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Vážení spoluobčané, 
máme za sebou asi jedno z nejtěžších období 

poslední doby, kdy jsme den co den čelili novým 
situacím, řídili se nejen vládními nařízeními, 
nestýkali se s rodinou ani známými, a napjatě 
sledovali, co nám hrozba celosvětové pandemie 
přinese. Tyto chvíle jsou snad z větší míry za námi, 
a nezbývá, než se postupně navrátit k obvyklému 
životu. Ráda bych touto cestou poděkovala nejen 
kolegům z obecního úřadu, ale i všem 
zastupitelům, krizovému štábu, který v této 
nelehké situaci zasedal a pomáhal koordinovat 
řadu opatření, ale i Vám občanům za velkou míru 
solidarity i pochopení. Obrovské díky patří všem, 
kteří šili roušky, nebo poskytli v této době 
nedostatkový materiál k jejich ušití, pomáhali 

starším občanům, či přišli nabídnout ruku pomoci. 
Ještě jednou díky!

Jsem moc ráda, že se vše začíná navracet do 
starých kolejí. Co se však asi bude sbírat nejdéle je 
především ekonomika. Jaký bude vývoj celé 
situace je teprve před námi, ale i my s obavami 
přejímáme scénáře, které ukazují zásadní zásah 
do hospodaření obce. Rada obce i finanční výbor 
začaly již koncem května řešit otázky daňového 
propadu financí v rozpočtu obce. Dle dosavadní 
predikce Ministerstva financí, by naše obec mohla 
přijít o více jak 2,5 milionu korun, a proto jsou na 
místě úsporná opatření. Přesto na úkor tohoto 
nedostatku není možné některé opravy a údržbu 
odkládat. Jak to tak bývá, právě v této krizi přichází 
nečekané investice. Největší otázkou pro letošní 

Oslavy MDŽ
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Příspěvky od občanů do novin
 přivítáme emailem na adrese

  benesovskenoviny@seznam.cz,
nebo dopisem na adresu Obecního 
úřadu. Případné fotografie v dobrém 

rozlišení nevkládejte do textu, ale 
přiložte jako samostatnou přílohu.

    Obec Benešov u Semil tímto nabízí 
jednoduchý a pohodlný způsob získávání 
důležitých informací o dění v obci pomocí SMS 
zpráv. 
     Pokud se chcete registrovat, zašlete SMS 
zprávu ve tvaru: 
REGISTRUJmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ
mezeraBENESOVmezeraČÍSLO POPISNÉ 
- u registrace chaty je třeba za čp. přidat slovo 
EVID

Příklad: Registruj Jan Dvořák Benešov 125

Vše odešlete na telefonní číslo 481 624 891. 
Po úspěšné registraci Vám přijde na Váš 
mobilní telefon potvrzovací SMS.

Dále se můžete zaregistrovat na OÚ pomocí 
formuláře nebo na webu obce 

www.benesovusemil.cz 

Další informace, nebo pomoc s registrací Vám 
poskytneme na tel. 724 180 025.

rok je havarijní stav domu čp. 134 (budova Pošty) a 
hledání řešení, jak v tomto případě udržet důstojné 
bydlení pro nájemníky. I když nás čas tlačí v 
nutných opravách, musí zastupitelstvo do 
budoucna zvážit komplexní řešení rekonstrukce či 
přestavby, což je ale výhled na delší časový úsek. 
Do nové topné sezóny je třeba vyřešit stav komínů, 
případně nahradit zdroje vytápění v jednotlivých 
bytech za alternativu, což sebou nese nejen velké 
náklady ale i rozsáhlou rekonstrukci. První oprava 
čeká i zvonici, kde se na stavu podepisuje 
především nefunkční hydroizolace a drenáže ve 
svahu, čímž dochází k dlouhodobému promáčení 
zdiva a podehnívání trámů střechy nad garáží. 
Koncem roku 2019 zastupitelstvo rozhodlo o koupi 
budovy čp. 33, bývalého divadelního sálu a 
hostince. V začátku roku 2020 jsme se stali jako 
obec majiteli. V letošním roce se budova 
rekonstrukce nedočká, ale rádi bychom začali s 
projektováním a přípravou žádostí o možné 
dotace. Prioritou bude na etapy zprovoznit 
především sál se zázemím a postupem času i 
vybudovat několik bytových jednotek.

Díky nouzovému stavu jsme přišli i o řadu 
tradičních kulturních i sportovních akcí pořádaných 
našimi spolky jako je Den země, pálení čarodějnic, 
Benešovský bloudil a další. Věřím však, že většinu 
akcí si vynahradíme v příštím roce, a v letošním 
roce si o to více užijeme ty nastávající.  

Jelikož nás čeká letní odpočinek a čas 
dovolených, přeji Vám hodně klidu, pevné zdraví a 
na cestách za odpočinkem spoustu nových zážitků 
a poznání. 

                    Veronika Slavíková, starostka obce

Na poště si můžete vyzvednout: 

pytle na tříděný odpad

Nové telefonní číslo na pobočku je 

724 392
Těšíme se na Vaši návštěvu!

        POŠTA Partner
v Benešově u Semil



Kalendář akcí 

V příjemném prostředí restaurace v Podmošně se konala letošní oslava MDŽ. Ze všech částí naší 
rozlehlé obce se sešly ženy, aby oslavily sváteční den. Na uvítanou dostaly kytičku, a na stolech na ně 
čekalo drobné pohoštění. Veselé písně zazpíval pan Jaroslav Křapka. Milým překvapením byly děti 
naší školy, které secvičily k svátku MDŽ pásmo básniček a písniček.

Poděkování patří všem účastnicím, rodině Špirochových za milé prostředí, panu Křapkovi za veselou 
notu a hlavně dětem a paní ředitelce Mgr. Monice Hnídkové. 

Děkujeme a těšíme se na příště.
Za obecní úřad Vláďa Plecháč

Ohlédnutí za MDŽ

strana 3

DATUM AKCE KDE KDO
26. června Oheň Choboteň Choboteň KČT
5. července Pietní akt u pomníku M.J. Husa Pomník M. J. Husa Sokol
5. července Poutní posezení se Semilskou 12 SLUNCE Sokol
2.  - 5. července Cyklovýlet nejen členek KČT po Čechách Čechy KČT
30. 6. - 11. 7. Dětský tábor Krčkovice Krčkovice TJ
11. - 18. července Zájezd Vysoké Tatry, Slovenský Ráj Slovensko KČT
19. července Turnaj v malé kopané hřiště Sokol
24. července Oheň Choboteň Choboteň KČT
červenec, srpen Běh na Zlaté návrší sportovní areál, region TJ, Sokol
srpen Turnaj v malém vodním pólu bazén u Hádků Sokol
15. - 22. 8. Cyklo Krušné hory Krušné hory KČT
28. srpna Oheň Choboteň Choboteň KČT
29. srpna VI. ročník Vaření v kotlíku areál SDH SDH
5. září Dětské sportovní odpoledne sportovní areál TJ
18. září Benešov Blues Night vol. 7 SLUNCE Kulturníci
26. září Jizerská liga - soutěž v požárním sportu areál SDH SDH
26. září Podzimní výlet není zatím určeno KČT
3. října Benešovská osmička sportovní areál TJ
10. října Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím Podmošna TJ
27. listopadu Rozsvícení vánočního stromku centrum obce KKS
12. prosince Členská schůze KČT restaurace Podmošna KČT
18. prosince Posezení s country SLUNCE Kulturníci
26. prosince Na Štěpána na Štěpánku Turnovská chata KČT
27. prosince Turnaj v šachu a dámě OÚ Sokol
26. prosince Zájezd do divadla - Vysoké nad Jizerou Vysoké nad Jizerou SDH

Pravidelné akce (pro veřejnost)
tréninky stolního tenisu pondělí od 18:00 hodin SLUNCE Sokol
cvičení žen a dívek pondělí od 18:30 hodin tělocvična ZŠ TJ Benešov



strana 4

Pomalu odeznívá doba koronavirová, která 
se nám vloudila i do přírody. Nemyslím tím 
nakaženými zvířaty, ale sekundárními vlivy na 
prostředí.  Hned v prvním týdnu nouzového stavu 
se v přírodě vyskytlo neskutečné množství lidí. 
Jelikož byly zavřena nákupní centra, kina, 
divadla a celkově se zastavil kulturní a 
společenský život, tak si lidé našli náhradu v 
přírodě. Což je samozřejmě chvályhodné, ale 
mohlo se to obejít bez negativních vlivů na 
přírodu.  Na vysvětlenou: běžně se v přírodě 
pohybují procházkáři, běžci, lidé na koních, 
motorkách, čtyřkolkách. V době Covidu 19, kdy 
lidé byli nuceni zůstat doma, ať už ze strany 
zaměstnavatele nebo školní nedocházky, se jich 
v přírodě pohybovalo několikrát víc, a to i v 
lokalitách, kde by je nikdo nečekal. V Semilech se 
objevil nový podnikatelský subjekt, který půjčuje 
čtyřkolky a buginy, ke kterým dostanou uživatelé 
mapy tras vedoucí přírodou, aby zažili adrenalin, 
a cítili se jako opravdoví chlapáci. Bohužel trasy 
vedou i katastrem Benešova. Toto období 
kolidovalo s kladením mláďat, takže zvěř neměla 
klid a prostor na mateřské povinnosti. Někteří lidé 
si sebou berou do přírody potraviny a nápoje, a 
kam potom s odpadky?  Málokoho napadne, aby 
prázdný obal od snězené svačiny vrátil zpět do 
batohu a doma vyhodil.  Potkal jsem ovšem i lidi, 
kteří měli igelitku plnou nasbíraných odpadků a 
odnášeli jí domů do vlastní popelnice, těm patří 
velký dík. Jelikož byly zavřeny hotely, tak byly v 
lese i milenecké páry po kterých zbyly v lese a 
kolem jejich automobilů různé odpadky, které 
jsem musel likvidovat.  Partičky mladých lidí v 
autech kouřící cigarety a pijící energetické 
nápoje, takže kolem auta vznikala smetiště.  
Gumové jednorázové rukavice a pytle se staly 
mým každodenním nástrojem.  Taky se stávaly 
případy, že mi volali návštěvníci lesa, že potkaly 
osobu, která neměla nasazenou roušku, a že to 
mám přijet vyřešit.  V době koronavirové jsem si 
zažil spoustu nepříjemných zážitků, projel 
spoustu benzínu, nakupoval rukavice a plnil 
vlastní popelnici cizími odpadky. Omlouvám se 
za sdílení mých pocitů, ale Coronavirus nepřinesl 
přírodě a mě nic dobrého. Přeji vám všem hezké 
prožití léta bez roušek a všelijakých omezení.                                                                                                                            
                                                                                        

Benešov Blues Night vol. 7, které se mělo 
konat v dubnu má již svůj nový termín, a tím je 

pátek 18. září 2020. 
Avizované kapely zůstávají - tentorkát zahraje  

(nejen blues) partička z Prahy Foxy Mama, a připojí 
se již tradičně místní The PeaNuts, pro které je každé 
hraní ve Slunci srdcová záležitost. Zastavte se na 
dobrou hudbu a přátelské posezení.

Příští Posezení s COUNTRY ve Slunci je 
naplánováno na pátek 30. října. 

Těšíme se na vás při poslechu dobré muziky!

KULTURNÍCI zvou

Jak to šlape v KČT
No, jak to šlape? Když jsem vybíral do 

posledních novin fotku s přechodem hranic, tak jsem 
netušil, že i v té dnešní době se hranice na tak 
dlouhou dobu uzavřou. Divadlo se nám kvůli 
opatřením nepodařilo uskutečnit, a co je nejhorší, 
nemohli jsme uspořádat dětský den, který jsme měli 
pečlivě nachystaný a museli odříct objednané 
atrakce. To je už, ale za námi. 

Zvelebovací brigáda v Chobotni se uskutečnila 
13. června. Byla to osazení nových stolů a příprava 
dřeva na nadcházející první posezení u ohně po 
delší době. 

Posezení u ohně v pátek 19.června se neslo v 
barvě zelené, ale bohužel na radaru počasí. Se 
svěšenou hlavou jsem přicházel do Chobotně, kde 
už na mě pokřikovala Petrova početná rodina z 
Loukova, a to nás hnedle bylo 9. Pozpívali jsme, 
opekli buřta a po desáté promoklí honem domů.  Za 
celý večer se nás sešlo neuvěřitelných 22 otužilců. 

Na co se těšíme? No na ty otevřené hranice. Po 
území Slovenska a Vysokých Tater se bude 11.-18. 
července pohybovat zájezd benešovských turistů s 
cílem získání spousty nevšedních zážitků.

 Pro přátele cyklistiky je připraven pobytový 
zájezd 15. - 22. srpna 2020 do Krušných hor.

Ať to šlape.
                                              Za KČT Vláďa                                                                                                      
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   Ozvěny z doby předkoronavirové, o zrušených 
či posunutých událostech, ale především už ty 
pozitivní,  co se pod hlavičkou TJ blíží a snad nás 
nemine :-)

28. 2. 2020 – volební Výroční VH v hostinci Pod 
Mošnou vedle tradičního shrnutí předchozího 
roku přinesla i rozšíření počtu členů výboru TJ na 
13 členů.  Po Jiřím Lukešovi, který vedl TJ 
jedenáct let, převzal roli předsedy Dalibor 
Lampa, místopředsedou je Jan Klikar. Rovněž 
došlo na obměnu v revizní komisi.
  

7. 3. 2020 – Krkonošská 70 – těsně předstihla 
nouzový stav, a tak se zdárně a ve slušných 
sněhových podmínkách uskutečnila. Ani letos na 
startu letitého (65.) závodu nechyběla hlídka 
reprezentující Benešov u Semil ve složení J. 
Lukeš, J. Martinec st., J. Novák, J. Klikar a P. 
Martinec. Tedy čistě domácí závodníci, byť mix 
mužské sestavy a veteránského družstva, které 
samostatně nenastoupilo. V dané situaci padla 
volba na trať 50 km a konečné 12. místo z 18 
hlídek možná nebyl výsledek zářný, nicméně 
stále solidní (skalp tradičních rivalů ze 
Studence).

14. 3. 2020 – Poslední mazání – už nouzovému 
stavu neuniklo, poslední lyžovačku bylo bohužel 
nutné zrušit. O tomto víkendu naposledy a 
částečně načerno vyjely rolby v Jizerkách, ale už 
došlo na uzavírání příjezdových cest a parkovišť 
... běžkařská sezóna byla utnuta.

23. 5. 2020 – Dětské sportovní odpoledne - 
bylo přesunuto na nový termín 5. 9. 2020 - 
pozvánku najdete na zadní straně novin.

30. 6. - 11. 7. 2020 – Dětský tábor Krčkovice – 
situace ohledně organizace tábora byla letos 
dlouho nejistá. S postupným uvolňováním 
nejpřístějších omezení a hlavně díky vůli skupiny 
vedoucích se popasovat s těmi, které setrvají, 
nakonec padlo rozhodnutí, že tábor bude. 
Přípravy jsou již v plném běhu, ani mimořádné 
vyplavení tábora prudkými bouřkami je 
nezastaví. Rozsah škod je patrný na přiloženém 
snímku (na zadní straně novin). Samotná stavba 
tábora se uskuteční až během posledního 
víkendu v červnu. Kapacita by měla být dětmi 
obsazena, snad se tábor povede a přinese nejen 
spoustu zážitků dětem, ale i kýženou úlevu pro 
rodiče. Prosíme o respektování letos důležitého 
zákazu návštěv, a to nejen rodičů ale i 
extáborníků / přátel. 
  

2.8.2020 –  Běh na Zlaté návrší, aneb 
„lyžařovo letní trápení“, letos oslaví už 20. 
výročí. Termín je daný, teď už jen sbírat odvahu 
(a možná i trochu potrénovat;-).

3.10.2020 – Benešovská 8 – věříme, že letošní 
47. ročník naváže na ten 46. v počtu účastníků, 
kterých bylo loni nazdory mimořádně sychravým 
podmínkám 95 (73 dětí!) a přinese jim tentokrát 
výrazně příjemnější počasí.

10.10.2020 – Enervit Benešovský Maratón a 
půlmaratón Pojizeřím – termín jsme již běžecké 
veřejnosti potvrdili, na podzim lze očekávat 
přetlak závodní nabídky. Formát menšího 
„neseriálového“ závodu by v letošní situaci mohl 
přilákat nové běžce a slavit úspěch. Těšíme se 
na Vaši účast, ať už mezi závodníky, tak 
organizátory či fanoušky.

Krátké zprávy z TJ
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TJ Sokol Benešov u Semil ve spolupráci s 
Obecním úřadem v Benešově u Semil

pořádá

      TRADIČNÍ POUŤOVÉ 
OSLAVY

s hudbou a tancem v restauraci „Slunce“- 
v divadelním sále v hořením Benešově 

 a
      vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana 

Husa u hřbitova v Benešově u Semil

Pouťové oslavy a vzpomínkový akt se 
uskuteční v neděli

 
5. července 2020 od 16.00 hod. 

u pomníku mistra Jana Husa

PROGRAM:
1) od 16.00 hodin u pomníku mistra Jana Husa 
u hřbitova v Benešově u Semil krátké 
vzpomínkové vystoupení farářky paní Lady 
Kocourkové s hudbou v podání kapely 
„Semilská 12“

2) od 17.00 hod. k tanci a poslechu hraje 
„Semilská 12“ v divadelní sále restaurace 
„Slunce“ v hořením Benešově u Semil při 
příležitosti konání tradiční pouti v Benešově     
u Semil.

Srdečně zveme všechny spoluobčany, 
příznivce dechové hudby, pěkných písniček

 a tance

TJ Sokol Benešov u Semil pořádá
již tradiční 

22. ROČNÍK POUŤOVÉHO 
TURNAJE 

V MINIKOPANÉ

v neděli 19. července 2020
 ve sportovním areál Sokola Benešov 
v hořením Benešově - travnaté hřiště

 8.30 - 9.00 hod. losování 
9.00 hod. zahájení turnaje

Startovné 300,-Kč za celé družstvo – bude 
použito na ceny a občerstvení.

Pořadatelé: Jan Martinec tel. 705 228 042, Josef  
Hádek 721 360 763.

Přihlášky písemně se zaplacením startovného a 
soupiskou hráčů včetně označení kapitána 

družstva - nejpozději do čtvrtka 
16. července 2020 

u kteréhokoliv uvedeného pořadatele.

Technická ustanovení:
a)  hraje se podle pravidel malé kopané
b)  rozhodčího deleguje poražené družstvo,   
     rozhodčí má vždy pravdu, může vylučovat  
     obdobně jako v hokeji (na 1-2 minuty)
c)  počet hráčů je 4 v poli a 1 brankář
d)  systém soutěže bude určen podle počtu 
     přihlášených družstev
e)  střídání hráčů se neomezuje –  hráči musí být 
     na soupisce
f)   za 1.-3. místo budou věcné ceny
g)  případné protesty s poplatkem 100,-Kč, o 
     protestu rozhoduje hlasování kapitánů 
družstev
h)  každý startuje na vlastní nebezpečí
i)   pro omezení možných zranění se nehraje s 
     ostrými tvrdými špunty na kopačkách

Na sportovní zápolení se těší 
pořadatelé ze Sokola Benešov u Semil



Nápověda - 232, 377, 679, 271, 891, 741, 763, 151, 321, 511, 366, 
126, 916, 927, 776, 617, 597, 728, 524, 162, 389, 119, 839, 998, 
188, 258, 195, 648, 344, 293, 438, 333, 214, 143, 413, 635, 553, 
569, 734, 815.

obtížnost 6

Sudoku je číselný hlavolam, ve kterém jde o 
doplnění čísel 1-9 do všech řádků, sloupců a 
velkých čtverců. 
Vycházíme z tradičního japonského sudoku, 
a každé zadání má pouze jediné řešení. 
Hlavolam zde uvedený, s obtížností 5, lze řešit 
logickou cestou bez pomůcek (tužka a guma nebo 
poznámky na okraji).

Nápověda u každé úlohy uvádí jednu z možných 
logických cest řešení. 
Význam trojčíslí nápovědy: řádek/sloupec/číslo 
k doplnění (tzn. že např. nápověda 326 znamená, 
že na třetí řádek ve druhém sloupci patří č. 6).

Domácí 
    zmrzlina

VLÁĎOVY TIPY
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Suroviny:
 500 g předem zmraženého ovoce (jahody, lesní 

směs, meruňky, broskve, tepelně upravená 
rebarbora, jednotlivě nebo v libovolné 
kombinaci) – v dnešním receptu jsou použity 
kunratické zamražené jahody a směs lesního 
ovoce ze supermarketu

 2-3 lžíce cukru podle sladkosti ovoce
 1 kelímek zakysané smetany
 trocha studeného mléka, nejvýš 100 ml

Postup přípravy:

1. Všechny suroviny kromě mléka umístěte do 
kuchyňského robota se sekacím nástavcem, 
případně do výkonného mixéru.

2. Zapněte na plné obrátky a pozvolna 
přilévejte mléko – ale jen malinko, aby se obsah 
nádoby mohl spojit dohromady. Pár lžic úplně 
stačí. Když to přeženete, uděláte si ledový ovocný 
koktejl, ne zmrzlinu. Raději místo přilévání mléka 
několikrát zastavte robota, stěrkou promíchejte 
obsah nádoby a pokračujte v mixování.

3. Mixujte, dokud nevznikne mražený krém, 
asi půl minuty až minutu. Ihned podávejte. Pokud 
byste tuhle zmrzlinu chtěli zmrazit, počítejte s tím, 
že tím přestane být tak hebká a krémová.

Dobrou chuť.

www.sudoku-k.eu
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    Okurková limonáda
 Okurky nakrájejte na tenká kolečka. Ve džbánu je zalijte vodou, přidejte omyté citrony nakrájené na 

kolečka, 4 snítky meduňky, špetku soli a nechte odležet 1 hodinu v chladu.
 Okurku a citron rozdělte do sklenic. Přidejte lístky meduňky, citronovou šťávu a po lžíci sirupu. 

Zalijte okurkovým výluhem a promíchejte.
 Náš TIP: Okurku rozmixujte, dolijte vodou a nechte v ledničce asi 30 minut. Sceďte. Limonádu 

oslaďte cukrem nebo sirupem a ve sklenicích doplňte kouskem nakrájené okurky a citronem.



 DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Při příležitosti 15. výročí otevření Sportovního areálu zve
TJ Benešov u Semil srdečně všechny děti i rodiče na

v sobotu 5. září 2020
od 14.00 hodin ve Sportovním areálu v hořením Benešově

Prezentace účastníků od 13.30 hodin.

Pro všechny děti od předškolního věku do 9. třídy ZŠ.

Přijďte si zasportovat a vyzkoušet si různé disciplíny
ve stylu atletického víceboje - sprint, skok, běh, hod a trojskok.

Všichni závodníci obdrží drobné ceny.
Pro rodiče a diváky je připraveno občerstvení.

Velká voda v táboře

   Cca 30 brigádníků a jeden nakladač UNC v sobotu 
odstraňovalo všemožné škody. Skvělé bylo, že nás 
bylo 13 z Benešova - chlapi z obce, Bambučáci, 
paní starostka a dvě lampičky. Velké poděkování 
panu Hylmarovi za tatru písku - 10 tun zmizelo velmi 
rychle - zapískovaly se ty části, kam dosud netekla 
voda a snad nepoteče. Zrovna tak zmizely dvě fůry 
kamení. Zůstává dosypat řečiště a zapískovat 
zbytek tábora pískem ze hřiště - to budeme dělat ve 
čtvrtek od 8.00 hodin.                        Dalibor Lampa
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