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Upozor ňujeme ob čany, že se blíží konec lh ůty pro podávání žádostí 
na změnu Územního plánu Benešov u Semil, který schválilo Zastupitelstvo 
obce Benešov u Semil dne 23. zá ří 2010. 
Po schválení Územního plánu Benešov u Semil zároveň rozhodlo Zastupitelstvo obce, 
že veškeré žádosti na změnu územního plánu budou shromažďovány po dobu 3 let 
od schválení územního plánu. 

Lhůta pro podání žádostí na zm ěnu Územního plánu Benešov u Semil bude ukon čena 
dne 23. září 2013. 

Žádosti na zm ěnu Územního plánu Benešov u Semil je pot řeba podat písemn ě na Obecní 
úřad Benešov u Semil, č. p. 125, 512 06 Benešov u Semil. 

Jelikož žádost musí obsahovat přesně stanovené náležitosti dané stavebním zákonem, 
doporu čujeme využít formulá ř, který je k dispozici na Obecním úřadě Benešov u Semil a 
na internetových stránkách obce Benešov u Semil www.benesovusemil.cz pod odkazem 
(Obecní úřad, zastupitelstvo – Dokumenty – Územní plány – Žádost o změnu územního plánu) 
zároveň je tam uveden i vzor pro vyplnění. 

Před podáním žádosti doporučujeme se seznámit s dokumentací Územního plánu Benešov 
u Semil, která je k dispozici na Obecním úřadě Benešov u Semil, na Městském úřadě Semily, 
oddělení územního plánování a na internetových stránkách obce Benešov u Semil 
www.benesovusemil.cz pod odkazem (Obecní úřad, zastupitelstvo – Dokumenty – Územní plán 
– Změna územního plánu č. 1). Informace Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Benešov 
u Semil nebo na Městském úřadě Semily, oddělení územního plánování.  

Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu, který po vyhodnocení předloží 
doporučení na rozhodnutí o žádostech společně se zprávou o územním plánu Zastupitelstvu 
obce Benešov u Semil, které rozhodne o případném zpracování změny. O rozhodnutí 
Zastupitelstva obce budou podatelé písemně informováni.  

 -oú- 
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Česká republika řeší zcela zásadní problém: od svých občanů vybírá obrovské množství 
prostředků, které přesto nepostačují k financování všech jejích úkolů. Další zvyšování daní 
samozřejmě není uspokojivým řešením. Státní pokladna je bezedná a příliš snadno se v ní 
ztratí jakékoli množství peněz. Co s tím? Domnívám se, že jediné smysluplné řešení spočívá 
v důsledné kontrole utrácení veřejných prostředků.  

Jsem totiž přesvědčen, že i nyní se utrácí mnoho veřejných prostředků neefektivně - a mnohdy 
za naprosté nesmysly. Téměř denně čteme o tom, jak se tu ztratilo téměř 400 mil. Kč v kauze 
Promopro, jak se vynaložilo zbytečně 900 mil. Kč za Opencard, jak se kupují na Ministerstvu 
dopravy Tic-tacy kus za 85 Kč. Tomu je třeba učinit přítrž. 

O tom, že změna je žádoucí, ostatně pochybuje málokdo. Složitější se zdá být zodpovězení 
otázky, co konkrétně je třeba udělat. Odpověď je přitom velmi jednoduchá:  

stačí rozsvítit ,  

tedy zveřejnit na internetu, za co a na základě jakých smluv jsou utráceny veřejné prostředky. 
Zveřejnit je jednoduchým, přehledným a administrativně nenáročným způsobem. Zkušenosti 
ze Slovenska, kde tento systém funguje již dva roky, ukazují, že toto jednoduché opatření může 
přinést úspory v řádu desítek miliard korun. 

Zveřejňovat potřebné přitom není vůbec složité. Smlouvy jsou dnes už psány v počítači. Pro 
zveřejnění je nemusíte skenovat, podpis a razítko nejsou důležité, podstatný je obsah. A tak 
smlouvu jednoduše zveřejníte formou, která je svou náročností někde mezi odesláním e-mailu 
a zadáním platebního příkazu. Určitě ne těžší.  

V průběhu loňského roku jsem proto spolu se svými kolegy připravil návrh zákona o Registru 
smluv, který by měl do výdajů státu a dalších subjektů veřejného sektoru vnést jasno. V těchto 
týdnech je návrh projednáván výbory Poslanecké sněmovny. Jeho přínos nespočívá jen v tom, 
že občané získají detailní přehled o hospodaření s jejich penězi. Skutečnost, že veškeré údaje 
budou na internetu kdykoliv komukoli k dispozici, bude mít i další závažné důsledky. Politici 
a úředníci změní – podobně jako na Slovensku - své chování a budou se ke svěřeným 
prostředkům chovat hospodárněji jednoduše proto, že budou pod neustálým dohledem.  

Lze předpokládat, že na kontrole bude mít zájem jak konkurence, které jde o veřejné zakázky, 
tak občané, kteří přirozeně chtějí vědět, za co se utrácí jejich peníze, ale i politická opozice. 
Ti všichni velice motivovaně a zdarma zajistí kontrolu - bez zaměstnávání dalších úředníků, bez 
zřizování dalších drahých a neefektivních institucí. Nejen, že bude kontrola průběžná, 
ale povede i k tomu, že bude průběžný přehled o výdajích veřejných institucí. Skončí také 
honička na konci roku, kdy se utrácí často bezhlavě zbylé peníze, jen aby nebylo vidět, 
že mohlo pro úřad na ten rok stačit i méně…  

Všechna tato negativa by měl odstranit Registr smluv. Opatření jednoduché, ale nesmírně 
účinné. Pevně doufám, že se mi pro něj podaří najít dostatečnou podporu napříč Poslaneckou 
sněmovnou a prosadit jej do českého právního řádu. Je nejvyšší čas. Při pohledu na růst 
veřejného zadlužení je jasné, že už včera bylo pozdě.    Mgr. Jan Farský  
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Studijní výsledky d ětí, sout ěže  
Na osmileté GIO Semily byli mezi 30 budoucích studentů primy přijati z 49 přihlášených  
dva  naši žáci: Eva Nováková a Daniel Rypl (žáky připravoval Mgr. J. Vávra). Blahopřejeme. 

Výsledky žák ů 3. ročníků v testování STONOŽKA (zadávala spole čnost SCIO) 

Třeťáci se zúčastnili testování společnosti SCIO, jejíchž služeb využívá např. GIO Semily 
(přijímací testy). Jejich výsledky v ČJ, M a v tématu člověk a jeho svět (Prv) přesáhly hranici 
90% úspěšnosti, v klíčových kompetencích dosáhly děti 89% a v AJ 74% úspěšnosti. Testování 
se zúčastnilo 180 plně organizovaných a 20 malotřídních škol. Naše výsledky hodnotí zpráva 
jako špičkové, zařadily nás  mezi 10 % nejúspěšnějších škol, tedy do 1. dvacítky. Blahopřejeme 
Janu Jakubu Cellerovi, Anně Mifkové, Vladimíru Reichlovi a jejich učitelkám – Mgr. J. Lampové 
a J. Růžičkové.         

Pythagoriáda ve výsledcích (15. 5., okresní kolo, ZŠ Dr. Fr. L. Riegra, připr.  
Mgr. J. Vávra): Soutěžilo 52 dětí z 12 škol okresu Semily (školního kola se zúčastnilo  
113 žáků). Výborně si vedl Daniel Rypl (13. místo, 9 bodů z 15, dostal diplom úspěšného 
řešitele).  

Lehkoatletický trojboj, okrskové kolo (ZŠ I. Olbrachta Semily, 24. 5., 16 žáků školy, příprava 
žáků Mgr. J. Lampová). Medaile získali: 1. Vladimír Reichl (kat. 3. ročníků, 50 m – 8,2 s, 
nejrychlejší, dálka – 360 cm, dělené 1. místo, míček – 34 m, druhý), 2. Štěpán Livar  
(4. roč., 50 m – 8,4 s, dálka – 390 cm, nejvíce, míček 28 m) a 3. Michal Vosmík (kat. 5. roč.: 
50 m – 7,9 s, dálka 380 cm, míček 38 m). Blahopřejeme. Okresní kolo (Turnov – 12. 6.):  
1. V. Reichl (3. roč.: 50 m  - 7,7 s, dálka 380 cm, míček – 34, 59 m, postup do krajského kola),  
6. Michal Vosmík (5. roč.: 50 m – 8,0 s, dálka 385 cm, míček – 36,53 m). Krajské kolo (Turnov 
19. 6.): Bojovník Vladimír Reichl  (3. roč.) zvítězil (50 m – 7, 9 s, dálka 387 cm, míček 38,01 m) 
a oplatil tak loňskou porážku Jakubu Šolcovi z Jilemnice. Za pomoc patří poděkování manželům 
Reichlovým, kteří nám dvakrát zajišťovali dopravu.    

Celonárodní testování žák ů 5. tříd z matematiky, českého jazyka a angli čtiny (28.5., 29.5., 
30.5., žáky připravovali Mgr. H. Růžičková a Mgr. J. Vávra): Testování dopadlo celkem solidně. 
Výsledky ČJ a AJ měly děti v celonárodním srovnání lepší, v matematice, která byla nejtěžší, 
zcela srovnatelné.   

Největší úsp ěchy d ětí ve školním roce 2012-2013 (krajská kola sout ěží) 
Lehkoatletický trojboj, Turnov: Vladimír Reichl (3. r.), 1. místo.  
Mladá scéna – recitace (Liberec): Anna Mifková (3. r.), mezi 3 nejlepšími. 
Mladá scéna – divadelní soubory (Jablonec n. Nisou): Jizeránek (děti 1.-5. třídy).  
Požární ochrana očima dětí: Aneta Dohnalová – 1. místo, Veronika Housová – 3. místo (MŠ). 
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Ve zkratce  
Beseda se spisovatelem Petrem Holánem z Turnova (úterý 21. 5.): Autor propagoval svou 
knížku Další vyprávěnky čubičky Kvídy, z níž přečetl ukázky. Tu si pak několik dětí koupilo.   

Náborový koncert ZUŠ Semily (pro MŠ i ZŠ) se uskutečnil v úterý 21. května.  

Besídka MŠ ke Dni matek  (7. 5. v herně MŠ): Děti recitovaly, tančily, zpívaly. Pěkné 
vystoupení.     

Divadelní výlet: 9. května uvedl v Kulturním domě Veliš soubor Jizeránek hry  
O Břetislavovi a Jitce a Zlatý kolovrat, pak děti pozorovaly krajinu z věže Valdické brány 
v Jičíně, ze Zebína a z rozhledny na Táboře.  Krásné počasí, nádherný výlet.  

Školní akademie se uskutečnila 11. června v tělocvičně školy. Představili se na ní všichni žáci 
školy a školky, chybělo pouze několik nemocných dětí. Akademii vévodily výkony tanečníků 
školky i školy a gymnastické vystoupení žáků školy, líbily se i zpěvy obou škol, abeceda školky 
a vystoupení žáků 3. - 5. tříd (2 písně v AJ)      

13. a 19. června: Uskutečnily se dva výlety MŠ. První do Starých Hradů (objednaným 
autobusem), druhý za nádherného počasí autobusem a vlakem do Dolánek.  

18. června předali zástupci SDH Benešov u Semil diplomy dětem, které nás úspěšně 
reprezentovaly ve výtvarné soutěži: Veronika Housová a Aneta Dohnalová z MŠ získaly 
medaile v krajském kole.    

24. června zhlédly děti MŠ a ZŠ devadesátiminutový film Čtyřlístek ve službách krále.     

25. června převzaly v Turnově Veronika Housová a Aneta Dohnalová (ob ě MŠ)  ocenění 
za medaile, které získaly v krajském kole soutěže Požární ochrana očima dětí.     

Práce na škole – vým ěna naprasklých (vytlu čených) oken, prázdniny 

Výměny okenních tabulí probíhaly v měsíci dubnu až červnu. O prázdninách se uskuteční 
v termínu od 4. 7. do 26. 7. nátěr posledního zbytku oken, emailových soklů u hlavních dveří, 
zateplení chodby, zazdění jednoho okna v suterénu a rekonstrukce parket ve všech učebnách 
ZŠ – to bude dílo největší.   
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Poděkování   

Dovolte mi, vážení čtenáři, abych poděkoval kolegům – Mgr. J. Lampové, J. Zajícové, 
J. Heřmanové, R. Pikorové, Mgr. H. Růžičkové, Mgr. I. Kulichové a Ing. J. Čapkovi, kteří se 
zapojili do akcí pořádaných školou:   
5krát jsme hráli divadlo (Benešov, Turnov, Jablonec n. Nisou, Veliš, Semily),   
2krát jsme jeli na recitační soutěž (Semily, Liberec),   
1krát na Pythagoriádu (Semily),   
3krát na lehkoatletický trojboj (Semily, Turnov, Turnov),   
pravidelně navštěvujeme divadelní i filmová představení v Semilech,   
škola a školka absolvovaly společně rozsvícení vánočního stromu, čarodějnice a 2. školní 
akademii.  

Školka připravila besídky k Vánocům a ke Dni matek, škola kulturní program na vítání občánků. 
Školka se prosadila na tradičních závodech v Semilech (sportovní soutěže).  

Absolvovali jsme 4 výlety (2 škola, 2 školka), navštívili SDH v Podolí, opékali s dětmi vuřty, 
malovali strašidýlka pro semilské muzeum a výkresy pro SDH Benešov. Připravovali jsme děti 
na přijímací zkoušky a na vědomostní testy, učitelé vymysleli a ověřili 180 pracovních listů 
formátu A4 na prvouku, přírodovědu a český jazyk – grant EU (Mgr. J. Lampová, Mgr. J. Vávra, 
pomoc Ing. J. Čapka).   

Na všechny aktivity jsme samozřejmě potřebovali děti. Myslím, že už toho mají také dost. Ony, 
kolegové i zaměstnanci školy si prázdniny a dovolené opravdu zaslouží. Přeji pohodové 
prázdniny rodičům, zvláště těm, kteří nám jakkoli pomohli, zaměstnancům obecního úřadu, 
zastupitelům, členům SDH, příznivcům školy a všem benešovským občanům. 

          Mgr. J. Vávra , ředitel školy           

 

.  

 
BENEŠOVŠTÍ HASIČI VÁS ZVOU 
V neděli 18. 8. 2013 se v hasičském areálu v Podolí uskuteční jeden ze závodů Extraligy ČR 
v požárním útoku . Tento nejprestižnější seriál závodů v požárním sportu zavítá poprvé 
do Benešova u Semil a po celý den budete mít možnost spatřit výkony těch nejlepších týmů 
mužů a žen z celé České republiky.   
Extraliga České republiky je jediným celorepublikovým seriálem v požárním útoku a po dlouhé 
době opět zavítá do Libereckého kraje (bezprostředně bude předcházet druhá soutěž 
v Radimovicích dne 17.8.). Krom kvalitně připraveného areálu a občerstvení bude jistě 
zapotřebí i obrovské divácké kulisy, aby hasiči zvládli nelehký úkol dosáhnout dobrého výsledku 
nejen na poli sportovním, ale i pořadatelském. Pořádání tohoto závodu není přidělováno 
automaticky na základě žádosti, nýbrž na základě pečlivého každoročního výběru soutěžních 
družstev z kandidátů z mnoha krajů České republiky. 

        za soutěžní družstva Miloslav Male ček  
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Jarní období bylo v Benešově nabité nejrůznějšími akcemi. Přinášíme krátké ohlédnutí jako 
poděkování všem pořadatelům. Podrobné zprávy o veškerém dění by zabralo samostatné číslo 
novin. Veškeré dostupné (a dodané) informace, fotografie a video jsou zveřejněny na stránkách 
www.benesovusemil.cz . 

20. dubna Úklid obce ke Dni Zem ě (komise ŽP) 
Komise životního prostředí opět vyzvala k úklidu obce u příležitosti Mezinárodního dne Země. 
Uklizeno bylo okolí všech silnic a komunikací a nasbíraný odpad opět naplnil obecní Avii. 
Potěšitelná byla opět vysoká účast dětí. K úklidu obce přispěl i sběr železného šrotu (SDH). 
Propříště je třeba řešit termínový souběh, který zbytečně tříští síly v  obci.  

27. dubna Benešovský Bloudil  (KČT – Bambuča)  
Potřetí proběhlo bloudění družstev pod patronací CK Bambuča. Náročná 20 km trasa v okolí 
obce přilákala na start 47 účastníků. 

30. dubna  Pálení Čarodějnic  (SDH)  
Benešovské čarodějnice jsou vyhlášené svým bohatým doprovodným programem s několika 
tanečními vystoupeními. Nejinak tomu bylo i letos a hasičský areál přivítal stovky diváků. 

       

4. května Benešovský duatlon  (TJ) 
Duatlon proběhl již pojednatřicáté. Specifická a náročná kombinace běhu a cyklistiky si obtížně 
hledá své příznivce. Do Benešova tentokrát zavítala cca třicítka závodníků v rámci Poháru 
Libereckého kraje. Slabší byla tentokrát i účast z řad domácích závodníků. 

18. května Jarní výlet   
Nabitý kalendář a nepřízeň počasí se podepsalo na účasti tradičního výletu po okolí Benešova. 
Skalní příznivci nejprve dobili vrch Benešov (567 m n.m.) a poté zamířili opékat do Podolí. 

8. června Myslivecký d ětský den  (MS Jizera) 
Velkou smůlu na počasí si vybrali myslivci, kteří po čtyřech letech připravili v Kocánkách dětský 
den. V původním termínu musela být akce zrušena, bohužel počasí nepřálo ani o týdne později. 
Přesto si nakonec do Kocánek našlo cestu bezmála 40 dětí, kteří si užili příjemné přírodní 
prostředí s mysliveckou naučnou stezkou, naplněnou zajímavými informacemi a úkoly. 
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11. června Akademie ZŠ a MŠ  (ZŠ a MŠ) 
Druhý ročník školní akademie připravila benešovská škola. Informace naleznete na jiném místě. 

     

Z důvodu nabitého kalendáře a nepříznivého počasí neproběhlo plánované dětské sportovní 
odpoledne . Pořadatelé z TJ zvažují náhradní termín v září nebo přesunutí na rok 2014. 

PLÁN AKCÍ V BENEŠOV Ě U SEMIL – LÉTO 2013 

29. 6. - 13. 7. 2013 Dětský tábor Krčkovice Krčkovice TJ 

4. - 8. 7. 2013 Cyklo zájezd Jižní Morava Jižní Morava KČT 

6. 7. 2013 Pietní akt u pomníku Mistra J.Husa  
a Poutní posezení 

Restaurace Slunce Sokol 

20. 7. 2013 Turnaj v malé kopané hřiště  Sokol 

srpen 2013 Běh na Benešov - Zlaté návrší sportovní areál TJ, Sokol 

srpen 2013 Turnaj v malém vodním pólu Hádkovi Sokol 

18. 8. 2013 Extraliga ČR v požárním sportu areál SDH v Podolí SDH 

24. - 30. 8. 2013 Cykloturistický zájezd Novohradské hory zájezd KČT 
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Italská vep řová pečeně 
Tahle italská vepřová pečeně (arista di maiale al latte) zabere pár minut 
aktivního času a prakticky se nedá pokazit. Pomalé pečení v mléce nezní 

a popravdě ani nevypadá nijak lákavě. Recept se ale vejde do jednoho odstavce a s přehledem 
strčí do kapsy celou řadu komplikovaných pečení. 

Suroviny : vepřová pečeně, mléko, česnek, citrón, šalvěj 

Postup : Osolte maso ze všech stran a dejte ho do litinového hrnce nebo pekáčku s poklicí. 
Zalijte maso mlékem do tří čtvrtin výšky. Nastrouhejte do hrnce kůru z citrónu a vymačkejte 
z něj do mléka i šťávu. Přidejte stroužek česneku a snítku šalvěje. Pečte v troubě při teplotě 
160°C s mírně pootevřenou poklicí alespoň dvě hodiny. 

To je celé. S tím jak se mléko postupně odpařuje a karamelizuje, získá i maso krásnou zlatou 
kůrku. Nelekejte se toho, že se mléko na začátku srazí — vůbec to nevadí, mléčné výpečky 
v barvě mahagonu jsou právě to nejlepší. Citrón, česnek a šalvěj navíc vše krásně navoní. 
Maso bude šťavnaté a ke konci se bude úplně rozpadat. 

Bůček v jogurtu 
Suroviny : 1 libovější bůček, křen, velký bílý jogurt, hořčice, sůl, pepř, brambory 

Postup : Bůček nakrájíme na 1cm silné plátky, trochu naklepeme, pomažeme hořčicí, osolíme, 
opepříme, nastrouháme křen, v misce smícháme s jogurtem, plátky tímto natřeme, zabalíme 
a naskládáme nastojato do pekáčku. Pečeme asi 1,5h. při 170°C, podáváme s bramborem. 

Hovězí maso na celeru 
Suroviny (1 porce): 100 - 150g hovězího srdce, 200g nakrájeného celeru, 5g sladké mleté 
papriky, 2 polévkové lžíce kuchárku, 0,5dl slunečnicového oleje, 50g hořčice plnotučné, 
půl veliké cibule 

Postup : Nejdříve nalijeme do větší pánvičky asi půl deci slunečnicového nebo jiného oleje 
a necháme nažhavit. Do rozžhaveného oleje nasypeme na kostky nakrájený celer a chvíli 
mícháme a necháme opéct všechny strany celerových kostek. Pak přidáme kostky hovězího 
srdce a dohromady s celerem mícháme. Maso nesmí být vařené, ale opečené ze všech stran 
jako celer. Přidáme hrubě nakrájenou cibuli, chvíli mícháme, aby se také osmahla, a posypeme 
jemně paprikou a kuchárkem po celé ploše a chvíli mícháme. Celková příprava nezabere ani 
pět minut a můžeme podávat s tatarkou nebo plnotučnou hořčicí a s chlebem nebo bez něj. 

Žampionová polévka 
Suroviny : 150 g žampionů (1 větší plechovka), 1/2 cibule, 1kostka hovězího bujónu, 250ml 
smetany na vaření, 3 lžíce másla, 3 lžíce hl. mouky, 2 trojúhelníčky smetanového taveného 
sýra, 0,75 ml vody, Podravka na dochucení 

Postup : Nadrobno nakrájenou cibuli a žampiony vložíme do hrnce a společně osmažíme na 
másle, až se voda odpaří. Hovězí bujón rozpustíme v horké vodě a přilijeme k žampiónům. 
Necháme projít varem. Přidáme smetanu a tavený sýr a opět necháme povařit. Z másla a 
mouky uděláme světlou jíšku a přimícháme ji do vroucí žampiónové polévky a asi 2 minuty 
povaříme. Dochutíme Podravkou 
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