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      I v leto�ním roce na�e �kola pokraèuje v projektu �koly
      pro region, který zaèal ji� v minulém �kolním roce a jeho�

       koneèným produktem bude vytvoøení �kolní virtuální
       nauèné stezky v okolí Bene�ova.

 S novým �kolním rokem se nám trochu zmìnilo slo�ení projektového
týmu. Pøednì postrádáme paní uèitelku �ákovou, která si od leto�ního záøí
u�ívá zaslou�eného dùchodu. A loòskou osmièku, která letos postoupila do
deváté tøídy, jsme zase nahradili my, kteøí jsme loni projektu pouze pøihlí�eli
a kteøí se teï tì�íme, �e se této �kratochvíle� také aktivnì zúèastníme. Tvorba
projektového materiálu tak bude letos pøedev�ím na nás.
 Projekt je stejnì jako loni realizován v pøedmìtech dìjepis, pøírodopis,
èeský jazyk a informatika, letos pøibíráme je�tì zemìpis.

 Na�ím cílem v leto�ním �kolním roce je provést úpravy ji� hotových
zastávek a vytvoøit tøi zastávky nové.
 První se bude týkat období pováleèného osidlování na�í oblasti, vztahù
mezi èeským, nìmeckým a rumunským obyvatelstvem.
 Dal�í dvì zastávky budou zemìpisné. Znát místo, kde �ijeme, tedy
Novohradské hory, jistì patøí mezi mezi znalosti základní a potøebné. Zøejmì
se na na�ich nových zemìpisných zastávkách podíváme podrobnìji na
horopis a vodstvo.
 Také pro vás ukryjeme v okolí Bene�ova nìkolik ke�ek, aby jste se mohli
zdokonalit v práci s GPSkami.

Pro zaèátek by bylo dobré ná� nový projektový tým pøedstavit.
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Vendule je 13 let a bydlí v Rychnovì u Nových
Hradù. Ráda peèuje o konì a jezdí na nich. Také
ji baví zpìv a tanec. Její oblíbené pøedmìty jsou

anglický jazyk, dìjepis a fyzika a oblíbenou
kapelou Nightwish.

Jirka je z Pohorské Vsi a je mu 14 let. Baví ho
poèítaèe, plavání a rád poslouchá muziku..

Oblíbenou kapelou jsou Lordi. Ve �kole ho baví
fyzika, dìjepis a hudební výchova.

Mánì je 14 let. Ráda ète knihy i èasopisy,
poslouchá hudbu a surfuje po internetu. Ve �kole

ji baví literatura a výchova ke zdraví.

Jirkovi, alias Ottíkovi, je 13 let. Rád jezdí na kole
a na traktoru, je�tì radìji vaøí a úplnì nejradìji jí.
Také hraje hry na PC a zajímá ho vèelaøina. Jirka
se také stará o svého handicapovaného brá�ku a

pomáhá mu s uèením.

�imon alias Labe je 13 let starý,
baví ho jezdit na kole a s traktorem.

Robertovi je 15 let a je z Bene�ova. Baví ho
flórbal, hokej a jízda na kole. Jeho oblíbenými

pøedmìty jsou tìlocvik a nìmèina. Má rád zvíøata,
chová psa Sindu a morèe Frantu.

I Robèa je z Bene�ova a je mu 14 let. Má rád
fyziku, tìlocvik a nìmèinu, hraje fotbal, flórbal a
sbírá té� plechovky. Také hraje kuleèník a poker.

Mírovi je 14 let a bydlí v Bene�ovì nad Èernou.
Jeho oblíbeným pøedmìtem je zemìpis. Rád
rybaøí a chová psa. Poslouchá Rammsteiny a

Slipknot.

�trbymu je 14 let, baví ho fotbal, flórbal a ping
pong. Fotbal hraje závodnì za Kaplici. Ve �kole

má nejradìji tìlocvik.
Hánì je 13 let. Bydlí v Bene�ovì. Ráda jezdí na

kole, plave a ète horory. Ve �kole ji baví anglický
jazyk a nesná�í dìjepis.

Aneta je také z Bene�ova a je jí 14. Baví ji
cestování, pøíroda, zvíøata, jízda na kole a ètení.
Oblíbenými pøedmìty jsou angliètina, pøírodopis

a výtvarná výchova.
Va�kovi je 13 má rád tìlocvik a matematiku.
Hraje fotbal, flórbal a pingpong. Také dobøe

hraje na kytaru.
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Macek neboli Kláda,Hánino dvojèe, je z Bene�ova
a je mu 13. Baví ho fotbal a flórbal, lední hokej a

PC. Sbírá plechovky. Ve �kole má nejradìji
tìlocvik, nìmèinu a pøírodopis. Hraje poker.Tísa je té� z Bene�ova a je jí 13.

Oblíbenými pøedmìty jsou
matematika (...a to je super, i kdy�

jí úplnì nejde  pozn. redakce) a
výtvarná výchova, jinak ráda
chodí se psem, poøádá akce

s kamarádkami, sleduje místní
fotbal a konverzuje na poèítaèi.

To je Tísa, byla
u zubaøe :(



 Abychom je�tì vyu�ili leto�ního
krásného babího léta,  vydali jsme se
koncem záøí na exkurzi pracovnì
nazvanou Srdcem Novohradských
hor. Jejím cílem bylo bli��í seznámení
nového projektového týmu s  na�ím

regionem, zamìøena byla zejména na
památky po zaniklých øemeslech
v Novohradských horách  na skláø
ství a plavení døeva. Takto vidìli
exkurzi osmáci:

 Vyjeli jsme ráno z Bene�ova nad Èernou a jeli vzhùru pøes Pohorskou Ves
a Leopoldov. Za Leopoldovem jsme vidìli Baronùv most a pod ním tekl
Pohoøský potok.
 Pan uèitel poprvé zaperlil: �Jak se jmenuje ta ØEKA vpravo? Správnì,
Pohoøský potok.� Dno potoka bylo vyztu�ené kládami, jak se po nìm døíve
plavilo døíví. Pan uèitel nás na to upozornil: �Ti vpravo mù�ou vidìt Pohoøský
potok, ti vlevo mají smùlu, proto�e si sedli doleva.�
 Poté jsme dojeli kolem Jiøièské nádr�e na Pohoøí. Odtud jsme vidìli horu
Kamenec, nejvy��í na èeském území.

Asi nejznámìj�í klauzura
 Hu�ský rybník

 Na Pohoøí nám pan uèitel
vyprávìl, jak to tam døív
vypadalo, a vidìli jsme kostel
Panny Marie Dobré rady.
Z Pohoøí jsme �li k Janovým
hutím, kde jsme vidìli zbytky

domù. Tentokrát zahlásila paní uèitelka Du�ková, která nemìla �ádnou
svaèinu: �Není na tìch hutích aspoò òákej automat?�
 O kousek dál tekla øeka Lu�nice, která pramení v Rakousku. Pak jsme do�li
na Støíbrné hutì, kde jsme si dali svaèinu, a o kus dál se nacházely i hutì
Sklenìné. Odsud jsme krásnì vidìli vrcholky Novohradských hor. Pak jsme
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Hledáme ke�ky (a v�echny nacházíme)

do�li k Hu�skému rybníku, kde jsme se vyfotili a vydali
se k �ofínu, vzdálenému dva a pùl kilometru. Na �ofínì
stával lovecký zámeèek. Odtud u� jsme jeli domù.

(Hana Mannová)

Znáte krásnìj�í údolí ne� jsou Støíbrné Hutì?

V polovinì øíjna jsme se vypravili na exkurzi do èistírny odpadních
vod. Pøedev�ím jsme se chtìli podrobnì seznámit s jejím chodem,
principem èi�tìní odpadních vod, ale souèasnì také ovìøit, jestli je v
pracovním listu v�e, co by tam být mìlo, jestli je v�e správnì.

Pan �i�ka, který nás areálem provázel, ochotnì odpovídal na ve�keré
na�e dotazy.
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stával lovecký zámeèek. Odtud u� jsme jeli domù.

V øíjnu a listopadu jsme se také vìnovali �esté
zastávce  mìøení vý�ek. V�e jsme si prakticky
vyzkou�eli tak, abychom byli schopni na konci
�kolního roku seznámit s na�imi poznatky
náv�tìvníky slavnostního otevøení �kolní virtuální
nauèné stezky.

Zaèali jsme té� pracovat na dal�ích dvou, tentokrát  zemìpisných
zastávkách o Novohradských horách. První z nich se bude vìnovat
nejvy��ím novohradským vrcholùm, druhá pak øekám a potokùm, které
zde pramení a protékají.
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Byly nebyly jednou jedny skály. Na tìch skalách byl kouzelný �lutý
pramen,na kterém le�ela bílá pìna. Lidé mu také øíkali pramen obveselení.
Kdy� se z pramene napili více, byli velmi veselí. Lidé k nìmu chodili dost
èasto a zaèali si zázraèný pramen nosit domù. Nìkteøí ho zaèali i prodávat a
velmi pramen po�kodili, kdy� se strkali o to, kdo si nalije první do d�bánu.
       Jednou èasnì ráno, kdy� k pramenu pøi�el starý pán, nemohl vìøit
vlastním oèím. ,,Kde je kouzelný pramen?´´ køièel. ,,Lidièky, lidi, pojïte sem,
pramen zmizel!� Lidé se sebìhli, v�ichni udivenì koukali na skálu. Byli
velmi smutní, �e pramen zmizel. Chodili jako tìlo bez du�e. Nikde se
neozýval radostný smích. V�ude kolem bylo hrobové ticho.
       Jeden mladík jménem
Hubert Pivo se rozhodl, �e to tak
nenechá. ,,Pokusím se uvaøit ten
lék obveselení, který tekl na
skalách,´´ pravil. Lidé byli rádi,
�e se na�el stateèný mladík,
který se pokusí vyrobit kouzelný
lék.

Hubert �el do svìta lék
hledat. Chodil a chodil. Nejdøíve
pro�el okolí. Poprvé �el do
Pohorské Vsi, poté do Bene�ova
nad Èernou, ale stále nic.,,Projdu
celé Novohradské hory, celé
Èechy i do ciziny se vydám, jen
abych ten lék na�el.´´øíkal si
v duchu. Ptal se v Rakousku, na
Sahaøe se potil, v Antarktidì
mrznul, jen aby na�el recept.

 V èeském jazyce, kde se dìti  vìnují
zejména slohovému a literárnímu
zpracování projektových aktivit a
témat souvisejících s  jednotlivými
zastávkami, jsme zaèali vypravo
váním. U� bìhem exkurze byli �áci

zaujati nìkterými místními  názvy
v Novohradských horách. A tak jsme
si na dal�í hodinu slohu pøinesli
v�ichni turistické mapy a v nich jsme
pak vyhledávali dal�í zajímavé názvy
vesnic, øek, kopcù èi skal v blízkém

Cestou domù si proèítal recepty, které dosud dostal a zkoumal, který bude
ten pravý.
       Kdy� pøi�el domù, v�ichni ho vítali a ptali se ho, jestli na�el ten lék.
Hubert odpovìdìl: ,,Lidièky, já dostal receptù, ale teï musím vyzkoumat,
který bude ten pravý.´´ Hubert se zavøel ve svém domeèku a vaøil a vaøil.
Lidé netrpìlivì èekali, jestli to doká�e. Koneènì Hubert vyzkou�el v�echny

HUBERT PIVO
autor: Aneta Mondeková
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okolí, které nás nìjakým zpùsobem
oslovily.  Bodovaly zejména CHLU
PATÁ Ves, CIKÁNSKÝ vrch, Trhové
SVINY, KUØÍ, PIVOnické skály a
dal�í. Nakonec pak osmáci vymý�leli
pøíbìhy o tom, jak zmínìné názvy

vlastnì vznikly, èi co se na nich kdy
odehrálo zajímavého. Pøi ètení jsme
se docela pobavili, aèkoli ne v�echny
pøíbìhy byly zrovna veselé.
 Tady je nìkolik ukázek prací �ákù
8. tøídy:

recepty, ale nakonec zjistil, �e
�ádný není ten pravý. Lidé opìt
smutnìli a tentokrát i Hubert.
      Jednou �el pozdì domù,
kdy� v tom se pøed ním objevil
dìdeèek.�Chlapèe, já vím, �e
hledá� recept na lék a já ho
mám a dám ti ho, proto�e má�
dobré srdce.Ví�, to jsem byl já,
kdo nechal zmizet onen
zázraèný lék.´´ pravil a vypaøil
se jako pára. Hubert pøemý�lel,
co to bylo za dìdeèka, jestli to
byl duch nebo èarodìj. Pak
podìkoval a utíkal darovaný
recept vyzkou�et. Dal tam chmel, kvasnice, jeèný slad a vodu. Vìøte,
nevìøte, bylo to ono. Byl to ten lék. Hubert ho je�tì veèer rozlil do láhví,
nalo�il na vozík a odvezl na skály. �el dolù do vesnice volal: ,,Lidi, objevil
jsem zázraèný lék, je nahoøe na skalách.� Lidé se opìt  zaèali usmívat a
bì�eli nahoru na skálu.V�ichni se napili a byli rádi, �e mají opìt svùj lék.
Jeden malý chlapeèek se zeptal: ,,A jak se bude jmenovat?�
 Lidé dlouho nepøemý�leli a rozhodli, �e se bude jmenovat po Hubertovi
PivoviPIVO. Skalám se zaèalo øíkat také po HubertoviPIVONICKÉ SKÁLY.
Kdy� dnes pùjdete na skály v noci, uvidíte, jak tam duch Huberta rozdává
pivo.

Smrèina (910 m.n.m. a Pivonické skály (932 m.n.m.)  pohled ze �ofína

Smí�ený les na Pivonických skalách
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Kdysi dávno byl u malé vesnice zvlá�tní kopec, kde se pásly
samé krávy. Pod kopcem byl statek, kde bydlel statkáø pan
Kuèera se svými dvìma syny a jednou dcerou.

Pan Kuèera mìl za svých dìtí nejrad�i dceru Benjinu. Staral
se o ni, hlídal ji na ka�dém kroku, aby se jí nic nestalo a kupoval
jí ty nejhezèí a nejdra��í �aty, jaké si pøála.

Kraví hora (952 m.n.m.)  pohled od severu

 Synùm Petrovi a Pavlovi to bylo moc líto, ale byli rádi, �e se mìli kde
vyspat a najíst, ale byli také rádi, kdy� jim otec projevil alespoò trochu
lásky.
 Dceøi Benjinì bylo u� 19 let a byl èas jí hledat �enicha.Moc se jí líbil kluk
ze sousedství. Byl to mladý dvacetiletý hoch se smyslem pro humor, ale
Benjina moc do vsi nechodila. Otec jí øíkal, �e kdy� pùjde do vsi, tak si ji
vybere nìjaký otrhaný, chudý bezdomovec. Jednou pøi snídani èekali
Benjina s otcem na bratry, ti dlouho ne�li.
Benjinì najednou prolítlo v hlavì plno my�lenek a jednou z nich byla ta, �e
by se svìøila otci se svým idolem.
  Kdy� domluvila, otec se zeptal, jak se hoch jmenuje. Benjina odpovìdìla
"Ale�". Otec jen pokývl hlavou a pronesl vìtu o tom, �e Ale� je velmi
schopný, zdatný a pracovitý hoch.
Benjina tedy pozvala Ale�e na obìd, aby ho rodièe lépe poznali. O chvilku
pozdìji pøibìhli do kuchynì Petr s Pavlem. Omluvili se, �e pøi�li pozdì, a
usedli ke stolu.
O pùl dvanácté zvonili v kostele. O pìt minut pozdìji klepal Ale� na vrata
domu. Benjina �la otevøít, nejprve mu pøedstavila otce a bratry a �la ho
provést po statku. Kdy� ho vedla kolem ohrad, zeptal se jí Ale�, jaké jméno
má ta krásná hora nad nimi. Benjina odvìtila, �e �ádné. �Jestli se tu mám
stát hospodáøem,�pronesl Ale�, �hora dostane své jméno. A proto�e tu máte
tak krásný dobytek, nazvu ji Kraví horou.�
A toto jméno u� hoøe zùstalo.
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V jedné osadì se chudým lidem narodil syn, který
dostal jméno Jindøich. U� kdy� se narodil, byl velký a tak
se mu v osadì øíkalo ,,Velký Jindøich.��

Jindøich byl pracovitý, hodný a stateèný. Kdy� mu
bylo dvacet let, byl velký tøi metry.V�ichni ho mìli rádi, a�
na jednoho mladého mlynáøe, kterému Jindøich vzal slávu
v osadì, a tak nahlásil vy��í vrstvì, �e je to nebezpeèný
zloèinec. I kdy� vìdìli, �e to není pravda, i pro nì se zdál být nebezpeèný,
byl vysoký, mìl sílu a s jejich mu�stvem se dokázal vypoøádat sám.

Tak plánovali, jak se ho zbavit, a� jednou napadlo generála, �e ho
vezmou do slu�eb a pak �e se ho zbaví. To se jim líbilo, a tak vyrazili do
osady. Jindøich právì pomáhal své
staré a nemocné matce. Kdy� mu
nabídli, �e ho vezmou do slu�eb,
Jindøich to odmítl.

,,Je to naøízení krále, musí�
s námi odejít,� øekl generál.

Na hradì mu dali práci,
kterou plnil pùl roku, a pak se
rozhodli, �e se ho zbaví. Jednou
kdy� sedlal králova konì, pøibìhl
generál s mu�i, Jindøicha spoutali a
vsadili do vìzení. Jindøich nevìdìl,
co se stalo, ale mìl divný pocit.
Druhý den �el generál do osady a
hlásil: ,,Jindøich, kterého jsme
milostivì pøijali na hrad, okradl
krále, a proto bude zítra povì�en.�

Dal�ího dne ráno pøi�li do
vìznice pro Jindøicha a vedli ho na
�ibenici. Jindøich je prosil, aby ho
alespoò pustili rozlouèit se
s matkou, ale nevyhovìli mu. Lidé
z osady u� tam na nìho èekali, aby
mu pomohli, ale Jindøich jim øekl,
aby si s ním nedìlali starosti. A tak
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Jindøicha povìsili, osada se z toho dlouho vzpamatovávala, zvlá��
Jindøichova matka.

Kdy� zjistili, kdo za to v�echno mù�e, mlynáøe z osady vyhnali.
Jindøichovu památku si lidé ve vesnièce uctili tak, �e jí v�ichni zaèali øíkat
,,Velký Jindøichov.�
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     Z názvù v blízkém i �ir�ím okolí jsem si mohl vybrat mnoho
      zajímavostí: �ofínský prales, Zlatá Kti�, Anka z Klepné,
      Kuøský  vrch zvaný Tomá�, Cikánský vrch, Øeka Èerná,
      Pohorská Ves,  Kraví hora, Vysoká a hradní zøíceniny:
      Sokolèí,  Poøe�ín, nebo také Dívèí kámen. Já jsem si v�ak
      vybral nìco jiného a to Zajeèí vrch.

Mo�ná si v�ichni myslíte, �e se tento vrch takhle jmenuje proto, �e
tam bìhali zajíci. Ale bìhala tam i jiná  zvíøata.

Jednou jsem tam �el a jak jdu lesem, najednou uvidím sovu.
Jak urèitì víte, sovy jsou velmi moudré a tak jsem se jí zeptal:
,,Sovo, jmenuje se Zajeèí vrch takhle, proto�e tam bìhají zajíci?�
a ona mi odpovìdìla :,,Ne, chvíli poèkej a já ti povím pøíbìh,
kvùli kterému dostal Zajeèí vrch své jméno.

moudrá so
va

,,Kdysi dávno tu byl hluboký les, ve kterém �il
velký medvìd, který byl èasto velice hladový. Kdy�
ho nìkdo potkal, tak zajeèel, ale ne� se staèil otoèit
a utéct, medvìd ho chytil a se�ral. Lidé to v�dycky
sly�eli, a tak dali tomuto vrchu jméno �Zajeèí vrch.�

BIG
BEAR

Kdysi dávno sídlil v Trhových Svinech
panovník, který miloval zabijaèky. Zabijaèka,
událost, která ve mìstì byla naprosto ojedinìlá,
tady v Trhových Svinech byla bì�ná vìc, nebo
chceteli slavnost.
         Probíhala ka�dé pondìlí, úterý, støedu, pátek a
nedìli. Konala se jen tyto dny, proto�e ètvrtek byl
úøední den a v sobotu se pøijímala nová prasata.
         To znamenalo, �e do praseèáren nakoupili nové
praseèí samice a staré, které ji� nemìly mladá
prasátka, �ly na porá�ku. Nejdøíve jim utrhali nohy,
potom �ikovný øezník celé prase zpracoval do jitrnic
a jelit, hospodynì navaøily polévku, na�kvaøily
sádlo. Z prasete nezbylo nic.Ve výjimeèných pøípadech byly svinì darovány
èi prodány do jiného království nebo odkoupeny obèany.
        Král byl velice laskavý a v�dy zval své obèany na hostinu. Samotného
zabíjení prasat se zúèastnit mohli,ale nemuseli.
        Na poèest tìchto slavností král pojmenoval své královské mìsto Trhové
Sviny.

 12 



Jednoho krásného letního dne se vydal rybáø Petr chytat ryby.
     Celý den prosedìl u rybníka, ale za celou tu dobu nechytil ani
     rybièku. A� veèer, kdy� u� myslel, �e je v�echno marné, se mu
do sítì dostal jakýsi mu�íèek. Záøil jako zlato a kdy� ho Petr vytáhl na bøeh,
mu�íèek na nìj promluvil lidským hlasem: �Pust´mì, hodný èlovìèe, splním ti
ka�dé pøání.�

Petr, proto�e mìl dobré srdce, ho tedy pustil a pøedstavil se mu. A
mu�íèek odpovìdìl: �Já se jmenuji Zlatý Kti�ák�.

 A tak se Kti�ák skamarádil s Petrem. Kdy� se Petr vracel domù, uvidìl
zlý mlynáø Josef, jak má na sobì zlatý prach, a rozhodl se, �e bude druhý den
Petra sledovat.

Druhý den ráno se nenápadnì vydal s pytlem za Petrem. Kdy� do�li
k rybníku a mlynáø uvidìl Kti�áka, pomyslel si, �e musí Kti�áka mít. A tak
vymyslel plán. Kdy� se Kti�ák v noci procházel po bøehu rybníka, mlynáø na
nìj vyskoèil a svázal ho. Poté ho strèil do pytle a pospíchal s ním domù. Kti�ák
byl ale chytrý a udìlal v pytli díru, kterou vysypával zlatý prach.

Kdy� ráno pøi�el Petr k rybníku a nikde Kti�áka nemohl najít, uvidìl u
cesty zlatý prach. Vydal se tedy po stopách, a� najednou pøi�el k mlynáøovu
stavení. Nahlédl oknem dovnitø a uvidìl Kti�áka spoutaného na �idli. Mlynáø
je�tì spal a tak Petr vlezl oknem dovnitø a Kti�áka osvobodil. Kdy� to mlynáø
zjistil, vzal pistoli a Petra zastøelil.

kvùli kterému dostal Zajeèí vrch své jméno.

Zlatý Kti�ák se tak rozlobil, �e mlynáøe proklel
a mlynáø dodnes stra�í ve svém mlýnì. Kti�ák se

poté odebral do rybníka a u� ho nikdo nikdy
nevidìl. Podle zlatého Kti�áka se rybník, nebo
spí� klauzura na Èerné jmenuje Zlatá Kti�.
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V øíjnu jsme se v rámci dìjepisné èásti se�li nad starými bene�ovskými
kronikami. Vyhledávali jsme informace, které nás o na�í obci zajímaly.
Prohlédli jsme si i ty úplnì nejstar�í, je�tì nìmecky psané kroniky. Zajímaly
nás ale pøedev�ím váleèné události a fotografie, ale i to, jak na�i pøedkové
slavili tøeba masopust.

Abychom se dozvìdìli o dìjinách Bene�ova co nejvíce, ptali jsme se i
doma na�ich prarodièù a praprarodièù na jejich zá�itky z váleèné a pováleèné
doby z tohoto regionu. Dal�í z nás se vrátili ke kronikám a vypisovali vìci,
které je zaujaly. Nìkteré pøíbìhy byly velmi zajímavé, a tak jsme je spoleènì
sepsali.

aèátkem
devatenáctého století
zasáhla Slovensko vel
ká neúroda. Zavládl
zde hladomor a lidé
velmi trpìli. Toho
vyu�ila uherská kní
�ata, která pozvala
Slováky do Sedmi
hradska  do okolí Va
lea Unguluru a Ma
gyarpotok tì�it døíví.
Kní�ata jim zde dala i
pùdu, kterou mohli
obdìlávat a postavit si
na ní dùm.

Za pár desítek let
se zde narodila i moje
babièka. Pomáhala
rodièùm obdìlávat pù
du, ale do �koly necho
dila. �koly byly daleko
od domova a dìti se
tam nemìly jak
dostat.

Roku 1946 za
nimi pøi�li komisaøi
z  Èeskoslovenska,
kteøí jim nabídli, �e se
mohou vrátit zpìt na
Slovensko a osídlit
domy po odsunutých
Nìmcích a Maïarech.

Rumun�tí Slováci sou
hlasili a vrátili se vla
kem na východní Slo
vensko.

Kdy� tam pøijeli,
zjistili, �e v�echny do
my u� jsou obsazené.
Komisaøi jim tedy na
vrhli, �e se mohou
pøestìhovat do pohra
nièních ji�ních Èech.

Moje babièka i vìt
�ina Slovákù zùstali
v Bene�ovì nad Èernou.
Nìkterým se zde nelí
bilo, proto�e zde zaèala
vznikat zemìdìlská
dru�stva, která brala
lidem pùdu na obdì
lávání. Ti, kterým se
zde nelíbilo, se brzy
pøestìhovali do �um
perka a Chebu. Ti, kteøí
zde zùstali, dodnes
tvoøí jednu z nejstabil
nìj�ích slo�ek místního
obyvatelstva.

(zdroj: rodinné pamìti)
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Bene�ov nabízí sportujícím
pøekrásné pøírodní prostøedí. V jeho
okolí se rozprostírá lesnatá, kopcovitá
krajina stvoøená pro turistiku. Kopce
a stránì vybízejí k  ly�ování a
sáòkování, prùzraèné vodní toky
lákají v horkých letních dnech ke
koupání a èistého vzduchu je pro
v�echny dost.

�Jsme svobodní!� znìlo z úst
miliónù Èechoslovákù a tato èarovná
slova dolehla i k sluchu onìch osmi
Èechù, �ijících v  Nìmeckém
Bene�ovì. Toto mìsto bylo osídleno
pøevá�nì nìmeckými obyvateli.
V�ichni Èe�i museli toti� v roce 1938
mìsto opustit a onìch pìt vìrných,
kteøí zde zùstali, mìli v Bene�ovì po
dobu nìmecké okupace pravé peklo.
K tìmto pøibyli bìhem války je�tì
dal�í tøi, kteøí sem byli totálnì
nasazeni. Ti provedli pøevrat.

V  tìchto podmínkách zaèaly
v roce 1945 rozvíjet své  sportovní
vlohy zejména dìti a mláde�. Vùbec
nevadilo, �e se spolu zpoèátku
dorozumívali nejménì tøemi ma
teøskými jazyky. Za krátký èas se
jejich mluva ustálila na èe�tinì a
sloven�tinì.

A� na malé výjimky � tìlesná
výchova ve �kole a kopaná pod
hlavièkou TJ Sokol � byla v poèá
teèních letech sportovní èinnost mlá
de�e neorganizovaná. Pøesto se spor
tovalo po celý rok. Dìti si ve své
vynalézavosti vymyslely je�tì mnoho
dal�ích her a sportovních odvìtví,
z nich� nìkterá èasem zanikla, nebo
ztratila zájem dìtí.

Tìlovýchovná jednotka Sokol
byla v Bene�ovì nad Èernou zalo�ena
v roce 1945. Její hlavní èinností byla
kopaná. Existovala zde dru�stva
mu�ù i �ákù. TJ Sokol Bene�ov
funguje dodnes.

(zdroj: kronika Sokol Bene�ov nad Èernou)

Nynìj�í pøedseda místní správní
komise Franti�ek Novák se ujal ihned
iniciativy a odjel k  Amerièanùm
s prosbou, aby jejich vojska obsadila
Bene�ov. jeho prosba v�ak byla
zamítnuta a po hrozné cestì mezi
ustupujícími nìmeckými vojsky se
koneènì dostal zpìt.

Dne 11. kvìtna 1945 osvobodila
Bene�ov Rudá armáda. Postavení
Èechù v  té dobì nebylo zde
závidìníhodné, ponìvad� Rusové je
pokládali za Nìmce a trvalo jim
dlouho, ne� uznali pùvod a práva
Èechù.

    (zdroj: �kolní kronika Bene�ova n.È)
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 Pokud se podíváme do kroniky Bene�ova podrobnìji a pokud si vezmeme
na pomoc je�tì kroniku bene�ovské �koly, nemù�eme  se ubránit pocitu, �e
to volání �Jsme svobodni� z úvodu pøedcházejícího èlánku, bylo jen zvoláním
chvilkovým. Nebo� jak se hned po válce ukázalo, sovìtská vojska a pozdìji
také sovìtské vzory a pøíkazy pøinesly více �kody ne� u�itku.

 ...Bene�ovská �kola, která za války slou�ila jako lazaret, byla po jejím
skonèení øeditelem �teflem velmi rychle uvedena do stavu schopného pøijmout
�áky. Poèátkem èervna byla v�ak �kola obsazena 800 ruskými vojáky.
 16. èervence dostalo velitelství rozkaz opustit Bene�ov a stáhnout se do
Rakouska. 17. èervence odjí�dí velící dùstojník a nastává noc zkázy. �kola
byla sice v poøádku 17. èervence pøedána místní správní komisi, ale bìhem
soboty a nedìle úplnì znièena. Tak bylo znièeno elektrické osvìtlení, vodovod,
umyvadla a záchodové mísy. 120 køídel vnitøních oken bylo odneseno. Krásná
�kolní budova byla uvnitø úplnì zpusto�ena...

Obèas se nad kronikou èlovìk i zasmìje. Tøeba pøi popisu vzestupu a pádu
Jednotného zemìdìlského dru�stva v Bene�ovì nad Èernou.

...Na podzim roku 1949 bylo v Bene�ovì ustaveno �Jednotné zemìdìlské
dru�stvo� v èele s pøedsedou JZD Josefem Sokolíkem. Do JZD vstoupili v�ichni
zemìdìlci z Bene�ova n.È. vyjma 3 zemìdìlcù, kteøí pracují samostatnì a
vyjma osady Hennberk, která jest vzdálena od Bene�ova n.È. asi 2 km�

...V èervenci 1950 byl pøedseda JZD Josef Sokolík vybrán jako èlen nejlep�ího
JZD v kraji na exkursi zemìdìlcù do SSSR. Po jeho pøíjezdu ze Sovìtského
Svazu mìl pøedseda JZD Sokolík pøedná�ky ve v�ech obcích okresu Kaplice,
aby vysvìtlil na�im obèanùm, jak se v Sovìtském Svazu �ije a pracuje.
Na podzim roku 1950 bylo JZD Bene�ov n.È. jedno z nejlep�ích JZD v kraji
èeskobudìjovickém a obdr�elo od ministerstva zemìdìlství jako dar nádhernou
kulturní jizbu. Velká v�ak �koda, �e kulturní jizba není pøístupná aspoò
nìkterý den obèanùm, zvlá�tì, kdy� kulturní jizbu nenav�tìvují, mimo schùzí,
ani èlenové JZD.

...Na jaøe roku 1951 bylo obèanstvo i èlenové JZD radostnì pøekvapeno
zprávou, �e na náv�tìvu JZD Bene�ov pøijedou ru�tí kolchozníci. Okam�itì
byly uèinìny pøípravy k slavnostnímu pøivítání tak vzácných a milých hostù.
Obèané z Bene�ova i z �irokého okolí tento den nepracovali, ponìvad� pøíjezd
tak vzácných hostù byl pro nì velkým svátkem. A dne 28. kvìtna stala se tato
slíbená náv�tìva skutkem. Ru�tí kolchozníci pøijeli vítáni obèany a �kolními
dìtmi�

...Ru�tí kolchozníci strávili v Bene�ovì n.È. celý den, prohlédli si hospodáøství
zdej�ího JZD a poskytli dru�stevníkùm cenné rady, jak mají hospodaøit.



V rámci pøírodopisu jsme se zabývali i ovocnými sady, které existovaly, èi
dosud existují v okolí Bene�ova. Pan uèitel nám k tomu pøivedl i odborníky,
proto jsme mìli besedu pøímo v jednom z tìchto sadù se v�ím v�udy.

V pondìlí 17.10. nás ve �kole nav�tívili man�elé Luká� a Jitka �áchovi,
kteøí se zajímají o staré odrùdy jablek. Nejprve nám pustili prezentaci o tìchto

starých odrùdách a také o zarùstání nìkterých sadù.
Mìli s sebou asi 3 bedny jablek a hru�ek za starých
stromù, které nám dali ochutnat a myslíme, �e v�em
chutnaly. Kdy� prezentace skonèila �li jsme s nimi do
starého sadu ke Stifterovi. Tam nám man�elé øíkali, jak
peèovat o stromy a jak je roubovat. Hledali jsme tam
nìkterá stará jablka a dokonce jsme je i ochutnali. I kdy�
byla stará, byla moc dobrá.

Ti si vzali cenné rady kolchozníkù k srdci�

...Po odjezdu ruských kolchozníkù upadla vìt�ina èlenstva do zvlá�tního stavu
neèinnosti a pracovní morálka klesala. Tím se stalo, �e JZD Bene�ov n.È. ztratil
prvenství nejen v kraji, ale i v okrese...
...Èlenstvo JZD, ba ani sám pøedseda, nevzali si rady ruských kolchozníkù
k srdci a nepracovali tak, jak v pøedchozích letech�

Pak se bìhem jednoho roku nìkolikrát vymìnil pøedseda JZD, ale�

...V JZD Bene�ov n.È. pracovní morálka neustále klesá a èlenové JZD zùstali
své velmi dobré povìsti hodnì dlu�ni.
Místní národní výbor v èele s pøedsedou MNV Jaroslavem �tìpánkem i místní
organizace KSÈ v èele s pøedsedou Franti�kem Pe�lem pomáhali radou a
významnou prací pro JZD, av�ak ve�kerá námaha byla marná, ponìvad�
samo èlenstvo JZD nemá o svoje hospodáøství zájem. Jsou mezi èleny i èestné
výjimky pokud se týèe práce, tìch jest v�ak velmi málo�

(zdroj: kronika obce Bene�ov nad Èernou)

 17 



GPS v kostce (Global Positioning System)
  GPS  (Global  Positioning  System)  je  vcelku  slo�itou
technologií,  kdy pøijímaè  (na�e GPSka)  komunikuje  s  vysílaèi
(satelity)  obíhajícími  okolo  Zemì.  Satelity  obíhají  ve  vý�ce
20200 km po �esti obì�ných drahách.  V libovolný moment na
kterémkoli místì na Zemi je teoreticky viditelných 12 satelitù.
  Ka�dý  ze  satelitù  kromì  vysílaèe  a  pøijímaèe  a  mnoha
dal�ích  zaøízení  obsahuje  velice  pøesné  atomové  hodiny  (s
pøesností  miliardtin  sekundy).  Ka�dý  ze  satelitù  kdykoli  s
obrovskou pøesností zná svou pøesnou polohu vùèi Zemi, co�
je pro provoz GPS tím nejdùle�itìj�ím.
  Na�e  GPSka má  své  vnitøní    hodiny  srovnané  s  tìmi  na
satelitech. Neobsahuje ov�em �ádné atomové hodiny. Pouze
se  po  jejím  spu�tìní  vyhledá  signál  z  dostupných  satelitù
a probìhne krátký pøíjem dat. Tím dojde k seøízení  interních
hodin, dále se pøenesou informace o polohách jednotlivých satelitù, informace o zemìpisné �íøce a délce
atd. Samotná navigace tedy �ádný signál nevysílá, pouze pøijímá a zpracovává signál z nìkolika satelitù.
  Ka�dý satelit tedy vysílá signál o své pøesné poloze v pøesný èas. Radiový signál se z dru�ic �íøí prakticky
konstantní rychlostí. Je tedy vcelku  jednoduché, aby navigace po pøijetí signálu porovnala svùj vnitøní èas
s èasem obsa�eným v signálu a tak zjistila, za jak dlouhou dobu signál od satelitu k navigaci dorazil. A jeli
známá rychlost signálu, lze spoèítat jeho dráhu, tedy vlastnì vzdálenost mezi satelitem a na�í GPS.

(Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System)

 Celou �kolní virtuální nauènou stezku mù�ete projít s pomocí GPSky.
V�em zastávkám jsou toti� pøiøazeny GPS souøadnice. Nemusíte ani vìdìt,
kde se zastávky nacházejí, staèí jen vìøit, �e vás GPSka dovede. A vìøte, �e
dovede naprosto pøesnì.
 Navíc pro vás pøipravujeme i malou hru   hledání nìkolika ke�ek, které
v souèasné dobì rozmis�ujeme v okolí Bene�ova nad Èernou.
 Pova�ujeme za dùle�ité, aby èlovìk, který GPSku pou�ívá, také alespoò
v kostce vìdìl, jak funguje. Princip fungování celého systému je velmi
zjednodu�enì popsán v následujícím èlánku.

  Signál z jediného satelitu nám k urèení polohy nestaèí. Jediné,
co víme, je to, �e se nacházíme nìkde na obvodu ohromné kru�nice,
její� body jsou ve vypoètené vzdálenosti od satelitu.
Pokud vezmeme signál z více  (tøí) satelitù, dostaneme nìkolik (tøi)
kru�nice a pak u�  je  jasné, �e se nacházíme v  jejich prùseèíku. Tøi
dru�ice nám v praxi staèí  k urèení polohy s pøesností na 3 a� 5 metrù.
Pokud chceme navíc urèit  i  svoji nadmoøskou vý�ku, budeme pro
výpoèet potøebovat signál i ze ètvrtého satelitu.
Navigace bì�nì zpracovávají signál i z více satelitù, ne� je potøeba
pro základní urèení polohy, a tím se  zvy�uje pøesnost urèení polohy.

Urèitou nevýhodou systému GPS je to, �e signálu ze satelitu nesmí
stát v cestì �ádná pøeká�ka. V husté mìstské zástavbì nebo v lese
se  tak  èasto  stává,  �e    na�e  GPS  není  schopna  pøijmout  signál  z
dostateèného poètu satelitù a mù�e mít s urèením polohy problém.

Ottík, Labe
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