Beneovské

ozvìny

Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou
GRATLIIMME

Prosinec 2021

C
Ptipravovane akce:

K narozeninam gratulujeme
panu Karlu Masopustovi
PfaJema hodnO zdravl a §test1
do dat§lch let.

1. - 17.12.
4.12.
4.12.
18.12.

Vanoeni vSistava
Milcula§ski nacblka - na objednini
Poutnici - N41143611 koncert
Vanoce s Peveckcrm spolkem
Kaplice
18. a 23.12. Pfedivani Betlemskeho svetla
kostele sv. Jakuba
Více na plakátech k akcím

Váení spoluobèané,
nastává konec roku a s ním období adventu a Vánoc, období, které pro nás pøedstavuje ji od dìtství tu
nejkrásnìjí èást roku. Bohuel nyní mùeme jen vzpomínat na to, jak jsme se spoleènì scházeli pøi
pøedvánoèních a vánoèních akcích. Stejnì jako vloni je nám to i letos znemonìno. Spoleèenský ivot zùstává
na bodu mrazu a plánované kulturnìspoleèenské akce jsme nuceni zruit nebo omezit. Nae obec se na nì
pøipravovala a spoleènì jsme se tìili na setkání s vámi. Také nae dìti se pilnì chystaly na svá vánoèní
vystoupení, kterými chtìly potìit nejen své rodièe a kamarády, ale nás vechny. Èlovìk v sobì pøi tìchto
setkáních nalézá vnitøní klid a pohodu.
Opìt jsme se ocitli v situaci, kdy jsme obklopeni strachem. Strachem o vlastní zdraví, o zdraví svých blízkých
Do toho jsou tu opatøení a restrikce, od kterých se oèekává zlepení situace. Mùeme vést rùzné polemiky nad
touto tìkou situací, ale pøes vechno je tøeba mít víru a nadìji, e bude opìt dobøe. Vím, e to aktuálnì není
snadné, ale nalaïme se v tomto vánoèním èase sváteèní pohodou. Naoèkujme se optimismem, klidem, pohodou
a úsmìvem, který je velékem.
Investi6ni akce
I s omezenými finanèními prostøedky, z dùvodu niích pøíjmù ze státního rozpoètu, se podaøilo realizovat
plánované akce. Jednalo se napøíklad o obnovu komunikace Dìkanské Skaliny, opravu køíe u kostela sv.
Jakuba Vìtího v Beneovì nad Èernou, obnovu vodovodu mezi mosty v Beneovì nad Èernou, rekonstrukci
dílen v budovì základní koly, rekonstrukci sociálního zázemí v I. NP v budovì M nebo obnovu vytápìní
v bytech v èp. 77.
V souèasné dobì byl pøipraven návrh rozpoètu pro rok 2022, kde se plánují nemalé investice. Kanalizace a
ÈOV Klení se odkládá z dùvodu administrativních prùtahù do roku 2022. Chystá se poslední etapa rekonstrukce
námìstí (ta nejnároènìjí), pokraèování prací na novém Územním plánu obce, obnova komunikace k benzinové
pumpì a komunikace od fary k hlavní silnici, opravy cest a dalích komunikací. Snad se podaøí na nìkteré
z tìchto investic získat dotace.
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Je také nutné provést výmìnu kotlù v obecních bytových domech. Z dùvodu plánované výstavby nového
bytového domu bude v pøítím roce provedena demolice domu èp. 13. Dále se mimo jiné plánuje obnova
vodovodu a kanalizace pod silnicí od hlavního mostu k hlavní køiovatce v Beneovì nad Èernou. Doufejme,
e se nám ve podaøí realizovat a e ná rozpoèet kvùli pandemii pøíli neutrpí.
Dovolte, abych vám vem ze srdce popøála klidné a pohodové vánoèní svátky, pøedevím zdraví a ivot bez
covidu.
Malá nadìje není kapka v moøi, ale hoøící svíèka v temné místnosti. N.A.
Jeli na svìtì tak málo lásky, není to proto, e by její pramen vyschl, ale e ji hledáme tam, kde není. Vojtìch
Kodet
Veronika Zemanová Korchová

PF 2 0 2 2
"A2 veer odemknete tajemnou snitkou jmeti, az radost
zateskne se v pfiboru na ryby, at' vase pEi najdou vgechno,
co najit chtely, at' u stotu jste vgichni, at' nikdo nechybi"
Pfeji pfijemnA a poiehnane vanoEni svatky pine
nadAje a svetta. Do NovAho roku 2022 pfeji mnoho
stesti, zdravi, osobnich a pracovnich uspecht) a
Mayne svetto a nadeji.
Veronika Zemanova Korchova
starostka obce Benegov nad Cernou

„Je-ti na svgt6 tak mato Lasky, neni to proto, ie by jeji pramen vysthl., ate ie ji Filename
tam, kde neni." Vojteeh '<odes:
„Mala nacreje neni kapka v mot', ale hotici sviEka v temne mistnosti." N.A.

Furt se ruTeco deje..
Byla dokonèena generální oprava køíe u vchodu do kostela.
V Dluhoti pokroèila do závìreèné fáze stavba nového rybníka.
Václav Dolanský
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Na ty, o ktere jsme se starali, nezapominame.

Ve støedu 27. 10. 2021 se uskuteènilo vzpomínkové setkání pro rodiny klientù, kteøí nás ji navdy opustili.
V krátkosti jsme na vechny zesnulé zavzpomínali a zapálili jim svíèku na novì vytvoøeném
vzpomínkovém místì v èásti zahrady Domova pro seniory. Rodiny vytvoøily kamínek se jménem jejich
blízkého, který pak vloily do kamenného srdce u zvonièky v zahradì domova. Prolínání generací,
harmonické vztahy mezi rodinnými pøísluníky, pøáteli, to jsou témata, která jsou pro nás aktuální kadý
den. I proto jsme pøi rekonstrukci èásti zahrady vsadili na propojení dìtského svìta s tím dospìlým,
seniorským. Vedle èásti s herními prvky pro dìti bylo vytvoøeno pietní místo se zvonièkou a kamenným
srdcem. Vìøíme, e sem najdou cestu jak nai klienti, tak i dìttí návtìvníci a zahrada domova pro seniory
bude oblíbeným místem pro jejich vzájemná setkávání.
Symbolicky 11. 11. 2021 ve 13 hodin tomuto místu poehnal pan faráø P. imák, za pøítomnosti starosty
obce Dolní Dvoøitì p. Ivana Kùty a starosty mìsta Kaplice Mgr. Pavla Talíøe. Celá rekonstrukce byla
financována z dotace od obce Dolní Dvoøitì. Realizaci provedla firma Avelana s.r.o.

ZUg Trhove Sviny - pobodica Banesov nad

eernou

Ve dnech 28. a 31. øíjna 2021 se uskuteènily ji VII. Mezinárodní akordeonové dny v Praze. Mezinárodní
akordeonové dny jsou tvoøeny soutìní pøehlídkou mezinárodního formátu a odborným akordeonovým
tematickým festivalem. Festivalovou èást programu vyplòují pøednáky, semináøe  tentokráte i pro
dirigenty a skladatele pro akordeon  a koncerty profesionálních výkonných umìlcù ve høe na akordeon.
Patronaci a odbornou garanci nad festivalovou èástí drí Evropská akordeonová federace (EAF). V soutìní
èásti programu mezinárodních akordeonových dní pomìøují své interpretaèní schopnosti a dovednosti mladí
akordeonisté  v sólové, komorní, souborové a orchestrální høe, pod dohledem odborné mezinárodní poroty.
Letonímu roèníku odborné poroty pøedsedal Mirco Patarini z Itálie, dalí èleny odborné jury tvoøili: Stefan
Hippe z Nìmecka, Ladislav Horák z ÈR, Josef Høebík z ÈR, Markéta Latovièková z ÈR, Andreas Nebl
z Nìmecka, Jörgen Sundeqvist ze védska, skladatel Pavel Trojan z ÈR a Petr Vacek z ÈR. V porotì se tak
objevili souèasní i bývalí renomovaní akordeonoví interpreti s pedagogickými zkuenostmi a také skladatelé
pro akordeon.
Soutìící byli rozdìleni do jednotlivých soutìních kategorií  podle vìku, podle repertoáru, podle obsazení
(sólisté, komorní hry, orchestry). Soutìní èásti mezinárodních akordeonových dní se zúèastnilo na sedm
desítek soutìících. Mezi
nimi jsme nacházeli
pøedevím áky èeských a
slovenských základních
umìleckých kol a také
posluchaèe praských
konzervatoøí. Mezi dalími
zejména mezinárodními
úèastníky poèetnì
dominovali úèastníci
z Nìmecka a Ukrajiny.
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Základní umìleckou kolu F. Piingera, Trhové Sviny reprezentovali: sourozenci tìpánka a Bohumil
Èermákovi z Beneova nad Èernou ze tøídy pan uèitele Alee Parkana, Jan Kai Marek z Èíkrajic ze tøídy
paní uèitelky Jany ulistové a Matou Veselý z Todnì ze tøídy paní uèitelky Jany torové. Jednalo se o áky,
kteøí ji v minulosti dosáhli mnoha interpretaèních úspìchù a pravidelnì se úèastní rùzných interpretaèních
soutìí a kurzù. ZU F. Piingera, Trhové Sviny spolu se ZU Hlinsko, ZU J. V. Stamice Havlíèkùv Brod
a ZU Dubnica nad Váhom mìly nejpoèetnìji zastoupené úèastnické výpravy na soutìi za základní umìlecké
koly. Jihoèeský region byl reprezentován vedle naí koly také ZU Jindøichùv Hradec a ZU Sezimovo
Ústí. Ná region tak reprezentovaly veøejné základní umìlecké koly zøizované Jihoèeským krajem.
Nai áci vystupovali v sólových kategoriích i kategorii komorní hry. Bohumil Èermák zcela ovládl kategorii
nejmladích interpretù, ve které zcela suverénnì zvítìzil, ve III. kategorii získal krásné zlaté pásmo Matou
Veselý, v V. kategorii získali zlaté pásmo tìpánka Èermáková a Jan Kai Marek. Poslednì jmenovaní také
soutìili spoleènì v duu v kategorii VIII. V této kategorii získali takté zlaté pásmo. Dosáhli tak naprosto
excelentních výsledkù, tyto výsledky byly navíc umocnìny skuteèností, e jich bylo dosaeno v tìké
konkurenci spoleènosti ákù, kteøí po léta dosahují obdivuhodných interpretaèních výsledkù na evropských
ákovských kolbitích (áci ZU J. V. Stamice Havlíèkùv Brod  tøída paní uèitelky Latovièkové, áci ZU
z Plznì, posluchaèi veøejné hudební koly ze Lvova).
Pøestoe jsou tyto výsledky ohromným a naprosto úasným úspìchem, jedná se o velmi zaslouený
výsledek, který naprosto odpovídá tomu, jak se áci za podpory doma i od svých pedagogù na soutìní
klání pøipravovali. O prázdninách se úèastnili interpretaèních kurzù, absolvovali mnoho mimoøádných
vyuèovacích hodin nejen se svými pedagogy, ale s dalími pøedními tuzemskými pedagogy akordeonové
hry. V kadodenní pøípravì na hudebním nástroji zdokonalovali své schopnosti. Jejich okolím a rodinným
zázemím byly vytvoøeny nezbytné podmínky, které se staly pøedpokladem úspìchu ákù následnì pøi
soutìi. Vytvoøit tyto podmínky je v dnení dobì jistì nejen v akordeonovém prostøedí nesmírnì nároèné,
pedagogové vynaloili mnoho èasu nad rámec bìné výuky, rodièe museli vytvoøit materiální zázemí
moných úèastí v soutìi, co dnes znamená obstarat dìtem profesionální koncertní nástroje vybavené
nezbytnou technologií melodického basu s konvertorovým pøepínaèem v levé ruce. Nástroje s takovouto
technologickou dispozicí znamenají poøizovací náklad mnohdy ve výi nového vozu nií støední tøídy.
kola si je vìdoma tìchto materiálních bariér a jsme tak velmi rádi, e jsme mohli nìkterým naim ákùm
pomoci poøízením dvou takových nástrojù za zvýhodnìných podmínek nákupu pro kolu, v té
nejzákladnìjí výbavì a pouze s nejzákladnìjím pøísluenstvím (pøenosná pouzdra). Za úèelem nákupu
tìchto dvou nástrojù uvolnila kola ze svého rozpoètu v letoním roce 300.000, Kè. Jsme velmi rádi, e
jsme tuto výjimeènou monost jako kola mìli, protoe nai áci a jejich pedagogové si to za svùj
odpovìdný a zapálený pøístup
k akordeonu opravdu zaslouí.
Základní umìlecká kola F. Piingera,
Trhové Sviny blahopøeje svým ákùm
akordeonistùm k soustavnì
excelentním reprezentaèním
výsledkùm, a tím spíe k tomuto
naprosto nevídanému úspìchu
(takovéhoto výsledku jsem za svou
sedmnáctiletou pedagogickou praxi na
rùzných kolách nebyl nikde
svìdkem).
Tìmito výsledky jsou
reprezentováni nejen áci, jejich
uèitelé a kola, ale také regiony, kde
áci ijí a Jihoèeský kraj vùbec.
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kola vyslovuje také své upøímné vøelé uznání pedagogùm ákù za obìtavou práci s obrovským
nasazením  za péèi a obìti, bez kterých by takových výsledkù nemohlo být nikdy dosaeno. V neposlední
øadì náleí nebývalé uznání rodièùm uvedených ákù za spolupráci a podporu. Díky nim mohlo být
vytvoøeno ákùm vestrannì takové zázemí a prostøedí, které umoòuje maximalizovat vyuití
ákovského potenciálu k umìleckému vzdìlávání a jejich osobnímu rozvoji.
Mnohokrát dìkuji vem, kteøí se jakkoli zaslouili o tyto famózní výsledky, a pøeji nám vem, a se nám
umìlecké vzdìlávání nadále daøí, obohacuje, rozvíjí a kultivuje nae áky a pøináí radost vem v okolí
naich úspìných juniorù  v rodinách, komunitách a obcích.
Za ZU F. Piingera, Trhové Sviny
Lubo Procházka, øeditel koly

Z obecni knihovn
Kniint novinicy :
Jill Btezinal Mizeni: Temný pøípad od dvojnásobného dritele ceny za nejlepí èeskou
detektivku. Tomá Volf øeí nejotøesnìjí pøípad své kariéry. Na oputìném statku zemøe
v den výroèí Hitlerova narození nìkolik lidí. Jde o zloèin s rasistickým podtextem, nebo
o snahu vytvoøit falenou stopu? Na dìtské krizové centrum zazvoní uprostøed noci
dezorientovaný chlapec. Tvrdí, e mu nìkdo vymìnil rodinu za cizí lidi. Kdy se vak
o situaci zaène zajímat soukromá vyetøovatelka Eva Èerná, jeho zdánlivé blouznìní
se rýsuje v dìsivých detailech.
Marta Kutficovi, Italski jednahubky: Vlídné a humorné postøehy ze ivota domorodcù
z podhùøí italských Dolomit oèima èeské Marty. Proè jsou italtí staøíci stále frajeøi a
jejich osmdesátileté manelky upravené abajzny? Proè nosí Ital malou penìenku? Proè
se nebojí mluvit o lásce v jakémkoli vìku? Proè jim asfaltovì silná káva nezpùsobí
infarkt? Proè respektují úøady i autority? Proè má horal nìnou dui? A èím je podle Italù
známá nae krásná rodná èeská hrouda? Proè se ke vem dìtem chovají jako k vlastním?
A proè si vùbec stále zpívají, i kdy mají pracovní soboty? O lehkosti i nelehkosti ivota
v podhorském italském malomìstì, vidìné nejen ze zpovìdní kasy hokynáøského
krámku, vypráví autorka ijící v tìchto konèinách ji tøináct let s vtipem i nadhledem.
Jaroslav Pulkribek, §umayske toulani - Sky Stofeeke madony: Jaroslav Pulkrábek nás v dalí knize
z cyklu umavská toulání zavede na Volarsko. Budeme poznávat kraj kolem hory Stoec s poutní kaplí,
navtívíme Volary, Soumarský Most, Èeské leby, Stoec, elnavu a mnohá dalí zajímavá místa.
Vzpomeneme na obìti pochodù smrti, které pøes umavu koncem války procházely, ale i na Charlese
Havlata z Nebrasky, který jako poslední americký voják padl na naem území. Budeme potkávat nìmé
svìdky mnohdy neuvìøitelných pøíbìhù, ale i souèasné zdejí obyvatele, kteøí sice leccos pamatují, ale poté,
co jim poloíte otázku, radìji pøenesou øeè jinam èi sklopí zrak. A uprostøed toho tajemného svìta, ukrytý
v hloubi pralesa pod mohutnou skálou, na ní hnízdí sokol, najdeme obraz Madony s bílou rùí. Právì sem,
kde pod nádhernou kaplí vyvìrá zázraèný pramen, nech vedou nae první kroky. Tady poprosme o ochranu
a pomoc pøi pochopení vekerého toho dìní. Nebo ne kadý, kdo pøijde, uvidí, ne kadý, kdo uvidìl,
porozumí.
Petr Horitlek, Talemni zatment: Fascinující prùvodce nejkrásnìjími úkazy na nebi. Historie pozorování,
vìdecká souèasnost, cestovatelské záitky. V minulosti se jich lidé obávali. Brali je jako zlá znamení. Doba
se vak zmìnila Nové, doplnìné vydání knihy známého fotografa hvìzdné oblohy Petra Horálka bude
vaím prùvodcem po patrnì nejkrásnìjích a zároveò jednìch z nejvzácnìjích úkazù na obloze  sluneèních
a mìsíèních zatmìních. Dozvíte se, jak bylo lidstvo od nepamìti fascinováno tìmito jevy, poznáte historii
pozorování i vìdeckou souèasnost. Poznáte zákony, podle kterých se úkazy zatmìní øídí a co z nich èiní
nezapomenutelné záitky.

Od 20.12. 2021 do 3.1. 2022 knihovna uzavitna - dovolena.
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Pohiedy do historie

Jak se kilo v Ngmeckem Benegove v roce 1917

Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi
7.8.1917:
Mìl jsem pøíleitost koupit 30 kg ita, take se nae potravinová situace o nìco zlepila. Beneov byl
dvakrát slavnostnì vyzdoben vlajkami. Prvnì pøi dobytí Stanislavu a Tarnopolu, podruhé pøi osvobození
Èernovic.
Nadení ale rapidnì klesá. Kdy kruèí v bøie, nemáte radost ze ivota. Úøedních vyhláek je tolik, e se
pøi jejich dodrení tøetina potravin zkazí. Kadý udìlá nejlépe, kdy se bez ohledu na stovky naøízení
nìjakým zpùsobem zásobí potravinami. Nikoho jetì nepovìsili.
Jedni se udusí v másle, druzí se dívají na pøídìlový lístek na tuk a mohou si s ním vytøít zadek. Nejsou
také ádné houby.
Beneovský revír opìt propachtoval dr. Dick. Kvùli tomu se zlobil lékárník Weilguny, protoe záleitost
neprobìhla úplnì podle pravidel. Potovní vozka Franz Priegl si pøivodil zranìní na hlavì, kdy chtìl
zastavit svá splaená zvíøata. Nová jízdní pota Beneov  Kaplice funguje docela dobøe.
Poruèík Anderl nadává, kleje a chlastá jako obvykle. Uèitel Wenzel Pöschko je tady se svou enou a
dcerou. Je zástupce øeditele mìanské koly v Paysdorfu a má dobré vyhlídky, aby se stal øeditelem.
Mizzl na naléhání Hofmüllerky poádala o jméno Holzhacker. Jsem se vím srozumìn. Kolega Willberg
se stal uèitelem 1. tøídy. Alois Riedl z Gmündu je tu na návtìvì. Od té doby, co Franz Müller zde provozuje
obchod, je èastìji k mání maso.
Z nìmeckého originálu pøeloila Helga Grimmová ve spolupráci s Bernhardem Rieplem, pro Ozvìny vybrala Blanka Dolanská

Kde to Je???

Místo Douchùv háj u Besednice na soutìní fotografii
z minulých Ozvìn poznalo a svou odpovìï poslalo
6 ètenáøù. Tøi vylosovaní od nás dostanou kalendáø na
rok 2022.
Vylosovanými výherci jsou:
Jana Schwarzova, Jindiiika Dvoilkovi a Katefina
Kolegovi. Gratuluj eme.

Nová soutìní fotografie je tady.
Opìt se ptáme: Kde to je? ( myslím, e ani tentokrát to
nebude tìké).
Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel. 727 814 457 do 20.12. 2021.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
R. Lepová
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Pozvanky na akce
KM-I. pig ZaktacIni umelecke gkote F. Pigingera, T. Sviny

OBJEDNAVKA

srdeene zve ita

MIKULASE D01110

VANOCNi KONCERT
Idizet Z1.8
8. 12. 2021 OCE18:oo
KD T. Sviny

SOBOTA 4. 12. 2021!!!
TEL 606 428 941
Budou dodrtovina aktuti

natizeni

[!Concert se uskuten f v souladu s aletwilne platny'mi

epidemiologicleymi pravidly.

4

Betlemske svetlo
si midete pfevzit
v Bendove nad Cernou
v kostele sv. Jakuba Velgiho
18.12.2021
od 18:45 nebo
po ukoneeni koncertu
reveckeho Spolku Kaplice.

V17NOCE
13'1
ice
18.12

-

1&30 -Sabirervi I%D0- Benelato nad tern o u
Msv.14Millie
kasha st Sufi a Mita

11:00 - Kaplice
- Vaioratii Rana
keetM lv Pa-a a Pavia dr luadd

2•1

17:00 -Jkovicei WOO -Trhovi Sviny
%mite' rt Lan!
kostal NIMiltentgrOMIly Name

vskipne dobrovane
Yejleiek 1 koncert° bode linemen misrnilarnosti

Koncerty ae tidi etavejvimi vladniei naitireniniProsink, °brae tale praudl
respektovari a Kean vyatotgenis. OW gat Dikujeme a taime se no Vas.

SDH Beneov nad Èernou

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
Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi. Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OÚ.
Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Vydáváno 1x za mìsíc. Datum vydání 3.12. 2021
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Beneovské
Bene§ovske

ozvìny
ozvOny

Prosinec 2021

le

anoc
v9stava
V Obecni knihovne a vjistavni mistnostt
v Beneove nad Cernou

1.- 17.12.2021
VYstava je pfistupna v oteviract dobe knihovny
nebo po piedchozi dohode, tel. 727 814 457.
Prosime o dodriovani aktualnIch vladnich narizent

Vyfezavan9 mechanick9 betlem a dalgivanoEni dekorace.

4.12.2021 od 17:00
Kostel sv. Jakuba Veegiho
v Benegove nad Cernou
Vstupne 100,- Kw

Pled a pa koncertO prodej poutnlck9ch CD

Prosime o
akiwilnich hygienic146 opatteni.
Na alici bode polizov,ina totodolormentace pro potteby 00.
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