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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Dìkujeme za pochopení

Váení spoluobèané,
pøeji vám zdraví a pohodu do nového roku 2021. Mìjme nadìji v to, e se situace kolem COVID19 bude
obracet k lepímu, díky èemu se budeme moci vrátit do bìného ivota a dìti do kol, aby se mohly øádnì
vzdìlávat. Berme kadý den jako novou pøíleitost pro lepí vztahy a lepí ivot.
Veronika Zemanová Korchová

Kalendáø i Diáø z Novohradských hor a dalí publikace jsou
k zakoupení v beneovské knihovnì.
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Ano. Nic není jisté, proto je velmi tìké operovat s rozpoètem na rok 2021. Máme pøed sebou velké akce,
napøíklad èistírnu odpadních vod a kanalizaci v Klení a troku se bojíme, aby nás to finanènì nevyèerpalo.
Netuíme, jak budou vypadat dotaèní tituly, nikdo samozøejmì nic neví
Máme v plánu tøi velké akce  bytovku, ZTV a kulturní dùm. Myslím si, e nejvìtí prioritou je bytovka,
protoe tady máme nedostatek obecních bytù, pøièem zájem o nì je. Koupili jsme starý dùm u námìstí, který
se bude bourat, a právì na jeho místì by mìla bytovka vyrùst. Bude to ideální lokalita  kousek od kolky,
autobusové zastávky, potravin a tak dále. Poèítáme, e by tím mohlo vzniknout a devìt bytù, které budou
slouit pøedevím jako startovní bydlení pro mladé lidi, aby nám neodcházeli. Jsem odlehlá obec v pohranièí,
ze které je tøeba jezdit za prací, musíme dìlat nìco pro lidi, abychom si je udreli.
Nìkteré úèinkující na rok 2021 u máme nasmlouvané s tím, e se uvidí, zda se akce budou moci uskuteènit,
nebo ne. Interpreti to akceptují, ono se ani nic jiného dìlat nedá, protoe i tady platí, e nikdo neví, co bude.
Tímto stylem jsme u pøipravovali i vánoèní akce, které se bohuel nakonec nekonaly.
Pro mì je kultura nejdùleitìjí v tom, e se pøi ní setkávají lidé. Je o kontaktech. Staèí se podívat do historie
naí obce, co vechno se tady kdysi dìlalo. Fungovalo tady mnoho spolkù, které organizovaly rùzné akce. Lidé
díky tomu dreli víc pøi sobì, èastìji se setkávali. Pokud se nebudeme setkávat, moná si v sobì budeme
budovat averzi k ostatním Máme tady, stejnì jako v jiných obcích a mìstech, takzvané pravidelòáky, tedy
obèany, kteøí na nae kulturní akce chodí pravidelnì. Vím, e jim moc chybí, stýská se jim
Myslím si, e ménì ne tøeba ve mìstech. Na jaøe jsem hodnì jezdila po seniorech, rozváela jsem léky, rouky
a tak dále a musím øíct, e pøíli vystresovaní nebyli, co je samozøejmì dobøe. Starí lidé to pøijímali pomìrnì
klidnì, moná je to tím, e u také zaili ledacos. Neznamená to ale, e nemají k tomuto onemocnìní pokoru.
Øekla bych, e lidi nejvíce trápí, e nemají kontakty, a to kolikrát ani v rodinì.
Co se dá pochopit, je zøejmé, e lidé z mìsta nechtìjí být zavøení v panelácích. Podle mì je dobøe, e lidé
v dnení dobì tráví více èasu v pøírodì.

Spolupráce s naí ordinací je naprosto skvìlá! Jsem s panem doktorem a sestøièkami moc spokojená. V rámci
epidemie jsme si pomáhali spoleènì, my jsme napøíklad rozváeli lidem léky a pod. Jakmile byl problém,
spoleènì jsme ho vyøeili. Ano, øeknu to jetì jednou  jsem opravdu spokojená! A nejen já, vím, e i obèané.
Mnozí moc dìkují, jak se o nì nae ordinace stará. Stejnì tak zmíním hasièe a naeho pana lékárníka, který
okamitì pøispìchal s pomocí. Pomáháme si tady navzájem, bez jakéhokoliv zádrhele, co je fajn!
Zde platí stejná slova. S panem øeditelem jsem v neustálém kontaktu. kola musela být pøed Vánoci kvùli
covidu uzavøena, co bylo pro vechny sloité. Klobouk dolù pøed øeditelem Josefem Svitákem, jak celou
situaci zvládal. Obecnì byla kola na podzimní vlnu dobøe pøipravená, pro podchycení distanèní výuky udìlala
maximum.
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Na dotaz v prosincových Ozvìnách 
, kdy jsme chtìli udìlat radost seniorùm v okolních
peèovatelských domech, zareagovaly paní uèitelky z naí mateøské kolky, ze kolní druiny, z druhé tøídy
Z a také jedna maminka. A radosti bylo opravdu hodnì. Pøáníèka, která dìti vytvoøily, tak mohla putovat
do Domova pro seniory ve Chvalkovì, na Dobrou Vodu i do Kaplice. Dìkujeme za úèast a pøejeme ve
nejlepí do dalích dnù.
R. Lepová

Bytový dùm èp. 141 (u hlavní silnice pod kostelem)
má bohatou minulost: spoøitelna, knihovna, kola,
holièství, bydlení ... Po generální rekonstrukci
a s novou fasádou je od podzimu znovu ozdobou
Beneova nad Èernou.

Hádanka pro znalce Beneova a blízkého okolí:

Své odpovìdi posílejte na email:
knihovna@benesovnc.cz nebo
na tel 727 814 457
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Váení hasièi, váení spoluobèané,
vzhledem k souèasné situaci je, stejnì jako ve ostatní, omezena také spolková èinnost dobrovolných hasièù
a pravdìpodobnì jetì nìjakou chvíli bude. Pøesto e se mnoho akcí v roce 2020 nekonalo, byl to rok velmi
nároèný. Chtìl bych podìkovat èlenùm výjezdové jednotky i èlenùm naeho SDH za aktivní pøístup
a pomoc v nouzových situacích, se kterými jsme se v prùbìhu roku setkávali, i za pøípravu akcí, které se
v uplynulém roce podaøilo uskuteènit. Podìkování bych rád smìøoval také Obecnímu úøadu v Beneovì
nad Èernou za vekerou pomoc a podporu výjezdové jednotky i naeho sboru.
V dùsledku stávajících opatøení zatím nelze uskuteènit výroèní valnou hromadu sboru, která by se mìla
konat nejpozdìji do konce ledna 2021. Pøi této pøíleitosti se vdy vybírají a platí èlenské pøíspìvky.
Chtìl bych Vás tedy touto cestou poádat, abyste kontaktovali jednatelku SDH Beneov nad Èernou
Martinu Györgyovou na tel. 606 213 033 a domluvili se na uhrazení èlenského pøíspìvku. Èlenský
pøíspìvek  za dospìlého 200, Kè, za mladého hasièe 100, Kè  mùete uhradit také bezhotovostní platbou
na úèet SDH Beneov nad Èernou a jednatelce to dát na vìdomí. Pro tento pøípad èíslo úètu
226906251/0300, VS  reg. èíslo (na sborové prùkazce), do poznámky k platbì prosím uveïte, za koho je
èlenský pøíspìvek placen.
Rád bych Vám jetì jednou podìkoval za spolupráci v uplynulém roce a pøeji Vám i vaim blízkým hodnì
zdraví, tìstí a spokojenosti do roku nového. Nám vem pak pøeji, abychom úspìnì a ve zdraví pøestáli
souèasnou situaci a mohli se setkávat bez omezení stejnì jako døív.
Za VV SDH Beneov nad Èernou
Petr Lepa, starosta sboru

Foto: Mgr. Pavel Ptáèek
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Knihovna musí být sice v souèasné situaci opìt uzavøena, ale pøesto pro nae ètenáøe
doplòujeme knihovní fond o zajímavé a ádané tituly. Výpùjèní doba je jeden mìsíc,
ale v pøípadì uzavøení knihovny, jako je tomu v souèasné dobì, jsou výpùjèky prodluovány.
V pøípadì, e vám pøijde pøedupomínka, je to proto, e systém tyto zprávy posílá automaticky.
Aktuální informace ohlednì otevøení knihovny najdete vdy na jejích stránkách
http://www.infocentrumbenesovnc.cz/, pøípadnì v emailu nebo SMS zprávì z knihovny, pokud
u ètenáøe máme kontaktní údaje. Pokud Vám zprávy nechodí a máte o nì zájem, ozvìte se na
email knihovna@benesovnc.cz a vyøeíme to.
Z beneovské knihovny zdraví Rùena Lepová

Terka je jedináèek, take kdy dostane za vysvìdèení
malého králíèka, je nadená. Koneènì bude mít doma ivého kamaráda. Starat se o zvíøátko ale není jen tak.
Bude se muset nauèit, co mùe jíst, vymýlet mu zábavu, cvièit ho a postarat se o nìj i ve chvílích, kdy
onemocní. Terka je ale ikulka a vechno to zvládne. Ètìte pozornì, tøeba se vám její vyprávìní bude jednou
hodit!
Venku snìí, prvòáèek Vía se tìí na Jeíka a na tatínka, který
se vrací domù z daleké ciziny. Vánoce oslaví vichni tøi spolu! Veèer, ne Vía usne, jetì vyskoèí z
postýlky, aby se podíval na koneènou stanici pod okny. Vía má toti rád tramvaje  a zrovna jedna pøijídí!
Kdy zastaví, pan øidiè vystoupí, jde k blízkému køoví a jakoby s nìkým mluví. Druhý den se ve opakuje.
Kdo se skrývá v houtí? A co se Víovi pøihodí v èarovném pøedvánoèním èase? Bavte se a lutìte s
pøiloeným seitem. Pro toho, kdo pìknì pøeèetl kníku, to bude hraèka!
V rámci doktorandské práce pøijídí Elika Fibichová uspoøádat
obecní archiv do místa svého dìtství. Její prababièka Klotylda byla porodní bába a pøed mnoha lety beze
stopy zmizela. Zdá se, e Elièin pøíjezd do vesnice probouzí k ivotu stará a témìø ji zapomenutá
tajemství. Elika se navíc zamiluje do mue, který odporuje jejím dosavadním pøedstavám o princi na bílém
koni. Pochází z místní bohaté rodiny a má povìst nezodpovìdného floutka Tajemný pøíbìh s milostnou a
detektivní zápletkou vykresluje na osudech nìkolika postav spletité vesnické vztahy, které sahají hluboko do
minulosti.
Kate Marshallová a její
asistent Tristan Harper vyetøují dalí zapeklitý pøípad. Jak spolu souvisí zmizení mladých lidí a oblast
Shadow Sands? A jakou roli hraje hustá anglická mlha? Pøi potápìní ve vodní nádri Shadow Sands objeví
Kate Marshallová mrtvé tìlo mladíka, který býval vynikajícím plavcem. Pøivolaní policisté pøípad oznaèí za
tragickou nehodu, pøestoe má Kate své pochybnosti. Postupnì se pochybností a otázek vynoøuje víc: Proè si
la obì zaplavat uprostøed noci? Proè jeho zranìní neodpovídají policejnímu scénáøi? A proè je mrtvých tìl,
která se v nádri nala, víc? Je to jen neastná souhra náhod, nebo úkladný vrah zneuívá toho, e na nìj
nikdo nevidí??
Osmý díl cyklu Rytíøi z Vøesova. Zjevný boj v Království èeském roku 1318
zdánlivì ustal. Zèásti v dùsledku veobecné únavy a zèásti v dùsledku dohod uzavøených mezi králem a
odbojnou lechtou. O to víc se vak rozhoøel boj v zákulisí. Král Jan Lucemburský je po osmi letech vládnutí
unaven. Pøipadá si osamìlý a vlkù v jeho království neubývá. Neúnavnému a neobyèejnì schopnému
Jindøichovi z Lipé se daøí postupnì pøiklánìt krále na svoji stranu a dokáe ho utvrdit v tom, e královna
Elika proti nìmu chystá, spolu se svými stoupenci vedenými Vilémem Zajícem z Valdeka, spiknutí, jeho
cílem je svrhnout krále z trùnu a dosadit tøíletého syna Václava. A tak Jan vnikne s ozbrojenci na hrad Loket,
kam se Elika s dìtmi uchýlila...
Kniha pøedního svìtového neurovìdce Matthewa Walkera odkrývá
nejnovìjí poznatky z výzkumu spánku. Poprvé v historii dnes vìda dokáe zodpovìdìt, proè vùbec spíme,
jak spánek prospívá naemu tìlu a mozku a proè má spánková deprivace tak nièivé následky. Walker
fascinujícím zpùsobem objasòuje vliv spánku na logické rozhodování, uèení a pamì, na seøizování naich
emocí a imunitní systém, ale i metabolismus a chu k jídlu. A pøesvìdèivì dokládá, e nedostatek spánku
nás mùe mnoha rùznými zpùsoby zabít.
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Rok 2020 skonèil, ale stav nouzového cestovního klidu stále pokraèuje, a tak je moná vhodná doba na
bilancování toho, jaký ten letoní rok z pohledu cestovního ruchu v turistické oblasti NovohradskoDoudlebsko
vlastnì byl. Jak známo cestovní ruch má v popisu práce stejnojmenná organizace NovohradskoDoudlebsko,
z.s. Tento spolek, který v souèasné dobì sdruuje v 25 èlenù z øad podnikatelù, neziskových organizací i
veøejné správy, pracoval tak, jako v minulých letech s podporou mìst a obcí v regionu, Jihoèeské centrály
cestovního ruchu a Jihoèeského kraje. Pøestoe situace nebyla v letoním roce vùbec jednoduchá, daøilo se
celkem úspìnì navazovat na aktivity z pøedchozích let a rozvíjet èinnost ve vech ètyøech oblastech, které
tvoøí soubor podmínek pro ekonomicky efektivní, záitkovì kvalitní a k pøírodì etrný cestovní ruch.
První oblastí byla péèe o drobnou turistickou infrastrukturu, tedy rùzné informaèní panely, odpoèívadla,
kolostavy a orientaèní znaèení, které mùeme potkat rozesety po celém naem území Novohradska a
Doudlebska. Máme toto území podrobnì zmapováno a víme, e je zde mnoho tìchto pøedmìtù, které vyadují
nejen pravidelnou péèi, ale èasto jsou i ve stavu, kdy údrba ji nestaèí a je nutná prostá výmìna. Pilotnì jsme
nabídli obci Dolní Dvoøitì, e zajistíme výmìnu odpoèívadla na hranièním pøechodu v Cetvinách a lávky
pro pìí pøes potok a mokøad u Svatého Kamene. Povedlo se a dnes ji ve slouí svému úèelu. Navíc jsme si
vyzkoueli zpùsob spolupráce, který je moný aplikovat i v jiných obcích naí oblasti. Pro jiné obce jsme
naopak vytvoøili a novì nainstalovali mení informaèní panely, na kterých turisté mohou najít zajímavé
informace o daném místì. Tyto panely nyní lemují námi vyznaèenou cykloturistickou trasu vedoucí z Èeských
Budìjovic do Novohradských hor a podél Male zpìt do krajského mìsta.
Dalím významný poèin, který byl realizován ve spolupráci s Mìstem Nové Hrady, byl dokonèen teprve
nedávno. Jde o vytvoøení tzv. Encyklopedie elezné opony, která se skrývá v multimediálním panelu
nainstalovaném u Skanzenu ochrany státní hranice a elezné opony na hranièním pøechodu Nové Hrady 
Pyhrabruck. Encyklopedie má podobu 59 videospotù, z nich pøeváná vìtina pøináí informace o rùzných
aspektech ivota na státní hranici pøed rokem 1989. Videospoty jsou namluveny i v nìmecké a anglické
jazykové mutaci, co mùe být zajímavé nejen pro zahranièní návtìvníky, ale i pro zpestøení jazykové výuky
dìtí a mládee z naeho regionu. Nutno dodat, e multimediální informaèní panel jsme doplnili i
velkoformátovou mapou, na které je moné vidìt prùbìh celé linie elezné opony dìlící pøed rokem 1989
Evropu na dva nesmiøitelné tábory.
Cestovní ruch se nedá dìlat bez lidí, kteøí mají kvalitní znalosti a dovednosti. Dalí oblastí naich aktivit proto
byly vzdìlávací kurzy urèené pro lidi, kteøí v cestovním ruchu pracují. Pracovníci z informaèních center,
podnikatelé, ale i zástupci obcí byli úèastníky kurzù zamìøených na jazykové vzdìlávání a marketing. Bohuel
se vak kurzy díky koronakrizi nemohly uskuteènit v plném plánovaném rozsahu. Pøesto z ohlasù úèastníkù
vyplývá, e jejich obsah pøispìl k obohacení jejich znalostí a dovedností.
Cestovní ruch je velmi komplexní odvìtví, které vyaduje intenzivní spolupráci mezi rùznými aktéry ze
ziskového i neziskového sektoru a veøejné správy. Naí dalí oblastí práce je proto vytváøení podmínek pro
tuto spolupráci a její následný rozvoj. Pøíklad budování takové spolupráce se odehrává napøíklad pod znaèkou
Opravdu od nás. Jde o vyhledávání, certifikaci a podporu výrobcù lokálních produktù s cílem zvýit jejich
odbytové pøíleitosti a obohatit nabídku rùzných originálních výrobkù nejen pro místní, ale také pro turisty.
V letoním roce se nám podaøilo obohatit tuto nabídku o dalích 14 øemeslných,
potravinových a umìleckých výrobkù.
Letoní sloitá epidemiologická situace paradoxnì pøispìla k rozvoji spolupráce
s podnikatelskými subjekty, konkrétnì pak s provozovateli ubytovacích kapacit. Ná
spolek byl Jihoèeskou centrálou cestovního ruchu povìøen ke koordinaci a
zprostøedkování podpory ubytovatelù formou slevových poukázek pro ubytované
hosty. Z Novohradska a Doudlebska se celkem do tohoto podpùrného programu
Jihoèeského kraje zapojilo celkem 28 hotelù a penzionù. Hosté, kteøí se v tìchto
zaøízeních ubytovali, èerpali podporu v celkové výi 1,1 mil. Kè, co v porovnání
s jinými turistickými oblastmi je velmi dobrý výsledek a svìdèí to o velkém zájmu
turistù o nae území.
Zájem turistù o naí turistickou oblast není jen výsledkem kvalitních slueb, zajímavé
nabídky návtìvnických cílù a produktù, dobré dostupnosti a bezpeèné infrastruktury.
Zájem se zcela logicky zvyuje i díky marketingu. A právì ten je ètvrtou oblastí, které
se intenzivnì vìnujeme. V roce 2020 jsme vyuívali rùzné marketingové nástroje.
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V prùbìhu ledna a února jsme stihli úèast na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brnì a Holiday World
v Praze. Souèasnì jsme plánovali i úèast na dalích veletrzích, které se vak ji uskuteènit nemohly. Na druhou
stranu jsme pøepracovali nae webové stránky www.novohradskodoudlebsko.cz a velmi aktivnì jsme
propagovali zajímavá místa na sociálních sítích (Facebook, Instagram). Napøíklad ná facebookový profil
@novohradskodoudlebsko má díky tomuto zajímavému a aktuálnímu obsahu ji témìø 6 000 fanoukù.
Kromì digitálního marketingu jsme vak nezapomínali ani na klasické titìné materiály. Pøece jenom stále
vnímáme zájem návtìvníkù o tyto publikace, a proto jsme letos vydali celkem tøi rùzné tiskoviny. V první
øadì jde o souhrnnou publikaci (To nej NovohradskoDoudlebsko) pøedstavující ve, co nae turistická
oblast turistùm nabízí. Název dalí publikace Pøíbìhy, které inspirují napovídá, e je zamìøena na zajímavé
pøíbìhy osobností, kterým se podaøilo vytvoøit atraktivní návtìvnické cíle a zprovoznit kvalitní sluby, take
mohou poslouit jako pøíklady, které je moné nejen obdivovat, ale se jimi i inspirovat. Tøetím materiálem
se staly Turistické noviny, které pro letní sezónu pøinesly nejen praktické aktuální informace o dìní v regionu,
ale také propagaci nìkterých slueb a kalendáø plánovaných akcí na léto a podzim.
V roce 2021 chceme zcela jistì pokraèovat v rozvoji aktivit ve vech ètyøech výe zmínìných oblastech a
významnì tak pøispívat k obnovì a zotavení cestovního ruchu z letoní koronavirové krize. Vìøíme, e se nám
to ve spolupráci a s podporou Sdruení Rùe, SMO Pomalí, Jihoèeského kraje, Jihoèeské centrály cestovního
ruchu a vech aktivních lidí z podnikatelského a neziskového sektoru podaøí.

Mgr. Michal Jarolímek

Správná odpovìï z minulého èísla  kdo by nepoznal
Gratulujeme paní

.
k první letoní výhøe.

V letoní roce se po nìjaké dobì opìt zamìøíme na Hrátky s pamìtí a trochu potrápíme nae mozkové
závity. Zapojit se mohou dìti i dospìlí.
Vrátíme se jetì k nedávno minulým svátkùm. Najdìte 10 slov, které se vztahují k dobì vánoèní.
JFDJFHFFJDKJFKDJFKZIMACDFUIUJCDJHVÌZDAJDFUIEUIRDCHJDKFHUIEFFKDKFJIEFIPOIO
POSNÍHNXBJSDZUEFGHEDFBGJDFHKDJSROEIIIKJFKDUFIREKOTÌJXJHFDEFUHDISIDDIJIIII
JDVCJHDPONOKAHDHFSDJFHSFKDJFHKDSFJSTROMEÈEKHDCEFDHUHSJHFCIJJCHDIFUEF
HIDÁRKYNCJEWIFJDHFDUFIEJHJDAIÁDKKDSFIEOFIOEFSIKMÁSLOJDJSDHFEIUJSDJDFHSDF
ISJDCUKROVÍJDFJSFHUFZSIEUFRUSEPERNÍÈKYIWTKJDKAPRNCKDSUZFUISCIBULEJXSFHD
JSFIWEPLÁCAÈKAIFDUGIODRUGREIDIIJFIDFJCEIUFIUOEBETLÉMXMCNJIEHFEJHFKJSDFJDF
SHFUREFSFIUHDISHFJXCADVENTNÍVÌNECNXCSHDHFJHSDGFDSFJSDEURWIEUUDFJDHFDV
ÌTEVJDFUEIFPOHÁDKYJDFHSUIIUEFHJKDFHURURURTUIEUIRUTUERUITRITUIRTROEIURIT
PS: Kolik dalích smysluplných slov jste jetì nali?
Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel.
727 814 457 do 20. 1. 2021.
Na vylosovaného výherce èeká kníka.
Rùena Lepová
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