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Promítání filmu V jednom ve, ve vem jen jedno
Kraj pod Mandelsteinem  beseda s M. Koeluhem
Koncert ZU
JAR a Namibie  cestovatelské promítání
Obecní ples
Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
tìko se nám louèí s èímkoli, co nám bylo milé. Tak se èasto louèíme i se starým rokem. Ale bez umìní opoutìt a jít
dál nelze v ivotì dozrát. V novém roce vám pøeji hlavnì zdraví, pohodu, spoustu pozitivních mylenek a nekoneènì
lásky.
Vstupujeme do nového roku 2020 Kadý z nás si urèitì sám v sobì promítá, jak ten èas letí. My starí jsme si ve svém
raném vìku ani nedovedli pøedstavit, e k takovémuto datu vùbec dojdeme, nato co bude. Myslím si, e dùleité je,
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e ijeme v míru, a hlavnì ve svìtì, kde je veho dost a je jen na nás, jak se k tomu vemu a ke svobodì stavíme a podle
toho také ijeme. Vdy je pro nás velkým pøáním, aby byl nový rok lepí, ale i to èasto záleí jen na nás samých.
V rozpoètu na rok 2020 obec pøipravila spoustu zámìrù, které by mìly pøispìt k dalímu rozvoji naí obce a okolních
osad. Nejèastìji se obèané dotazují na dokonèení povrchù komunikací, jejich opravy byly zapoèaty v roce 2019.
U celkových rekonstrukcí komunikací vèetnì oprav vodovodu, odpadù a oupat se musí jít dost zásadnì do hloubky.
V podloí jsou zároveò èasto staré nevyhovující betony, které se musí nároènì odstraòovat. Pak je nutné po dokonèení
tìchto prací povrch zasypat, vytvoøit pevný kufr a co nejdéle nechat sednout, ne se povrch uzavøe asfaltem. Tímto se
pøedchází tomu, aby po opravách i nadále povrchy pracovaly a nemuselo se ji do opravené komunikace znovu zasahovat.
Z tohoto dùvodu se bude a v letoním roce asfaltovat èást námìstí, na které probíhala rekonstrukce. Stejnì tak tzv.
Rafanda II. etapa a plocha u hasièské zbrojnice.
Dalími èastými dotazy je problém s DVBT2 u zákazníkù, kteøí jsou na spoleèných anténách spravovaných obcí. Mùeme
je uklidnit, e o pøepojení obec ji jednala. Ne bude pøechod na DVBT2 pro nai oblast aktuální, bude toto zajitìní
antén pøipraveno.
Pøeji vám pohodu u televizních obrazovek, ale venku na procházkách pøírodou je to pøíjemnìjí ne na Prima ZOOMu.
(Sigmund Freud)
Veronika Zemanová Korchová

Vánoèní èas je pro nás èasem velkého tìení, radosti a oèekávání. Dìti i paní uèitelky mìly plné ruce práce. kolka
se zdobila do tøpytivé krásy, aby na vechny, kteøí sem pøijdou, dýchla vánoèní atmosféra. Paní knihovnice povídala
dìtem, co je to ,,Advent, jaké dodrujeme zvyky a tradice. Paní Jaklová dìtem názornì ukázala výrobu netradièních
háèkovaných ozdob. Velkým záitkem bylo
Inzerce:
samotné peèení perníèkù a jejich zdobení.

Pøíroda a obzvlá zvíøátka jsou dìtem
blízká. Dìti se tìily na setkání s jekem
Bodlinkou. Jeek Bodlinka pøipravil
v pøírodì hru ,,Jekovaná.
Dìti na vyznaèené cestì hledaly pøipravené
úkoly, které spoleènì plnily. Dìti byly
aktivní, èinnosti je bavily. Dùleitou
souèástí bylo uvìdomìní si vzájemných
vztahù mezi lidmi a pøírodou.
P. uèitelky z M
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Promítání filmu
v beneovské knihovnì 9.1.2020 od 17:00.
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: Jedééém, ale taky letíme a plujeme! V patách nám je cestovatelka Elka.
Moucha, která fotí vechno, co vidí. Naskoè s ní do náklaïáku, ponorky nebo tøeba rakety a objevuj
pøekvapivá tajemství i ukryté poklady. Bláznivou jízdu si klidnì zopakuj i na pøiloené mapì, který
je spolu s 11 ks dopravních prostøedkù k vystøiení souèástí kreativního balení.
Román
vypráví pøíbìh dívky ze skotské
lechtické rodiny, která
po neastném manelství hledá
východisko z citové krize.
Naivní hrdinka se provdá
za pøitalivého mue ze stejné
spoleèenské vrstvy, ale bez
finanèních prostøedkù. Teprve
po svatbì odhaluje jeho
vypoèítavost, sklony k agresivitì
a hazardu. Zjiuje, e je dokonce
zapojen do distribuce drog.
Stává se obìtí jeho fyzického
a psychického týrání a nervovì
se zhroutí.
Karel IV. byl
nepochybnì schopný státník
a nadprùmìrnì vzdìlaný panovník,
duchovnì zaloený. Navíc
disponoval mimosmyslovými
schopnostmi i vidìním budoucích událostí, podle nich do znaèné míry usmìròoval své kroky. Kniha je pohledem na
tajemnou a málo známou tváø Karla IV. i dávné doby, kdy se Èechy ocitly na køiovatce dìjin.
George Novak pøijede do Prahy, aby pátral po svých èeských koøenech. Nakonec
ale zjistí, e vlastnì hledá odpovìï na jinou otázku: Kdo jsem?
Kdo si myslím, e jsem? A kdo je Vera, sousedka a pøítelkynì plná pochopení, ale i tajemství?

Z minulého èísla: Ukázka byla z knihy Cizinka od Diany Gabaldon a správnou odpovìï poslal pan
Na obrázku bylo Malé Kuøí a kalendáø obdrí
A máme tady dalí ukázku z kníky:
Pan profesor se zadíval do kamínkù. Pak vyndal jeden temný, váil v ruce a prohlíel proti svìtlu. To je moldavit,
pravil.
Jak?
Moldavit.
Ïjó, moldavit, hvízdnul pan Rybáø. Na tváøi jeho bylo tak trochu vidìt, e slovo to slyí poprvé v ivotì.
Ten by se hodil pro nai gymnaziální sbírku, jsou u øídky. Moh byste nám jej prodat?
To by se vidìlo.  Co tak asi
Tøi zlaté v dvacetnících byste za nìj dostal. No?
Tøi zlaté! hvízdnul tenounce pan Rybáø. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní? eptnul po
chvilce z náhle stísnìného hrdla.
Chalcedony, jaspisy, ametystky, záhnìdy  to nic není.
Za nìjaký okamik byl pan Rybáø zas ji u rohu Ostruhové ulice. Kráèel pomalu vzhùru. Poprvé ho sousedé spatøili,
an mìl klobouk na hlavì. iroká støecha byla staena do èela. panìlka se vlékla koncem po zemi a haraila o
dládìní.
Své tipy posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20. 1. 2020.
Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce, který od nás dostane beneovský kalendáø na rok 2020.
Rùena Lepová
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Destinaèní spoleènost NovohradskoDoudlebsko proila v roce 2019 ètvrtý rok své existence. Historie této organizace
tak není pøíli dlouhá, nicménì pokud bychom brali v úvahu pouze objem realizovaných aktivit, tak snadno dojdeme
k závìru, e svojí èinorodostí snadno pøekoná i øadu starích organizací. Moná je to díky energii, kterou tato
organizace a její èlenové mají, moná díky výzvám, které pøed ní stojí, a nejpravdìpodobnìji je to obojí. Pøi vzniku
zapsaného spolku NovohradskoDoudlebsko v roce 2016 bylo naím cílem koordinovat rozvoj etrného cestovního
ruchu na území mikroregionu Sdruení Rùe a Pomalí a souèasnì propagovat zajímavé turistické cíle, pøírodní
a historické zajímavosti a kulturní akce jak v rámci daného území, tak i v rámci Jihoèeského kraje, Èeské republiky,
ale i v sousedním rakouském pøíhranièí. Byl to hezký obecný cíl, ale teprve nae ètyøletá praxe ukázala, e na cestì
k tomuto obecnému cíli stojí øada dílèích úkolù, výzev, aktivit a samozøejmì i pøekáek. Rok 2019 byl pro nás proto
velmi pestrý.
V první polovinì roku 2019 jsme propagovali Novohradsko a Doudlebsko na veletrzích cestovního ruchu v Brnì,
byla pro nás
Praze, Èeských Budìjovicích a novì i v rakouském Linci. Úèast na akci
obzvlá zajímavou zkueností. Jednalo se toti v podstatì o tøídenní velký venkovní trh, který se odehrával v centru
Lince s odhadovanou celkovou návtìvností témìø 300 000 lidí. Od poèátku pøíprav bylo jasné, e nemá cenu
omezovat nai propagaci pouze na titìné letáky a propagaèní brourky. Tìch jsme sice mìli dostatek a byl o nì velký
zájem, ale jetì vìtí pozornost budil dalí sortiment, který byl na stánku nabízen. Jednalo se o rùzné výrobky
(marmelády, medolády, klobásy, èaje, borùvkové víno, cukroví, med, keramika), které pocházely od výrobcù z naí
oblasti. To ve se setkalo s velkým zájmem a tak nebylo divu, e velká èást z tohoto zboí byla prodána. Musím ale
poctivì dodat, e to bylo i díky ochotné obsluze, kterou zajistily pracovnice Informaèního centra z Nových Hradù
a Trhových Svinù (J. Duspivová, M. Koláøová a . Floderová). Nae úèast s prodejním stánkem v Linci potvrdila,
jak velký potenciál mají regionální produkty, které díky ikovným výrobcùm vznikají na Novohradsku a Doudlebsku.
Pozitivní zkuenost z Lince tak jetì více podpoøila nae úsilí rozvíjet regionální marketingovou znaèku
Tu jsme vytvoøili v loòském roce, abychom s ní mohli certifikovat potravinové a øemeslné výrobky, které
vznikají v naem regionu, tedy na Novohradsku a Doudlebsku. Letos na konci srpna se tak stalo poprvé a právo nosit
znaèku Opravdu od nás získalo prvních 14 výrobkù. Certifikáty byly výrobcùm slavnostnì pøedány v Kaplici v rámci
akce Kaplický uák. Certifikovaným výrobcùm chceme pomáhat v marketingu a ve zprostøedkování prodejních
pøíleitostí (napø. jako v Linci) tak, aby jim znaèka pøinesla i vyí prodejnost jejich výrobkù.
Pro marketing a propagaci zajímavostí z naeho regionu vyuíváme kromì klasických titìných materiálù (napø. ji
zmínìné nìmecky psané propagaèní broury) i sociální sítì. Daøí se nám zvyovat sledovanost jak na
,
tak i
. Novì máme pøipravenu sadu krátkých propagaèních videospotù, které bychom rádi umístili na
. Ostatnì práce se sociálními sítìmi v zájmu efektivního marketingu byla pøedmìtem i
,
které jsme uspoøádali pro pracovníky informaèních center a dalích zájemcù z oblasti cestovního ruchu.
Tøicetihodinový kurz poloil, myslím, dobré základy pro úèinnou práci s tìmito médii.
Dalím vzdìlávacím kurzem, pomocí kterého jsme se snaili v roce 2019 zvyovat odbornou úroveò lidí pracující
v cestovním ruchu, byl
. Kurz v objemu 70 hodin se uskuteènil na jaøe 2019 a ji nyní víme,
e v roce 2020 bude ve stejném objemu pokraèovat.
V roce 2019 jsme zahájili jetì jednu aktivitu, která urèitì stojí za pozornost. Na jejím zaèátku stálo poznání, e
po celém naem území se nachází øada
(lavièky, odpoèívadla, kolostavy, turistické
znaèení, informaèní panely apod.), na kterém se negativnì podepsal zub èasu. Souèasnì je tento neuspokojivý stav
èasto terèem kritiky nejen turistù, ale i místních obyvatel. Rozhodli jsme se proto pøevzít v této vìci iniciativu
a nabídnout nìkterým obcím to, e pokozený mobiliáø v jejich správním území opravíme a budeme nadále udrovat.
Pilotní místem, kde si chceme tento systém ovìøit je obec Dolní Dvoøitì, s kterou jsme uzavøeli smlouvu na opravu
odpoèívadla na hranièním pøechodu v Cetvinách a lávky, která se nachází na turistické trase u poutního místa Svatý
Kámen.
S turistickými cestami a zajímavostmi, které lze na nich navtívit, souvisí i dalí nae aktivita z roku 2019. Uvìdomili
jsme si toti, e nestaèí jen propagovat turistické cíle a zvát tak návtìvníky do regionu, ale je nutné i sledovat, jestli tato
propagace je efektivní a tedy jestli se díky této propagaci návtìvnost opravdu zvyuje. Proto jsme se rozhodli poøídit
, které umí poèítat pìí turisty a cykloturisty a umístit je do Terèina údolí a na Øímovskou
paijovou cestu. Instalaci jsme ale provedli a na podzim, take na výsledky v letní sezónì si musíme poèkat a do roku
2020. Nicménì u získané výsledky za listopad 2019 leccos naznaèují o potøebách kapacity parkovacích ploch pøed
vstupem do Terèina údolí a o monostech efektivity parkovacího systému.
Je jasné, e vechny tyto zásadní aktivity (a øadu dalích meních) by nelo realizovat bez finanèních zdrojù. V této
souvislosti musíme podìkovat pøedevím organizacím sdruujícím obce v naem území, tedy
za kadoroèní významnou finanèní podporu. Rozpoèet je pak naplòován i díky spolupráci s
a díky grantùm
. Dùleitým
zdrojem pro rozpoèet jsou pak i èlenské pøíspìvky èlenù destinaèní spoleènosti a v neposlední øadì i
. Potìitelné je, e právì tento poslednì jmenovaný zdroj rok od roku stoupá, èím se postupnì (pomalu
ale pøece jen) sniuje nae závislost na veøejných dotacích.
Mgr. Michal Jarolímek
jednatel destinaèní spoleènosti info@novohradskodoudlebsko.cz
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