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slovo starosty
žadavek, aby byl projekt rozšířen
ještě o instalaci dočasného provizorního mostu na dobu stavby nového mostu. Nedokážu si představit
zase celé příští léto s objížďkami
a s vyřazením obslužnosti některých autobusových zastávek.
K územnímu plánu: k projednávané Změně č. 1 ÚP se ve vegetačním období jednotlivých chráněných druhů rostlin uskutečnily
botanické průzkumy přímo v terénu. Získané výsledky byly předány
zpracovateli územního plánu, aby
mohl pokračovat v práci. Mimo to
ještě probíhají další posuzování,
např. z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, krajinného
rázu atd. Trvá to všechno dost
dlouho, ale s tím nic nenaděláme.
Mimo to se na obci již hromadí další
požadavky do územního plánu, tak
asi jak bude hotova tato změna,
začne se hned na další. Budoucí výstavba však bude jistě limitována
vodními zdroji. Několikaletý vláhový deficit se projevuje i na vodních zdrojích v obci. Prameniště
Zátiší má již tak nízký přítok, že
pokud by nebyl hlavní vodojem dotován vodou z prameniště Pláňka,
část Benecka by již vodu neměla.
Soukromé vrty také nejsou řešením,
každý chce vrtat, ale je zde velké nebezpečí ohrožení jak veřejných vodních zdrojů, tak i historických
soukromých studní. Po poradě s vodohospodáři asi dojde k tomu, že
bude nutno udělat stop stav výstavbě dalších penzionů a ubytovacích kapacit a rezervy v území

Vážení čtenáři Posla,
V tomto vydání našeho zpravodaje
vás opět seznámím s aktuálním
děním v obci. Myslím, že vás bude
zajímat, jak je to s probíhajícími
i připravovanými veřejnými stavbami na území obce, přiblížím vám
postup probíhajících změn územního plánu, několik informací ke
Středisku služeb a protože je před
volbami, tak se krátce ohlédnu za
končícím volebním obdobím.
V Dolních Štěpanicích pokračuje stavba vodovodu, kanalizace
a silnice. Na stavbě se vyskytlo několik větších problémů, které přinesly zdržení celé stavby. Zatím to
ale vypadá, že jak termín zprůjezdnění silnice Štěpanicemi, tak i termín kompletního dokončení stavby
není ohrožen. Znovu bych chtěl na
tomto místě poděkovat Štěpanickým za trpělivost. Věřím, že teď už
to bude jenom lepší a po dokončení
stavby budou mít Štěpanice silnici
i obecní cesty nejlepší z celé obce.
Prakovický most. V minulém vydání Posla jsem trochu popsal vývoj
jednání i podporu pana hejtmana
pro výstavbu nového mostu ještě
v letošním roce. Financování bylo
přislíbeno a vše záleželo na včasném získání stavebního povolení.
Jak už to tak bývá, získat stavební
povolení, to je mnohdy těžší, než
pak samotná stavba. Úředníci jsou
„akurátní“, takže v době, kdy píši
tento příspěvek, je stavební povolení ještě v nedohlednu. Takže je
jasné, že most letos nebude. Na
Krajský úřad jsem proto předal po3
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Slovo starosty
a i proto došlo na opravu Benecké
silnice v minulém a předminulém
roce. Dále je třeba pohlídat v Dolních Štěpanicích příští rok nové povrchy na obecních cestách a vůbec
vše kolem dokončení vodovodu
a kanalizace, aby se to dalo po tom
kopání do pořádku.
Nedávno jsem dostal informaci
z Fondu životního prostředí, že nám
byla schválena žádost o dotaci na
cesty téměř 1 mil. Kč. To je už druhá
dotace na cesty letos, první byla od
kraje 300 tis. Kč, k tomu i něco na
hasiče. Vůbec v dotacích se nám dařilo, každý rok nám něco vyšlo, na
těch cestách je to hodně vidět.
Připraveny jsou projekty na
další akce, je to oprava cesty na Benecku, cyklostezka Rodinný singltrek,
nádrž
na
vodu
pro
zasněžování, rozšíření veřejného
osvětlení, jedná se o chodníku ve
Štěpanicích k Hrabačovu, je třeba
udělat nový pasport komunikací,
pasportizaci veřejného osvětlení,
aktualizovat plán zimní údržby, vyřešit záležitosti kolem pečovatelské
služby, výkup nebo výměny pozemků pod obecními cestami atd,
atd. A samozřejmě bude třeba absolvovat jednání s vlastníky pozemků na nové nájemní smlouvy
v lyžařském areálu. Patnáctileté
smlouvy budou brzo končit. To
všechno a mnoho dalšího čeká na
nové zastupitelstvo po volbách.
Já osobně mám velkou radost
z toho, že se nám podařilo postupně (ne jenom za to minulé volební období) prosadit a realizovat

ponechat pouze pro rodinné domky
k trvalému bydlení obyvatel. Jak to
zajistit ale bude těžké. Dnes téměř
každý, kdo si dává požadavek do
územního plánu, tak tvrdí, jak to
má k trvalému bydlení, a že děti,
atd, atd. Dost často to ale dopadne
tak, že jakmile je pozemek schválen
do ÚP, hned se objevuje v nabídce
realitních kanceláří. Samozřejmě,
že za takovou cenu, že mladí lidé,
kteří by tu chtěli zakotvit, tak na to
prostě peníze nemají. Pozemky skupují zájemci, kteří mají k penězům
jaksi blíž, mnohdy různí spekulanti,
staví zde chalupy a rekreační domy,
trvalé bydliště si k nám z různých
důvodů nedají nikdy. Takže obec
z nich vlastně nic nemá, daňové příjmy jdou jinam. A vlastní pozemky
vhodné k výstavbě pro trvalé bydlení obec nemá. Myslím, že nechat
si zastavět obec rekreačními nebo
komerčními objekty, to není ten
správný směr rozvoje obce.
Jelikož máme konec čtyřletého
volebního období, bylo by na místě
zmínit, co se podařilo v obci udělat.
Já zde ale nechci uvádět výčet
úspěšných akcí. Každý, kdo si všímá
dění kolem sebe, to vidí a sám to
může posoudit. Spíš bych rád zmínil to, co se nestihlo udělat a v čem
by bylo dobré dále pokračovat.
Především je třeba stále tlačit na Liberecký kraj, aby se co nejrychleji
podařilo udělat novou silnici v Mrklově a od Křížovek k Benecku. Díky
dobrým vztahům s vedením kraje,
které se mi podařilo vybudovat, je
nám kraj příznivě nakloněn
4
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s lovo starosty
jejíž práce prochází bez problémů
kontrolami finančního úřadu, kontrolního a finančního výboru i krajských auditů? Jenom proto, že je
něčí příbuzná? Hm, zajímavé. Ale na
doplnění, jak je to s těmi jednateli.
Já sám to dělám, protože to nikdo
jiný dělat nechtěl. Opakovaně jsem
tuto práci nabízel k dispozici, ale
nenašel se nikdo, kdo by měl zájem.
A vedoucí lanové dráhy, ten jednatelem musí být, to je dáno zákonem
o drahách. Takže co s tím? No já si
jsem celkem jist, že po volbách jednatele již dále dělat nebudu, nové
zastupitelstvo si s tím bude muset
nějak poradit. A ještě něco k hospodaření. Kontrolnímu výboru jsem
již před nějakým časem řekl, že
mohou kontrolovat, co se týká Střediska služeb, úplně všechno, klidně
i 15 let nazpět a veškeré doklady
jsou jim k dispozici. Středisko služeb mělo také kontrolu ze strany finančního úřadu, která trvala
několik měsíců a vše bylo v pořádku. A nakonec i krajská kontrola
hospodaření obce, která je každoročně dvakrát, neshledala nikdy
žádných závad. Tak si o tom, milí
čtenáři, udělejte úsudek sami.
A jestli se někdo z vás chce sám přesvědčit, jak transparentní je hospodaření obce nebo Střediska služeb,
může se přihlásit jako člen kontrolního nebo finančního výboru.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem členům končícího zastupitelstva obce. Byl to dobrý tým,
který svým rozhodováním opět posunul obec kupředu a přitom zajis-

akce ve prospěch zlepšení životního
prostředí. Máme plynofikovanou
obec, je jen na občanech, jak toho
využívají, nebo jestli si někteří nadále podkuřují pálením všelijakého
druhořadého paliva. Máme čistírnu
odpadních vod, kanalizaci i nové vodovody ve velké části obce. A od Štěpanic už také brzo poteče v potoce
čistší voda.
Jak už to bývá, před volbami
tradičně zvyšují aktivitu různí komentátoři veškerého dění a ani
u nás tomu není jinak. Obzvlášť
jeden můj dlouholetý příznivec,
fandí mi již asi 15 let. Doputovaly ke
mně informace, že opět obchází
obec s tradičním a dlouholetým tématem a tím je Středisko služeb. Je
zajímavé, že často kriticky poukazuje na věci, které před lety jako zastupitel obce sám podporoval
a hlasoval pro ně. Jedna z věcí, která
ho velmi pálí je, že starosta, vedoucí
lanovky a účetní Střediska služeb
jsou v nějakém příbuzenském poměru. Ale jsme holt malá obec, kde
každý je s někým příbuzný nebo
známý. Tak asi bude nutné opustit
praxi, že přednostně zaměstnáváme místní obyvatele, když to tak
vadí a obec se bude muset pohlédnout po cizích. Radku, bude to tak
vyhovovat? Já mám ovšem názor takový, že pracovníci se mají posuzovat podle jejich schopností a ne je
kádrovat podle toho, s kým jsou příbuzní nebo známí. To byla praxe
minulého režimu a myslel jsem si,
že to skončilo v listopadu 1989.
Nebo snad máme vyhodit účetní,
5
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co v poslu ještě nebylo
til hospodárné a zodpovědné nakládání s veřejnými penězi. O tom
svědčí i to, že se podařilo v obci udělat veliký kus práce a přitom zachovat obecní rozpočet i pokladnu
v dobré kondici pro klidný start nového zastupitelstva. Při sestavování
kandidátky do voleb se zde někteří
ze stávajících zastupitelů znovu objevili. To, že mají chuť pokračovat je

dobrá zpráva, neboť propojení jejich zkušeností s elánem a nápady
těch nových může naši obec obohatit a posunout v rozvoji opět o kousek dál.
Přeji vám všem bystrou hlavu
i vlastní úsudek u voleb.
Ing. Jaroslav Mejsnar, starosta

Co v Poslu ještě nebylo!?
Vážení čtenáři Posla,
po dlouhých letech jsem se rozhodl napsat pár řádků do našeho obecního
zpravodaje. Určitě se k mnohým z vás doneslo, že existuje skupinka lidí,
kterým se nelíbí současné hospodaření s obecními financemi a majetkem.
Nutno říci, že impulsem k tomu dali sami dlouholetí zaměstnanci obecní
firmy Středisko služeb Benecko s. r. o. provozující obecní lyžařský areál.
Z kraje roku 2015 jsem se náhodně potkal v Jilemnici s jedním z dlouholetých zaměstnanců obecní firmy. Pohovořili jsme o všem možném,
a protože mám rád humor víc než politiku a z vážných záležitostí si dovedu
udělat legraci, tak jsem se ho zeptal, jak funguje „starostův rodinný podnik“ na obecním úřadě. To, co mi na mou otázku odpověděl, zde nelze publikovat. Z jeho odpovědi mi totiž přešel mráz po zádech. Někteří z Vás
možná vědí, že nejdůležitější posty v „obecní firmě“ starosta obsadil svými
příbuznými. Prvním jednatelem je sám starosta, druhým jednatelem je náčelník lanové dráhy - starostův švagr a účetnictví zpracovává starostova sestřenice. Takový stav není nic proti zákonu. Zákon na takovouto situaci
nepamatuje, a proto je to v podstatě v pořádku. Je to pouze etický problém.
Řecký filosof Seneca řekl: „Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.“ Je pochopitelné, že ten kdo v sobě žádný stud nemá, tak ho nějaký Seneca nezajímá.
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
p. Zdeněk Trýzna podal žádost o informace o Středisko služeb Benecko s.
r. o. Tato žádost způsobila na obecním úřadě poprask ne-li zděšení. Zdeněk
Trýzna byl totiž první, kdo za 16 let existence tohoto zákona využil. Díky
tomu vznikla neuvěřitelná emailová korespondence mezi žadatelem o informace a obecní radou. Nelze popisovat úplně vše, protože k tom by bylo
6

POSELČ4-10092018.qxp_Sestava 1 10.09.18 15:16 Stránka 7

co v poslu ještě nebylo
potřeba pro celého Posla. Stačí vybrat to nejdůležitější. Cituji odpověď
obecní rady na žádost od poskytnutí informací:
Vážený pane Trýzna,
Obecní rada obce Benecko projednala na svém zasedání dne 4. 3. 2015
Vaši žádost o poskytnutí informací o Středisko služeb Benecko s. r. o.
Rada konstatuje, že na poskytnutí požadovaných informací nemáte
právní nárok a z tohoto důvodu Vám nebudou poskytnuty. Středisko
služeb Benecko s. r. o. není veřejnou institucí a nehospodaří s veřejnými
prostředky. Je to standardní obchodní společnost jako jakákoli jiná
firma bez ohledu na to, kdo je jejím zakladatelem. Poskytnutím Vámi
požadovaných údajů by se poskytovatel mohl dopustit porušení zákona.
Za obecní radu Ing. Jaroslav Mejsnar, starosta
Tuto korespondenci lze hodnotit jako neustálé odmítání dodržet zákon
o svobodném přístupu k informacím. Když žadatel Zdeněk Trýzna vycítil,
že se na obecním úřadě pravdy nedomůže, oslovil veřejného ochránce práv
ombudsmana v Brně, jak že to s tou obecní firmou vlastně je. Z odpovědi
kanceláře ombudsmana vybírám opět to nejpodstatnější: „Pokud jde o podstatu Vaší žádosti, zda Středisko služeb Benecko s. r. o. je, či není veřejnou
institucí, z dosavadní judikatury vyplývá pět kritérií, při jejich splnění se
jedná o veřejnou instituci mající postavení subjektu podle §2 zákona číslo
106/1999 Sb.“ Všech pět těchto kritérií vyjadřuje skutečnost, že Středisko
služeb Benecko s. r. o. je veřejnou institucí a hospodaří s veřejnými prostředky.
Jinými slovy řečeno, je to přesně naopak než starosta sdělil žadateli.
V Poslu č. 2 z roku 2015 starosta na toto téma napsal: „Právní postavení
takovéto společnosti je stejné jako kterékoli jiné soukromé obchodní společnosti.“
Sečteno a podtrženo: Váš starosta písemně sdělil nepravdu jednotlivému žadateli a posléze i veřejnosti v Poslu.
Za éry současného starosty se zde nepochybně udělalo mnoho dobrého, o tom není sporu. Psát o tom, co je špatně, není úkolem starosty ale
úkolem opozice.
Letos na podzim proběhnou komunální volby. Je pouze na nás všech,
zda podpoří současný dlouholetý systém netransparentnosti, tajnůstkaření a neochoty poskytovat pravdivé informace svým občanům, nebo zda
zvolí takové lidi, kteří budou prosazovat otevřenou a transparentní politiku, která v oblasti financí bude platit dvojnásob.
Mějte se hezky a nenechte se udržovat v nevědomosti.
S pozdravem Radomír Kynčl

7
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zastupitelstvo
Zápis z 24. veřejného zasedání OZ,
konaného dne 27. 6. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko
od 17. 00 hodin.
24. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:07
hodin. Přivítal přítomné hosty zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 10, omluveni Mgr. R. Braunová, M. Hendrych, J. Hervert, M. Janatová a S. Klimenta.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: P. Šochovský, M. Zelinka,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje: a) navržený program zasedání, b) ověřovatele zápisu: P. Šochovský, M. Zelinka, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 23. OZ ze dne 9. 5. 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 23. Veřejného zasedání OZ Benecko,
které se konalo dne 9. 5. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 14. 5., 5. 6. a 18. 6. 2018. Ing. D. Hásková – za co jsou peníze za kompenzace za lesy na území KRNAP – náhrada za daň z nemovitostí. Starosta seznámil přítomné se zápisem
z OR ze dne 18. 6. 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 14. 5.,
5. 6. a 18. 6. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Projednání rekonstrukce kotelny a veřejných WC v Domě služeb. Starosta
seznámil přítomné se stávajícím stavem veřejných WC a kotelny v Domě
služeb – oboje je původní z 90 let, bylo by vhodné uvažovat o rekonstrukci. Pak předal slovo p. Wohankovi, který se o WC a kotelnu stará.
Pan Wohanka představil vizualizaci WC. V kotelně je navrhován kondenzační plynový kotel. Byly osloveny firmy na zpracování nabídek.
8
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Návrh usnesení:
Souhlas s rekonstrukcí WC a kotelny v Domě služeb, o konkrétních nabídkách a termínech realizace bude rozhodovat nové zastupitelstvo.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4) schváleno.
5) Projednání prací na Štěpanickém hradě. Na hradě je třeba opravit střechu na věži. Uvnitř věže instalovat dřevěnou podlahu a upravit nádvoří.
Všechny tyto úpravy přispějí k zlepšení zázemí při pořádání různých
akcí na hradě.
Návrh usnesení:
Souhlas s výše popsanými úpravami v prostorách hradu.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5) schváleno.
6) Účetní a rozpočtové záležitosti.
6a) Změna rozpočtu č. 3/2018 – rozpočtové opatření č. 3
Příjmy: 4116 Ost. neinv. přijaté transfery (Kompenzace ztrát obcím na
území KRNAP) /+/ 44 365 Kč, 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů
/+/300 000 Kč (oprava komunikace Dolní Benecko, Rychlov), 4122
Neinv. přijaté transfery od krajů /+/ 26 544 Kč (obnova, doplnění
oprava prostředků PO). 2279 Záležitosti ost. drah /-/ 370 909 Kč. Přesuny mezi paragrafy 2279, 3635, 3639, 6171, 6409. Výdaje: 2212 Silnice
/+/ 44365 Kč, 2212 Silnice /+/ 300 000 Kč, 5512 Požární ochrana /+/ 26
544 Kč, 3639 Komunální služby /-/ 370 909 Kč. Přesuny mezi paragrafy
a položkami: paragraf: 2212, 3113, 3419, 3639, 5512, 6171, 6399, 6409.
Změnou č. 3 rozpočtové opatření č. 3 nebudou navýšeny příjmy ani výdaje rozpočtu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2018 – rozpočtové
opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 a) schváleno.
6b) Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2017.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem kontroly hospodaření obce za
rok 2017. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je k nahlédnutí na obecním úřadu a je zveřejněna na úřední desce obce. Při
kontrole hospodaření obce za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání byla
9
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zjištěna rizika poměrového ukazatele – podíl pohledávek, podíl závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na
celkovém majetku územního celku.
Obecní zastupitelstvo bere Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 na vědomí.
7) Závěrečný účet obce za rok 2017. Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem závěrečnému účtu obce za rok 2017. Podklady pro Závěrečný účet
Obce Benecko za rok 2017 jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a Návrh
závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně příloh je zveřejněn na
úřední desce obce. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby,
údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,
včetně tvorby a použití peněžních fondů v podrobném členění a obsahu, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům
krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům
a k hospodaření dalších osob. Součástí Závěrečného účtu obce je
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelé vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením Obce Benecko
za rok 2017 bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Obce Benecko za
rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7) schváleno.
8) Účetní závěrka obce za rok 2017. Zastupitelé byli seznámeni s podklady pro účetní závěrku za rok 2017. Podklady pro účetní závěrku
jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a jsou zveřejněny na úřední desce
obce. Účetní závěrku obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu.
Po schválení účetní závěrky bude převeden Výsledek hospodaření
431/432.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují Účetní závěrku Obce Benecko k rozvahovému dni
31. 12. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8) schváleno.
9) Informace o stavbě vodovodu a kanalizace v Dolních Štěpanicích.
Stavba má mírný skluz. S pokládkou finální vrstvy asfaltu od Hrabačova k Pile se počítá do konce prázdnin. Od mostu směrem po vodojem na konci září. V bočních uličkách se nedaří skloubit průjezdnost
s hlavní silnicí. Stavební čety musejí pokračovat v pracích souběžně na
10
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několika místech. Pokračují práce na opěrných zdích, hotové betonové
římsy jsou podmínkou pro asfaltování silnice. Obecní zastupitelstvo
bere na vědomí.
10) Informace o Středisku služeb Benecko. Starosta seznámil přítomné
s činností Střediska služeb. Práce pokračují podle harmonogramu
prací, které schválila OR. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Různé.
11a)Most v Prakovicích – s vedením LK byla dojednána realizace mostu v letošním roce z důvodu využití uzavírky provozu v DŠ. Letošní termín je
však ohrožen, neboť z mnoha důvodů (vyjmutí pozemků z LPF,
ochrana přírody, stavební řízení) je předpoklad získání stavebního povolení až na září, což je pro zahájení stavby pozdě. Pro obyvatele obce
je však nepřijatelné akceptovat další rok objízdné trasy přes Vrchlabí
včetně autobusových linek.
Návrh usnesení:
V případě nerealizace stavby mostu v letošním roce, bude Obec Benecko
požadovat výstavbu provizorního mostu na dobu výstavby nového
mostu pro zachování obslužnosti obce.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 a) schváleno.
11b) ZŠ rozšířila svůj požadavek na renovaci jídelny na Benecku a výměnu
části nábytku v DŠ také o podlahu v jídelně na Benecku. Finanční navýšení je o 100 000 Kč. Z diskuze vyplynulo, že bude vhodnější rekonstrukci podlahy převést do příštího roku.
Návrh usnesení:
Souhlas s původním požadavkem škol.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 b) schváleno.
11c)Žádost p. MUDr. Kuželové o vypínání veřejného osvětlení v letních měsících – řešeno na minulém OZ. Starosta projednal s p. Kuželovou
názor zastupitelů. Žadatelka sama uznala potřebnost svícení VO vzhledem ke stávající situaci v DŠ (výkopové práce, bezpečnost).
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11d)Anonymní stížnost na motorkáře v DŠ. Starosta oslovil motorkáře,
schůze klubu ještě neproběhla, se starosty okolních obcí projednával
vytipování vhodné lokality. Z diskuze vyplynulo, že bude sledováno,
11
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zda se situace zlepšila. V opačném případě, bude nutno věc řešit se
správou KRNAP, ŽP a Policií ČR.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11e)Směna pozemku s MUDr. V. Zavřelem v DŠ. Byly ověřeny hranice chodníku, není zde kolize s pozemkem určeném ke směně. Po zveřejnění
záměru o směně rozhodne obecní zastupitelstvo.
Návrh usnesení:
Souhlas se zveřejněním záměru směny pozemků s panem Zavřelem.
Výsledek hlasování: pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 e) schváleno.
11f) Byl projeven zájem o koupi p. p. č. 123/2 k. ú. Dolní Štěpanice. Obec
pozemek nevyužije.
Návrh usnesení:
Souhlas se zveřejněním záměru prodeje pozemku.
Výsledek hlasování: pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 f) schváleno.
11g) Byl projeven zájem o odkoupení pozemku p. p. č. 375 v k. ú. Mrklov.
Pozemek je součástí většího komplexu obecních pozemků. Prodej tohoto pozemku v současné době není žádoucí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí pozemek nenabízet.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 g) schváleno.
11h)KSSLK požádala o vyjádření ohledně zimní chemické údržby silnic v obcích ležících na území KRNAP popřípadě v ochranném pásmu. Chemická
údržba horských komunikací se běžně provádí v Alpských zemích i v nejvyšších polohách hor již několik desetiletí. Přínosem je zkvalitnění sjízdnosti ( netvoří se silná vrstva najetého sněhu, následně hluboké výtluky
a rolety). Po zimním období nezůstávají vrstvy posypového materiálu,
který zvyšuje prašnost a dostává se na okolní pozemky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s prováděním zimní chemické údržby krajských
komunikací na území Obce Benecko na zkušební dobu.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 h) schváleno.
11i) Zveřejňování zápisů z jednání OR na úřední desce. Vzhledem k nařízení GDPR nám bylo doporučeno zápisy z jednání OR nezveřejňovat.
12
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Návrh usnesení:
Souhlas s nezveřejňováním zápisů z jednání OR na úřední desce.
Výsledek hlasování : Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 i) schváleno.
11j) Autobusová čekárna u mostu v DŠ. Vzhledem k rekonstrukci chodníků
a komunikací v DŠ padl návrh i na výměnu čekárny. Zastupitelé DŠ
zjistí názor obyvatel Dolních Štěpanic a poté bude rozhodnuto zda pořizovat novou čekárnu.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11k)Žádost pana K. Tomáše na změnu v připojení na kanalizaci v DŠ. Přípojka povede směrem ke škole částečně po obecním pozemku.
Návrh usnesení:
Souhlas se změnou řešení připojení novostavby RD na kanalizaci po
obecním pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 1 (K. Tomáš).
Usnesení č. 11 k) schváleno.
11l) Mgr. V. Mejsnarová - Jilemnicko – svazek obcí nabízí obcím připojení
se k dotačnímu programu na pořízení domovních kontejnerů na tříděný odpad a jejich vývoz ( papír, plast ). Místostarosta prověří výhody
a nevýhody tohoto systému a o dalším postupu rozhodne OR.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11m)Pan T. Petrák – kdy se bude dělat plot u školy v DŠ a co parkoviště u Sokolovny? Starosta – chodník a oplocení je plánováno na konec srpna
a během září. Na povrch parkoviště u Sokolovny se počítá s asfaltem.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11n)Pan Z. Hanuš z Benecka poděkoval za investice do cest na Rychlově.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11p)Pan M. Wohanka – připomenul opravu truhlíků na kytky před Domem
služeb a nátěr Krakonoše. Dále uvedl, že byl osloven s požadavkem nákupu nových hrnců do školní kuchyně na Benecku. Starosta se nad
tímto pozastavil, proč škola řeší vybavení kuchyně přes třetí osobu,
která s tím nemá nic společného. Dále starosta uvedl, že požadavky
školy na vybavení kuchyně byly vždy přednostně řešeny ( v nedávné
době nový robot, sporák, plynofikace kuchyně ). Starosta ještě uvedl,
že se týdně několikrát potkává s vedením školy a žádný požadavek na
uvedené téma nezazněl. Proto věc prověří, ale určitě to není téma,
13

POSELČ4-10092018.qxp_Sestava 1 10.09.18 15:16 Stránka 14

společenská kronika
které by mělo řešit OZ. Další dotaz p. Wohanky –proč nám Jilemnice
neplatí za vodu z vodního zdroje Bátovka? Starosta odpověděl, že
vodní zdroj Bátovka je na pozemcích města Jilemnice.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11r) Pan J. Honců Mrklov- cesta do Betléma vrchem je v hrozném stavu.
Starosta – bude se tam stavět ještě jeden RD, potom bude cesta opravena.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Závěr. Starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:45 ukončil zasedání zastupitelstva.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v květnu 2018
Miloslav Plůcha, Zákoutí
Věra Kordová, Benecko
František Faistaver, Dolní Štěpanice
Věra Fajstavrová, Dolní Štěpanice
Bohuslav Pohořalý, Dolní Štěpanice
Arnošt Udatný, Benecko
Marie Braunová, Štěpanická Lhota
Mária Hendrychová, Horní Štěpanice
Marta Kuželová, Dolní Štěpanice

90 let
87 let
84 let
84 let
79 let
77 let
77 let
75 let
70 let

Jubilea v červnu 2018
Zdeňka Kynčlová, Horní Štěpanice
Oldřich Menec, Dolní Štěpanice
Lidmila Nožičková, Benecko
Ida Kochová, Dolní Štěpanice
Josef Novák, Dolní Štěpanice
Zdenka Jeriová, Mrklov
Zdeněk Kraus, Dolní Štěpanice
Bohuslav Pochop, Štěpanická Lhota
Antonie Veselá, Mrklov
Jana Šírová, Mrklov
Václav Pohořalý, Dolní Štěpanice

85 let
84 let
83 let
82 let
81 let
78 let
77 let
77 let
75 let
70 let
70 let
14
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obecní volby

OBECNÍ VOLBY
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ
STRANA LIDOVÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
1. Ing. Jaroslav Mejsnar, 57, OSVČ, Benecko, Bez politické příslušnosti, KDU ČSL
2. Bc. Zdeněk Jebavý, 50, technik SŽDC, Horní Štěpanice, Bez politické příslušnosti, NK
3. Martin Pohořalý, 48, operátor třídění dřeva, Dolní Štěpanice, Bez politické příslušnosti,
NK
4. Mgr. Veronika Mejsnarová, 29, manager, Mrklov, Bez politické příslušnosti, NK
5. Monika Janatová, 53, účetní, Benecko, Bez politické příslušnosti, KDU-ČSL
6. Marek Hendrych, 48, správce, Horní Štěpanice, Bez politické příslušnosti, KDU-ČSL
7. Pavel Šochovský, 54, OSVČ, Benecko, Bez politické příslušnosti, NK
8. Miroslav Zelinka, 39, dělník, Mrklov, Bez politické příslušnosti, NK
9. Jan Gerstner, 46, dělník, Benecko, Bez politické příslušnosti, NK
10. Bc. Dominik Brožek, 32, OSVČ, Benecko, Bez politické příslušnosti, NK
11. Josef Urbanec, 25, technik, Zákoutí, Bez politické příslušnosti, KDU-ČSL
12. Ing. Eva Zvelebilová, 37, chemik, potravinář, Rychlov, Bez politické příslušnosti, NK
13. Jiří Kučera, 50, dělník, Dolní Štěpanice, Bez politické příslušnosti, NK
14. Olga Urbancová, 49, zaměstnanec České Pošty s. p., Benecko, Bez politické příslušnosti,
KDU-ČSL
15. Ing. Magda Koubová, 25, OSVČ, Dolní Štěpanice, Bez politické příslušnosti, KDU-ČSL

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
1. Miroslav Wohanka, 69, Důchodce, OSVČ, Benecko, Bez politické příslušnosti
Vážení spoluobčané, rozhodl jsem se kandidovat do obecního zastupitelstva V naší obci z důvodu, abych měI více možností prosadit sve záměry. Ty se týkají zkrášlení celé naší obce. Např. obec nám začíná ve velké
míře zarůstat různými nálety a to zamezuje výhledům do kraje. Moje aktivity by se samozřejmě týkaly pouze obecních pozemků. Dalším bodem
jsou senioři v naší obci. Jejich počet v obci stále stoupá, ale mnoho se pro
ně nedělá. Takže po vzoru jinych obcí bych nás chtěl s podporou obce dát
dohromady a pořádat různé přednášky, setkání, výlety a da|ší.
Děkuji za pozornost a podporu Wohanka Miroslav

15

POSELČ4-10092018.qxp_Sestava 1 10.09.18 15:16 Stránka 16

obecní volby
PRO OBEC
1. Ing. Mgr. Aneta Fechtnerová Ph. D., 34, odborný pracovník státní správy KRNAP,
Dolní Štěpanice, BEZPP
2. Ing. Dana Hásková, 28, rada SPÚ ČR – krajinář (na rodičovské dovolené), Horní Štěpanice, BEZPP
3. Daniela Dobešová, 38, podnikatel, Dolní Štěpanice, BEZPP
4. Radek Hanuš, 42, OSVČ, Benecko, BEZPP
5. Kamil Tomáš, 45, zámečník, Dolní Štěpanice, BEZPP
6. Ondřej Smolík, 26, zaměstnanec ve Škoda auto Vrchlabí, Horní Štěpanice, BEZPP
7. Radomír Kynčl, 56, OSVČ, Dolní Štěpanice, BEZPP
8. Milan Erlebach, 43, zámečník, Horní Štěpanice, BEZPP
9. Petr Wiesner, 26, pracovník v zemědělství, Mrklov, BEZPP
10. Monika Erlebachová, 44, grafický designer, Horní Štěpanice, BEZPP
11. Leona Mohrová, 45, zástupce ředitele – Oblastní charita Jilemnice, Dolní Štěpanice,
BEZPP
12. Jan Kolman, 37, OSVČ, Dolní Štěpanice, BEZPP
13. Jiří Harcuba, 54, OSVČ, Mrklov, BEZPP
14. Vladimír Šír, 47, OSVČ, Mrklov, BEZPP
15. Daniel Honců, 24, svářeč, Dolní Štěpanice, BEZPP
Vážení občané obce Benecko,
rádi bychom Vám představili kandidátní listinu za sdružení nezávislých
kandidátů, která je sestavena z občanů bez politické příslušnosti, pro nadcházející komunální volby. Lze na ní najít jména kandidátů, která již znáte,
ale také mnoho jmen nových. Nejedná se o žádnou politickou stranu
a každý kandidát může vystupovat sám za sebe.
Mezi naše priority řadíme využívání dotačních titulů, pozvolný rozvoj obce
s ohledem na zachování jejího malebného horského rázu, podporu místních spolků podílejících se na kulturním dění ve všech částech obce. Samozřejmostí je zajištění údržby a rozvoj místních komunikací, veřejného
osvětlení, veřejných prostor, dětských hřišť, zábavných a naučných stezek,
škol a školek.
Chceme, aby se všem v naší obci žilo spokojeně.
Vaši kandidáti do OZ

Články na pokračování z nedostatku místa budou možná v příštím
čísle.
Redakce
16
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svatba na hradě

Pohádková svatba
na hradě ve Štěpanicích
Z HRADNÍHO DENÍČKU PANÍ RUPRECHTY
pomocí Kamila Tomáše, který nám
na hrad dovezl věci potřebné pro
naše „svatební dovádění“. Nesmím
také zapomenout na svého osobního řidiče Vincka, který mě se
svými koňmi ukrytými pod kapotou
jeho kočáru vozí všude tam, kam
potřebuji.
V pohádkovém lese na děti čekaly další postavičky: Karkulka
(Míša Janoušková), hastrmanky
(Adéla Janoušková a Sára Tomášová), čarodějnice (Nataša Sedláčková a Markétka Petráková). Na
samotném konci pohádkové cesty
čekalo na děti „bezkonkurenční
peklo“ s čerty (Dan Honců a Roman
Šulc) a sexy čerticí (jméno ponecháme utajeno, aby z důvodu prozrazení neměli v pekle narváno).
U vstupu se s dětmi vítaly
Magda Znamenáčková a Magda Fléglová. Na Dupárně byly dětem v dílničkách k rukám Iveta Hanušová
a slečna Janička.
Pro děti jste, milé maminky
a babičky, napekly spoustu dobrých
koláčů, muffinů a svatebních koláčků. Velký dík patří šikovným hospodyňkám:
Evičce
Müllerové,
Magdě Fléglové, Míše Tomášové, Libušce Koudelkové, Božence Malíkové, Nataše Sedláčkové a dalším.

Milí přátelé,
v sobotu 16. června jsem, díky Vám,
prožila svůj krásný svatební den. Na
svatbě jsem měla tolik dětí, že jsem
je nemohla ani spočítat. Velká účast
mě velice mile překvapila a rovněž
tak kladné ohlasy ze strany návštěvníků.
Co by však bílá paní Ruprechta
byla bez svých hostů a pomocníků,
bez svého galantního rytíře Huberta? Právě jim všem patří velký
dík za to, že s přípravou svatby Ruprechtě pomohli. Velký dík proto
patří Hubertovi (Michal Kava), Krakonošovi (Josef Koudelka), Trautenberkovi (Tomáš Janoušek), hajnému
(Josef Kuba), čarodějnici Žanetě
(Zdeňka Andělová), Luciferovi (Martin Tomáš), ponikelské bábě (Libuška Koudelková), Anči (Marie
Cepková), Kubovi (Martin Skopeček), hastrmance Slávince (Marta
Kolmanová), čertici Belzebě (Věra
Pichová), Raráškovi (Verunka Kubátová), služkám Bětuškám (Andrejka
Kubátová a Lenička Maternová), čarodějnicím učnicím (Monička Petráková a Šárka Dolejší). Nesmím
zapomenout na své družičky
Aničku a Madlenku Kolmanovy a Johanku Dobešovou.
Velký kus práce a dřiny stojí za
17
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svatba na hradě
všem návštěvníkům, kteří odevzdali
svůj „desátek“ do hradní pokladny.
Slibuji, že hradní pokladnu nikdo
nevytuneluje. Spolu s naším pokladem bude sloužit pro děti na dárečky na příští rok. Děkuji
sponzorům: Jaroslavu Koudelkovi,
Petru Andělovi, společnosti DELFI
REHAB, spol. s r. o. a společnosti
DOBITO s. r. o.
Na sobotu 15. září pro vás, milé
děti, uspořádáme stezku odvahy,
pokud nám počasí bude přát. Děti
budou rozděleny do tří skupin:

Paní Evička Erlebachová pro
děti uháčkovala krásné ozdůbky,
paní Káťa Veselá pro mě vytvořila
svatební kytičku, která byla nádherná, oběma tímto moc děkuji.
Děkujeme za kostýmy, které nám
zapůjčila paní Pavlína Maternová.
Občerstvení na Dupárně zajistili hasiči z Horních Štěpanic, za což také
moc děkujeme. Rovněž patří dík
Obci Benecko, protože podporuje
své občany v pořádání akcí pro děti
a dovolila nám, abychom to na
hradě „řádně rozjeli“.
Možná jsem na někoho zapomněla, paměť už mi neslouží jako za
mlada. Ale vzhledem ke svému věku
676 let mi to, prosím pěkně, odpusťte.
Věřím, že i Vy jste u nás na
hradě byli spokojeni a příští rok se
k nám vrátíte. Budu za to moc ráda,
budeme tu na vás všichni opět
čekat.
Dostojím svému slibu, který
jsem dala ponikelské bábě, a budu
Hubertovi poctivě přidávat do pití
kouzelné bejlí, aby se mi narodilo
děťátko, které si tak moc přeji.
Milí rodiče, ještě bych Vás
chtěla poprosit, abyste poslali vymalované obrázky svých dětí. Hubert se dneska vydal s krumpáčem
(půjčil si ho od hajného) hledat štěpanický poklad. Nebude trvat
dlouho a poklad bude na světě.
Ráda bych se o náš poklad rozdělila
s dětmi, které nám zašlou vymalované obrázky (z obrázků si uděláme
na hradě výstavu).
Na závěr musím poděkovat

1. pro děti 1 až 3 roky
(odchod v 17. 00–17. 30h),
2. pro děti 4 až 7 let
(odchod v 18. 00–18. 30h),
3. pro děti od 8 do 15 let
(odchod v 19. 00–19. 30h).
Na konci stezky budou na děti
čekat dárky. Se stezkou odvahy spojíme i opékání buřtů. Nebudou tu
chybět ani přátelé Ruprechty: Krakonoš, Trautenberk, hajný, Karkulka, čarodějnice Žaneta a další.
V současné době se na hradě
připravujeme na stezku odvahy: vyrábíme dárečky pro děti, Hubert vykopává štěpanický poklad a já
vyrábím pro děti zábavnou hru
Hradní putování, aneb Co vše se
událo na hradě štěpanickém. Také
sepisuji své paměti, protože bych
chtěla při nejbližší příležitosti přečíst dětem pohádku-pověst o tom,
jak Jan z Valdštejna ke svému panství přišel. Vzpomínám na příběhy,
které mi vyprávěla má babička
Marie, která se narodila ve středo18
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d en dětí
věku roku 1304.
Tímto se s Vámi, milí přátelé,
loučím a těším se na další setkání

s Vámi, i dětmi. Z celého srdce všem
moc děkuji.
Vaše Ruprechta

Na závěr bych připojila vyjádření majitele společnosti DOBITO s. r. o.
Martina Skopečka (specialisty na systémy platebních karet). Toho nápad
organizátorky akce – přiblížit lidem historii hradu současně s představením pro děti, ve kterém vystupuje bílá paní – nadchl natolik, že se rozhodl
projekt ve významné míře finančně podpořit.
„Je to skvělý nápad, vytvořit novodobou pověst o bílé paní Ruprechtě,
která se narodila ve středověku za vlády Valdštejnů a na hradě žije dodnes.
Navíc propojení s krkonošskými bytostmi – Krakonošem, Trautenberkem,
Ančou, Kubou, hajným, ponikelskou bábou a dalšími pohádkovými bytostmi spjatými s Krkonošemi – považuji za dobrou myšlenku. A když jsem
se dozvěděl, že celou akci financuje „Ruprechta“, jak se říká „z vlastní
kapsy“, neváhal jsem a oslovil ji se svou nabídkou.“

DEN DĚTÍ
Začalo to tím, že jsme se ve čtvrtek 31. 5. sešli před školou. Hned jsme
se začali ubytovávat po celé škole. Pak jsme šli ven a začali probíhat přípravy na hru s názvem „Živý počítač“. Postavili jsme jeden velký počítač
a snažili se pochopit,
jak funguje. Po chvilce
zpívání začala stopovaná. Nejdřív se vydala
první skupina, co připravovala a po nějaké
chvilce i druhá skupina, která plnila
úkoly. Vrátili jsme se
za tmy, a jako kdyby se
nic nedělo, jsme se šli
normálně připravit ke
spaní a páťáci se přestěhovali do jídelny.
19
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d en dětí
Okolo půlnoci jsme
byli vzbuzeni a posláni
na „bojovku“ okolo
školy. Nejmenovaní žáci
z páté třídy se báli.
Potom někdy po půlnoci
jsme měli druhou večeři. Pak nám paní ředitelka
vyprávěla
pohádku.
Ráno když jsme se
vzbudili, tak jsme měli
rozcvičku s paní učitelkou Brožkovou. Po snídani jsme šli (5. třída)
připravovat do lesa hru
pro mladší děti. Školka
byla ze všech skupin
nejhodnější. Z naší hry
si všichni odnesli část
pokladu a pamětní list.
Kvůli únavě většina dětí
odešla po obědě domů.
Všichni jsme si to každopádně užili. Škoda
jen, že se my z páté třídy
nemůžeme těšit na
příští rok.
Poděkování patří
všem rodičům a učitelům, co se účastnili.
Lída Gerstnerová,
Eliška Zvelebilová,
David Fantík
a Matyas Diaz
z páté třídy

20
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b enecká pouť

14. BENECKÁ
POUŤ

28–29. 7. 2018

Po skoro týdenních přípravách jsme v sobotu dopoledne otevřeli prostranství u kapličky, pro širokou veřejnost. Za krásného počasí se přišlo podívat mnoho lidí. Atrakce – obří skluzavka, houpačky a kolotoč byly
neustále obsazeny. Odpoledne proběhla hasičská soutěž – požární útok
o „Benecký pohár“. Soutěžilo celkem 16 týmů ve čtyřech kategoriích. Gratulace naším mužům z Benecka – druhé místo! Druhý tým Benecko 70 +
(věk) který předvedl pěkný útok. Věkový součet tohoto týmu je 515 roků!
Gratulujeme a smekáme nad výkonem.
Po soutěži pouť pokračovala zábavou až do časných ranních hodin.
V neděli ráno bohoslužba u kapličky svatého Huberta, po té volné pokračování naší pouti až do pozdních odpoledních hodin.
Velký dík všem členům SDH, ale i nečlenům, kteří se podíleli na přípravách, průběhu, úklidu celé naší akce. Dále: OÚ Benecko, všem kteří
nám zapůjčili atrakce, majitelům pozemků za bezplatný pronájem, pan
Hanuš Lukáš věnoval „nový“ motor pro kolotoč.

21
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benecká pouť

Ohlasy hostů – někteří chválili, někteří kritizovali, i ti kteří se této
akce osobně nezúčastnili. Zkrátka není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem!
Na závěr: celá akce se zdařila, počasí nám přálo, no a těšíme se na
příští již 15. pouť 2019.
Hasiči Benecko, Šochovský Pavel, velitel a Janata Miroslav, starosta

24
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hsk benecko

A JE PO PRÁZDNINÁCH…
Žactvo HSK Benecko celé léto poctivě trénovalo 2–3× týdně pod vedením pana Holmana. Kdo nebyl zrovna někde na prázdninách, trénoval běh,
kolo, inliny.
Poslední týden o prázdninách se uskutečnilo plánované soustředění.
Domovem se na chvíli dětem stala chata Barka. Kdo byl doma, účastnil se.
Sešli jsme se v počtu čtyři chlapci, tři děvčata, dvě prťata, dvě trenérky. A že
jsme toho stihli! Den začínal ranní rozcvičkou, pak hurá na snídani. Protahování, dopolední trénink, oběd, odpočinek, protahování, odpolední trénink, večeře a ani po večeři ještě nebyl oddych. Trénovali jsme sílu,
koordinaci pohybů, obratnost, běhali jsme, posilovali jsme, soutěžili jsme,
hráli jsme hry.
Stihli jsme dvakrát inline brusle, za trénink jsme najezdili 15–20km,
svezení lanovkou a poté výjezd na Mísečky, večerní výšlap na Žalý s čelovkami, s holemi kolem Žalého, bazén…
Nejvíce si děti užily výběhů do sjezdovky, ty byly totiž za odměnu. Zapomenutá mikina, lahev na pití, pozdní příchod, sprosté slovo… Někteří
chlapci běhali několikrát denně, někteří si i naběhávali do zásoby a některé
děti byly solidární, a ač nemusely, běžely. Držely partu a o tom to je!
A víte, kdy byly nejhodnější? Když měli chvilku na své mobily. To jsme si
mysleli, že jsme bez dětí. Počasí nám přálo, soustředění předčilo naše očekávání, vše děti zvládly na jedničku, užili jsme si dost legrace a za odměnu
jsme měli grilovačku u Holubců, za kterou moc děkujeme. A teď už nám
začínají každý víkend přespolní běhy. Přejeme, ať to běhá!
Eva Šírová a Petra Pravečková

23
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Nový školní rok 2018–2019
jsme zahájili přivítáním pěti nových prvňáčků. Děti přišly s novými aktovkami a s úsměvem na rtech. Po úvodním slově pana starosty dostaly děti
drobné dárky, kufříky s vybavením pro 1. třídu a rodiče plno nových informací o chodu školy a školní družině. Potom se všichni žáci školy přesunuli
do nově zrekonstruované jídelny, kde
na všechny čekala sladká svačina.
Chceme touto cestou poděkovat
panu starostovi a našim zastupitelům za jejich podporu a starost
o naše školy. Zaměstnancům Střediska služeb Benecko za práci, kterou
vykonávají pro naše školy a pomoc
při realizaci nové jídelny, panu Pavlu
Šochovskému za výrobu krásného
nábytku dle našich nákresů a panu
Michalu Urbancovi za jeho práci, bez
které bychom rekonstrukci nedokončili.
Mgr. Alena Šírová

Veronika Urbancová, Hugo Hervert, Anna Hanušová, Anežka Möhwaldová, Sofie Krejčová
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škola

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
2018-2019
Doba prázdnin je nenávratně za námi. Chvíle odpočinku, sluníčka a sladkého lenošení teď vystřídají školní povinnosti. První den ve škole bývá plný
očekávání, radostných setkání a také seznamování. Se začínajícím školním
rokem vždy vítáme prvňáky a přijímáme je do svých řad. Letos nám přibylo
šest nových kamarádů.

Šimon Podgórski, Jan Lukeš, Michaela Erika Votrubová, Štěpán Mejsnar, Adam Lukeš,
Jan Erlebach a paní učitelka Mgr. Jaroslava Machová

Každý rok se snažíme během prázdnin zvelebit prostory naší malé a historií prostoupené školy. Tentokrát máme nové stoly a židle ve školní jídelně.
Děti si tedy pochutnají v příjemnějším prostředí. To by se neobešlo bez podpory obecních zastupitelů, kterým opět rádi posíláme naše vřelé díky.
Přejeme dětem a rodičům žáků stávajících, ale i vám, kteří jste k nám
chodili, ať máte úspěšný školní rok.
Mgr. Marie Šírová
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Krkonoše

v pražském vlasteneckém
časopise z r. 1811

Josef Svátek
dokončení

Příspěvek k poznání Krkonoš a jejich obyvatel
Obyvatelé Krkonoš pocházejí z kmene nejstarších obyvatelů Čech, asi
z Hermandurů. Když Čechové ovládli jejich zemi, odešli tito obyvatelé do
krkonošských hor a zůstávali zde chráněni ode všech vpádů, protože nikdo
se nechtěl usadit v krajině, která byla tak drsná a pustá. Proto si udrželi tito
horští obyvatelé dlouho své původní vlastnosti a ještě nyní se liší mravy
a zvyky od ostatních Čechů. Drsné počasí na horách způsobilo, že obyvatelé
zde byli odděleni od jakéhokoliv styku s krajem a jednotvárnost ve způsobu
života je jim tak vžitá, že jsou zcela spokojeni se svým stavem, který by jinak
musil být nesnesitelný.
Již na začátku podzimu se zde začíná zima s prudkostí, která bývá
v kraji až v lednu. V této době se dostavují sněžné severní větry a sněží zde
tak silně, že sníh pokrývá zemi na dva lokty. V říjnu je v Krkonoších většinou již tuhá zima. Obyvatelé se potom zavírají do svých chýší a žijí ze zásoby potravin, které si předtím nashromáždili. Jedí ponejvíce zeleninu
a brambory. Jejich dobytek je s nimi pod společnou střechou. Mléko, sýr
a máslo zlepšují stravu těchto lidí. Zabývají se předením a tkalcovstvím,
což je jejich hlavní práce. Když se přiblíží zimní měsíce, je všechno pokryto
vysoko sněhem. V té době nejsou vidět chýše, nýbrž jen údolí a kopce. Můžeme jít přes střechy chalup, právě tak jako po jiné planině a není třeba se
obávat, že se proboříme, protože prudkými mrazy je sníh tvrdý jako kámen.
K vyznačení cesty od jednoho místa od jednoho místa k druhému jsou, aby
bylo možno zpozorovat obydlí, stavěny vysoké tyče jako ukazatelé směru,
po které cestě nutno jít. Když jsou tyto tyče zakryty novým sněhem, jsou
připevňovány k nim jiné tyče a tak se děje neustále, takže ukazatelé cesty
nezřídka dosahují výšky 9 až 12 sáhů. (1, 778 m). Pro snadnější chůzi ve
sněhu připevňují si obyvatelé Krkonoš na obuv sněžnice, jimiž mohou procházet sněhem rychle a pohodlně. Také na cestách, pokrytých zkypřeným
sněhem nejsou chodci tak snadno vystaveni pádu, když se pohybují rychle
28
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r ybrcoul
a jen tak je zabráněno uvíznutí ve spoustě sněhu.
Tak jako v této době neustávající mrazy způsobují lidem zde mnoho
zla, tak i doba tání, jež potom následuje, je neméně svízelná a nebezpečná.
Když nastane obleva, s vrchů se valí nesmírné množství sněhu a řítí se obrovskou silou do míst, jež jsou níže položena. Při tomto strašném přírodním
zjevu ztratili život mnozí lidé, kteří přišli bez nebezpečí do těchto krajin,
kde padají hromady sněhu s úbočí dolů. Památný je onen smutný příběh,
jenž se stal na začátku tohoto století.
Lesník šel se svým adjunktem a loveckým psem do Obřího dolu, aby tu
ulovili nějakou zvěř. Dospěli pod svah skály a chystali se vystoupit na kopec,
když tu se při nastávající oblevě uvolnilo velké množství sněhu s vrcholku,
zřítilo se dolů a pokrylo oba myslivce i se psem přes pět sáhů vysoko. Bylo
nemožné se vyprostit, protože tíže sněhu byla značná a zasypaní nemohli
vědět, na kterou stranu by se měli vyprostit, aby nezacházeli spíš do větší
hloubky. V této zoufalé poloze začal pes namáhat všechny své síly, aby prorazil sněhem. Plazil se sněhovou pokrývkou a pokoušel se najít východ. Lesnický adjunkt, jenž to zpozoroval, následoval psa a tak, jako pes, prorážel
ještě kyprý sníh. Plížil se za psem a konečně za jeho vedení dospěl k východu
zasypané cesty. Nyní spěchal do nejbližší vesnice a žádal obyvatele, aby pomohli jeho zasypanému pánovi. Běželi k popsanému místu a snažili se odstranit nakupený sníh a nešťastníka vyprostit. Nalezli jej, ale byl již mrtev.
Obyvatelé Krkonoš musí snášet tato nebezpečí a obtíže. Přece však zůstávají ve svých sídlech. Vědí, že odtud nemohou být zahnáni žádným nepřítelem, protože drsné podnebí a neúrodná půda nemohou nikoho lehce
zlákat, aby se tu usadil. Zvyklí na málo životních potřeb jsou spokojeni se
svým skromným způsobem života a neusilují o pohodlí nebo nadbytek, poněvadž znají jen to, co člověka činí spokojeným ve stavu jednoduchosti.
Zřídka se zde vyskytují nemoci, které jsou způsobeny přepychem a změkčilostí. Mírné požívání jednoduchých potravin a požívání silných léčivých
bylin způsobují u nich dlouhé zdraví a spokojené nitro je příčinou jejich vysokého stáří, které v těchto horách není řídké. V jedině chalupě bydlí děd se
svými pravnuky a při pohřbu je často u hrobu několik set osob z jedné rodiny.
Tak viděl před 207 lety neznámý autor, když chtěl naše hory přiblížit
svým čtenářům. I dnes jeho vylíčení má svou cenu a význam, a to nejen dokumentární. Svědčí o zájmu, který byl v té době Krkonoším v literatuře věnován a ukazuje, že podrobné a informativní dílo lékaře dr. J. K. E. Hosera
o Krkonoších, vydané r. 1803 ve dvou svazcích, nebylo jediným literárním
výtvorem, zabývajícím se Krkonošemi a vyšlým na začátku 19. století.
Článek z Horských pramenů r. 1945, ročník II, č. 3, str. 42
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Staročeské posvícení
na venkově

Zikmund Winter

První, jimž na statku se oznámilo, že posvícení se blíží, byla drobná zvířata domácí. Čtyři neděle před slavností prasátka, husy, kachny zavřely se
na krmník; ostatní drobotině jako kapounům, kuřatům a morčatům dáváno od té chvíle hojnější zrno na zob.
Ubožátka ta měla tedy posvícení nejdříve. Za to hospodyni a čeledi dvě
neděle před slavností nastávala práce nepříjemná. Bylo poklízení po stavení,
po komorách; vnitř i zevně čistě bíleno, myto, práno. Hospodáři v ty dny nejraději konali práci na poli. Aby mouka čerstvá byla, sedláci dávali až týden
před posvícením pšenice několik korců semlíti; onačejší sedlák zajel si s obilím
až do Prahy, kdež za ně nakoupil koření, nádob i mlsek. V pátek před posvícením dělala hospodyně koláče, ku kteréž práci sestry, švakrové, kmotry a jiné
příbuzné se sešly, každá ovšem na pomoc trošek másla, mléka, tvarohu nesouc. S tím strávili celou noc na sobotu. Když potom den sobotní nastal, od milého rána děvečky, chlapci i kde kdo roznášeli koláče zároveň zvouce na
posvícení. Týž den sedlák jel pro pivo do panského pivovaru a vezl s sebou hromadu koláčů pro sládka, podstaršího a spílečného. Rychtáři bylo v sobotní den
podařiti koláči v zámku všecky paní, písaře, ba i vrátné a dráby. Zatím, co sedlák byl na cestě pro pivo, doma bylo vraždění nekřesťanské. Přišeltě řezník
a zabiv vepře i sto liber těžkého nebo dva menší, spolu dva nebo tři skopce,
všecko zdělal na maso. Rovně tak i kuchařky, v některých statcích schválně na
to zjednané, vraždily hejno hus, kachen, holoubat.
V sobotu přišli první hosté: byli to žebráci a tuláci všelijací. Za nimi přicházeli všelicí mistrové poctivých řemesel, jako krejčí, ševci, řemenáři, zámečníci, truhláři; cokoli kdo dělal, to vše až do soboty doma nechal a pak
přinesl, by selských koláčů dostal.
A konečně byla tu neděle. S nejranějším jitrem přišli na statek rodiče
nebo příbuzní selské čeledi. Sedlák jich sice nepozval, ale přijal je jak tak
přece. Odcházeje do kostela na mši sedlák vrata dokořán otevřel, aby zvaní
hosté volně mohli vjeti. Než se vrátil z kostela, bylo tu hostí už plno. Byla-li
ves nedaleko města, přicházeli také měšťané s rodinami do selského statku,
jen tak „pro známosť.“
V poledne počal se oběd. Jídel bylo do syta. Sedlák a selka ustavičně každého hostě přes tu chvíli pobízeli, „jezte, beřte si, co se líbí a pijte“ říkajíce. Při
jídlech pečitých sedláci stavěli na stůl hostem pálené neboli rosolku, u zámožnějších medovina i víno se nalévalo. Ke konci dávalo se rozličné ovoce,
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víno ve hroznech a ořechy lískové, tyto prý na Přemysla knížete. Při obědě
rozléhala se všecka ves muzikami. Při stole se vedl veselý hovor, který pepřili
všelijakými vtipy; hovořilo se pak nejraději o věcech domácích a obecných.
V minulém století mrzívalo naše venkovany, že měšťáci u českého stolu při
českém božím daru hovořili jazykem cizím. Vždyť prý naši předkové ani krále
ani biskupa v zemi míti nechtěli, jenž by jazyka jejich neznal, a že snad dosaváde žádný národ tak hloupý není, aby za ten jazyk se styděl, který vlastní
matka ozvučila, aby se styděl se za tu vlasť, která mu chleba dává.
U mnohých sedláků se podávalo koncem minulého století po obědě již
také ona „asijská strojba coafe“, káva cukrem dobře slazená. Večer v neděli
šlo se do krčmy k muzice; hospodář s hospodyní i s hostmi všemi, kteří mu
zbyli. Tu v krčmě rozliční odtud i onanud staří známí po celý rok se neviděvše ze statkův i chalup, kdež byli po hostinu, se scházeli a vítali.
V pondělí o posvícení nejprve vstala hospodyně s kuchařkou, aby ustrojila hostem snídaní. V starších dobách bylo teplé pivo snídaním posvícenským (polévka z piva); ale před sto lety skoro všude podávali již onu
„asijskou strojbu cofae“, na kterou mnozí, že jest drahá, horká, nezdravá,
nevražili. Po teplém snídaní podal sedlák ještě „něco od masa“ se studeným
nápojem svým hostům a pojed s nimi ubíral se do chrámu na služby boží
za mrtvé. Byl-li chrámek přes pole, jelo se na vozech. Chrámový dozvuk selského posvícení býval velmi něžný. Nejprve všichni vesničané se rozešli po
hřbitově, každý navštívil hroby svých milých. Tu se modlili a rozmlouvali,
zdali za rok ještě jednou se tu sejdou. Když pak vešli do kostela, dávali
všichni hojně na modlení. Dlouhou chvíli po mši trvalo, než přečetl kněz
všecky otčenášky. Po mši smutečné, při níž mrtvých předků vzpomínáno,
šli vesničané procesím do kostnice. Cestou popěván žalm „miserére“,
a v kostnici se kněz modlil kropě a podkuřuje kosti tu složené. Po té světil
na hřbitově hroby, a slavnost skonána v kostele modlitbou „Zdrávas královno“.
V poledne byl oběd kratší než v neděli, po němž hosté se rozešli.
Z Hospodářské čítanky vydané v Chrudimi roku 1892.

BENECKÉ POSVÍCENÍ

dr. M. Gerstner

Předchozí článek z dob minulých jsem nevybral náhodou. Blíží se září,
a to si pamatuji, že babička se zmiňovala o beneckém posvícení. Upekla
bábovku a buchty a čekala v neděli návštěvy z přízně, známých i rekreační
pražské hosty. Buď jim uvařila podle přání čáj, nebo pravou kávu. Pak se
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nabízelo něco k zakousnutí z pečiva a hlavně se povídalo, vzpomínalo
a možná nepřítomné i trochu zdrblo. Ale to jsem tenkrát tak nějak neregistroval, už jsme měli s Jendou a dalšími kamarády své plány. Škoda, teď
bych mohl podat podrobnější zprávu o průběhu hodování.
V žádném případě nebyly takové přípravy a vyváření jako v otištěném
článku. Je to samozřejmé, na horách nebylo tak blahobytně jako v kraji,
přesto se posvícení i na Benecku drželo. Možná, že ještě jsou pamětníci,
možná i dnes posvícení někde drží. Kdyby se tak ještě někdo zmínil nebo
vzpomenul. Ale napadlo mi, že by nebylo tak od věci, benecké posvícení
zase obnovit. Samozřejmě, že dříve Benecko nemělo pouť, tak světili posvícení. My dnes sice pouť nově máme koncem července, ale neškodilo by
v září posvícení zase zavést. U kapličky máme k těmto účelům vytvořené
prostředí a podmínky na shromáždění lidstva, i bohoslužba je tu o pouti
taky zavedená a muzika tu může být, a v domácnostech se může slavit
třeba až skoro jako v kraji.
Teď jen kdy by to mělo být, kterou neděli či už i sobotu, protože v pondělí musíme do práce. Takže trochu historie: Koncem šedesátých let 18.
století byl odveden k c. k. armádě Baltazar Šír z Benecka z čísla 4. Byl vycvičen ke službě u kyrysníků a za své víc jak třicetileté služby zažil spíše
více špatného, když v útočné euforii zabíjel nejen protivníky, ale i civilisty
a možná i děti. Po návratu ve své závěti založil nadaci pro chudé benecké
děti a odkázal také 50 zl. k. m. na zhotovení kamenného kříže. Kříž byl postaven na dolním Benecku blízko čísel 11 a 69 sedmého července roku 1819.
Když byl již kříž velmi sešlý, byl opraven z nákladu Františka Šíra z čísla 13
v roce 1866. V neděli dne 23. září téhož roku odpoledne přišli s procesím
na Benecko štěpanický farář Alois Kafka a kaplan Josef Pacholík a posvětili
kříž nově opravený.
Současně tu byla posvěcena nově vyřezaná socha „Blahoslavené rodičky Boží Panny Marie“ a potom byla v slavném procesí nazpět do kostela
nesena družičkami, kde byla umístěna na pobočním tak zvaném Beneckém oltáři.
V tento slavný den pro budoucí vždy trvající památku prohlásil velebný
pan farář štěpanický Alois Kafka posvícení obyvatelům na Benecku vždy tu
něděli před svátkem sv. Václava, patrona českého. Letos je tedy posvícení
na Benecku shodou okolností také 23. září. Čili je to svátek pohyblivý. Výraz
posvícení není tedy od nějakého svícení, ale od data posvěcení nějaké
skulptury, kaple, kostela, studánky.
Tenhle kříž byl roku 1917 převezen k Jindrově skále a postaven tam
15. 7. u cesty na pozemku Jana Krauze z čísla 62 na místě bývalého dřevěného křížku. Na jeho dřívější místo dal svým nákladem postavit nový žulový kříž pan Emil Braun, obchodník z Varnsdorfu a benecký rodák. Tento
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nový kříž byl posvěcen o posvícení roku 1917. A aby nebyl tomu všemu
konec, kříž u Jindrovy skály, opravený v roce 1996 a podruhé posvěcený biskupem Otčenáškem 19. 7. 1998, byl v roce 2003 rozmetán autem s opilým
řidičem, ale ztlumil rozpadnutím náraz, takže šofér stačil zmizet, 14 dní
byl nezvěstný a pak tvrdil, že mu byl vůz ukraden. Nic jsme mu neprokázali, natož odpovědné instituce, takže náklady na opravu kříže nesla obec.
Aby se podobné neopakovalo, přemístili jsme kříž na obecní pozemek
u kapličky, byl opraven a v roce 2005 o první benecké pouti už po třetí vysvěcen. Platí však posvěcení z roku 1866, kdy je původ Beneckého posvícení
vyhlášený a to platí doposud, vždy v neděli v září před svátkem sv. Václava,
letos už 152 výročí.
Tak neváhejte, je na přípravy deset dní času, co to je vesnice bez posvícení.

Vzpomínání
na dědečka legionáře
dokončení

Po návratu z války žil jako před válkou. S babičkou tkalcovali – měli
dva stavy, děda pracoval i v lese a se synem Františkem chodili sekat trávu
a sušit seno na horách, protože každá bouda měla k pohostinství ještě hospodářství. Doma měli ve chlívku tři kozy a asi pět slepic, ale to už byla
hlavně starost dětí. Mimo práci děda hrál na klarinet v „Truc kapele“ kapelníka Milka Hanče, (pozdějšího budovatele Hančovy boudy) s Antonínem
Gottsteinem ze mlejna (pozdějšího lyžařského olympionika). Jména ostatních členů kapely se nám nepodařilo zjistit, je to už přeci jenom dávno. Fotografie je asi z roku 1920 až 21, protože na ní má děda ještě dlouhý
legionářský vous. Mám velké podezření, že klarinet putoval s dědou
i v Rusku, protože muzikanti tam byli v legionářských kapelách vítáni.
Takže v tom pytli, co si přivezl, asi inštrument taky měl.
Hned po válce se přihlásil do „Družiny Československých legionářů“
v Praze, členem byl od 24. 10. 1920. Na fotografii je ještě s dlouhými vousy,
nyní už trochu zkrácenými, které se už kolem krku omotat nedaly. V legitimaci je uváděn jako rotný hospodář. Později byla Družina přejmenována na
„Československou obec legionářskou“ a ještě později na „Svaz protifašistických
bojovníků“, dnes je to „Svaz bojovníků za svobodu“, což je výstižnější.
Časem se děti z chalupy rozběhly do světa. Nejstarší Marie se vdala za
Jana Langhamera z Jilemnice, vyučeného knihtiskaře a odstěhovali se do
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Prahy. Děti neměli. Frantík se vyučil ševcem, ale dlouhá léta byl pošmistrem
ve Vítkovicích. Oženil se s Annou Matouškovou z Horních Štěpanic, měli
jednoho syna Fandu, který stále žije na Levínku. Syn Josef byl krejčí. Poprvé
se oženil s Annou Brádlerovou z Vrchlabí, se kterou měl pět dětí. Frantu,
Jarku a Josefa. Když se narodila dvojčata Miloslav a Anička, maminka při
porodu zemřela. Otec se znovu oženil s Martou Neumannovou z Vítkovic,
která vychovala osiřelá dvojčata a pak se jim narodila dcera Hana, která
žije v Teplicích jako Hánová. Dcera Anička zemřela v jednatřiceti letech
v Trutnově, bratr řečený Mirek je hoteliér v. v. a dlouholetý starosta beneckých hasičů. Bratr Franta byl v Trutnově na ředitelství Texlenu, později provázel převážně německé turisty po Krkonoších. Jarka žil ve Vrchlabí,
v Liberci a pak v Hradci byl policajt, v důchodu vynikající průvodce a tlumočník do němčiny. On k nám přivedl družební hasiče z Beneckensteinu.
Josef byl vysokoškolský profesor v Praze a teď žije v Boleslavi a měl jedinou
dceru Janu. Dědova dcera Božka pracovala v Praze, kde se provdala za
Františka Nepraše, se kterým měla syna Jana, dnes je v důchodu. Anna také
pracovala v Praze, byla panskou i u režiséra Martina Friče, kterého často
navštěvoval kolega Vladimír Slavínský. Anna se seznámila s Otakarem Juříčkem, spolu měli dceru Zuzanu – to jsem já, pak se rozvedli a maminka
pak žila na Levínku a ze vztahu s Josefem Braunem-Hospodářem se narodila dcera Jiřina, provdaná Jindřišková. Ta již zemřela, ale její syn Jan bydlí
s rodinou na Levínku v Hospodářově domě. Jeho bratr Tomáš s rodinou
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žije v Horní Branné. Další dědův syn Bohumil se oženil s Amálií Vanclovou
z Křižlic. Měli tři syny, Petra, Pavla a Milka. Bohumil pracoval v údržbě,
pěkně maloval a žili ve Vrchlabí. Syn Petr býval se svou ženou Jarčou častým návštěvníkem zábav na Rudé Hvězdě, (dnes zase hotel Kubát). Už také
zemřeli, a i jeho bratr Pavel. Poslední dědův syn Jaroslav se poprvé oženil
s Annou Hiršálkovou z Markvartic u Sobotky a měli dvě dcery, Jaroslavu
a Alenu. Podruhé se oženil s Němkou z Vítkovic Marií Fiedlerovou a měli
syna Jaroslava, je lékařem v Německu. Děda měl ještě bratry Josefa, Arnošta a Jana, ale to by bylo další povídání, rod Josefa také žije na Levínku.
Asi proto se Levínku říká Urbancdorf.
V roce 1947, 5. až 7. 7. se konal IV. Manifestační sjezd Československé
obce legionářské v Praze pod záštitou a za účasti prezidenta dr. Eduarda
Beneše. Sjezdu se dědeček zúčastnil a ze kterého jsou i fotografie. Byly to tři
dny, které připomněly všem, co všechno legionáři podstoupili v letech 1914
až 1920 pro svobodu naší země. Do Prahy se sjelo víc jak 11 tisíc legionářů.
Byla přehlídka zborovských hrdinů a legionářů ruských, účast byla též legionářů italských a francouzských, bojovníci za osvobození Slovenska uzavírali průvod. Přehlídky se zúčastnili i příslušníci II. odboje v čele
s generálem Ludvíkem Svobodou. Spolu s legionáři zde pochodovali hrdinové od Sokolova, Bílé Cerekve, Kijeva, Dukly, Tobruku, od břehů kanálu La
Manche a odjinud, kam všude zanesl osud spojenecké bojovníky v II. světové
válce a s nimi naše československé vojáky. Pozornost budily oddíly bojov36
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níků ze Španělska, letců z Velké Británie a početná skupina žen- příslušnic
armády, které se stejnou měrou zasloužily o naši svobodu.
Škoda, že toto vzpomínání je jen útržkovité. Možná, že jsme se jen málo
ptali, i když chápu, že si dědeček hrůzy války nerad připomínal. Mám jen
jeho zápisník, kam si zaznamenával jen data, kudy jeli. Ale s tím jste už byli
seznámeni, podrobnosti byly přidány z Kroniky 5. pluku T. G. Masaryka. Až
na malé nepatrnosti se data shodují, ale to bylo způsobeno dlouhými přesuny útvarů po železnici.
Dědeček s babičkou stále žili na Levínku, sice vítkovickém, ale v těsném
sousedství beneckého. Babička zemřela v roce 1967, o dědu pečovala pak moje
maminka a také dcera Božka z Prahy až do jeho smrti 21. 6. 1970 v nedožitých
devadesáti čtyřech letech. Narodil se 21. listopadu 1877, takže mu chybělo pět
měsíců do jubilea. Byl celkem do vysokého stáří zdravý, jen poslední týden
hodně spal a zemřel ve spánku. Jak se říká: „Kdo neublížil, tiše umírá.“
Dodatek: A pak že neexistují náhody. 30. března 2017 jsem si udělala výlet
do Nové Paky. I když jsem tam byla několikrát a obě musea jsem vždy navštívila, stejně jsem tam zašla i tentokrát. Tam nás upozornili na Legiovlak stojící na nádraží. Náhoda spočívá v tom, že zrovna jsem psala článek do
beneckého zpravodaje „Vzpomínání na dědečka legionáře“. Těchto několik vagónů historického vzhledu a vybavení doprovázelo několik dobrovolníků
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v tehdejších uniformách legionářů. Jen v jednom vagonu bylo informační středisko s počítačem, a zde mě obsluha vytiskla údaje o dědečkovi, které jsem
ještě nevěděla. Ale vám jsem je už všechny na pokračování sdělila.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o vypravení tohoto
vlaku po mnoha republikových nádražích, ale hlavně těm, kteří ve vlaku
prováděli a odpovídali na otázky, podávali informace, pokud někdo hledal
příbuzné. Ještě jednou moc děkuji, že mi ve vlakové informační kanceláři vytiskli i dědovu složku. Dozvěděla jsem se, kolikátého a kde byl zajat, jen rok
nevědí. V rakouské armádě sloužil v 87. pěším pluku, zkrátka i další údaje
o své válečné cestě, které nám děda nikdy neřekl. Chtěla bych si tu cestu
projet aspoň na mapě, na cestování po takové části zeměkoule už nemám
čas ani peníze.
Takže náhoda skutečně zapracovala, i když moudří lidé tvrdí, že náhody neexistují, či snad zázraky?, ale ty prý taky né. Asi bych se o vlaku dozvěděla později a jela bych za ním třeba do Trutnova. Ale ať tak či tak –
hlavně že jsem byla ve správný čas na správném místě.
Zrovna jako byl můj dědeček, ale on nám pomáhal navíc vybojovat svobodu. Díky jemu, i všem ostatním, jemu podobným.
Zuzka Strnádková-Juřičková
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Krása minerálního světa
ZE SBÍRKY JAROSLAVA F. Z DOLNÍCH ŠTĚPANIC
Křemen s kalcitem
naleziště:
tvrdost:
barva:
velikost:
stáří:
zpracování:
užití:

Frýdštejn
5–6 (Mohse)
matný, neprůhledný
50 × 50 mm
1, 5 až 2 miliardy let
řezání, broušení,
leštění
Nachází se na celém
světě. Pohlcuje, ukládá,
uvolňuje a reguluje
energii. Čistí
a uzdravuje jednotlivé
orgány, současně vede
k hlubokému
pročištění duše
a mysli.

Achát, SiO2
naleziště:
tvrdost:
barva:
velikost:
stáří:
zpracování:
použití:
užití:

Brazilie
6, 5–7 (Mohse)
žluto-hnědý
50 × 42 mm
1, 5 až 2 miliardy let
řezání, broušení,
leštění
ve šperkařství
jako kámen je schopný
konejšit a uklidňovat,
pů- sobí sice pomalu,
ale poskytuje velikou
sílu, kterou nám
dodává, citovou,
tělesnou a rozumovou
rovnováhu.
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