Benešovice a Lom – stru né historické milníky
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P edpokládá se založení obou vesni ek Benešovice a Lom, a to na d ležité
zemské stezce vedoucí od Prahy p es Rokycany a Starou Plze (dnešní
Starý Plzenec), Stezka pokra ovala dále v trase Lobzy, Pletím a Damnov a
stá ící se k severu p es eku Mži na Planou až k hranicím s N meckem u
Chebu, a dále na Bamberg.
První písemná zmínka o Benešovicích a Lomu a tedy potvrzené datum
jejich vzniku se nachází v zakládací listin kladrubského kláštera od
p emyslovského panovníka, knížete Vladislava I., kde jsou ob vsi výslovn
vyjmuty z majetku kláštera. Ob vsi byly tedy p evedeny do majetku
pražské kapituly. D vodem je z ejm ú ast vsí na vybudování, udržování a
hlídání zemské stezky, ímž t mto vsím vzniklo právo neplatit ur itou dobu
dan . Benešovice a Lom ale vznikly z ejm ješt o 20 až 30 let d íve ve
vazb na výše zmín nou zemskou stezku.
Zemská stezka se z Damnova sm rem k Tachovu m ní a pokra uje dále
kratší cestou na Bamberg.
Kon í d vody „ochrany“ ady vsí p ed dan mi ležících na zemské stezce.
Lom se spolu s n kterými dalšími se stává majetkem kladrubského kláštera.
Benešovice ale z stávají i nadále minimáln další století v majetku pražské
kapituly, která nad vsí vykonává správu prost ednictvím církevních prelát
z kaple sv.Vav ince ve Staré Plzni.
Král Václav I. p edb žn v nuje kladrubskému klášteru ves Benešovice
jako odm nu za dary poskytnuté klášterem vlada i na íšský sn m
v Augsburku
Kladrubský klášter definitivn získává Benešovice darovací listinou
vydanou v Regensburg dne 20 íjna 1239.
Téhož roku papež eho IX. potvrzuje ve své listin kladrubskému klášteru
jeho majetek, jehož sou ástí jsou i vsi Benešovice a Lom, které leží na
významné mezinárodní komunikaci, což p inášelo klášteru nemalý
hospodá ský prosp ch. Brzy také v Benešovicích vystav l vlastní
hospodá ský dv r v západní ásti obce
Z dobových pramen (zápis ze soudní p e o tzv. Panský mlýn mezi
Št pánem z Benešovic a Janem, opatem k ížovnického kláštera ze St íbra
lze usoudit, že ne všechny statky v Benešovicích pat í pouze klášteru.
N které z ejm vlastnily svobodní sedláci, možná i nižší šlechtici.
B hem tohoto období nastává ada zm n tras zemské stezky. Zejména po
p ipojení Horních Falcí k echám, byla cesta p es n odklon na severním
sm rem až k Norimberku. Cest se pro její d ležitost p ezdívalo mezi
N mci Zlatá stezka.
A i když Lom pozd ji z trasy stezky vypadl, v Benešovicích provoz
mnohonásobn nar stá díky další úprav cesty sm rem p es St íbro (na úkor
konkuren ních Kladrub) a stávají pro klášter ješt d ležit jší a pro
hospodá sky tém nedocenitelné.
osudy Benešovic a Lomu se rozchází, protože Lom (zvaný eský Lom) se
áste n vymanil z klášterního majetku. V zápisech se objevuje jméno
zemana Gerundi de Lom a v roce 1379 pak jméno P ibyslava z Lomu a
Nykowa, kterému pat ily 4 mlýny. Od r. 1381 vlastní majetek rytí Sezima
z Lomy (z ejm P ibyslav v syn)
je poznamenáno husitskými válkami. Po dobytí kladrubského kláštera
Janem Žižkou v r.1421, prchají mniši s opatem do bavorského

Regensburgu. Samotný klášter v nuje Žižka svému p íteli Petru Zmrzlíkovi.
U Kladrub se následn zdržuje Zikmund, jež má v úmyslu dobýt klášter.
Vým nou za pen žní obnos pot ebný k udržování svého vojska si vyp j uje
od Švamberk a místo splácení dluh jim umož uje získat p íslušník m
podíl na majetku kláštera. Proto je opušt ny majetek kláštera je zachvácen
šlechtou. Benešovice jsou r.1421 zastaveny Janu Hanovcovi, pat ícího do
borské v tve mocného šlechtického rodu Švamberk . Podíl tohoto rodu na
d chodech plynoucí z výnos vsi Benešovice je zmi ován ješt v r.1477
Lom nebo jeho ást je i po roce 1420 v držení menších feudál , kte í m li
sídlo v menší tvrzi, jejíž poloha ale není zdokladována. V roce 1437 tuto
tvrz kupuje od rytí e Sezimy m š an Hanuš May i se dv ma dvory od
sedlák . Následuje rychlé st ídání vlastník t chto majetk .
Po husitských válkách je Lom majetkov rozd len mezi kladrubský klášter,
majitele místní tvrze a borské Švamberky. Ti pak (Bohuslav ze Švamberka)
v roce 1482 získávají od krále Vladislava Jagellonského i ást Lomu pat ící
klášteru
Kon í výhradní správa Benešovic strany Švamberk , a - opat Prokop
z Balkova jako zástupce kladrubského zboží z izuje tzv. nápravu, tj.
možnost pronájmu klášterního dvora „nápravníkovi“ z ad nižší šlechty,
jemuž z toho vyplývá v i klášteru i ada povinností.
Švamberkové ale necht jí ztratit sv j vliv na Benešovice a další vsi ve své
správ , takže se snaží z klášterem udržovat dobré vztahy (smlouva o
vzájemném p átelství z r.1486)
Majiteli lomského zemanského statku jsou v roce 1478 uvád ni brat i Janek,
Bohuslav a Šimon z neznámého šlechtického rodu
Po smrti Elšky , dcery Kostenpíra z stává lomská tvrz neobydlena a je
zbo ena.
Klášter získává Benešovice zp t do svého majetku, když Jind ich ze
Švamberka postupuje je zp t .
Klášter je finan n vy erpán po oprav klášterního chrámu a n kolika
pr chodech drancujících vojsk. Jsou op t zastavovány i prodávány vsi
pat ící do jeho majetku a majetek op t získávají p ednostn Švamberkové.
Benešovice jsou spole n s Holost evy, Lobzy a Výrovem na p íkaz císa e
Ferdinanda I. p ipojeny k Boru. Stejn tak i ást Lomu pat ící klášteru.
Stejný osud potkává r.1574 a 1578 další vsi, když Rudolf II. rozprodává
majetek kláštera (který mu dluží na daních) jako zástavu op t Švamberk m.
Klášteru ale z stává v Benešovicích klášterní dv r s podanými, kte í zde
pracovali. Ten pronajímá ad po sob následujících zeman , kte í zde
hospoda í s r znými výsledky.
Švamberkové jednají o vrácení Benešovic do majetku kláštera, ale špatná
finan ní situace mnich to nedovoluje, protože konvent vyho el. I proto
následn Benešovice kupují pánové ze Širdingu (Schirdingu) sídlící
v Ošelín .
Od poloviny 16. století, r.1558, kdy kupuje Ji ík z P íchovský ze Svojšína
ást majetku v Lomu, za íná nar stat vliv a majetek tam jšího rodu
P íchovských a ti kupují dále r.1653 od kláštera 4 statky v Lomu.
Od té doby z stává Lom jako obec nadlouho ve vlastnictví svojšínské
vrchnosti.
na po átku století jsou Benešovice spravovány Schirdingy.
Benešovice jsou ale již v r.1624 vráceny klášteru, protože Schirding m jako
p íznivc m protestantské šlechty je majetek zkonfiskován. T icetiletá válka,
která pak kon í 1648, p ináší do vsí bídu, jsou zpustošeny a lidé opoušt jí
své statky, nebo nemají ani na zasetí obilí. Opušt né dvory skupují
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p ekupníci z m st a dále je draze prodávají p edevším n meckým
dosídlenc m. V Benešov (Benešovicích) žilo tehdy 9 sedlák a 5
chalupník . Na klášterním dvo e je evidováno 5 lidí. Církevn pat ily
Benešovice k farnímu kostelu v Holost evech, berní rula udává tehdy
celkem 113 „duší“.
V rámci habsburské pocírkevní politiky se kladrubský klášter postupn
vymanil z dluh a op t spravuje navrácený majetek a zkonfiskované vsi.
Proto klášter nepovoluje v robotní povinnosti benešovických sedlák a
postupn i zvyšuje povinnosti a odvody
Situace se zhoršuje ješt sedmiletou válkou mezi Rakouskem a Pruskem
(1756-1763) a i do Benešovic p ichází op t bída a hlad.
je definitivn zrušen kladrubský klášter a jeho majetek v etn Benešovic
p ebírá Císa ská a královská eská administrace státních statk .
nastupuje osvícenský panovník Josef II. a ruší poddanskou povinnost.
Robota jako taková ale z stává, ale od r.1784 bylo možno její zrušení za
„pen žitou náhradu“, což využívá v r.1790 i obec Benešovice
se koná dražba budov a majetku kladrubského kláštera. Kupcem celého
panství se stává generálmajor císa ských vojsk. Ten vytvá í rozsáhlý
administrativní aparát a ten vymáhá na Benešovicích d ív jší dluh za
neodpracovanou naturální robotu. Sedláci hájí svá práva u soud. P e trvá
s r znými výsledky 7 let a nakonec je vy ešena ke spokojenosti
benešovických.
v Benešovicích je 27 dom a 190 obyvatel
revolu ní rok, je definitivn zrušena robotní povinnost i naturální a pen žní
platy, kterými bylo obyvatelstvo zužováno n kolik staletí
ve vsi žijí p evážn zem d lci, z emeslník je uvád n jen ková , truhlá a
obuvník. Rozši uje se výroba d ev ného uhlí z okolních les
za ala stavba železni ní lokálky mezi Svojšínem a Borem u Tachova. Byla
z ízena železni ní zastávka nedaleko Lomu
zbo ení staré cihelny, která stávala nad velkostatkem
veliká vich ice napáchala zna né škody v Lomu
stavba obecního vodovodu
první sv tová válka se podepsala i na obyvatelích Lomu a Prašky, nebo
narukovalo 89 muž a 30 z nich se nevrátilo
na základ eskoslovenské pozemkové reformy byl odebrán lomský statek
hrab ti Junker - Bohatovi a prodán bývalému legioná i Václavu Hešíkovi,
což bylo považováno místními n meckými obyvateli za akt „ echizace
obce“
stavba nové hasi ské zbrojnice v Lomu
všeobecná hospodá ská krize a nezam stnanost postihla i obec Lom
št rkování cesty mezi Lomem a Praškou
vybudovaná nová cesta ke škole v Lomu a položena kanalizace
zamítnutí stavby obecního domu v Pražce
již 5. íjna 1938 n mecké prapory zdviženými pravicemi ( eští obyvatelé
byli v té dob již nucen odst hováni). „ eská Lom“ se stal sou ástí
velkon mecké íše pod názvem Lohm
obsazení Benešovic americkou armádou. Odsun n mc zp t prob hl již
b hem roku 1945
v obci vzniká Jednotné zem d lské družstvo. P i jeho provozu jsou využiti i
noví dosídlenci z vnitrozemí ech
státní statek Kladruby zakládá v Benešovicích st edisko živo išné výroby.

dochází ke slou ení Benešovic s obcí Lom
v Benešovicích probíhá stavba velkokapacitního kravína pro 550 dojnic.
v akci Z se na návsi staví vodní nádrž v etn okrasného par íku
úprava návsi v Lomu a kanalizace v délce 30 m
dokon ení nedod lku z p edešlého roku u požární zbrojnice, ekárny a
úpravy návsi v Lomu
pokra ují opravy dom a zahrad obyvatel obce Benešovice, dochází
k poni ení par íku v souvislosti s bouráním staré budovy teletníku
stavba potrubí tranzitního plynovodu kolem Benešovic
rekonstrukce ve ejného osv tlení v Lomu
výb r staveništ pro budování slíbeného kulturního domu
P esun kapli ky. P i úpravách trasy silnice E 50 (nyn jší silnice II/605)
musela být p emíst na barokní kapli ka zasv cená Pann Marii. Stavební
firma Transfera kapli ku p esunula o 82 metr jižn . Hlavní komunikace
nyní prochází st edem Benešovic a d lí zástavbu na dv ásti
otev ení kulturního domu se sálem a jevišt m hostincem, pronajatým
Jednot (výstavba p evážn v akci „Z“ v letech 1974-1978)
demolice starého špýcharu (sýpky) poblíž silnice, vzniká par ík
V Lomu zavezen návesní rybník a jedna budova upravena pro stánkový
prodej Jednoty
Obec Benešovice v etn Lomu a pražky se stává sou ástí m sta St íbra, je
zrušen místní národní výbor
Vlastní Benešovice se osamostat ují od m sta St íbra a vytvá í samostatný
správní orgán - obec Benešovice
výstavba ropovodu Ingolstadt na území obce, odkoupení objektu Smíšeného
zboží obcí, odbahn ní rybníka
odradování vodního zdroje pro obec v prameništi Pražka
rekonstrukce požární zbrojnice
vybudování sportovního areálu Oáza
obecní ú ad se st huje do nové budovy za motorestem E50
znovuzavedena obecní kronika
obec zajiš uje restaurování oltá e Panny Marie v kapli ce na návsi
rozsáhlá údržba obecního sálu v motorestu
obec p ebírá stavební dv r od firmy Holding, a.s.
obec Benešovice se op t spojuje s Lomem u St íbra a osadou Pražkou
opravena cesta na Pražku
odprodán obecní rybník Kutlák
Oslavy 895 let založení obce Benešovice, v etn seznámení ob an se
symbolikou oficiálního znaku a praporu obce
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