Beneovské

ozvìny

Únor 2019

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Upozoròujeme obèany na povinnost zaplatit poplatky za odvoz odpadu do konce bøezna 2019.
Za psy je splatnost poplatku do 15.2.2019. (Pøi platbì za psa dostane kadý chovatel balíèek sáèkù na psí
exkrementy.)
OÚ

Váení spoluobèané,
vstupujeme do druhého mìsíce nového roku a jsme opìt ve spìchu. Z práce do práce i doma nás vdy
èeká kolobìh èinností, a ne se èlovìk nadìje, je tu veèer a pak zase ráno a den bìí opìt jako ten
pøedelý. Nìkdy tohle vechno zpùsobí, e jsme najednou bez energie, bez nálady. Zima, která nás potrápí
nejen mrazy, ale také delí tmou, na nás nemá zrovna dobrý vliv. Ráno odcházíme za tmy a témìø za tmy se
nìkteøí vracíme domù. Nìkdy z ní není úniku, není na nic èas a ani nálada.
I zemì musí odpoèívat, aby znovu vydala plody. My se to musíme pracnì uèit. Chce to se jen zastavit.
Nìkdy staèí druhému uvaøit èaj a chvíli s ním posedìt, aby vìdìl, e není na vechno sám. Ale není tøeba
jen bìdovat, zima má i své pozitivní stránky a své krásy. Ti, kteøí si najdou èas, mohou vyrazit na lye a dìti
mohou sáòkovat. Snad nám také letoní velké mnoství snìhu pøinese víc vody pro tento rok.
Pro obec mìsíc leden pøinesl monosti pro podávání dotací z nabídky krajských dotaèních programù. Bylo
tedy nutné pøipravit spoustu podkladù. Opìtovnì byla podána ádost o dotaci na nìkteré náklady a výdaje
Masopustu. Zámìrem obce je udrovat a podporovat tradici trvající témìø 70 let v co nejvíce dochované
podobì u obou koled. Podporovat aktivitu úèastníkù akce, zájem obèanù a inspirovat a vychovávat dìti a
mláde.
Z pohledu propagace kraje v rámci Destinaèní spoleènosti NovohradskoDoudlebsko, pøedevím naí obce a
Novohradských hor, opìt nae obec podává ádost na kulturní akci Horalské hry v Novohradských horách.
Jedná se o naprosto ojedinìlý projekt, který se u nás uskuteènil poprvé v loòském roce. Svou specifièností
pøivedl i nové návtìvníky, s èím je nepochybnì spojen i ekonomický pøínos pro subjekty cestovního
ruchu.
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Hlavním zámìrem, vzhledem k charakteru akce, je rozíøení kulturní nabídky obce, celé destinace
NovohradskoDoudlebsko a Jihoèeského kraje pro své obèany, stejnì tak pro irokou a pestrou kálu
návtìvníkù i úèastníkù, kteøí s komunitou pøíznivcù Horalských her navtìvují akce po celé
ÈR.Z programu Investièní dotace pro jednotky SDH byla podána ádost na výmìnu sekèních vrat na
budovì hasièské zbrojnice. Vzhledem k èetnosti výjezdù dolo k opotøebení materiálu a dolo k omezení
funkènosti vrat. Zámìrem je zvýit akceschopnost jednotky pøi zásazích pro ochranu zdraví, osob a majetku.
Z Programù Ministerstva pro místní rozvoj pøipravujeme ádost o vybudování pøístøeku pro volnoèasové
aktivity na hasièském høiti. Dále se pøipravují podklady pro ádost na komunikaci Dìkanské Skaliny 
Sobìnov vèetnì sjezdù a propustkù, jedná se kompletní rekonstrukci rozíøení komunikace odvodnìní a
poloení nového povrchu. Z programu pro záchranu kulturních nemovitých památek se pøipravuje
rekonstrukce høbitovní zdi v Kuøí a údrba pozemku. Po celý rok se budou vyuívat monosti i ostatních
dotaèních titulù na pøipravované akce, které byly schváleny zastupitelstvem obce pro letoní rok.
Dokonèují se práce na projektu budovy èp. 128 se zámìrem vytvoøení multifunkèního zázemí. Bude nutné
vyøídit územní a stavební povolení. Ji v souèasné dobì se vedou jednání se zástupci ministerstev o moné
dotaci.
Pøipravuje se dalí etapa rekonstrukce námìstí a dalích komunikací, parkovacích míst a chodníkù.
V souèasné dobì se pracuje na uzávìrkách a inventarizacích za rok 2018 jak na obci, tak v základní a
mateøské kole. Jako kadý rok obec èekají dalí kontroly z krajského úøadu, ministerstev a jiných institucí.
Neustále se zvyují nároky na vedení úèetnictví a na celkovou práci na obcích, vyvíjejí se programy pro
moné zpracování nároènìjích a nároènìjích poadavkù ze stran nadøízených orgánù a ministerstev. I z
hlediska zpracování ádostí dotací jsou neustále kladeny vysoké nároky a je tøeba se ustaviènì vzdìlávat,
abychom se pøizpùsobili dnením standardùm. Snaíme se i o modernizaci slueb a zpøístupnìní co nejvíce
informací obèanovi. Nìkdy jsou rùzná naøízení pro obèany spíe komplikací, nikoliv vak naí vinou.
Spoleèné dílo znamená vdycky víc ne jakýkoli sólo podnik, pokud spolu jen nesoutìíme. Vojtìch Kodet
Veronika Zemanová Korchová

Pøed deseti lety k nám do farnosti pøiel mladý knìz R. D. Marcin Dawid elazny. Mìl bezesporu nelehký
úkol  slouit pro farníky v pohranièních obcích, které byly po odsunu pùvodního nìmeckého obyvatelstva
dosídleny reemigranty, Slováky z Rumunska s velmi tvrdou mentalitou. Jedni si s sebou víru vzali a druzí si
ji pøinesli.
V této oblasti se v dobì totality kladl dùraz na to, aby vìøících bylo co nejménì. Pokud mono, tak aby tady
v nejlepím pøípadì nebyl ádný. Starí si svou víru dreli, ale mladí se ji odklánìli a dost èasto se za své
rodièe a prarodièe stydìli, e chodí do kostela. Pøesto v dobì totality byl ná kostel zaplnìn, e si pomalu
nebylo kam sednout èi stoupnout. Pøila svoboda a ejhle, vìøících v kostele ubývá a ubývá.
K naemu pøekvapení mladý knìz pøistupuje ke svému poslání velmi zodpovìdnì, navíc s láskou a
pøísností. Vdy ví, co v kterou chvíli øíci, co udìlat a jak zaujmout. A to ve, aby v nás neustále probouzel
víru a lásku k Bohu. Neustále nás nabádá k tomu, e rodina je to nejdùleitìjí. Jeho moudrý pøístup
k dìtem a rodinám pøináí to, e se lidé k sobì lépe chovají a ctí jeden druhého. A neuvìøitelné na tak
mladého èlovìka, ale zøejmì je to dobrá výchova v rodinì a úcta k rodièùm, to byla pravá zkuenost.
A opravdová víra a láska k Bohu. Mìl veliký dar vytváøet spoleèenství lidí, napøíklad slavnostními
církevními akcemi nebo zájezdy na poutní místa. Pøedevím vak vytváøel spoleèenství farní rodiny
v kadém kostele a v kadé farnosti, ve kterých byl ustanoven. Jeho kázání zasahovala do srdce kadého
vìøícího i nevìøícího. Kostely se zaèaly radovat a jejich obsazenost se pøi mích navyovala. Radovali jsme
se i my, lidé, kteøí se stále modlili za nové farníky. To ve byla zásluha knìze Marcina, který kdy vstoupil
do kostela, vechny zalila radost a láska. Rozzáøilo se i srdce Jeíovo, které neustále vyvyoval.
Na pùlnoèní mi se v zákristii usmíval a povzbuzoval nás k radosti. To jsem ho vidìla naposled. Za ètyøi
dny mi zazvonil telefon a bylo mi oznámeno, e zemøel. Nemohla jsem tomu uvìøit. Aè jsem nemohla pro
smutek a slzy mluvit, nezbylo mi, ne v naí farnosti tuto smutnou a bolestnou zprávu oznámit. Volala jsem
kostelníkovi, abychom mu zazvonili a spoleènì se za nìj pomodlili.
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Kdy jsem vstoupila do kostela, tak jsem se
dívala k oltáøi a mylenky mi pøelétaly sem a tam,
ale hlavnì jsem se nemohla smíøit s tím, e u
pøed nás nepøedstoupí, nepromluví k nám a
nezazpívá... Smutek, zmatek a veèer rozhovor
s Bohem proè???
Ale Bùh je jediný, který zná odpovìï. Já vím jen
jedno, e poselství, které nám Marcin zanechal, to
semeno, které v naich srdcích zaséval, je tøeba
posilovat a zalévat a nezapomínat na ve, co nám
ve svých poselstvích chtìl øíci. Jeho pùsobnost
v naí farnosti v Beneovì nad Èernou byla i
velká pomoc pro mou funkci starostky. Práce
s lidmi není jednoduchá, pøedevím pak, kdy má
zlo tak velkou sílu. Obèas i Marcina ledacos
trápilo, ale nikdy se nedokázal na nikoho zlobit,
vdy ve svìøoval Bohu a nabádal nás
k modlitbám právì za ty, kteøí nevìøí a svými
èiny zpùsobují bolest.
Bude nám Marcin moc chybìt, ale nezbývá nám
ne se modlit za nová knìství, protoe knìí je u
nás nedostatek, a aby nae farnosti nezùstaly
oputìné. Marcin nám bude neustálým
pøímluvcem v nebi.
Marcine, za ve Ti dìkujeme, byl jsi opravdu
dobrý pastýø.
Veronika Zemanová Korchová

RODOKMENY
Snad kadý èlovìk nìkdy v ivotì dospìje k okamiku, kdy se zaène zajímat, odkud pochází, kde jsou jeho
koøeny, jak se jmenovali jeho pøedkové, kým byli, jak ili...
A protoe v poslední dobì není pøíli èasté, aby si spolu dìti, rodièe a prarodièe sedli pohromadì a
popovídali si, dostali áci 6. a 7. tøídy v rámci dìjepisu za úkol, aby si o svých pøedcích spoleènì doma
promluvili a zkusili si sestavit rodinný rodokmen. Dìti také pátraly po pùvodu svých pøedkù a ptaly se po
nevedních pøíbìzích z rodinných kronik. Protoe obyvatelstvo Beneovska má velmi rùznorodý, pestrý a
zajímavý pùvod sahající mnohdy do zahranièí, nebyla o takové pøíbìhy nouze, stejnì jako o mnohá
pøekvapení a úsmìvné situace, kdy nìkteøí áci zjistili, e jsou mezi sebou pøíbuzní, ani by o tom døíve
vìdìli. Nìkdy jsou takové rodokmeny pìkný propletenec!
Za nejvìtí pøínos vak povauji to, e se rodina sela chvíli pohromadì nad spoleèným úkolem a i babièky
a dìdeèkové si jistì rádi zavzpomínali na staré èasy, co bylo pro vechny zajímavé a pouèné.
A nyní pár øádkù z rodinných kronik:
Mého dìdu jsem nikdy nepoznala, protoe zemøel dost mladý ve vìku ètyøiceti osmi let. To bylo v roce 1961.
Po vyuèení koláøem pracoval na rodném statku. Vojenskou slubu dìda nastoupil k enijnímu praporu. Ke
konci vojenské sluby, kdy mìl odejít do civilu, zemøel první èeskoslovenský prezident T.G. Masaryk. Mùj
dìda byl pro svou vysokou, atletickou postavu vybrán s nìkolika dalími vojáky jako èestná strá a
doprovod u rakve prezidenta na jeho poslední cestì. Na tuto událost s hrdostí vzpomínal.
Za války byl dìda nasazen na nucené práce k nìmeckému sedlákovi, kde zail hlad a patné zacházení. Byl
také výborný muzikant, hrál na housle a akordeon. Kdy jednou hrál na svatbì svého kamaráda, seznámil se
tam se svou ivotní láskou  mojí babièkou. Ta se po jeho smrti u nikdy nevdala, i kdy jí bylo teprve
ètyøicet let. Z vyprávìní pøíbuzných vím, e dìda s babièkou byli moc hodní lidé.
M.D., 6. tøída
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Moje babièka Vìroslava pocházela z Èeských
Budìjovic. Bydlela v Ronovì. Døíve se nechodilo
na diskotéky, ale na odpolední èaje. Na takovouto
zábavu la babièka se svými kamarádkami. Pìknì
se oblékla a u se tìila na pøíjemné posezení pøi
hudbì. Dìvèata si povídala a smála se. Vtom si
vimla, e do místnosti vstoupila parta vojákù.
Navzájem po sobì pokukovali a pak se mladí
vojáci osmìlili a li dìvèata oslovit. Také si s nimi
zatanèili. S mojí babièkou tanèil modrooký
blonïák ze Slovenska, který v Èeských
Budìjovicích slouil základní vojenskou slubu.
Povídali si spolu dlouho, a se do sebe zakoukali.
Mladý voják mou babièku doprovodil domù a domluvili si dalí schùzku. A tak zaèal vztah mezi mou
babièkou a dìdeèkem, který zavrili svatbou. Proili spolu dlouhá léta, ne dìdeèek zemøel. Ve o nich vím
jen z vypravování své mamky. Velmi mì mrzí, e jsem nemìl monost poznat ani jednoho z nich.
M. P., 6. tøída

Z vyprávìní mých babièek vím, e nae koøeny sahají a k rumunským Slovákùm.
Nai pøedkové pocházeli ze Slovenska. V dobì krize li za prací do pustého Rumunska, kde tìce pracovali
v lesích. Zaloili osady slovenských rodù. Po válce v roce 1946 na výzvu èeskoslovenského státu se do
oputìných oblastí pohranièí zaèali stìhovat rumuntí Slováci. Dostali zde usedlosti a pozemky po
odsunutých Nìmcích. Byli zvyklí hospodaøit.
Mezi nimi byli i rodièe mých babièek. Vesnice, kde se mí praprarodièe narodili, se jmenuje Valea Urgurului
 nyní Gemelèièka. Moje babièka chtìla vidìt místo, kde se její maminka narodila, a tak se v roce 2016 do
Rumunska i s dìdou vydala. V kronice na Gemelèièce dohledala údaje o své mamince i tatínkovi. Splnila si
tím pøání.
Díky monosti cestovat a poznávat své koøeny se jednou za dva roky v Beneovì nad Èernou koná setkání
s naimi krajany z Rumunska. Je to u muziky a tradièních jídel.
V . M., 7. tøída
Martina Kölblová
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Vtipný pøíbìh o lásce, tìstí a cestování, který vás chytne
od první stránky! Popadnìte teplou deku, hrnek horké èokolády a zaètìte se Úspìná manaerka
Kate má pøesnì takový ivot, jaký si vysnila. Pracuje pro jednu z nejlepích PR agentur v runém
Londýnì, je úspìná, okouzlující a její pøítel je tak skvìlý. Dokud jí tento skvìlý pøítel neukradne nápady,
díky nim je povýen místo ní. Kate by ráda vem dokázala, e není tak mladá a nezkuená, jak si vichni
myslí. Získat jako nového klienta velkého prodejce dánských bytových doplòkù a nábytku je její ance.
Protoe práce je pro ni vím. Proto musí absolvovat cestu do Kodanì. Co se zprvu zdá jako otravný PR
výlet pro hrstku jetì otravnìjích novináøù, jeho jediným úèelem je získání zakázky pro Kate, se nakonec
zmìní v cestu, která vem úèastníkùm zmìní ivoty. Bìhem poznávání krás Kodanì a dánského pøístupu k
ivotu poznávají novináøi i Kate sami sebe. A nakonec se ukáe, e vichni získali mnohem víc ne jen
námìt na èlánky nebo pracovní pøíleitost.
Zdá se, e Sylvie dosáhla veho, ale ve svém ivotì plném práce a ve
zdánlivì dokonalém manelství pøesto není astná. Kdy zdìdí ostrov kamélií v Bretani, dá Mnichovu
sbohem. Ale Sylviin obchodnì zdatný manel u
ostrov nabídl k prodeji. Proto není radno zmiòovat se v
zahradním království kamélií o neznámé dìdièce. V
Jetì nezaèal poøádnì rok 2019 a pro nás hasièe
zajetí kouzla ostrova a dojatá srdeèností zdejích lidí
u pøipravil plno práce. Díky snìhové nadílce,
Sylvie svou identitu neprozradí. Kdy se pak zamiluje
kterou nám pøíroda zase po letech nadìlila, jsme
do Maëla, který pracuje na ostrovì jako zahradník,
jako jednotka zasahovali ji desetkrát. Devìt
situace se poøádnì zkomplikuje
zásahù zapøíèinily popadané stromy a vìtve na
Emocionální
komunikacích, a to hlavnì smìr Beneov  Èerné
rodinný thriller s potenciálem udret ètenáøe vzhùru
Údolí a po Pohoøí na umavì a smìr Kuøí
celou noc Dvì eny, Maggie a Lara, spolu zdánlivì
Lunice. Jeden z tìchto deseti výjezdù byl k
nemají skoro nic spoleèného. Svedla je dohromady
poáru komína v osadì Klení. Natìstí nedolo k
rodinná pouta: obì jsou druhými manelkami dvou
újmì na zdraví ani ádné majetkové kodì.
okouzlujících bratrù, Massima a Nica. Laøin ivot s
velitel výjezdové jednotky Petr Korch
Massimem se jeví jako idylický, ale pod povrchem
skrývá tajemství, které by znièilo rodinu, její povìst i
jejího syna. Maggie naopak s Nicovou pinavou
minulostí ije od zaèátku a je s ní smíøená  dokud
neobjeví nový støípek pravdy, který ve postaví na
hlavu.
Malý Momo,
arabský sirotek a poøádný ulièník, ije spolu s dalími
oputìnými dìtmi u paní Rùenky, vyslouilé idovské
prostitutky, v paøíské imigrantské ètvrti Belleville. Na
svých toulkách paøískými ulicemi, pøi snaze sehnat si
nìjakou obivu, se Momo setkává s pestrou smìsicí
lidí, z nich nìkteøí jsou hodní, a jiní zase tak docela
ne... Od roku 1975, kdy tento román poprvé vyel, si
získává srdce ètenáøù drsným humanismem,
pochopením pro tìkosti, ale i radosti a vnitøní sílu lidí,
s nimi se ivot rozhodnì nemazlil.

Z minulého èísla: Správná odpovìï  svìtla  kryt se záøivkami
Jedinou výherkyní je tentokrát paní
.

Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457 do 20.2. 2019.
Ze správných odpovìdí vylosujeme tøi výherce, na které èeká malá odmìna.
Rùena Lepová
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Dnes osada Beneova nad Èernou, do roku
1960 samostatná obec. Pøed válkou zde
pùsobila jednotøídka s nìmeckým
vyuèovacím jazykem a napø. v roce 1927
mìla 44 ákù.
Po válce zahájila národní kola v Klení
vyuèování 3.9.1945 s 85 dìtmi. Jedno dítì
bylo èeské národnosti, ostatní byly Nìmci.
Správcem koly byl jmenován Stanislav
Zeman.
Po odsunu zùstalo ve kole 16 dìtí, kolní
rok 1946/47 zahájilo 17 dìtí.

Významnými uèiteli této koly byli Josef Hák
a Jindøich Èervíèek.
Pøi poètu 12 ákù byla kola uzavøena
ve kolním roce 1959/60.
kolní budova z roku 1880 dosud stojí,
je v soukromém vlastnictví a pomalu chátrá.
( Dle archivních materiálù zpracoval Mgr. Zd. Duffek )
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V prùbìhu dne na námìstí zajitìn stánkový prodej obèerstvení.
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