polovinu pojistného
hradí ministerstvo kolství a národní
áci z Beneova vyfoceni v Kaplici
osvìty, polovinu sami áci.
Protoe se ve kolní zahradì urodilo hodnì ovoce, zahájil dorost Èsl. èerveného køíe ovocnou akci 
ovocem byli podìleni chudí Èei v obci, bedýnky ovoce byly zaslány i jiným kolám, napø. ústavu mrzáèkù
Vicentinum a Ústavu slepých dívek v Praze.
Oslava 28.øíjna se konala v sále obecního hostince. Na programu byla mimo jiné i divadelní hra "V èem
Jeník nael tìstí", kterou sehráli áci obecné koly. Toto pøedstavení pøedvedli v listopadu i v Kaplici. Malí
herci byli za své výkony chváleni.
Ústøední Matice kolská v Praze vyhovìla ádosti koly o zøízení kursu uèiva mìanské koly. Kurs byl
zahájen 7.listopadu 1932 s 13 áky. Ústøední Matice kolská zakoupila uèebnice a pomùcky pro rýsování.
Pøed Vánoci zemøel uèitel náboenství dìkan Frantiek Kuttan. Pohøbu se zúèastnili i áci.
Vánoèní nadílka byla i v tomto roce bohatá  obuv, atstvo, látky, prádlo, koleda. Manelka K.Kozlíka od
3.ledna opìt vaøí polévku pro chudé a pøespolní áky.
Jaro bylo tradiènì bohaté na slavnosti, obdobnì jako v pøedchozích letech.
Konec kolního roku pøinesl celodenní výlet ákù pøes Vysoký kámen, Kohout, Sobìnov a k elektrárnì.
20.èervna se 11 ákù z kursu
mìanské koly podrobilo zkouce
na mìanské kole v Kaplici. Obstáli
dobøe, jen jeden ák neuspìl.
Protoe kurs nemohou navtìvovat
hlavnì pøespolní áci, nebo se
vyuèuje a po vyuèování ve kole
obecné a protoe nastala nutnost
kursu u ve druhém roèníku,
poádala správa koly Ústøední
Matici kolskou o zøízení soukromé
mìanské koly.
Foto: Èeská obecná kola

Vlastníci domu è.p. 107 Beneov nad Èernou touto cestou dìkují paní starostce Veronice Korchové a
panu místostarostovi Marianu Malákovi za ochotu a pomoc pøi odklízení odpadu z jejich domu.
V. Bandíková
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Dne 22.1.2016 probìhl v místní kole zápis dìtí do první tøídy. U pøi pøíchodu do koly bylo na rodièích i
dìtech vidìt napìtí, co je tady vlastnì èeká. Po prvotní nutné administrativì museli budoucí koláci na
jednotlivých stanovitích ukázat své znalosti a dovednosti. Byla zkoumána úroveò jejich slovní zásoby,
výslovnost, vyjadøovací schopnosti a øeèový projev. Jinde poèítání, poznávání geometrických tvarù, orientace
v prostoru. Dolo i na výtvarné èinnosti, práci s tukou a papírem i pohybové aktivity, rùzné druhy skokù a
práce s míèem.
Výhodu mìly dìti z pøípravné tøídy. Znali prostøedí koly, paní uèitelky, zkrátka byly ji doma. Jejich øeèový
projev a dalí schopnosti byly na výborné úrovni. Potìila rekordní úèast tøiceti pøedkolákù.
Vem budoucím prvòákùm pøejeme hodnì chuti a elánu do nové práce.
Frantiek Kumst

V minulém èísle jsme zaèali s úkoly pro dìti. Tajenka skrývala slovo Zahrada. Správnou odpovìï poslal
Luká Fibiger, Kaplice  1. tøída a Vendula Dekretová  4. tøída.
A je tady nový úkol. A jak jsem slibovala, tentokrát to bude tìí. V tajenkách najdete potøeby, bez kterých
se ádný rybáø neobejde. Správnou odpovìï polete na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457
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Cvièení jógy pro dospìlé po kratí pøestávce pokraèuje dalím kurzem od 1. února 2016.
Pøijïte se rozhýbat. Cena 750, Kè za 10 lekcí, pro seniory 650, Kè

Sluneèní hodiny u Èermákù z lednového
zpravodaje poznali následující ètenáøi: Maláková
Jitka, Mannová Jaroslava, Vaniová Vlasta,
Suchnová Blanka, Hudec Milan, Maláková
Veronika, Ottenschläger Jiøí, Frnka Jakub,
Fibigerová Vìra.

Dalí úkol na procvièení naich mozkových bunìk 
spoèítejte, kolik je na obrázku ètvercù.

A teï u nová soutìní fotografie, kterou poslala
paní Miroslava Neulingerová.
Své odpovìdi posílejte na adresu
knihovna@benesovnc.cz nebo SMS na tel. 727
814 457 do 20. února 2015.
Pro výherce máme pøipraveny drobné ceny.
RL
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Kdy Bree Prescottová dorazí do ospalého mìsteèka Pelion ve
státì Maine, doufá, e zde koneènì nalezne mír, po kterém tolik touí. Zde se setká s Archerem
Halem, muem, který skrývá temná tajemství. Muem, kterého ostatní nevidí. Archerùv hlas je
pøíbìh o enì muèené vzpomínkami na jednu stranou noc, a mui, jeho láska je klíèem k její
svobodì. Je to pøíbìh o mlèenlivém mui, který ije s trýznivou ránou, je je dùsledkem dávné
dìsivé události, a enì, která mu pomáhá najít jeho hlas. Je to pøíbìh o utrpení, o osudu a pøedevím o
mocné síle lásky.
Román Láskobraní je výsostnì enskou èetbou. Je pøíbìhem eny ve
støedním vìku, na kterou doléhá syndrom prázdného hnízda a zároveò velmi tìce nese chování svého
manela, který ji nechává v prázdném domì i na vinici samotnou a plní si své obchodní (a jak se pozdìji
ukáe i citové) sny a potøeby jinde. Nejprve bojuje, pak rezignuje, a kdy se blíí k samému dnu svých sil,
vstoupí jí do ivota nový mu. Happyend? Ani v nejmením. Autorka ètenáøky provede pøíbìhem, ze
kterého pøímo bytostnì cítíte vùni právì utrených hroznù s takovou samozøejmostí a lehkostí, e závìreèné
prozøení vámi pøinejmením otøese. Co ve se mùe skrývat za zdánlivou idylou vinaøského kraje? Staèí se
zaèíst!
Jane je hloubavá, do sebe uzavøená edá myka a v ivotì to vùbec nemá
jednoduché, protoe sama vychovává pìtiletého syna. A ten se teï navíc zaèal ptát po svém tátovi. Madeline
je velká parádnice a pøitom neøízená støela. Momentálnì jí ztrpèuje ivot její exmanel: po letech si
znièehonic vzpomnìl, e by se mohl taky podílet na výchovì jejich spoleèné dcery. Celeste je vìènì
zasnìná, ponìkud vynervovaná místní kráska. Co ji ale mùe trápit, kdy má tak hodného, høínì bohatého
manela a pøepychový dùm? Snad jen ta jejich dvojèata jsou obèas na zabití.
Kadá z nich je úplnì jiná, a pøesto jsou nejlepí kamarádky. Jsou vak k sobì skuteènì upøímné? Vdy i
drobné li a polopravdy mùou èasem vyústit v obrovskou tragédii. Román svìtovì úspìné autorky
bestselleru Manelovo tajemství je pøíbìhem tøí matek, jim se jejich na pohled vední ivoty krùèek za
krùèkem nebezpeènì vymykají z rukou. HBO natáèí podle této kniní pøedlohy minisérii s Nicole
Kidmanovou a Reese Witherspoonovou v hlavních rolích.
Nový moravský markrabì Jan Jindøich bojuje o záchranu svého
klatbou postieného manelství s Markétou Opavskou a sívá se s Brnem, jeho souèástí je i idovská
ètvr Tamìjí rabín Izák, který vychovává kromì vlastních dìtí i schovanku Hester, spolupracuje s
idovským rychtáøem z øad brnìnských patricijù a spoleènì øeí zloèiny, jich se dopustili idé na
køesanech a køesané na idech \r\nid Mordechaj a jeho dcera Noba pøeili dva pogromy, ve pýru a ve
Vratislavi, a hledají útoèitì v Brnì, kde zatím ili idé a mìané ve vzájemné toleranci. Nová církevní
naøízení praského arcibiskupa vak tvou køesany proti idùm jako pùvodcùm veho zla. Podaøí se
markrabìti udret v Brnì nadále poøádek, nebo knìí vyprovokují neklidné, morem zkrouené Bròany k
pogromu? Blíí se kritický den, Velký pátek roku 1350, který provìøí sílu letitých vzájemných vztahù.
Nadbytek rozmanitých druhù peèiva souèasnosti je indicií doby,
obdaøené nekvalitou a ochuzené o tradièní poctivé pekaøské výrobky. Vymoenosti bující vìdeckotechnické
éry usnadnily výrobu kousatelných a výkatelných tuhých mouèných pìn v prùmyslu i v domácím prostøedí.
Uspokojila nás dostupná technická jednoduchost, která dobøe zapadla do narùstajících sloitostí naich
ivotù. A si to uvìdomujeme nebo ne, cizorodé sloky atraktivních náhraek tradièního kvalitního
domácího kvasového chleba zasahují do sloitých biochemických pochodù v naich útrobách a pomalu, ale
zato vytrvale je zatìují.
Esej Chléb a nae zdraví odhaluje pièku ledovce pøíèin souèasného stavu, upozoròuje na mnohá úskalí,
na dùsledky lehkomyslného ruení tradic, na neprozíravé pouívání pøídatných látek a pøípravkù k
usnadnìní výroby peèiva.
Z naí nabídky pøedstavení byla vìtí èást Vaich hlasù pro
muzikál
Zájezd se uskuteèní v sobotu 21. kvìtna 2016. Pøedstavení
zaèíná v 19:00.
Lístky budou pro pøihláené úèastníky od února k odebrání v
knihovnì Beneov nad Èernou.
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Obecní knihovna Beneov nad Èernou Vás zve

Pestré putování po Mexiku a Guatemale, se kterým
zblízka nakoukneme do podivuhodného svìta moøských
elv, do indiánské chýe i pod poklièku ekologického
dobrovolnického projektu. Poté vyrazíme s Míou
Poborskou objevovat tajemné mayské pyramidy a
indiánské kmeny ukryté v dungli, pøírodní krásy,
exotické tvary i tvory, a na palubì pestrobarevných
guatemalských chickenbusù pøehrkáme dalí radosti i
strasti z cesty po Støední Americe.

SPRÁVNÁ PÌTKA (dechová, lidová hudba)

GOOD TIMES BIG BAND (oldies 60. a 90. léta)
ABBA REVIVAL (revival védské popové kapely)
SHELLOU BAND (populární hudba od 60. let po
souèasnost)
Pøipravena je tombola.
Kulturní dùm Kaplice vstup 180, Kè, pøedprodej v IC
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Dne

se v Kulturním domì v Trhových Svinech koná
destinaèní spoleènosti
Novohradsko  Doudlebsko, z.s.

1) Pøedstavení dùvodù vzniku spoleènosti a její dosavadní èinnosti
2) Pøijetí nových èlenù spoleènosti
3) Schválení volebního øádu
4) Volby èlenù výkonného výboru a revizní komise
5) Plán èinnosti na rok 2016
6) Diskuse a závìr
Destinanèní spoleènost Novohradsko  Doudlebsko, z.s. vznikla za úèelem rozvoje cestovního
ruchu na území vymezeném pùsobností mikroregionu Sdruení Rùe, Svazku mìst a obcí regionu
Pomalí a DSO Poluka.

Na valnou hromadu jsou zváni vichni zájemci o èlenství, kteøí se souèasnì chtìjí aktivnì zapojit
do èinnosti spoleènosti.
Pøihláky budou k dispozici u vstupu do sálu.

K úèasti zve Výkonný výbor spoleènosti

 kompletní sluby v oblasti pohøebnictví
 sjednání pohøbu i u Vás doma
 odvoz zesnulých 24 hodin dennì
 prodej smuteèních kytic a vìncù
 prodej náhrobní galerie a fotokeramiky
 výkopy hrobù, kamenické práce
 diskrétní, seriózní a poctivý pøístup
 nae nadstandardní sluby i na splátky
 správce høbitovù Kaplice a Blansko

Kanceláø pohøební sluby na adrese:
Námìstí 206, Kaplice

Pomùeme vám s vyøízením a vyúètováním ádosti
o dotaci a 120 tisíc, zpracováním energetického
posudku a poadované dokumentace.

provozní doba : pondìlí  pátek 7:30  15:30 hod
sobota, nedìle po telefonické domluvì
Stálá sluba :
tel. 725 856 131

Vydavatel: Obec Beneov nad Èernou, Beneov nad Èernou 126, 382 82, IÈ: 00245780, ev.è. MK ÈR E 17508. Uzávìrka pøíspìvkù vdy
20. v mìsíci, kontakt: knihovna@benesovnc.cz, starosta@benesovnc.cz. Beneovské Ozvìny v internetové podobì na www.benesovnc.cz
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Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Datum vydání 2.2.2016
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