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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
øíká se, e hudba a zpìv léèí a kdo si zpívá, ten si pøidává na èáøe ivota. Kadý èlovìk nemá dar nebo
nadání, aby umìl zpívat èi hrát na nìjaký hudební nástroj, ale pøesto bychom si mìli aspoò jednou za den
zazpívat pro lepí náladu. Já osobnì hudbu miluji, na ánru nezáleí. V kadém je nìco, co mne zaujme, potìí
a pohladí na dui, aè nemám hudební vlohy.
Musím øíci, e mì vdy høálo u srdce a udìlalo mi radost vystoupení dìtí z Beneova a okolí. Mìla jsem
monost navtívit koncerty dìtí ze souboru Sedmikráska, nebo si je vyslechnout na soutìi Novohradský
zvonek èi na vystoupení ke Dni matek. V neposlední dobì mì velmi tìí a dojímají pololetní koncerty ákù
poboèky ZU F. Piingera Trhové Sviny v naí základní a mateøské kole. Je a neskuteèné, kolik talentù zde
máme a s jakou precizností se tyto dìti na své koncerty pøipravují. Je to samozøejmì zásluha rodièù a pøedevím
uèitelù ze ZU  pánù Alee Parkana a Josefa Meníka. Vìtina tìchto dìtí prola souborem Sedmikráska,
který vedla a vyuèovala zde hru na flétnu a zpìv nae nezapomenutelná paní øeditelka M Miloslava Nová.
Tady byl pro nì základ hudebního vzdìlání, které zúroèují právì dál na základní umìlecké kole.
Tyto dìti nás a nai obec reprezentují v prùbìhu roku na rùzných soutìích. Ji jsem zmiòovala Novohradský
zvonek, ale zapomenout nesmím také na seskupení Piingr, ve kterém vystupují Natálie Trojáková, Tomá
Szojka, tìpánka Èermáková, Elika Pánková a kluci z Kaplice Jan Meník a Josef Meník. V roce 2018 se
zúèastnili krajského kola Dìtské Porty v Èeském Krumlovì a postoupili do republikového finále FolkyTonk
v Praze. Dále se úèastnili republikového finále Dìtské porty v Kromìøíi, kde získali
2. místo, a vystoupili také na hudebním festivalu Folkový kvítek na Konopiti. Letos se ji zúèastnili na základì
postupu na Dìtské portì republikového finále Melodie v Èeských Budìjovicích.
Nae velmi nadaná tìpánka Èermáková se úèastní dalích soutìí  napøíklad Mezinárodní akordeonové
soutìe v Ostravì a Mezinárodních akordeonových dnù v Praze, kde se umístila ve støíbrném pásmu. Mùe
se také tìit z ocenìní Talent v MASce, které udìluje Místní akèní skupina (MAS) Sdruení rùe.
1

Beneovské

ozvìny

Chtìla bych naim nadaným dìtem a dospívajícím popøát, aby jim jejich nadení vydrelo a aby byli trpìliví,
protoe jen èasté uèení a píle ukáou své výsledky. A jednou budou moci zahrát svým pøátelùm a rodinì
doma, kdy se sejdou, budou urèitì rádi, e svùj èas místo mobilu nebo Facebooku vìnovali høe na nástroj èi
zpìvu. Mùe se stát, e jednou se na vás budeme dívat v televizi nebo vás poslouchat na koncertech èi v rádiu.
Hlavní je, e to základní a mateøská kola dìtem umoòuje ve spolupráci se ZU F. Piingera, protoe nìkteré
dìti by se tøeba neodhodlaly ke høe na hudební nástroj, pokud by musely nìkam dojídìt. Také jsou dùleité
krouky v naí kole, v rámci kterých uèitelé vedou dìti k hudbì a pøipravují pro rùzná vystoupení na akcích.
Pøeji, aby nai hudebníci byli také v letoním roce na soutìích úspìní a aby se jim a jejich vyuèujícím ve
daøilo i v ivotì.
Veronika Zemanová Korchová

V únoru pøedkoláci z M v Pohorské Vsi a Beneova nad Èernou navtívili první tøídu. Letos je èeká zápis
a vstup do první tøídy, a tak si pøili prohlédnout kolu. Prvòáci jim ukázali, jak u umí èíst a pøeèetli celý
èlánek. Pøedvedli vzorné sezení pøi psaní a pak si vichni spoleènì zahráli výukové hry z èeského jazyka
a na interaktivní tabuli i z matematiky. Dìti z mateøských kol pøinesly naim áèkùm bonbóny
a vlastnoruènì vyrobené záloky do knih. Jetì ne jsme se rozlouèili, vichni jsme si spoleènì zazpívali
nìkolik veselých písnièek.
Ladislava Augustinová

2

Beneovské

3

ozvìny

Beneovské

ozvìny

V kvìtnu 1993 se zaèínající policista Martin Servaz úèastní vyetøování
dvojnásobné vrady. V lesích jsou nalezena tìla dvou sester odìných v atech k prvnímu svatému
pøijímání. Místo èinu nápadnì pøipomíná scénu z knihy Erika Langa, známého autora thrillerù, kterého se
vak nepodaøí usvìdèit. O pìtadvacet let pozdìji je Servaz pøivolán k záhadnému úmrtí v domì stejného spisovatele.
Podaøí se najít souvislost mezi obìma pøípady a dopadnout vraha. Kriminalista Servaz se vrací ke svému prvnímu
pøípadu. Pátý díl bestsellerové série.
V prvním románu Eleny Ferrante, autorky celosvìtového bestselleru Geniální
pøítelkynì, se hlavní hrdinka Delia vrací do rodné Neapole, aby dala do poøádku záleitosti své zesnulé matky Amalie.
Autorka v próze tematizuje problematický vztah italských en a jejich dcer, které musí ustupovat do pozadí pøed
svými otci a bratry. Delia se po nejasné smrti matky, nalezené spoøe odìné na pobøeí, snaí posbírat poslední støípky
jejího ivota a rekonstruovat nejasné vzpomínky na své dìtství. Ferrante svým románem otevírá svìt symbolù, svìt, v
nìm hlavní roli hraje hledání a nalézání  ztraceného vztahu s matkou i k sobì samé.
Yanis a Véra jsou na prahu ètyøicítky a ke tìstí jim
nechybí vùbec nic. Milují se jako první den a mají spolu tøi nádherné dìti. Jen kdyby se podnikavému Yanisovi, který
pracuje v architektonické kanceláøi pragmatického, opatrného vagra Luca, dostávalo víc prostoru pro seberealizaci.
Yanis, povzbuzován svou enou, se rozhodne podnikat na vlastní pìst a osvobodit se. V ivotì mladého páru nastane
neèekaný zvrat. Podaøí se Yanisovi vymanit z pekelné spirály a nestrhnout s sebou na dno i Véru?
Televizní scenárista pøijídí na osamìlou horskou chatu v pohoøí Malá Fatra, kde si chce
oddychnout od hektické práce a napìtí v manelském vztahu, ale i vychutnat si poklidnou zimní atmosféru. Pak se
vak stane cosi neèekaného a jeho ozdravný pobyt se zmìní v dìsivou noèní mùru. Pøestoe dveøe nikdo nezamkl,
chata se mu stane vìzením a on v ní svede zoufalý boj o pøeití.
Grafik Hynek je sice uznávaným umìlcem, své ivotní dílo vak dosud nevytvoøil. Jeho
ena Dana se po nehodì ocitá na vozíku a Hynka opoutí. Mozaiku vztahù dotváøí Danina sestra Soòa, obìtavá vùèi
svým blízkým, avak neschopná navázat partnerský vztah. Poutavý román je zasazen do poloviny osmdesátých let a
zdaøile nahlíí do ivota tehdejí spoleènosti.
Simon Mawer, autor Sklenìného pokoje, bestselleru deníku New York Times, se vrací
do Èeskoslovenska. Tentokrát bìhem bouølivých edesátých let a s napínavým pøíbìhem o sexu, politice a zradì.
V létì roku 1968, v roce Praského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike,
rozhodnout projet stopem Evropu. Tím si zkomplikují právì se rodící pøátelství, které by mohlo pøerùst v nìco
vìtího. Jakmile dorazí do jiního Nìmecka, zrodí se v jejich hlavách nápad navtívit Èeskoslovensko  zemi, ze které
se Dubèekùv socialismus s lidskou tváøí usmívá na svìt kolem.
Mezitím, Sam Wareham, první tajemník britské ambasády v Praze, sleduje s cynismem diplomata a vání mladého
mue vývoj v zemi. Ve spoleènosti èeské studentky Lenky Koneckove si nachází cestu do svìta èeskoslovenské
mládee, která je plná nadìjí a nových mylenek. Za eleznou oponou se v této chvíli nic nezdá být nemoným.
Avak obøí kola politiky se dál toèí v pozadí, sovìtský vùdce Leonid Brenìv vyvíjí na Dubèeka nátlak a Rudá
armáda se shromaïuje na hranicích.
Tato chytrá, strhující a smyslná novela opìt potvrzuje, e Simon Mawer je jedním z nejtalentovanìjích souèasných
spisovatelù historické pionání fikce.

Z minulého èísla: Správná odpovìï  proutìný koík
Mezi tøi vylosované výherce patøí paní
.

paní

pan

Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457 do 20.3. 2019.
Ze správných odpovìdí vylosujeme tøi výherce, na které èeká malá odmìna.
Rùena Lepová

4 

Beneovské

ozvìny

V obci Kuøí s osadami Polov a Malé Kuøí pùsobila do roku 1945 kola s nìmeckým vyuèovacím jazykem.
V roce 1927 ji navtìvovalo 64 ákù. Tøídy byly umístìny v jedné z budov rozlehlého statku.
Výuka v èeské obecné kole zaèala 1.3.1946. Jediným èeským dítìtem mezi tøiceti koláky byla Jiøinka
Bildová z Trhových Svinù.
(Zápis ve kolní kronice je uveden zajímavým obrázkem: mu pøipomínající Jánoíka s mohutným koeným
opaskem drí v pravé ruce pistoli a v levé jihoèeskou èepici lemovanou koeinou.)
Po odsunu Nìmcù byla kola ve kolním roce 1947/48 uzavøena. Obec dosídlili Slováci z Rumunska.
kola byla organizována jako dvoutøídní, 1949/50 mìla 49 ákù. V lednu 1951 byla budova elektrifikována.
Kdy byla obec Kuøí v roce 1960 zruena, nebylo moné jednodue pøevést áky do Beneova nad
Èernou, protoe ti z Polova to mìli do koly 4,5 km.Podmínky pro výuku se znaènì zhorily, protoe státní
statky vybudovaly z areálu bývalých hospodáøských budov kravín a vzniklo nebezpeèí pøenosu chorob,
napø. tuberkulózy.
Ve kole pùsobila øada významných uèitelù, napø. Jaroslav Sýkora, Libue Böhmová, manelé Marie
a Vlastimil vecovi.
kolní výuka skonèila 30.6.1962. Poslední øeditelkou ZD (1.  5. roèníku) v Kuøí byla Blanka
Primusová.
Dnes stojí na místì kolní budovy hotel Bábel.
(Dle archivních materiálù zpracoval Zdenìk Duffek)

Váení spoluobèané,
v letoním kolním roce se opìt vydáme s áky
osmé a deváté tøídy na exkurzi do koncentraèního
tábora Mauthausen v Rakousku. Protoe naich dìtí
je pouze 25, rádi bychom nabídli monost se do
Mauthausenu podívat iroké veøejnosti.
Exkurze probìhne ve ètvrtek 2. kvìtna 2019,
odhadovaná cena je cca 200, (platí se pouze
doprava + pojitìní, vstup je ZDARMA).
Fotografie kolákù z Velkých Skalin.
Prosím, pokud umíte identifikovat jednotlivé dìti a
pøípadnì víte, ve kterém roce byla fotografie poøízena,
dejte nám vìdìt na mail knihovna@benesovnc.cz nebo
veska27@gmail.com, pøípadnì pøímo do beneovské
knihovny.

K. Èechová
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Na dvì stì lidí se selo koncem ledna v Kulturním domì v Trhových Svinech na slavnostním veèeru spojeném
s oceòováním talentovaných dìtí Talent v MASce. MAS ocenila výkony celkem 56 dìtí, jednotlivcù i èlenù kolektivù
s mimoøádnými výsledky v rùzných oblastech. Jsme sice malým regionem, ale i u nás ijí ikovné dìti, øekla manaerka
MAS Zuzana Guthová, mnohé se mohou pochlubit medailemi z evropských soutìí nebo i z mistrovství svìta.
Nelo tu jen o proslovy a rozdávání diplomù a cen, ale i o vystoupení ocenìných, kdy zaznìly hudební kousky ve
pièkovém provedení dìtských muzikantù. Kdy zaznìla upravená Vltava od Bedøicha Smetany v podání flétnistù
Gabriely a Lukáe Tlapových z Loèenic, byli dojati snad vichni. Hra tìpánky Èermákové z Beneova nad Èernou
na akordeon ohromila svojí profesionalitou. Úèastníci si poslechli také esej s názvem Hotel Svìt v podání autorky Adély
Èerné ze Srubce, která vyhrála 2. místo v celostátní literární soutìi. Ani nevíte, jaké to je pro ta dìcka záitek, kdy hrají
pøed nabitým sálem! poznamenal otec patnáctilétého Vaka Voharèíka ze Zborova, který má za sebou celou øadu
úspìných vystoupení u nás i v zahranièí.
Moc dìkuji za kluky, e jste nás sem pozvali, byl to pro nì skvìlý záitek pochvaloval si Miloslav Faltus, trenér
florbalového týmu z Malont, finalistù evropského ampionátu a otec nositelky bronzové medaile z mistrovství svìta
ve stejném sportu.
Dìtem, ale i jejich rodièùm, trenérùm a uèitelùm podìkovali za krásné výkony starostka Trhových Svinù Vìra Korèaková,
pøedseda MAS Stanislav Malík i krajský radní pro kulturu a venkov Pavel Hroch. Talentovaných dìtí je hodnì, ale jen ti
opravdoví døíèi mohou dosáhnout pièkových výkonù, poznamenal Stanislav Malík, pøedseda MAS dìti potøebuji kvalitní
vedení a my si ceníme toho, e v naem regionu ijí lidé, kteøí chtìjí s dìtmi pracovat, èasto ve svém volném èase, a
dovedou v nich talent rozvíjet.
Z Nových Hradù byli ocenìní Vojtìch varc a Josef tangl, studenti Gymnázia v Trhových Svinech, kteøí se umístili
na 2. místì v krajském kole Dìjepisné soutìe studentù gymnázií a na 16. místì v Èeskoslovenském finále Dìjepisné
soutìe. Ocenìny byli i mimoøádné výkony Tomáe Balka v karate, který mimo jiné obsadil 2. místo kraji ve své kategorii
a na Bohemia Open získal 3. místo.
Z Trhových Svinù byli podpoøeni bratøi Jakub a David Vaíèkovi za vynikající úspìchy v softballu, kdy spolu s národním
týmem ÈR obsadili skvìlé 7. místo na mistrovství svìta v Kanadì, dále 2. místo na Mistrovství ÈR Juniorù s týmem
raloci Ledenice a David navíc jetì s týmem muù 3. místo v extralize ÈR.
Muzikant Hubert Smolík získal první místo v kraji ve høe na lesní roh a Matìj Hulièka druhé místo ve høe na pøíènou flétnu.
Pavla Kunzová z Gymnázia Trhové Sviny se umístila na skvìlém 3. místì v celostátní pøehlídce Støedokolské odborné
èinnosti v oboru Ochrana a tvorba ivotního prostøedí.
Horní Stropnici reprezentoval Frantiek ulista, studující Gymnázium v Trhových Svinech za 2. místo v krajském kole
Dìjepisné soutìe studentù gymnázií a na 16. místì v èeskoslovenském finále dìjepisné soutìe.
Z Ledenic byl ocenìn softbalový oddíl áci raloci Ledenice, který získal nádherné 1. místo na Mistrovství ÈR. Ocenìn byl
i Klub lodních modeláøù za vynikající výsledky v rámci ÈR i mezinárodních soutìích. Karatista Petr Pelikán z Ledenic byl
ocenìn za 1. a 2. místo národním poháru dorostu, juniorù a seniorù, za 1. místo v Bohemia Open a 2. místo na mistrovství
ÈR.
V kategorii umìlecké byl ocenìn neuvìøitelnì vestranný talent Vaka Voharèíka ze Zborova, který hraje na klávesy,
na trubku i zpívá, a to za bronz na hudební olympiádì ÈR, støíbro na mezinárodní pøehlídce ZU.
Z Borovan byly ocenìny dvì sleèny, a to Annemarie Oesterreicher za 2. místo v mezinárodní soutìi houslových talentù
a 1. místo v sólovém zpìvu v okresní soutìi ZU a Isabela Fialková za vynikající výsledky ve høe na zobcovou flétnu.
Isabela získala 1. místo v ústøedním kole soutìí MMT a øadu dalích vynikajících výsledkù v krajských soutìích.
Beneov nad Èernou vynikajícím zpùsobem reprezentuje tìpánka Èermáková svojí hrou na akordeon. tìpánka
se umístila na Mezinárodních akordeonových dnech v Ostravì ve støíbrném pásmu a excelovala v øadì národních
i mezinárodních soutìích.
Z Loèenic byli ocenìni sourozenci Gabriela a Luká Tlapovi za hru na flétnu. Gabriela obsadila støíbrné pásmo v národní
soutìi, 1. místo v kraji a 1. místo na mezinárodní soutìi Novohradská flétna. Luká obsadil ve své kategorii bronzové
pásmo v národní soutìi a 1. místo na mezinárodní soutìi Novohradská flétna.
Malonty reprezentuje vynikajícím zpùsobem oddíl florbalu TJ Hranièáø, který na mezinárodním turnaji ve védsku
vybojoval 2. místo a v mezinárodním turnaji na Slovensku dokonce 1. místo. To e florbal se zde hraje skuteènì
na pièkové úrovni, svìdèí i fakt, e dcera trenéra Faltuse spolu s národním florbalovým týmem vybojovala bronzovou
medaili na mistrovství svìta. V Malontech ale ijí i nadìjní muzikanti, napø. Matìj Hrtus, který obsadil první místo
v krajské soutìi v sólové høe kytaru.
Srubec na pøehlídce talentovaných dìtí reprezentovala Adéla Èerná, které získala 2. místo celostátní literární soutìi
a na èeskoslovenském festivalu literární tvorby mládee èestné uznání.
Ze Sv. Ján nad Malí jsme ocenili Tadeáka Tvaroha za místìní ve Zlatém pásmu v národní soutìi ve høe na flétnu,
za 1. místo v krajské soutìi a za 1. místo v mezinárodní soutìi Novohradská flétna.
Vìøíme, e i pøítí rok budeme moci podpoøit jednotlivce i dìtské kolektivy za vynikající úspìchy v soutìích krajské a
vyí úrovnì. Nominace na ocenìní dìtí do 19 let a dìtských kolektivù za úspìchy ve kolním roce 2018/2019 bude MAS
pøijímat od èervna 2019 do konce øíjna 2019.
Zuzana Guthová
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