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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím

Váení spoluobèané,
jsme na poèátku nového volebního období s novì zvolenými zastupiteli. Ráda bych touto cestou podìkovala
vem obèanùm, kteøí pøili k volbám a projevili tak zájem o svou obec a o dìní v ní. Dìkujeme za vai podporu!
Vem zvoleným zastupitelùm gratuluji a pøeji úspìch a mnoho sil pøi správì a rozvoji naí obce.
Poèátkem mìsíce záøí byla v Beneovì nad Èernou odhalena pamìtní deska
divadelního architekta, scénografa a malíøe Joana Brehmse, a to na domì, kde trávil
nemalou èást svého ivota. Zaslouila se o ní Brehmsova rodina, které patøí za nás
vechny podìkování. Joan Brehms je významná osobnost, je po sobì zanechala
velkou stopu. Mimo jiné byl autorem koncepce pro otáèivé hleditì v Èeském
Krumlovì a také autorem mnoha scénických návrhù nejen pro Jihoèeské divadlo.
Mùeme být právem pyní, e il u nás v Beneovì nad Èernou. Pokud se o nìm
chcete dozvìdìt víc, navtivte budovu obecního úøadu, nebo se podívejte do
publikace, která byla vydána v rámci historické expozice. Jetì dodám, e místem
jeho posledního odpoèinku je beneovský høbitov.

Venkovní sportovní areál byl u kurtù rozíøen o workoutové
prvky (prvky pro cvièení a posilování), které hned po
instalaci zaznamenaly úspìch. Mají denní vyuití, co nás
tìí. Tato èást bude jetì rozíøena o lavièky a koe a
v budoucnu poèítáme s dalími úpravami. Budeme rádi, kdy
zmínìné prvky budou vyuívány ke svému úèelu a nebudou
pokozovány.
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Vzhledem k energetické krizi musela i nae obec pøistoupit k rùzným opatøením a jednáním, které by mìly
vést k úsporám na energiích. Samozøejmì se ani my nevyhneme navýení rozpoètu na energie pro pøítí rok,
èím dojde k omezením výdajù na nìkteré z pøipravovaných investièních akcí. Nicménì budeme doufat, e
v pøítím roce nastane oivení ekonomiky, díky kterému porostou pøíjmy z daní, jak bylo avizováno.
Popøejme si, aby se nám v tomto volebním období, kdy to opravdu nebude jednoduché, daøilo. Aby byli nai
obèané spokojeni a aby se jim tady i nadále dobøe ilo.
Klidné moøe z nikoho neudìlá dobrého námoøníka. Vojtìch Kodet
Veronika Zemanová Korchová

U první rok mì traktoriáda nadchla. Poøadatelé Traktùrkáøi Beneov z.s. pod vedením Jiøího Otteschlägera
st. ve spolupráci se spoleèností Kramp odvedli organizaènì skvìlou práci, na akci dorazily stovky lidí a odezva
byla úasná. To samé platí i pro letoní roèník. Jsme rádi, e jsme se jako obec mohli na traktoriádì
spolupodílet, velmi si této akce váíme a doufáme, e Jiøí Ottenschläger st. a jeho rodina budou mít chu i do
dalích roèníkù, protoe to vypadá, e zaloili krásnou tradici, uvádí starostka obce Veronika Zemanová
Korchová.
Kaòkou na jinak povedené akci bylo poèasí, by se zdálo, e nìkterým závodníkùm dé a bahno naopak
vyhovuje. Faktem je, e se poèasí urèitì podepsalo na návtìvnosti, která ale byla i tak velmi sluná, divákù
dorazilo více ne 500. Na druhou stranu bahno mìlo také nìco do sebe, mám pocit, e si ho nìkteøí závodníci
vyloenì uívali. Kolikrát létalo a mezi diváky, usmívá se starostka.
Veronika Zemanová Korchová zároveò zdùrazòuje, e akce nebyla jen o samotných jízdách. Souèástí byla
výstava traktorù a techniky i dìtské soutìe. Nejvìtí pøesah pak vidí v samotné atmosféøe traktoriády, která
je velmi pøátelská a pohodová. Je to mimo jiné tím, e akci organizuje nìkdo, kdo do toho dává maximum,
protoe z toho má sám radost. Jiøí Ottenschläger st. zasluhuje uznání. Myslím, e nejlepí vizitkou je skvìlá
zpìtná vazba, kdy pøicházeli nadení lidé a dìkovali. Traktoriáda se zkrátka povedla a já u se tìím na dalí
roèník, uzavírá starostka.
V. Votruba
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Dalí kniha z edice berounského
nakladatelství MH. Kolektivní práce, na ní jsem se podílel rozsáhlou úvodní kapitolou,
zachycuje proslulého romberského regenta Jakuba Krèína z Jelèan, jen svoji vùli vtiskl
krajinì a promìnil ji v zrcadlo své due. Snaíme se na nìj podívat z neèekaných úhlù,
odhalit jeho skryté pohnutky, jeho spojení se slavnými alchymisty a dùvody ke vzniku legend o jeho
smlouvì s ïáblem a posmrtném prokletí. Je pravda, e dodnes nevíme, kde je pohøben, ovem epitaf, který
si sám napsal, svìdèí o nadhledu toho renesanèního "podnikatele", o ironickém odstupu, s ním se dokázal
podívat sám na sebe. Vìnujeme se pøedevím závìreèným létùm jeho ivota, kdy se stal pánem mìsta
Sedlèan a zbudoval si krásné tvrze v Køepenicích a Obdìnicích. Snaíme se pochopit smysl straidelných
povìstí, které se o tomto významném mui tradují  a také odhalit, jaký byl jeho skuteèný vztah k enám.
Co znamená být novináøem v 21. století
Jak to dopadne, kdy si uznávaný komentátor Jindøich ídlo sedne s Tomáem
Etzlerem, spolupracovníkem americké CNN a bývalým reportérem Èeské televize
v Èínì, a povídají si o novinaøinì? Co tato profese obnáí dnes, v dobì Facebooku
a Youtube? V èem je americká urnalistika jiná ne evropská, respektive èeská? A
proè vlastnì lidé odcházejí do zahranièí? Dva ostøílení novináøi spolu diskutují o
øadì váných i ménì váných témat.
Neúspìný spisovatel Fausto opoutí po rozchodu s
dlouholetou partnerkou Milán a nachází útoèitì v horské vesnici. Neèekanì získá
místo kuchaøe v malé restauraci oblíbené u horalù a vedené srdeènou Babette. I
ona pøed lety utekla z mìsta a vnesla do vesnice trochu pøívìtivosti. V novém
románu autor kreslí obrázky z kadodenního ivota místních obyvatel, v nich
spolu se zmìnami roèních období zaznamenává i promìnu lidských tueb a snù.
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Jedná se o program na podporu a prezentaci talentovaných dìtí a mládee. Nejde jen o morální ocenìní dìtí,
jejich rodin a uèitelù, trenérù èi vedoucích, ale i o jejich finanèní podporu.
Za minulý kolní rok jsme ocenili výkony celkem 35 dìtí, jednotlivcù i èlenù kolektivù s mimoøádnými
výsledky v rùzných oblastech. Na slavnostním veèeru, spojeném s oceòováním talentovaných dìtí,
se v bøeznu 2022 selo na stopadesát lidí, kteøí ocenìným vyjadøovali bouølivì podporu.
Nyní otevíráme ji ètvrtý roèník pro nominace. Proto se obracíme na obce, spolky, koly i irokou veøejnost
s ádostí o nominaci dìtí ve vìku 7  19 let v uvedených oborech. Mladí dìti, doufáme, e podchytíme
zejména prostøednictvím základních kol, støedokoláky spíe prostøednictvím jejich rodièù a známých.
Nicménì ani kola nemusí vìdìt o vech mimokolních aktivitách dìtí, ve kterých mohou být i mimoøádnì
úspìné.
 humanitní soutìe (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba a pod.
 technické soutìe  soutì v programování, radiotechnice, modeláøské soutìe a pod.
 nejlepí výsledky dosaené v rùzných sportech
 soutìe hudebních kol, concertino atd., taneèní soutìe rùzných druhù, výtvarné soutìe,
výstavy, projekty atd.
 pøírodovìdné pøedmìtové soutìe (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutìe typu ekologická
olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, vèelaøství, chovatelství atd.
 soutìe hendikepovaných.

Ing. Magdalena Chytrová, manaerka MAS Sdruení Rùe

Místní akèní skupina Sdruení Rùe i v letoním roce pøipravila prázdninovou hru. Tentokrát se spojila
s destinaèní spoleèností NovohradskoDoudlebsko a vzniklo tak Velké prázdninové putování 2022.
Úèastníci mohli od èervna do záøí sbírat razítka na tøiceti zajímavých místech naeho regionu. Vyplnìné
listy odevzdalo 140 dìtí, které dostaly malou pozornost.
Do slosování o ceny bylo zaøazeno 79 úèastníkù, kteøí nasbírali 26 a více razítek. Výherce dárkového
poukazu do Sportovnì relaxaèního areálu Hluboká nad Vltavou, stavebnice Seva a poukázky na zapùjèení
skákacího hradu vylosovala v polovinì záøí starostka Trhových Svinù Mgr. Vìra Korèaková. Dalích 20
úèastníkù obdrelo mení ceny jako jsou batoh, kiltovka, hra domino a mikádo.
Dalí novinkou byla odmìna za zdolání vech tøí významných vrcholù Novohradských hor  Kraví, Kuní,
Vysoká. Jsme velice rádi, e právì tato odmìna byla pro mnohé motivací vyplhat na tyto krásné hory. Otisk
razítek ze vech 3 vrcholù mìlo 92 dìtí. Vichni dostali pamìtní medaili.
Níe si dovoluji pøidat komentáøe od rodièù dìtí, které se zúèastnily naeho putování:
Rádi jsme se zapojili do Vaí soutìe a velmi nás to bavilo. Dìkujeme za krásný nápad a tipy na zajímavé
výlety.
Dìkujeme za zpestøení prázdnin, kde byl pro dìti velký záitek "lov razítek". Navtívili jsme celkem 17 míst,
vèetnì tøí vrcholù (Kraví, Kuní, Vysoká), tedy øeknu Vám, pro rodièe by to chtìlo také odmìnu. Byla to
fuka, ale moc jsme si to celá rodina uili. Moc dìkujeme, dcera se tìí na dárek.
Nejvìtí výhrou je, e jsme to zvládli a moc dìkujeme za pìkný nápad, který nás dostal na krásná nìkdy pro
nás neznámá místa, donutil navtívit ta dlouho plánována místa nebo vrátil na ta oblíbená.
Dìkujeme vem za milé komentáøe a tìíme se na pøítí rok, kdy urèitì vymyslíme opìt nìjakou pìknou
soutì.
Za MAS Sdruení Rùe Lucie Koláøová

5

Beneovské

ozvìny

Øíjen 2022

Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi.
4.10.1918: Vùdce Èechù Stanìk svým posledním proslovem v parlamentu vyaduje rozdrobení naí vlasti.
Nestaneli se zázrak, bude pomalu konec.
Lid se zaèíná bouøit. Finanèní krach nelze odvrátit a hlad u nyní tluèe na dveøe, sotva je úroda ve
stodole. Ale protoe se ve dostává do idovských rukou, utøe chudák hubu. Co vláda dává je smìnì málo
a za høíné ceny. Hospodaøení, které volá do nebe. Co se musí vymstít.
Od pìti hodin zde padá sníh a u je ho po kolena. Vìtve ovocných stromù se lámou pod jeho tíhou.
Mnozí dosud nesklidili jablka a vestky. Tato náhlá zmìna poèasí budí skoro hrùzu. Po babím létì najednou
zima. Vìtina sedlákù má jetì brambory na poli.
V kanceláøi koly je "kosa". Jetì e kola není otevøená, jinak bychom museli zavøít. Jedna paní má
stále jetì úplavici. Dr. Dick se drí úøedních pokynù, e karanténa po uzdravení musí trvat jetì 10 dní.
10.10.1918: Dochází k událostem, které hýbají svìtem, a my nevíme, zda se blííme k míru nebo ne. Zde
má ivot svùj kadodenní chod. Prí, sníh zase zmizel, ale ve vyích polohách, jako v Pohoøí, ho leí plno.
Úplavice se zdá být na ústupu, zato se íøí panìlská chøipka. V Nových Hradech na ni zemøel mladý
Ziegler, ve Svinech obchodník s prasaty Ostrý a v Kaplici uèitel Gabriel. Zde také mnozí onemocnìli.
Rovnì doktor Dick musel ulehnout.
Ode dne 1.10. jsem se stal provizorním øídícím uèitelem. Od 1.1.1918 se zpìtnou platností mám plat
1.600, Kr, k tomu 10 tøíletých zvýení platu po 200 Kr, dohromady 4.400, Kr, které mi budou zapoèítány
do penze. Dále pøíplatek na zdraování a mimoøádnou výpomoc na nastávající drahotu. Moje soukromé
hodiny o prázdninách nám pøinesly znaènou pomoc v naturáliích. Dostáváme brambory, zelí, mák apod.
Matka koupila ve Valtéøovì brambory, kilo za 70 haléøù. Nae sklizeò vydala 7 pytlù po 50 kilech. Obstarali
jsme si vìtí mnoství ita a máme nadìji jetì na dalí. Ze kolní zahrady máme mrkev, cibuli, fazole,
celer, dokonce kvìták, kedlubny a kapustu, také trochu zelí, cukrovou i krmnou øepu. Ve kolní zahradì je
vysetý penát, který u vzeel a který budeme moci na jaøe sklízet.
Z nìmeckého originálu pøeloila H.Grimmová ve spolupráci s B.Rieplem, pro Ozvìny vybrala B. Dolanská.

Na tomto místì bychom Vám rádi pøináeli pøipomínky spisovatelù, ilustrátorù a dalích umìlcù, kteøí
se zapsali svou tvorbou do dìjin naí i svìtové literatury. Vy mùete opìt soutìit o drobné ceny.
Odpovìdi posílejte jako obvykle na adresu knihovna@benesovnc.cz do 20.10.2022.
V záøí byl naím hledaným autorem èeský spisovatel
Z dolých odpovìdí jsme
vylosovali paní
.
Narodil se na samotì Èervený Dvùr nedaleko Kozího Hrádku, kde byl jeho otec nájemcem dvora. Studoval
na gymnáziu a reálce v Táboøe. Roku 1914 odmaturoval a hned roku následujícího byl odveden do první
svìtové války a dostal se na halièskou frontu. Zde byl 10. 8. 1916 zajat, 1. 9. tého roku vstoupil
do èeskoslovenských legií a stal se èlenem 1. støeleckého pluku. Roku 1918 byl delegátem (zapisovatelem)
zakázaného II. vojenského sjezdu legií, po tomto zjitìní byl zatèen a vìznìn ve Vladivostoku.
Po návratu do Èeskoslovenska (1919) se stal zamìstnancem sekretariátu Svazu èeskoslovenských legionáøù,
krátce na to byl (19191922) úøedníkem ministerstva národní obrany.
V letech 19221950 pracoval v nìkolika nakladatelstvích nejprve jako úøedník a pozdìji jako odpovìdný
redaktor. Od roku 1950 se vìnoval pouze literatuøe v tomto období témìø výhradnì historické próze,
tìitìm jeho tvorby se stala doba husitská a doba pobìlohorská.
V roce 1978 byl jmenován národním umìlcem. Byl pøítelem spisovatele a humoristy Jaroslava áka, jeho
po Vítìzném únoru 1948 podporoval. Je pochován na èestném místì  vyehradském høbitovì. Busta na
jeho hrobì je dílem sochaøe Bøetislava Bendy.
K nejznámìjím románùm tohoto spisovatele patøí romány Táborská republika, Nalezeno právem, elezná
koruna nebo Kladivo na èarodìjnice. Víte,
RL
(zdroj: Wikipedie)
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Správná odpovìï ze záøijového èísla  Penzion Mlýn u Dubu.
Tentokrát nepøila ádná odpovìï, take cenu necháme do dalího kola soutìe.

Poznáte, kde jsme fotili tentokrát? Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814
457 do 20.10. 2022. Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
RL

Foto: Václav Dolanský

Losování: probìhne podle poètu pøihláených
dvojic
Startovné: 400, Kè za kadý tým
Ceny: vìcné ceny pro nejlepí 3 dvojice
ceny útìchy pro ostatní zúèastnìné
Frantiek Kodym  tel. 720194115
email: fjkodym@seznam.cz
Obèerstvení: zajitìno v místì konání
Na Vai úèast se tìí poøadatelé TJ Sokol Beneov nad
Èernou
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Inzerce.

ikovného pomocníka, tesaøe,
pokrývaèe, truhláøe (i po vyuèení) na HPP
nebo dohodu. Praxe, zkuenosti se døevem,
motorovou pilou i ØP skupiny B vítány.
Vyuèení v oboru není podmínkou.
Jednosmìnný provoz. Nástup moný ihned.
Práce dlouhodobì zajitìna. Dobré platové
ohodnocení.

Spolehlivost, dochvilnost a pracovitost
pdstrechy.cz
dvoracek@pdstrechy.cz
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