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Více na plakátech k akcím.

Vá�ení spoluobèané,
rekonstrukce vodovodu a kanalizace nám na èas zkomplikovala dopravu a obnovou obrubníkù se zhor�il i
prùchod chodníkù a námìstí. V mìsíci øíjnu zapoènou práce na rekonstrukci asfaltového povrchu na silnici
II. tø. 154, která tvoøí prùtah Bene�ovem. V�ichni se tì�íme, �e prùjezdnost obcí bude ji� opìt plynulá.
Dùle�ité je nezapomínat na dodr�ování rychlosti a uvìdomovat si, �e po novém povrchu bychom mìli i
nadále jezdit pøes obec opatrnì s ohledem na chodce, pøedev�ím na ty dìtské.
Rekonstrukce chodníkù podél silnice bude pokraèovat na jaøe pøí�tího roku. Obnova dal�ích chodníkù na
námìstí bude postupná, tak jak to finanèní prostøedky obce dovolí.
Od domù èp.116 a 151 ke staré ka�nì u �koly v Bene�ovì nad Èernou se bude propojovat vodovodní øad a
nahradí se tak starý za nový. V rámci tìchto prací dojde i k uzavøení úseku hlavní silnice smìrem na Klení,
�ádáme opìt o respektování dopravního znaèení a zvý�enou opatrnost.
V souèasné dobì probíhá obnova interiéru kaple v Kuøí, která bude financována jak z prostøedkù obce, tak
z prostøedkù Jihoèeského kraje z opatøení Nemovité kulturní památky 2.výzva. Tímto se navá�e na ji�
uskuteènìné práce na odvodnìní a terénní úpravy.

Díky zpravodaji se na�i obèané dozvídají o úspì�ích na�ich hasièù na hasièských kláních a soutì�ích. Chtìla
bych v�em, kteøí tyto soutì�e organizují a pøipravují na�e dìti, dorost i dospìlé pro soutì�e, podìkovat a
popøát hodnì sil do dal�í práce.

�Správnì vidíme jen srdcem. Co je dùle�ité je oèím neviditelné.� Antonie De SaintExupery
 Veronika Zemanová Korchová

Mo�ná jste letos zjistili, jak je slo�ité a nìkdy nemo�né sehnat lístky na Otáèivé hledi�tì. Chceme Vám touto
cestou nabídnout vèasnou rezervaci lístkù na pøedstavení  s
Petrem Rychlým v hlavní roli. Termín pøedstavení 23.8.2017. Lístky máme prostøednictvím jihoèeského
divadla zarezervované do prosince 2016. Do té doby je nutné nahlásit závazný poèet zájemcù a lístky koupit.
Svùj zájem o toto divadelní pøedstavení hlaste na tel. 727 814 457 nebo knihovna@benesovnc.cz. Více o
pøedstavení na http://www.otacivehlediste.cz/porad/45zenyjindrichaviiianebchudakkralem



Termín voleb je pro rok 2016 stanoven na pátek a sobotu 7. a 8. øíjna 2016. Volební místnosti se otevøou v pátek od 14
do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V pøípadì voleb do senátu probìhne je�tì druhé kolo 14. a 15. øíjna ve
stejných èasech. Na stejný termín jako první kolo senátních voleb pøipadají i volby krajské. V okrscích, kde se bude
volit jak do senátu, tak do krajských zastupitelstev, budou volby spojené a voliè vhodí obálky do uren v jednom místì,
nebude muset chodit nadvakrát.

Volit mù�e ka�dý obèan Èeské republiky, který dosáhl vìku 18 let. Pokud dosáhne vìku 18 let v dobì mezi prvním a
druhým kolem voleb, mù�e se úèastnit jen druhého kola.

Nejpozdìji tøi dny pøed zaèátkem voleb dostane ka�dý voliè do schránky ve svém trvalém bydli�ti obálku s
hlasovacími lístky. Pro ka�dého kandidáta je jeden lístek. Na ka�dém hlasovacím lístku je uvedeno èíslo urèené
kandidátovi losem. Hlasovací lístky si mù�e voliè vy�ádat i v samotné volební místnosti.

Volby probìhnou v pøedem vybraných volebních místnostech, o kterých pøíslu�ný obecní úøad své volièe informuje.
Jedná se o obvyklé místo, kde volby probíhají poka�dé. V pøípadì záva�ného zdravotního dùvodu mù�e voliè po�ádat
obecní úøad o hlasování mimo volební místnost  za volièem pøijdou dva èlenové komise s pøenosnou hlasovací
schránkou.

Volièi, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jeho� stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úøad na jeho
�ádost volièský prùkaz a poznamená tuto skuteènost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební
komisi. Volièský prùkaz se vydává pouze volièùm zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou
vyhlá�eny volby.

Po obdr�ení úøední obálky, popøípadì hlasovacích lístkù vstoupí voliè do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích
lístkù (§ 29 odst. 3). V tomto prostoru vlo�í do úøední obálky  se jménem voleného kandidáta.

Úøední obálka, kterou voliè obdr�í ve volební místnosti, je pro volby

Senátní volby v Èeské republice se konají od roku 1996. Horní komora parlamentu má celkem 81 senátorù, ka�dý z
nich má mandát na �est let. Volby se ale konají ka�dé dva roky, kdy se vymìní tøetina senátorù, tedy 27 z nich.
Senátorem lze volit obèana Èeské republiky a vìkový limit je nejménì 40 let.
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Termín voleb je pro rok 2016 stanoven na pátek a sobotu 7. a 8. øíjna 2016. Volební místnosti se otevøou
v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volit mù�e ka�dý obèan Èeské republiky, který dosáhl vìku 18 let nejpozdìji druhý den voleb.

Nejpozdìji tøi dny pøed zaèátkem voleb dostane ka�dý voliè do schránky ve svém trvalém bydli�ti obálku s
hlasovacími lístky. Hlasovací lístky si mù�e voliè vy�ádat i v samotné volební místnosti.

Volby probìhnou v pøedem vybraných volebních místnostech, o kterých pøíslu�ný obecní úøad své volièe informuje.
Jedná se o obvyklé místo, kde volby probíhají poka�dé. V pøípadì záva�ného zdravotního dùvodu mù�e voliè po�ádat
obecní úøad o hlasování mimo volební místnost  za volièem pøijdou dva èlenové komise s pøenosnou hlasovací
schránkou.

Volièi, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jeho� stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úøad na jeho
�ádost volièský prùkaz a poznamená tuto skuteènost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební
komisi. Volièský prùkaz se vydává pouze volièùm zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou
vyhlá�eny volby.

Po obdr�ení úøední obálky, popøípadì hlasovacích lístkù vstoupí voliè do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích
lístkù (§ 29 odst. 3). V tomto prostoru vlo�í do úøední obálky  Na hlasovacím lístku mù�e
zakrou�kováním poøadového èísla nejvý�e u  uvedených na tém�e hlasovacím lístku vyznaèit preferenèní
hlasy.

Úøední obálka, kterou voliè obdr�í ve volební místnosti, je pro volby zastupitelstev



3

Na území èeskoslovenských Sudet probìhly v souvislosti s 2. svìtovou válkou dva na etnických principech
postavené pøesuny obyvatelstva.
Oficiálním mezinárodním schválením vysídlování nìmeckých obyvatel z èeskoslovenského (ale i jiného území)
byla Postupimská dohoda podepsaná 2. srpna 1945. Bez této mezinárodní dohody by Èe�i jen tì�ko legálnì
odsouvali Nìmce na základì svých vnitrostátních právních pøedpisù, tedy dekretù prezidenta republiky. Tímto
datem zaèíná legální a státem organizovaný odsun sudetských Nìmcù. Odsun probíhal podle plánu spojenecké
Kontrolní rady pro Nìmecko, který byl schválen 20. listopadu 1945 v Berlínì. Podle údajù Státního statistického
úøadu bylo z Èeskoslovenska odsunuto 2 996 000 Nìmcù.
(V Nìmeckém Bene�ovì (Bene�ov nad Èernou)  tvoøilo vìt�inu nìmecky mluvícího obyvatelstva a� do roku
1945. Tento stav vydr�el a� do pováleèného odsunu Nìmcù a zanikl novým dosídlením).
Bylo  tedy  nutné  dosídlit  území  opu�tìná  nìmeckým  obyvatelstvem.  Mezi  zemì  kam  smìøovaly  výzvy
k navrácení se do zemì bylo i Rumunsko.
Ka�dý z vás jistì ve svém okolí zná nìkoho, jeho� pøedci pocházejí z Rumunska. Ti informovanìj�í dokonce
vìdí, �e odkudsi z Bihoru èi dokonce sly�eli název ValeaUngurului nebo nìkteré jiné. Mnozí lidé, kteøí nejen
v Bene�ovì nad Èernou �ijí, mají ov�em pøímé pøedky ze zmínìných oblastí, nìkteøí se tam narodili. Ne� se
dostaneme k tomu, kde se tu rumun�tí Slováci vlastnì vzali pojïme v èase o dvì století zpìt.

Na konci 18.století byly �ivotní podmínky Horních Uher (dne�ní výrazná èást Slovenska) velice obtí�né, �ivotní
úroveò bídná a dal�í pùdy nutné k ob�ivì se nedostávalo. Naproti  tomu v oblasti Dolních Uher  (také èást
Sedmihradska,  kde  se  nachází  oblast,  o  které  tu  bude  je�tì  øeè)  le�ela  doslova  ladem  neobydlená
neobhospodaøovaná území s neproniknutelnými lesy.
Majitelé uher�tí baroni se rozhodli tato území kolonizovat s pøíslibem, �e pùdu po vykácení pralesù dostanou
novì pøíchozí pozdìji zdarma do svého vlastnictví. Dostanou døevo na stavbu svých obydlí a navíc jim bude
vyplácena za práci penì�itá odmìna. Tímto poèíná stìhování obyvatel ze slovenských oblastí �ari�, Kysuce,
Orava, Zemplín, Gemer, Novohrad a Hont.
Baroni uskuteènili svùj zámìr ve tøech vlnách :
1)Od r.1785 do r. 1803 dosídlily vesnici Boromlak a zalo�ili Bodono� a Varza¾ èi dnes zaniklou Polana Flora.
2)V letech 18111820 byly v druhé vlnì v nejvy��ích èástech pohoøí Plopi� zalo�eny vesnice Gemelèièka,
Nová Huta a �idáreò. Zde mnozí na�li práci v novohutské sklárnì èi v pálení døevìného uhlí.
3)Poslední vlna (18301835)pøistìhovalcù dala vzniknout Staré Hutì a Soèetu.
O nìkolik desítek let pozdìji vznikaly, ji� tzv. vnitøní kolonizací, dal�í slovenské vesnice (napø. Nový �astelek,
Bystrá, Èertpotok).
Tì�ký údìl spojený s nároènou prací v lesnatých horách a se zúrodòováním pùdy po r.1848 navíc neulehèovaly
následné po�adavky baronù na stále èastìj�í poplatky. Nakonec se na pùvodní sliby �zapomnìlo� a Slováci si
museli pùdu v horizontu dvaceti let odkupovat. Vesnice v hornatých oblastech v tì�ko pøístupném terénu se
staly jedineènými izolovanými kulturami, které si nadlouho zachovaly své tradice a jazyk netknuté okolními
etniky.
Po první svìtové válce se �upa Bihor stala souèástí Rumunského království. Z války navrátiv�í se mu�i si v té
dobì nacházeli i jiné zdroje ob�ivy, napø. práci v dolech.
Od poèátku 20.století odjí�dìjí mnozí za prací daleko od domova a o polnosti a dùm peèují �eny a dìti, kteøí
ale nejsou schopni vykonávat v�echnu potøebnou práci. Navíc s pøíchodem druhé svìtové války mu�i rukují
do armády a v oblasti nastává bída a existenèní nejistota.

Tento stav pøetrvává i po válce a tak se jako nová nadìje jeví výzva Èeskoslovenska a poté mezivládní podpis
protokolu z èervence 1946 o pøesídlení Èechù a Slovákù s cílem dosídlit po odsunu Nìmcù a Maïarù pohranièní
oblasti Èeskoslovenska. Ji� pøedtím, od r. 1945 probíhala tzv. samovolná neorganizovaná reemigrace, mnohdy
bez vìdomí úøadù. Co� neslo samozøejmì svá rizika, napø. potí�e s usídlením.
Nutno pøipomenout,  �e pováleèná  reemigrace  se  týkala  stejnì  tak Èechù a Slovákù  i  z  jiných zemí  (napø.
Jugoslávie, Bulharska, Maïarska a dal�ích). Dotkla se v souètu na 200 tisíc osob.
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Na výzvu:
�Rodný bratia a sestry, Èe�i a Slováci v Rumunsku! Ma� rodná, zem èeskoslovenská Vás volá! Kedy sa mo�etì
hlási�? Hneï! Dnes! Neváhajte a neodkládajte!� � sly�eli nejen Èe�i �ijící v oblasti Banátu, ale zejména
bihor�tí Slováci.

Èeskoslovensko si vzhledem k  jeho hospodáøské úrovni a  relativní prosperitì navíc pomìrnì  idealizovali.
Spoleènì  se  silným  pocitem  hrdosti  na  pøíslu�nost  k  ÈSR  a  sliby  o  pøíznivých  podmínkách  pro  získání
existenèních mo�ností se rozhodlo na tisíce lidí opustit svou domovinu.
Byly zøízeny kanceláøe Èeskoslovenské pøesídlovací komise v nìkolika rumunských mìstech. Pro bihorskou
�upu byla zøízena kanceláø ve mìstì Oradea a centrální shroma�ïovací místo ve mìstì Aleºd. Zde se èekalo
na  vyøízení  dokladù.  Poté  co  byl  cca tisícovkou  lidí  naplnìn  vlak,  vyrazil  smìr Ko�ice  a  odtud  dále  po
Slovensku, Moravì a Èechách. Lidé si sebou mohli vzít �osobní svr�ky, nábytek, domácí zaøízení, osobní
skvosty a náøadí pro provozování øemesel.�
Po  provedení  transferu  následovalo  usídlování.  Zákon  è.  31/1947  Sb.  dokonce  stanovil  reemigrantùm
pøednostní právo dosídlení nìkolika tisíc opu�tìných usedlostí pøed ostatními uchazeèi.
Proto�e ale nedo�lo k uspokojivému uzavøení majetkoprávních konvencí mezi vládami obou zemí, jednalo se
pøevá�nì o ménì majetné rodiny. Majetnìj�í sedláci nehodlali své majetky opustit a jít do nejistoty s pøevodem
majetku a zùstávali v Rumunsku.
ÈSR potøebovala zejména horníky, zemìdìlské a lesní dìlníky.
Osídlovací úøad rozhodl, aby pro usídlování rumunských krajanù byly urèeny okresy v ji�ních, západních a
severovýchodních    Èechách  a  v  západním  Slezsku  (okresy Kaplice,  Èeský Krumlov,  Prachatice,  Su�ice,
Kraslice, Nejdek, Jilemnice, Vrchlabí, Bruntál a Jeseník).
Byli umis�ováni tedy nejen v pohranièí, ale posléze i ve vnitrozemí republiky.
Ministerstvo zemìdìlství plánovalo usídlit reemigranty z øad zemìdìlcù na usedlostech v rozloze 510 ha ve
vy��ích  polohách  a�  do  800m,  lesní  dìlníky  na  usedlostech  od  2  do  5  ha  rovnì�  ve  vy��ích  polohách  a
zemìdìlské dìlníky na usedlostech  do 2 a 5 ha v oblastech horských pastvináøských dru�stev. K 1. záøí 1946
ji� poèítalo s umístìním 5 tis. reemigrantù,  a to  1700 zemìdìlcù, 900 zemìdìlských a 3 tis. lesních dìlníkù.
V Èechách mìlo být usídleno 4700 osob, kde�to ve Slezsku pouze 900 lidí.
Jak u� to v dìjinách bývá, neprobíhalo v�e �bezbolestnì�. Událo se mnoho køivd. Nejsou výjimkou pøípady,
kdy byli reemigranti umís�ováni úplnì jinam ne� jim bylo pøislíbeno. Rodiny se dohledávaly po celé republice.
Své si Slováci u�ili i díky své jazykové odli�nosti, stylu oblékání, jiným kulturním návykùm�
V�e �patné (i dobré) pøeèkali a lidé s koøeny kdesi v rumunském Bihoru tu plnohodnotnì �ijí a mnozí z nás
ani netu�í, jak moc jich v oblasti jihoèeského pohranièí je.

V Rumunsku se ke slovenské národnosti hlásí do 10 000 obyvatel a tvoøí zlomek populace ve více ne� dvaceti
milionovém Rumunsku.
�ijí v sedmi oblastech (�upách). Podle hustoty osídlení postupnì : bihorskosalãjská (cca 6 000), aradsko
banátská (cca 2 000), Timiº (cca 1 000), Satu Mare, CaraºSeverin,Maramureº a Suceava. Hluboce zakoøenìno
je  (jako  v�ude  na Balkánì)  nábo�enství. Dnes  vypadá  procentuálnì  �mapa�  nábo�enského  vyznání mezi
Slováky pøibli�nì takto: Øímskokatolické�68%, Evangelické�18%, Pravoslavné�4%, ostatní�10%.

V bihorskosalãjské  oblasti  �ijí  v  tìchto  vesnicích Bodono�(rumunsky  Budoi),  Varzal    (Vãrzari),  Vojvoz
(Voivozi), Pope��    (Popeºti),  Nová  Huta    (ªinteu),  �idáreò    (ValeaTirnei), Stará  Huta    (HutaVoivozi),
Soèet(Socet), Siplak,  ( Suplacu de Barcãu), Èerpotok(ValeaCerului), Ritoblaga(Vilcelele), Foga�(Foglaº),
Boromlak(Boromlaca), Gemelèièka(Fãgetu), Jaz(Iaz), Plopi�(Plopiº).
Coby uznané národnostní men�iny, mají Slováci a Èe�i garantované jedno místo v rumunském parlamentu .
Od r. 2008 je poslancem a celostátním pøedsedou Demokratického svazu Èechù a Slovákù �ijících v Rumunsku
Adrian Miroslav Merka.
Pan Franti�ek Merka je pøedsedou filiálek Bihor, Salaj a Satu Mare. Posláním svazu je pøedev�ím zachovávat
a rozvíjet národní a kulturní svébytnost, hájit zájmy a práva a organizovat kulturní, spoleèenské a vydavatelské
aktivity.
Stejnì jako v èeských vesnicích v Banátu dochází i zde od r. 1989 v dùsledku nedostatku pracovních pøíle�itostí
k neustálému vylidòování. Nemálo domù zùstává prázdných, ve �kolách a �kolkách je dìtí poskrovnu. Ve
dvou gymnáziích (v Nadlaku a Bodono�i) se pøesto stále vyuèuje ve sloven�tinì.
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28.8.    17:00    Bene�ov      Horní  Dvoøi�tì
4.9.    17:00    Vìtøní B      Bene�ov
11.9.    17:00    Bene�ov      Holubov
24.9.    13:00    Vy��í Brod    Bene�ov
2.10.    16:00    Bene�ov      Romo
9.10.    16:00    Lipno        Bene�ov
16.10.    15:30    Bene�ov      Ro�mberk
23.10.    15:30    Vele�ín B      Bene�ov

28.8    12:30    Bene�ov        Chval�iny
3.9.    10:30    Frymburk/Lipno    Bene�ov
10.9.    10:00    Sm. Horní Planá    Bene�ov
18.9.    12:30    Bene�ov        Malonty
28.9.    10:00    Holubov/Køem�e    Bene�ov
2.10.    12:30    Bene�ov        Zlatá Koruna
9.10.    11:00    Vltava         Bene�ov
16.10.    12:30    Bene�ov        È. Krumlov B
22.10.    10:00    Vele�ín        Bene�ov
30.10.    12:30    Bene�ov        Vy��í Brod

Obec Bene�ov nad Èernou Vás zve ke
shlédnutí výstavy

Ve výstavní místnosti  OÚ v èp. 125

Výstava je pøístupná v otevírací dobì
knihovny.

http://www.infocentrumbenesovnc.cz/

Tradièní kultura, zvyky, kalendáøní obøady,
tradice    a    obyèeje  Slovákù  z  tehdej�ích
horních Uher úzce  spjatá se zemìdìlstvím a
s  církevním  �ivotem  byly  v  lidu  natolik
zakoøenìné,  �e  ani  migrace  a  s  ní  spojená
zmìna  sociokulturního  prostoru,
nezaznamenala zánik tìchto zvykù.
O tom zda jazyk a tradice si skuteènì Slováci
v Rumunsku zachovali i po staletí se mù�ete
pøesvìdèit

Jaroslav Zeman � turistický prùvodce po Rumunsku
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V pátek 1. záøí se mohl ka�dý, kdo se zajímá o dìní
kolem dobrovolných hasièù, pøipojit k akci Den
otevøených dvìøí v hasièárnì. Dopoledne bylo vìnováno
dìtem z mateøské �koly a �ákùm a uèitelùm na�í
základní �koly. Poslechli si pøedná�ku Mjr. Franti�ka
Mráze z HZS Jihoèeského kraje v Èeském Krumlovì k
po�ární prevenci a na nìkolika stanovi�tích v prostoru
kolem hasièárny se mohli seznámit s prací hasièù a
zdravotníkù, prohlédnout si techniku, kterou na�i hasièi
vyu�ívají, vyzkou�et nìkteré hasièské dovednosti a také
si prohlédnout prostory hasièské zbrojnice.

Odpolední program byl urèen �iroké veøejnosti a kromì
pøedná�ky na téma hasièské prevence a prezentace
fotografií z akcí jsme vidìli také ukázku zásahu
profesionálních hasièù HZS Jihoèeského kraje v Kaplici.
Ten rozhodnì v�echny pøihlí�ející zaujal. Podobnì jako
dopoledne byl opìt velký zájem o prohlídku hasièské
techniky.

Velké podìkování patøí zástupcùm HZS Èeský Krumlov
a Kaplice, zástupcùm ÈÈK, kteøí pomáhali zajistit
stanovi�tì první pomoci, OÚ Bene�ov nad Èernou i
v�em místním dobrovolným hasièùm, kteøí pøilo�ili ruku
k dílu, aby se celá akce vydaøila.

Dal�í fotografie na http://www.sdhbnc.estranky.cz/fotoalbum/den
otevrenychdverivhasicarne2.9.2016/

  pokraèování
V podzimních mìsících se v hodinách tìlesné výchovy scházeli na høi�ti �áci èeské a nìmecké �koly ke
spoleèným hrám. Tato aktivita vznikla na základì výnosu ministerstva �kolství a národní osvìty o
vzájemném poznávání národních skupin. Osobní styk a vzniklá pøátelství vedou i ke zdokonalování v
jazycích.
V listopadu dorost Èeskoslovenského èerveného køí�e nìmecké �koly pozval dorost èeské �koly k úèasti na
besídce v nìmecké �kole. Èe�tí �áci byli pøivítáni vøelým projevem nìmeckého øídícího uèitele Trzebina.
V pøedvánoèním èase následovaly tradièní besídky mikulá�ská a vánoèní; dìti byly opìt bohatì obdarovány,
napø. na míru u�itými 63 páry obuvi.
V prosinci probìhla veøejná dra�ba stavebního materiálu ze staré �kolní budovy. Dra�by se zúèastnilo
mnoho obèanù obou národností. Prodána byla v�echna okna, dveøe, schody, krytina apod. 4.ledna bylo
zahájeno  bourání budov, lidé si sami vybourávali materiál, který si zakoupili v dra�bì. (foto 1,2.)
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V bøeznu do�ly staviteli Køí�kovi
pøepracované plány na novou �kolní budovu
a zapoèalo se s výkopy základù. (foto 3 , 4)
Nedostatek místa kolem staveni�tì
komplikoval práci. Materiál pro stavbu byl
uskladòován na �kolní zahradì, kde musela
být pokácena øada stromù. Projektovaná
budova mìla být vytápìna kamny, øiditel
�koly v�ak �ádal zavedení ústøedního topení.
To bylo schváleno a rozpoèet byl navý�en o
100.000, Kè.
V prvních kvìtnových dnech byly ji�ní
Èechy poctìny náv�tìvou prezidenta
republiky dr. Edvarda Bene�e. 7.kvìtna
dopoledne pøijel pan prezident do Kaplice. Z
celého okolí se sjí�dìli lidé, aby ho
pozdravili. �actvo èeské bene�ovské �koly
bylo té� pøepraveno do Kaplice, hojnì byli v
Kaplici zastoupeni èe�tí i nìmeètí obèané a
spolky. Prezident byl uvítán projevy v
èeském i nìmeckém jazyce, sám té� uèinil
krátký projev. Zdùraznil klid a víru v budoucnost, touhu po mírumilovném sou�ití v�eho obyvatelstva.
 V èervnu byl dokonèen suterén nové �koly a zapoèalo se se stavbou pøízemí. Zaèátkem srpna byla budova
ji� pod støechou. Na stavbì pracovalo 43 dìlníkù, z toho 19 Nìmcù. (foto 5,6)
     V obci Klení ministerstvo povolilo pro pøí�tí �kolní rok zøízení expozitury s vyuèovacím jazykem
èeským, nebo� v obci byl dostateèný poèet dìtí. Pro tento úèel byla pronajata místnost v domì è. 58,
patøícímu obchodníkovi Václavu Schumeierovi. Do �koly se hlásilo 14 dìtí. V obci v�ak nastalo velké �tvaní
proti èeské �kole. V obavì pøed pronásledováním mnozí rodièe dìti z èeské �koly vzali, ze 14 �ákù zbylo jen
7; k nim ale pak pøistoupili 4 noví �áci. Èe�i uvítali zøízení expozitury pro jejich dìti, kterým docházka do
Bene�ova hlavnì v zimì èinila potí�e.
     Hospodáøské pomìry èeských obèanù jsou stále neutì�ené. V kraji zùstává øada hospodáøských usedlostí
v nucené dra�bì, ale noví zájemci nepøicházejí. Èe�i si pøáli dobré sou�ití s nìmeckými obyvateli, ale
systematický tlak extrémních nìmeckých �ivlù zpùsoboval, �e i rozumní Nìmci ustupují z obavy pøed
terorem. Vzrùstající vliv Henleinovy strany zabraòoval i nìmeckým obèanùm svobodnì projevit své názory.
   Karel Kozlík vyjádøil pøesvìdèení, �e usilovnou a svornou prací a vlastenectvím se v�ichni doèkají
zlep�ení pomìrù v na�em pohranièí.

Ze �kolní kroniky zpracovala Blanka Michlová

Oprava z minulého èísla
Ozvìn:
Ètenáøi si v�imli, �e na
fotografii domu è. 207 jde
vlastnì o tzv. zámeèek.
Uvedla jsem, �e dùm byl
zbourán, proto�e jsem
vycházela z dobového plánu
mìsta, kde je èíslem 207
oznaèen jiný dùm vlevo pøed
odboèkou na Kuøí.

B.Michlová

Informace pro úèastníky zájezdu do pivovaru �umberk

 odjezd je 22.10. ve 14:00 hodin od hasièské zbrojnice.
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V malebném mìstì Berounì stojí dùm, který vypadá jako kostka.
Je to �kolka, kam chodí i povídalka Emièka. A tahle holèièka má babièku a dìdu v jeskyòkové
chaloupce schované za hustým køovím. Kdy� je Emièka s tatínkem nav�tíví, do chaloupky mù�e
vejít jen ona. Babièka s dìdou jsou toti� trpaslíci!

Tato kní�ka pøenese malého ètenáøe do antického Øecka,
které procestuje pøi svém putování za legendárním zlatým rounem. Napínavý pøíbìh ètenáøe rychle vtáhne
do dìje. Podaøí se mu pomocí znalostí z historie a bystré mysli získat bájnou trofej? Jestli nìkdy zaváhá,
nevadí, pøíbìh ho pøivede zpátky tam, kam bude tøeba.

K 25. výroèí prvního vydání slavného comicsu Arta Spiegelmana Maus vychází
první souborné vydání obou dvou dílù knihy v jednom vázaném svazku. Maus je dìsivým  a souèasnì
hodnotnì umìlecky ztvárnìným  zobrazením holocaustu, které oslovilo miliony ètenáøù po celém svìtì.
Místo lidí vystupují v pøíbìhu my�i a jiná zvíøata � odtud název knihy. Maus je jedním z vrcholných dìl
moderní svìtové literatury, která se sna�í pøispìt k tomu, aby lidé nezapomnìli na to, co znamenal nacismus.

Kdo by neznal tajemné, stra�idelné balady z legendární sbírky Kytice!
Co v�ak víme o �ivotì jejich autora Karla Jaromíra Erbena? Málokdo tu�í, �e pod maskou seriózního,
tichého mu�e se skrýval vá�nivý romantik, jen� si do deníkù zapisoval dìsivé sny, �il ve stínu smrti, vedl
hovory s duchem mrtvého bratradvojèete, trpìl problematickými vztahy k �enám a skrýval hrùzné tajemství
Záhoøova lo�e.

Mrtvá dívka nalezená na sídli�ti. Mìl to být rutinní pøípad, pøi kterém se nováèek
Tomá� Volf a jeho nezku�ená par�aèka zabìhnou do práce. Jen�e mezi paneláky obchází Polednice, vrah,
který své obìti napadá za bílého dne. Detektiv Volf ví, �e musí udìlat v�e, aby v nové roli obstál. Vypoøádat
se s tvrdohlavou kolegyní i nadøízenými a pøe�ít èervencové horko. Hlavnì ale musí najít vraha. Døív, ne�
na rozpálený chodník dopadne dal�í mrtvé tìlo.

Moucha � syn cirkusové artistky a potulného velbloudáøe � se �iví jako noèní
taxikáø. Mu�e své profese rozli�uje na lenivé pavouky, kteøí pasivnì èekají na svou obì�, a mouchy, které
poletují z místa na místo, nebojí se ani nejzapadlej�ích a ne�pinavìj�ích koutù a po ulicích sbírají zbloudilá
noèòátek. Hrdina tøetího románu Rawiho Hage køi�uje mìstem a zpoza pøedního skla svého taxíku sleduje
hem�ení pestré smìsice postav a stává se svìdkem nejrùznìj�ích lidských osudù.

(Sepsáno v meziváleèném období kapitánem Viktorem Kurkem a uèitelem Fritzem HuemerKrainerem)
     A� do 30tileté války mìlo mìsteèko Bene�ov vlastní soudní dvùr, dnes dùm èíslo 125. Rozsáhlá, dnes
ov�em èásteènì pøestavìná hala, mohutné klenby a hluboké sklepy zøetelnì ukazují na pùvodní urèení. Na
�irokém kameni pøed domem stál pranýø. Kamenná lavice vedle vchodu do domu byla jeho souèástí.
     Mezi radnicí a soudem visí po�ární zvon.
     Dìkanský kostel vykazuje dvì stavební periody. Ji�ní èást pod kùrem je star�í a pochází z doby pøed
znièením mìsta po�árem v roce 1619. Ranì gotický styl zøetelnì dokazují klenby s lomenými oblouky, které
nesou ro�mberské erby. Kostelní loï a ostatní èásti kostela v renesanèním stylu pocházejí z doby
znovuobnovení mìsta po roce 1619.
Z vnitøního vybavení jsou pozoruhodné: obraz umírajícího ukøi�ovaného Krista pøipisovaný Petru
Brandlovi, barokní kazatelna, køtitelnice a ve zmínìné star�í èásti kostela socha Panny Marie. Jsou zde
zachovány a do zdi zasazeny náhrobní desky vá�ených obèanù a radních Johannese a Hieronyma
Knappových.
     Kolem kostela se nacházel høbitov. Byl opu�tìn v roce 1796 a nový høbitov byl zalo�en mimo mìsto pøi
cestì do Jindøichova.
     Za zmínku stojí pamìtní tabulí opatøený dùm èíslo 133 (hostinec Hoffelner)  rodný dùm vlasteneckého
básníka Josefa Gangla. Dále dùm èíslo 337, kde a� do po�áru v roce 1891 stály porá�ecí stoly. Zde a� do 70.
let minulého století byl bene�ovskými øezníky provádìn výsek masa. Naproti tìmto stolùm stála døevìná
stavba, tzv. chlebový pult (brotbank), kde místní pekaøi spoleènì nabízeli chléb.
     Poslední pán z rodu Ro�mberkù Petr Vok prokázal  mìstu  velká dobrodiní a obèanùm vìnoval mezi
jiným v roce 1607 les Bürgerwald, který je dosud ve vlastnictví mìsta. Petra Voka pøipomíná název ulièky
Peter Wockgasse z námìstí do horní èásti mìsta.
(Pozn.: Fakta a letopoèty jsou uvedeny dle originálu.)

       Z materiálù pana Wilhelma Sonnbergera volnì pøelo�ila Blanka Michlová
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V prùhìhu mìsíce záøí se ozvalo nìkolik zájemcù o studium . Proto bychom
chtìli oslovit v�echny zajemce, aby neváhali a pøihlásili se na tel. 727 814 457 nebo na
knihovna@benesovnc.cz  o dal�í informace a vyzvedli si pøihlá�ku ke studiu.
Kurz za stávající cenu 1490, Kè za semestr bude mo�né otevøít pøi minimálním poètu 8 studentù. Pokud se
dal�í zájemci najdou, kurz zaène kolem poloviny øíjna.
Ve støedu 2.10. zaèíná dal�í semestr  Tentokrát jsou náplní výuky

Výuka probíhá v budovì základní �koly jednou za 14 dní v�dy v dobì od 16:30.
Více informací Vám podá pan Radek Sova na tel, 777 876 252 nebo na mailu: zastupce@zsbenesovnc.cz
V sobotu 15. øíjna jsou srdeènì zváni v�ichni tvoøiví, malí i velcí, do bene�ovského klubu dùchodcù, kde
nám paní Markéta Èermáková uká�e, jak na ubrouskovou techniku, tzv. . Ka�dý si domù odnese
hotový výrobek a urèitì i chu� do dal�ího tvoøení, proto�e ubrousky se dá ozdobit snad úplnì v�echno.
Vánoèní dárky nevyjímaje

.http://www.zsbenesovnc.cz/komunitniskola.html
Za K� Rù�ena Lep�ová

V roce 2014 na podzim zahájila komunitní �kola v Bene�ovì n. È. nìkolik zájmových kurzù. Jedním z nich
byl kurz  nìmeckého jazyka pro zaèáteèníky. Na první schùzku pøi�lo 17 zájemcù. Bìhem ètyø mìsícù
museli nìkteøí kurz pøeru�it. Hlavním dùvodem byla vícesmìnná pracovní doba a pozdní návrat domù ze
zamìstnání. Mezi tím se v�ak pøihlásili dal�í zájemci. V druhém roce se poèet pohyboval kolem 13. Nìkteøí
ode�li pracovat do Rakouska a jiní se zase pøihlásili.
Dnes je nás zatím 12. Základ tvoøí Paní Irena Szojková, Monika Trojáková, Al�bìta Bruckmülerová,
Markéta Biason, Martina Tomeèková, Mgr. Mí�a �uplerová a pana Mirek Frnka, kteøí jsou v kurzu od
zaèátku. Doslova do rozjetého vlaku se k nám pøidali v loòském roce paní Helena Interholzová a pan
Franti�ek Marek. Dnes s námi válèí bez problémù a plnì se zapojili do studia. A v leto�ním �kolním roce se
k nám pøihlásili 3 nováèci a vìøím, �e i oni si své místo zde najdou.
Na�i studenti jsou �ikovní. Zvládají pøeklad z èeského jazyka do nìmeckého i obrácenì. Poradí si ze základy
gramatiky, orientují se v rozhovorech týkajících se bì�ného �ivota. Pøi poslední hodinì dokázali, �e bez
pøípravy dovedou vyprávìt. Paní Al�bìtka popsala celou svou rozvìtvenou rodinu, Irenka, Helenka a
Markétka zavzpomínaly na svou dovolenou, Martinka pøedstavila náv�tìvu z Nìmecka, Monika pøipomnìla
své zá�itky z cesty na Slovensko, Mí�a leto�ní rok, který byl plný zmìn, Franti�ek práci na zahradì a Mirek,
ten je k nezastavení, vypráví o hospodáøství doma, o vaøení o náv�tìvì v jeskyních i v Praze. Ná� kurz není
jen o samotné výuce. Setkáváme se i mimo výuku. Nav�tívili jsme spoleènì dvakrát pøedvánoèní Vídeò,
poøádáme závìreèné hodiny roku a také jsme letos nav�tívili Weitru, kde jsme byli pøijati panem starostou a
prùvodci nám byli na�i pøátelé z Weitry, kteøí také mezi nás pøicházejí do na�ich hodin nìmeckého jazyka.
Ne v�e je, ale rù�ové. Jestli nìkdy na dìti rodièe �ehrají, �e se neuèí, tak tady je to stejné. Kdy� jsme se letos
poprvé se�li, tak nìkolik na�ích studentù øeklo, �e jak odlo�ili ta�ku v èervnu, tak ji v záøí zase na�li.
Vstupujeme do nového �kolního roku a pøeji nám v�em pøíjemnou pohodu pøi získávání nových vìdomostí.
Ná� kurz není jen o uèení, ale i o pìkném setkávání mezi pøáteli.
Chtìla bych touto cestou podìkovat vedoucí místní knihovny a vedoucí komunitní �koly v Bene�ovì nad
Èernou paní Rù�ence Lep�ové za organizaci nejen na�eho kurzu, ale i ochotu a podporu, s kterou
zabezpeèuje vzdìlávací a kulturní èinnost pro �irokou veøejnost.
Vá�ení pøátelé jestli máte zájem o nìmecký jazyk, pøihlaste se u paní Lep�ové.......V pøípadì dostateèného
zájmu, mù�e být otevøen kurz pro zaèáteèníky. Ti z vás, kteøí se s nìmeckým jazykem u� znáte mù�ete pøijít
mezi nás.

Lektorka  Ivana Hokrová

 Francouzská hereèka a spisovatelka Charlotte Valandreyová
podstoupila v roce 2005 transplantaci srdce. Mìsíc poté, co se o této zku�enosti zmínila svým ètenáøùm ve
své první knize, dostala Charlotte anonymní dopis: �Znám srdce, které ve Vás bije. Miloval jsem ho...� Ta
slova ji natolik vyvedla z míry, �e zaèala mít opakované noèní mùry, naléhavé pocity déjavu a pro�ívala
nepøedvídatelné vnitøní zmìny. Pro Charlottu tím zaèalo velmi zvlá�tní pátrání. Sna�ila se pochopit co
nejvíce, aby se mohla od hluboce pro�ívaných emocí osvobodit. Skuteènì je v ní je�tì jeden �ivot? Komu
patøilo její srdce? Odpovìï na tyto otázku jí pomáhají najít záhadný jasnovidec, její partner � kardiolog,
racionální psychoanalytièka a profesor vázaný lékaøským tajemstvím.
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Obecní knihovna Bene�ov nad Èernou
poøádá zájezd na muzikál

na muzikál �Zpívání v de�ti� na tel.
727 814 457 nebo na mail knihovna@benesovnc.cz
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Va�i objednávku ráda pø ijme:
Michaela Brumovská, 778 700 776,

Pelety EN plus
A1

cena od

Brikety válce
cena od

4 990 Kè /

Hnìdé uhlí Ekohrá�ek
cena od

4 590 Kè / t
Doprava v cenì Doprava v cenì Doprava v cenì

Bestsellery Waldera

Vala�ský výrobce
døevìných paliv

Vlárská 321,
763  31 BrumovBylnice

Dovezeme a slo�íme,
kam uká�ete


