
Vážení diváci

Vítáme Vás při sledování místního vysílání 
na Obecním televizním kanálu.

Vysílání je trvalé



      Starosta:   tel./fax 481 622 793, 724 180 025
    Účetní:      tel. 481 624 891
    E-mail: obec@benesovusemil.cz
    www.benesovusemil.cz, dat. schránka: shxbp99

 Obecní úřad Benešov u Semil 
kontakty  

mailto:obec@benesovusemil.cz
http://www.benesovusemil.cz/


Hlášení poruch v dodávkách 
 vody                840 111 111  
 plynu               1239                  
 el. Proudu       800 850 860
 Katro  (TV) 487 070 007

 Změny záloh  za elektřinu
800 810 820



Pošta Partner 
Telefonní číslo na pobočku 

je 724 392 302

Otevírací doba: 
Po- Pá 

13:00 – 16:00



 
   

       

   Vysílání záznamů
Vysílací časy:    9 a 9.30 hod.,  16 a 16.30 hod.

  Po    Video ze sjezdu rodáků 2019
      Benešovská patnáctka 2019

  Út  Vaření v kotlíku 2020
 Dětské sportovní odpoledne 2020

  St  Rozsvícení vánočního stromu a besídka ZŠ 2019
          Jizerská liga v požárním útoku 2019
  Čt    Benešovská osmička 2019

 Maraton a půlmaraton pojizeřím 2019
  Pá   Poutˇové oslavy a pietní akt u pomník M.J. Husa 2020

 Pálení čarodějnic 2019
  So    Maraton a půlmaraton pojizeřím 2019

 Dětské sportovní odpoledne 2020
  Ne   Vaření v kotlíku 2020

 Poutˇové oslavy a pietní akt u pomník M.J. Husa 2020



SMS InfoKanál
Obec Benešov u Semil tímto nabízí jednoduchý 

a pohodlný způsob získávání důležitých 
informací o dění v obci pomocí SMS zpráv na 

telefonní číslo 481 624 891.
Zaregistrovat se dá pomocí SMS zprávy ve tvaru

Příklad: Registruj Jana Nováková Benesov 
u Semil 125

na OU nebo na webu obce www.benesovusemil.cz
Další informace na tel. 724 180 025

REGISTRUJmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ
MezeraBENESOV U SEMILmezeraČÍSLO POPISNÉ
- u reg. chaty je třeba za čp. přidat slovo EVID

http://www.benesovusemil.cz/


Na Obecním úřadě je ještě 
zbytek kalendářů na rok 2020 

kronikářky  Mgr. Lenky 
Holubičkové, které byly vydány k 

příležitosti 13. sjezdu rodáků a 
přátel Benešova u Semil. Kdo by 

měl zájem o kalendář, je 
ZDARMA k vyzvednutí na OU. 



Zprávy



Výborová schůze 
SDH Benešov u Semil 

ZRUŠENA
Náhradní termín bude vzhledem k vládním 
nařízením a nouzovému stavu včas 

upřesněn.



Omezení úředních hodin        
  Obecního úřadu

Vzhledem k vládním nařízením jsou 
omezeny úřední hodiny Obecního úřadu 

v Benešově u Semil a to následovně:
Pondělí 7:00 – 12:00
Středa 12:00 – 17:00

Mimo úřední hodiny je upřednostňována  
komunikace prostřednictvím mailu, 

datových schránek, telefonicky nebo 
poštou. 

Děkujeme za pochopení



Změna termínu jednání 
zstupitelstva 

Vzhledem k přetrvávajícím vládním 
nařízením dochází ke změně termínu 

jednání zastupitelstva obce. 
Nový termín jednání je stanoven na 
18. 11. 2020 od 19:00 v zasedací 

místnosti Obecního úřadu.  
(původní termín 4. 11. 2020).

Děkujeme za pochopení







Knihovna uzavřena 

Od čtvrtka 29. 10. 2020 je 
knihovna v Benešově u Semil 
z důvodu vládních nařízení 
až do odvolání uzavřena. 
Děkujeme za pochopení



Obec Benešov u Semil nabízí pomoc 
občanům 

v  době mimořádných vládních opatření, která 
byla vyhlášena Vládou v minulých dnech a to 
především seniorům, zdravotně nemocným 

a rodinám s  malými dětmi. Rádi bychom nabídli 
pomoc s  nákupem potravin, vyzvednutím léčiv 

a hygienických pomůcek, s dopravou 
do zdravotnických zařízení pro seniory. Účelem je, 
aby došlo k  co  nejmenšímu kontaktu ohrožených 

osob s  možným zdrojem nákazy. Pokud máte 
ve svém okolí seniora nebo nemocného, který žije 

sám, předejte mu prosím tuto informaci, nebo 
sami kontaktujte starostku obce nebo Obecní 

úřad. Rádi pomůžeme!





ČEZ Distribuce, a.s.
VÝZVA KE KÁCENÍ A OKLEŠTÉNÍ
STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
pro majitele a uživatele pozemků v blízkosti

elektrických rozvodných zařízení
Na základě zákona č.458/2000 Sb. o energetice, si 
Vás dovolujeme požádat o pokácení a okleštění 

stromoví a jiných porostů v blízkosti 
elektrických rozvodných zařízení nízkého 

a vysokého napětí.
Toto proveďte v období od 1. října do 15. 

listopadu. Po tomto termínu mohou okleštění 
provést pracovníci ČEZ a předepsat vám 

náklady.





Pytle na tříděný odpad jsou k 
vyzvednutí na Obecním úřadě, nebo na 

pobočce Pošty Partner v Podmošně.
Pytle lze odkládat do klecí na tříděný 

odpad, které jsou umístěny na 
stanovištích pro tříděný odpad (u školy, 

u hřiště, v Podolí u zastávky, 
Podmošna u čp 170). 
Děkujeme že třídíte.



Prosíme občany, aby do klecí na tříděný 
odpad vkládali pouze pytle určené k 

třídění, které jsou naplněné dle pravidel 
třídění a nevhazovali do nich běžný 

komunální odpad!

Děkujeme všem kteří třídí správně!

Veronika Slavíková, starostka obce



Provozní doba sběrného dvora:

Pondělí 8:30 – 16.30
Středa 8:30 – 16.30
Sobota 8.00 – 12:00

Pro občany Benešova u Semil je uložení 
odpadu zdarma!

Staré pneumatiky je možné odevzdat u 
společnosti Busline Technics s.r.o., ul. Na 

rovinkách čp. 211 v Semilech, nebo u firmy Jan 
Novotný, Cihlářská čp. 177 v Semilech.



Sport



Kultura





 Inzerce





Bezpečnostní a úklidová firma FORCORP GROUP 
hledá pracovníky OZP na úklid.

Pracoviště: PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA 
SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1

Chráněné pracovní místo pro OZP (osoba zdravotně 
znevýhodněná, invalidní důchodce)

Odpolední úklid po 17:00, zkrácený (4 hod/den)

Mzda: 96,30Kč/hod.

Benefity: náborový příspěvek za přivedení OZP – 10.200 Kč, 
firemní tarif – VODAFONE

Nástup 1.12.2020

Nechodit na pracoviště, kontakt pouze telefonicky!!!

Volejte nebo pište o podrobnější informace: 723 612 505, 
90099 11 88, prace@forcorp.cz

mailto:prace@forcorp.cz

