Beneovské

ozvìny

Leden 2022

Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

(v pøípadì, e to dovolí
epidemiologická situace)
Více na plakátech k akcím

Se zaèátkem nového roku 2022 posíláme podìkování panu
Bedøichu Reifovi a panu Romanu Kandlovi za pomoc
pøi autonehodì v loòském roce.
Moc dìkuje Marie Urbanová
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Betlém pøila obdivovat spousta návtìvníkù a my dìkujeme jeho tvùrci za zapùjèení.

Místo z fotografie v prosincových Beneovských ozvìnách se nachází na vrcholu bývalé obce Klepná .
R. Lepová
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Byla vydládìna neschùdná pìina k lávce pøes Èernou.
Nìkolik obèanù si pøipomnìlo 10. výroèí úmrtí pana prezidenta
Václava Havla.
Václav Dolanský

V roce 2021 se certifikaèní komise sela ji potøetí, aby posoudila ádosti dalích zájemcù o oznaèení jejich
výrobkù regionální znaèkou Opravdu od nás.
Tentokrát si komise opravdu pøila na své. Kromì krásnými øemeslnými výrobky se èlenové komise mohli
pokochat i rùznými gastronomickými specialitami. Na své si pak pøily i chuové pohárky a èichové buòky,
nebo jsme mohli ochutnat rùzné zavaøené masové výrobky, nakládané sýry, pøikusovat pomalu kvaený
a dvakrát peèený chléb, zapíjet pivem z nedávno otevøeného Petrovického pivovaru, èichat k bylinným
solím a voòavým mýdlùm. Hodnotitelé byli nadmíru spokojeni, ale vìøím, e to nebyl ten dùvod, proè
vichni uchazeèi o certifikaci svých výrobkù byli podpoøeni.
Vnímáme, e postupnì výrobky s certifikátem Opravdu od nás Novohradsko Doudlebsko získávají svoji
klientelu, roste zájem o nì. Destinaènímu managementu se daøí vytváøet dalí prodejní místa v regionu, je
pøipravena mapa s výrobci, a tak roste zájem i výrobcù, podílet se na tom, být u toho.
Nejen pro turisty jsou místní výrobky atraktivní. Zdá se, e i místní lidé více vnímají potøebu podporovat
místní podnikatele, pøispívat do místní ekonomiky, a tøeba tak i prezentovat navenek svoji sounáleitost
s regionem, kde ijí.
Nové producenty i jejich produkty jsme mìli pøíleitost pøedstavit jak na záøijové akci Kaplický uák,
tak i v prodejních galeriích/místech na Bukovì Hamru v Trhových Svinech, v Koelunì v Nových
Hradech nebo v infocentru v Beneovì nad Èernou. Dalí prodejní místa budeme hledat i v pøítím roce,
abychom dostáli slibu podpoøit prodej certifikovaných výrobkù a produktù.

Paní Romana vyrábí soli s rùznými pøíchutìmi bylinek. Smrková sùl  Smrkáè, libeèková sùl  Libeèák.
Tyto bylinkové soli lze pouít v kterékoli kuchyni. Na grilování masa, do polévek, salátù, pomazánek. Zjara
paní Romana pøemýlela, jak více vyuít bylinky ze zahrady, aby byly plnì upotøebeny. Její první výrobky
se setkaly s velmi kladným ohlasem mezi zákazníky. Tímto nápadem jsem inspirovala i ostatní.
Výrobna: Hluboká u Borovan 56, 37312 Borovany
Telefon: 602 145 886
Email : romajda@email.cz
Dalí prodejní místa: pøíleitostné trhy v regionu, Bukùv Hamr, Trhové Sviny, Beneov nad Èernou,
kavárna Apatyka Nové Hrady, IC Borovany
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Paní Lenka získala hned 2 certifikáty a to pro originální ruènì tkané ály s pouitím ruènì pøedené ovèí
vlny, originální kabelky zdobené motivy z ruènì tkané látky.
Výrobna: Husova 147, 37401 Trhové Sviny
Telefon: 724 046 297
Email: lkrihova@seznam.cz
Dalí prodejní místa: https://www.fler.cz/shop/lela, pøíleitostné trhy v regionu

Paní Pavlína vyrábí rùzné dekorativní pøedmìty z vitráového skla, zlomù porcelánu a vyuívá k tomu
Tiffany techniku.
Výrobna: Dobrkovská Lhotka 56, 37321
Telefon: 777 742 822
Email: vitu.pavlina@seznam.cz, www.tiffanyvitrazepavlina.cz
Dalí prodejní místa: pøíleitostné trhy v regionu

Malý pivovar v citlivì opravené zemìdìlské usedlosti vyrábí nepasterované, nefiltrované pivo, 10°,11°,12°
a 13° , sycené vlastním CO2, které prodává ve vlastní hospodì.
Výrobna: Mladoovice 23, 37312 Petrovice
Telefon: 723 908 421
Email: kilian@pivovarpetrovice.cz
Dalí prodejní místa: Petrovice (Mladoovice)

Temperamentní Lucie vyrábí irokou kálu masných výrobkù: patièky, zavaøovaná trhaná masa,
kvarkovky, utopence. Výrobky vyrábí podle rodinného receptu své babièky. Nepouíváme ádné
konzervanty, barviva, produkty jsou bez lepku.
Vyrábí také rùzné kombinace sýrù nakládaných v olivovém èi sluneènicovém oleji. Kadý sýr marinuje
v bylinkách, pøidává bylinková pesta, která si vyrábí z èerstvých bylinek.
A do tøetice vyrábí i mýdla inspirovaná vùní bylinek pøi nakládání sýrù. Mýdlovou hmotu doplòuje
o bylinky a èeské vonné silice Salus. Vytváøí vlastní kombinace vùní.
Výrobna: Námìstí Republiky 46, 37333 Nové Hrady
Telefon: 723 303 517
Email: lucietourkova@yahoo.com
Dalí prodejní místa: Bukùv Hamr, Trhové Sviny

Tento sociální podnik si zakládá na kvalitì, pùvodu surovin a zpracování. K mletí obilovin vyuívá vlastní
mlýn.
Výrobna: Lesní kolonie 245, 373 82 Vèelná
Telefon: 606787759
Email: info@chlebasesoli.cz, https://chlebasesoli.cz/
Dalí prodejní místa: Vèelná, vlastní obchod

Pan Tichánek zaloil v Plavu u Èeských Budìjovic malou praírnu kávy jako sociální podnik. Vyuívá
vlastních receptur.
Výrobna: Plav 39, 37007 Plav
Telefon: 602 432 223
Email: info@kavaloka.cz, http://www.kavaloka.cz/
Dalí prodejní místa: Plav, eshop na webu
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Paní Jana vyrábí originální dekorativní a uitkovou keramiku do domu i do zahrady, kterou je mono
zakoupit pøímo v atelieru/výstavní galerii/dílnì pøi cyklostezce v Beneovì nad Èernou.
Výrobna: Beneov nad Èernou 27, 38282
Telefon: 725 734 078
Email: stokov@seznam.cz, stokov.estranky.cz
Dalí prodejní místa: v provozovnì (prodejní galerie)

Paní Miroslava dle vkusu zákazníka navrhne a na míru vyrobí originální perk s pøírodními kameny
vyrobený za pouití tradièních technik a materiálù v originálním pojetí.
Výrobna: Trocnov 27, Borovany 373 12
Telefon: 604725289
Email: mirka@souljewellery.cz
Dalí prodejní místa: http://souljewellery.cz/, https://www.fler.cz/souljewellery

Destinaèní spoleènost bude v certifikaci pokraèovat. První certifikace je zdarma a opravòuje výrobce
k vyuívání znaèky po dva roky. Prodlouení certifikace bude zpoplatnìno kvùli pokrytí nákladù na
propagaci regionální znaèky a certifikovaných produktù.
První recertifikace spojená s certifikací nových produktù probìhne v únoru 2022.
Máte i Vy zájem o certifikaci svých potravinových i øemeslných výrobkù èi produktù?
Splníte i Vy kriteria pro certifikaci místních výrobkù?
Nositelem regionální znaèky Opravdu od nás Novohradsko Doudlebsko mùe být øemeslný produkt,
potravina, pøírodní produkt, které jsou vyrábìny/získávány na území destinace Novohradsko  Doudlebsko.
Tyto produkty jsou posuzovány z hlediska
 Místa pùvodu/výroby produktu/výrobku (nachází se pøevánì v regionu)
 Vlivu získání/výroby produktu/výrobku na ivotní prostøedí
 Tradice a znaèky
 Podílu ruèní/øemeslné práce na získávání/výrobì
 Podílu duevní práce (originalita a jedineènost)
Jak si mùete o znaèku zaádat?
adatel vyplní ádost o pøidìlení regionální znaèky Opravdu od nás Novohradsko  Doudlebsko, pøipojí
fotografii výrobku a zale elektronicky na info@novohradskodoudlebsko.cz. Posléze bude vyzván
k pøípadnému dodání výrobku k datu jednání certifikaèní komise.
Dalí informace podá. M. Jarolímek (776 296 285), popø. Z. Guthová (724643050)
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Komiksové zpracování kultovního animovaného seriálu!
Vydejte se spolu s Maestrem a jeho pøáteli do hlubin lidského tìla. Sledujte, jak bojují s viry
a bakteriemi a starají se o to, aby zùstalo zdravé a lapalo jako hodinky. Zjistíte, e v naem
tìle je pøes 650 svalù a kadý z nich má svoji nezamìnitelnou funkci. Nauèíte se, jak svaly
správì pouívat, aby se nepokodily. Dozvíte se také zajímavé informace o tukové tkáni
a tucích a jejich významu pro nae zdraví. Cesta do nekoneènì malého, avak naprosto
vzruujícího svìta, právì zaèíná!
Stylové recepty, nádherné fotografie, neèekané chutì. Peète
s populárním èeským cukráøem! Pøemýlíte, jak dodat sváteènímu peèení jiskru? Zkuste tentokrát rozvonìt
svou kuchyni trochu jinak! V edesáti unikátních receptech inspirovaných dìtstvím, záitky z cest
i aktuálními svìtovými trendy vám ukáu, jak z klasického cukroví udìlat nìco výjimeèného. Podìlím se
s vámi také o své tajné tipy, take spoleènì zvládneme cukraøinu pièkové úrovnì pøímo u vás doma.
Pojïme se do toho pustit  sladce, s láskou a spoleènì!
Pøed ètyøiceti lety prosadila skupinka mocných Velký reset. Zdùvodnila
ho tím, e je tøeba zabránit chaosu, nièení planety, dát vem stejná práva a odstranit chudobu, nebo
spravedlivé je, aby nikdo nevlastnil nic. Jediným majetkem lidí se stal bioèip, který kontroluje, zda dìlají to,
co mají. Sledovací systém rozhoduje, kde má jeho nositel pracovat a bydlet, kde dostane najíst a kam
se mùe jít bavit. Záleí na tom, jak vysoký má status konformity. Klaud ivot pøed Velkým resetem
nepoznala. Konèí studia a je astná, e ije v krásné nové dobì. Jene pak potká mladíka, který èip nemá
a je pro sofistikované systémy neviditelný
Heiligendamm, rok 1912. Rodina berlínského hoteliéra Kuhlmanna
má veliké plány: vytvoøit konkurenci slavnému Grand Hotelu. Bohuel High Society i nadále radìji
navtìvuje podnik ji známého, etablovaného podniku. V tìchto tìkých èasech projevuje zvlátì
hoteliérova dcera Elisabeth obchodní nadání, na rozdíl od syna Paula, jeho hlavní vání je hudba. Kdy
se situace nebezpeènì vyhrotí, cítí Elisabetin otec nutnost poádat o pomoc zbohatlíka Julia Falkenhayna.
Jeho velice nekonvenèní názory ovem zpoèátku velmi popuzují ctiádostivou Elisabeth Úvod rodinné
ságy o hoteliérské rodinì v Heiligendammu.
Není to ten, co neumí ve Slavnostech snìenek
jezdit na kole, ale kance ve kole sloí? A není taky Jáchymem, který hodí údaje Frantika Koudelky
do stroje? Petra Bruknera zkrátka znáte z filmù dua Smoljak a Svìrák i z Divadla Járy Cimrmana, kde jako
neherec úspìnì hraje ji desítky let. Pøedevím je to ale písecký rodák, jen naplòuje svùj ivot rozliènými
zájmy, vedle tìch sportovních, jako je tenis, cyklistika èi golf, k nim dále patøí poslech jazzové hudby,
kouøení dýmek, fotografování èi vytváøení fóráí. A snad u tohoto veteèného mue usazeného s rodinou
v Brandýse nad Labem jetì stojí za zmínku, e je té desítky let enatý, pøièem nikdy nebyl ani
v nejmením rozvedený. Tento krásný výsledek rozhodnì nijak nekalí skuteènost, e s právnièkou, jí jeho
manelka je, by se rozvádìl pouze sebevrah
Kniní rozhovor s vestranným umìlcem vede novináø a rozhlasový moderátor Vladimír Kroc, autor
úspìného rozhlasového seriálu Zvuková kronika Divadla Járy Cimrmana.
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Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi
8.9.1917: Dùm Julia Pilse v Horní èásti obce (Oberort) koupil nìjaký Vídeòák. Èasto pøicházejí kupci
odjinud, ale nikdo dùm prodat nechce.
Dr. Dick koupil velké pole a zamìøuje se na zemìdìlství. Lékárník to dìlá po nìm, koupil pár koní,
z nich jeden se zdá být pìkná potvora, èasto se plaí.
20.9.1917: Vèera u mì byl pan dr. Dick a prosil mì o toto: Jeho syn Walter je odveden a musí jako
jednoroèní dobrovolník brzy rukovat. Hlásil se do tìchto plukù: pluk polních houfnic è. 3 a pluk horského
dìlostøelectva è. 14. Jeho pøijetí závisí na dùstojnickém sboru. Ptá se, zda by ses mohl za nìj pøimluvit.
Ví, e nìco takového nemám rád, ale také bych si doktora nechtìl znepøátelit.
Nyní se má odevzdávat i ovoce, kolní dìti mají sbírat ostruiny, aby se z toho mohla vaøit marmeláda.
Jak pøeèkáme zimu, ví Bùh. Chodím do lesa a sbírám iky, s tím mùeme dva dny vaøit, palivového døíví je
poskrovnu.
Obecní hostince Thurnùv, Hoffelnerùv a Ganglùv pøeívají jen tak tak.
Uèitelka, která sem mìla pøijít, nenastoupila kvùli nízkému platu  s 90 korunami mìsíènì by hladovìla.
Dìvèata v továrnì mají 40 korun týdnì.
Výuka se vleèe. Uèitel Reindl uèí støídavì v Lièovì a v Beneovì. Uèitelka Schatzlová dostala úplavici.
Musíme improvizovat.
Z nìmeckého originálu pøeloila Helga Grimmová ve spolupráci s Bernhardem Rieplem, pro Ozvìny vybrala Blanka Dolanská
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Obec Beneov nad Èernou, 382 82 Beneov nad Èernou è. p. 126, IÈO 002 45 780
tel. kontakt: p. Stanìk 728 461 988

CENÍK PRODEJE PALIVOVÉHO DØEVA
platnost od 01. 01. 2022
! objednávky na aktuální rok pøijímáme od ledna do dubna ! dále jen dle pøedchozí domluvy !
Cena za 1 prm Cena za 1 prm
Skupiny døevin
Døevina
Sortiment
vè. DPH
bez DPH
kuláèe 4 m
400 Kè
484 Kè
kuláèe 2 m
500 Kè
575 Kè
smrk, borovice, jedle, modøín,
jehliènaté
kuláèe 1 m
600 Kè
690 Kè
douglaska
típané 1 m
800 Kè
920 Kè
kuláèe 2 m
400 Kè
484 Kè
kuláèe 1 m
500 Kè
575 Kè
listnaté mìkké
ole, osika, topol, vrba, lípa
típané 1 m
700 Kè
805 Kè
kuláèe 2 m
900 Kè
1 035 Kè
dub, buk, javor, klen, jasan,
kuláèe 1 m
1 000 Kè
1 150 Kè
listnaté tvrdé
bøíza, jilm
típané 1 m
1 200 Kè
1 380 Kè
kuláèe 2 m
1 200 Kè
1 380 Kè
Poznámka:
kuláèe 1 m
1 300 Kè
1 495 Kè
1 prm = døíví volnì srovnané
bukové
típané 1 m
1 500 Kè
1 725 Kè
do hránì:
1 øez (0,5 m)
100 Kè
115 Kè
1 m x 1 m x 1 m nebo
2 øezy (0,33 m)
200 Kè
230 Kè
2 m x 1 m x 0,5 m
krácení
3 øezy (0,25 m)
300 Kè
345 Kè
Pro obèany Beneova/È. je doprava po obci a pøilehlých osadách zdarma. Palivo dodáváme do vyèerpání zásob.
Pøi nedostatku nìkterého ze sortimentù nebo døevin nabídneme alternativní plnìní. Maximální mnoství je 8 prm.
Je moné objednat i vìtí mnoství; to je dodáváno a po vyøízení ostatních pøijatých objednávek a pøi dostateèné
zásobì poptávaného sortimentu. Minimální mnoství jsou 4 prm. Na mení mnoství si dopravu zajistí odbìratel
ve své reii. Objednávky vyøizujeme postupnì dle data jejich doruèení a dle zásob jednotlivých sortimentù.

OBJEDNÁVKA PALIVOVÉHO DØEVA
Objednatel:
Jméno a pøíjemní:

.

Adresa trvalého bydlitì:

.., tel. kontakt:
.

.. ..

...

,
,

E‐mail: …………………………………………….. , adresa doručení: ………………...………...…………………………………… .
Já, výe uvedený, závaznì objednávám:
...

prm jehliènatého paliva típané / krácené:
prm listnatého tvrdého paliva kuláèe 1 m / 2 m / krácené:
prm listnatého tvrdého paliva típané / krácené:

.
.

Dne
podpis objednatele
Vydavatel: Obec Beneov nad Èernou, Beneov nad Èernou 126, 382 82, IÈ: 00245780, ev.è. MK ÈR E 17508. Uzávìrka pøíspìvkù vdy 20. v mìsíci, kontakt:
knihovna@benesovnc.cz, starosta@benesovnc.cz. Beneovské Ozvìny v internetové podobì na www.benesovnc.cz
Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi. Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OÚ.
Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Vydáváno 1x za mìsíc. Datum vydání 5.1. 2022
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