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Potřetí se ve sportovním areálu sešli děti a žáci na sportovním odpoledni, které pro ně připravila
Tělovýchovná jednota Benešov. Sportovní zápolení ve formě atletického víceboje přilákalo
celkem 36 malých (a mladých) sportovců, převážně benešovských. První zářijová neděle (8. 9.)
posloužila jako náhradní termín za původní květnové datum, počasí nám i tentokrát přálo.
Pro závodníky bylo připraveno pět disciplín (sprint 50 m, skok do dálky, trojskok z místa, hod
medicinbalem, hod míčkem) a závěrečný běh (od 100 do 500 m dle kategorie). Nechybělo
občerstvení pro závodníky, diváky i doprovod.
Nejúspěšnějšími atlety v jednotlivých kategoriích se stali Anička Cellerová (předškolní dívky),
Vojta Mifka (předškolní chlapci), Natálka Bůžková (1.-2. třída dívky), František Lukeš (1.-2. třída
chlapci), Natálka Kučerová (3.-4. třída dívky), Kuba Celler (3.-4. třída chlapci), Eva Nováková
(5.-6. třída dívky), Milan Frencl (5.-6. třída chlapci), Šárka Hloušková (7.-9. třída dívky) a Michal
Petrlík (7.-9. třída chlapci). V neděli však nebylo poražených, všichni předvedli výborné výkony,
zasloužili si potlesk všech přítomných a za své výkony byli odměněni hračkami a sladkostmi.
A na závěr několik NEJ: nejmladším účastnicí byla Kačenka Špirochová, nejpočetnější kategorií
předškolní děvčata (osm závodnic), nejtěsnějším rozdílem (50 bodů) zvítězil Jakub Celler,
nejrychlejším běžcem v závěrečném běhu byl Michal Valenta (500 m za 1:40 min.).
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V sobotu 20. července se konal již 15. ročník sokolského turnaje v minikopané na travnatém
hřišti. Zúčastnila se ho sice jen 3 družstva (např. v roce 2005 to bylo 8 družstev), ale skoro
všichni hráči byli z naší obce. Hráli i zástupci z rodin nových spoluobčanů Čapkových a
Stejskalových od Hořeňačky.
Z výsledků stojí za zmínku vítězné
družstvo z Hradišťat ve složení:
Lednický Petr, Franěk Pavel, Regimon
Roman, Klikar Miloš a Dohnal Jiří a také,
že nejmladším fotbalistou byl vyhlášen
František Lukeš…
Dalším kladem je i to, že před turnajem
a hlavně po turnaji, hřiště na
minikopanou ožije, zejména mladými
hráči a to i děvčaty. Velkou výhodou je,
že hřiště původně škvárové, prášivé, je
nyní zarostlé hustou trávou, s jejíž
údržbou pomáhá obec. Z rozpočtu TJ
Sokola byla v letošním roce dokončena
výměna oplocení včetně nových sloupků, k dispozici jsou malé i větší branky se sítěmi.
Tímto zveme každého, zejména mládež, k návštěvě pěkného hřiště a to nejen na minikopanou,
ale i jiné sporty…
za TJ Sokol Ing. Jan Martinec

V sobotu 28. září se kona už 40. ročník tradičního přespolního běhu Benešovská osmička.
Závod si už našel své pravidelné účastníky z řad dospělých i dětí (z některých dětí se už stali
dospělí), kteří oceňují příjemnou atmosféru, zázemí sportovního areálu a náročnou krosovou
trať. V okolí obce a na svahu stejnojmenného vrchu (567 m n.m.) je poběží muži a veterání
8250 metrů, ženy a dorost 2250 metrů. Ti všichni startují společně v 15 hodin. Už od 13,30
hodin však proběhnou závody dětských a žákovských kategorií na tratích od 50 do 1200 metrů.
Přijďte si také zaběhat, povzbudit benešovské i přespolní běžce, nebo pomoci jako pořadatelé!
Přijďte ukázat, jak jsou benešáci šikovní a rychlí! Přihlášky do závodu (děti a domácí zdarma)
se přijímají od 12,30 ve sportovním areálu.
Dva týdny po osmičce, na sobotu 12. října, se připravuje další Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím. Z uplynulé čtvrtstoletí našlo do Benešova a údolí Jizery cestu stovky běžců
z celé republiky. Běžce láká především příjemná trať podél řeky Jizery, vhodná pro začínající
běžce i zkušené závodníky, kteří se do Benešova rádi vracejí. Společný start na otáčce
autobusu Pod Mošnou proběhne v 11,15 hodin.
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Z důvodu probíhajících stavebních prací na Pojizerské silnici mezi Horní Sytovou a Poniklou
proběhne letošní závod na náhradní trati. Pořadatelé nakonec zvolili vedení maratónského
závodu po půlmaratónské trase, kterou běžci absolvují dvakrát, s otáčkou v Dolní Sytové
(500 m za Peřimovským mostem) a v Podmošně (před Salewou).
Rozhodnete-li se přijít podívat a povzbudit, jistě se na trať všichni vejdete. Kdo chce přispět
k dobrému jménu závodu i naší obce, může přiložit ruku k dílu. Vítaní jsou pomocníci
na občerstvovacích stanicích, v prostoru startu a cíle, ale také na přípravu a úklid zázemí.
Další informace o závodech jsou zveřejňovány na stránkách obce www.benesovusemil.cz.
Jiří Lukeš, TJ

Již v roce 2011 se objevily první úvahy o tom, že bychom mohli vstoupit do Extraligy ČR
v požárním útoku. Bohužel, tehdy se nenašel žádný sbor z blízkého okolí, který by se
organizace této soutěže zhostil s námi. Až na podzim roku 2012 jsme se dohodli s SDH
Radimovice a společně jsme podali přihlášku. Po předvedené prezentaci, bylo rozhodnuto, že
pro rok 2013 bude pořadatelem Extraligy ČR v požárním útoku právě SDH Benešov a
Radimovice.
A tím to vše začalo.
V neděli 18. srpna 2013 se za krásného slunečného dne konalo 13. kolo závodu Extraligy.
Do našeho areálu v Benešově u Semil přijelo soutěžit 41 družstev mužů a 15 družstev žen.
Trať byla perfektně připravená a mohlo se jít na to. Jako první na start se postavilo domácí
družstvo, bohužel útok jim nevyšel tak, jak si představovali, a s časem 19,60 skončili nakonec
na 28. místě. „Těžká trať, těžká trať“, jsem zaslechla během mého průchodu mezi diváky. Je
tedy fakt, že šestnáctkové časy v podání mužů moc k vidění nebyly. Jedni z mála, kteří tuto
hranici pokořili, bylo družstvo Jankova (16,81) a právem si z Benešova odvezli první místo a
zlaté medaile. V letošním roce to byla pro Jankov pátá soutěž Extraligy, kterou absolvovali. V
Seči, v Letohradu Kunčice a v Olšovci si připsali nedokončené pokusy, v Radimovicích čas
17,68. Dalším družstvem, které se postavilo na stupně vítězů, byl Starý Lískovec Sport, s
časem 16,89 si odvezli stříbrné medaile. Třetího místa bylo dosaženo časem 16,96 a putovalo
do Kunčic B. Se šestnáctkovým časem (16,99) se na čtvrtém místě ještě umístila Trnava.
Sedmnáctkových časů už padalo více. Čas
rovných 17,00 jsme mohli vidět v podání
kluků z Jinolic a za něj si vysloužili páté
místo. Horní Poříčí s časem 17,04 skončili
hned za nimi na místě šestém. Sedmá
pozice s časem 17,09 byla připsána
družstvu ze Žernovníka. Jen o setinku
pomalejší čas 17,10 patří Velkým Hošticím,
které se usadily na místě osmém. Místo
deváté obsadili kluci z Bašnic s časem 17,26
a desáté místo a čas 17,34 patří
Pasohlávkám. Na sedm-náctkový čas ještě
dosáhla družstva z Libuně, Olšovce, Tuře,
Lestkova, Staré Říše a Špiček.
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Některým družstvům trať v Benešově moc nesedla. Pěkně rozeběhnutý útok měli kluci
z Nevcehle a Sychotína, ale dlouhé prostřiky na pravých proudech, jim znemožnily umístění
na předních příčkách. Plumlov měl problémy se zapojením rozdělovače, no a Lavičky, zde byl
prostřik na proudu levém.
K vidění bylo i pět týmů, které svůj útok vůbec nedokončily, jednalo se o Podůlší B, Plumlov,
Jílové u Držkova, Jeřmanice a Jablonec nad Jizerou.
V kategorii žen se jako první na start postavila děvčata z Benešova u Semil, tréma na domácí
půdě udělala své. Nezapojený rozdělovač způsobil, že naděje na pěkné umístění byla
v nedohlednu. Chrášťany se startovním číslem 2 si vydobyly i celkově stejný výsledek v soutěži,
a to druhé místo s časem 16,48. Děvčata z Vitiněvse benešovskou trať dobře znají, tudíž se dal
očekávat kvalitní útok. Časomíra se zastavila na 16,62 a bronz tedy putoval do Vitiněvse.
Jako třetí se na start postavila děvčata z Radíkova a svým časem 16,38 si po právu odvezly
z Benešova zlaté medaile. Sedmnáctkový čas bychom na výsledkové listině hledali marně.
Nízkou osmnáctkou se mohou pochlubit děvčata z Petrůvek, konkrétně s časem 18,02.
Na dalších pozicích s časem pod 19 vteřin se pak umístila děvčata, která pravidelně jezdí
Jizerskou a Podkozákovskou ligu. Šesté místo náleží Bratříkovu s výsledkem 18,29, sedmé
skončily ženy z Malé Skály B a osmé děvčata z Libuně s časem 18,68.
I v kategorii žen byly k vidění tři nedokončené pokusy. Velkou smůlu měla děvčata z Bozkova,
kterým se nepodařilo správně odstartovat. Nakonec dostaly možnost svůj útok předvést mimo
soutěž, ale ani v tomto případě se nepodařilo útok dokončit.
Za nás, za pořadatele, bych hlavně
chtěla
poděkovat
hejtmanovi
Libereckého kraje, Martinu Půtovi, který
převzal nad tímto extraligovým závodem
záštitu, Obecnímu úřadu Benešov
u Semil, Daliboru Lampovi, sponzorům,
pánům od časomíry, všem, kteří se
podíleli na organizaci celé soutěže, a
v neposlední řadě rovněž samotným
účastníkům soutěže, kteří do Benešova
dorazili. Věřte, že to nebylo vůbec
jednoduché, ale naše nově nabité
zkušenosti
se
pokusíme
uplatnit
v případných dalších námi pořádaných
soutěžích.
Co říci závěrem. Snažili jsme se připravit
kvalitní soutěž a doufáme, že se nám to
i povedlo. Snad se všem u nás
v Benešově u Semil líbilo a celý sobotní
večer a neděli se dobře bavili. Tak snad
někdy příště.
Michaela Menšíková, SDH Benešov
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Základní školu bude ve školním roce 2013-14 navštěvovat 26 žáků, mateřskou školu 28 dětí.
Zaměstnanci: ZŠ – Mgr. J. Vávra (ČJ-M ve 4. a 5. roč., HV 1. – 5. roč., řed. ZŠ a MŠ),
Mgr. J. Lampová (ČJ, M, Prv, 1., 2. a 3. roč., TV 3.-5. roč., PČ 5 roč.), Ing. Michal Matura, nový
člen ped. sboru (AJ 3.- 5. roč., TV 1.-2. roč. a Vl 4.-5. roč.), J. Zajícová (vychovatelka ŠD, ved.
školní jídelny, VV 1.-5. roč., PČ 1.-3. roč.), Ing. J. Čapka (Informatika 5. roč., Př 4.-5. roč.),
učitelky MŠ – J. Heřmanová, R. Pikorová. Školnice, úklid: R. Jáklová. Školní jídelna:
H. Marková a B. Pastorková.
Nepovinný předmět: Pohybové hry (pro žáky 1. – 5. roč. ZŠ, vždy v úterý).
Kroužky: Taneční kroužek (MŠ, 1. – 5. roč., Mgr. Ilja Kulichová, vždy v pátek).
V průběhu celého roku nácvik dvou divadelních představení na ZŠ.

Divadelní představení v Semilech (KC Golf):
6. září (pá): Postav na čaj (J. Klímová, E. Brtnická), poetická groteska (Cirkus Mlejn, ZŠ).
20. září (pá): Křemílek a Vochomůrka (V. Čtvrtek, P. Slunečko) – Anfas divadlo.
2. prosince (po): Pekelná pohádka aneb Kam čert nemůže (Y. Kršková, J. Prokeš, div. Mrak).
30. ledna 2014 (čt): Štěně nebo špenát? (J. Vyšohlíd a kol.) Divadlo Drak Hradec Králové.

Novinky v MŠ
Po dohodě s učitelkami MŠ bychom letos rádi nacvičili jednoduché divadelní představení
odpovídající věku dětí. Základem hereckého kolektivu se stanou předškoláci, ale do hry
zapojíme všechny děti MŠ. J. Vávra bude navštěvovat MŠ pravidelně každé úterý v 9 hod.
Dne 27. srpna (úterý) děti MŠ poprvé navštívily solnou jeskyni v Semilech. Pokud budou mít
rodiče zájem, měly by se sem děti podívat 10 – 11krát (jeden pobyt stojí 40 Kč). Patnáct dětí by
jezdilo s pí uč. (neplatí jízdné). Na podzim uč. MŠ počítají s návštěvami do měsíce listopadu,
na jaře od měsíce dubna. Den návštěv: čtvrtek.

Práce na škole o prázdninách
V úterý 2. 7. vystěhovali pracovníci obce ze tříd a školní družiny nábytek a akumulační kamna,
která již dříve odpojil p. J. Bělka. Týž den přivezla firma do školy parkety a 3. 7. odstranila
z učeben staré. 9. 7. navezla do školy USB desky a odstraňovaly se hřebíky z prkenného
podloží starého více než sto let, ale velmi zachovalého. Na něj parketáři položili USB desky a
pak parkety, zbrousili je, zatmelili a nakonec natřeli. Práce ukončili v pondělí 15. 7., kolaudace
proběhla v úterý 16. 7. Dne 15. 7. byl obnoven nátěr parket ve školní jídelně. 4. 7. probíhala
rekonstrukce osvětlení v ředitelně školy, dokončena byla 8. 7. Z elektroinstalačních prací se
realizovala 12. 7. příprava osvětlení do chodby na dvůr a 15. 7. p. J. Bělka připravoval přípojku
od akumulačních kamen ze šatny ZŠ do prostoru mezi oběma šatnami pro akumulační kamna,
která budou ohřívat studený vzduch proudící od hlavního vchodu. Týž den přijel p. J. Trejbal,
aby vybral pro daný prostor vhodná akumulační kamna (přivezeny 24. 7.). Malíři a natěrači
pracovali od 4. 7. do 22. 7. Natřeli okna v tělocvičně, ve školní jídelně, kuchyni, na WC, v šatně
a učebně informatiky. Pan J. Hadač postupně vymaloval ve 2. týdnu prázdnin všechny učebny,
16. 7. ředitelnu školy, a následné dny prostor mezi oběma šatnami a šatnu MŠ. Zároveň obnovil
některé plochy zasažené rekonstrukcí. 9. 7. nastoupila firma STAVKO a zahájila zateplování
schodiště v dolením traktu. Zazdila také jedno nefunkční suterénní okno. Práce ukončila 19. 7.,
dveře přivezla 19. 8. Dne 14. 8. přijel p. M. Havlík na čištění koberců, 16. 8. vsadil p. Novotný
nové okno do suterénních prostor. Od 22. 7. do 16. 8. probíhal náročný úklid a některé další
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údržbářské práce, na kterých se podíleli: R. Jáklová, H. Marková, B. Pastorková, D. Bachtík,
Mgr. J. Lampová, J. Zajícová a pracovníci obce: L. Matura ml., L. Matura st., M. Regimonová,
L. Hofman a M. Seidl. Dne 5. 8. byly do Muzea a Pojizerské galerie odvezeny 4 sádrové busty
našich velikánů (Komenský, Havlíček, Tyrš, Hus), které restaurovala pí Hovorková (přivezeny
zpět 30. 8.). 14. 8. p. J. Bělka zapojil akumulační kamna a týž den začal p. J. Trejbal prověřovat
jejich funkčnost. 21. 8. čištění plechových parapetů u hlavního vchodu (od mechů a lišejníků).
23. 8. přivezli pracovníci obce natřené stoly ze školní družiny a týž den natřeli žlutou barvou
zábradlí před vchodem do školy, upravuje se rovněž stojánek na jízdní kola. 26. 8. pan
V. Šobáň naladil klavír v I. třídě. 26. 8. čistili pracovníci obce odpady na WC. 27. 8. pracoval
na škole p. J. Bělka a 28. 8. p. J. Trejbal (kontrola topného systému a objednávka plynového
sporáku s troubou do školní kuchyně).

Organizace školního roku
2. září 2013 (po) – začátek školního roku
28. - 30. října (po – st): podzimní prázdniny
21. 12. 2013 (so) – 5. 1. 2014 (ne): vánoční prázdniny (do školy 6.1. – po)
31. 1. 2014 (pátek): jednodenní pololetní prázdniny
10. – 16. března: jarní prázdniny
17. – 21. dubna: velikonoční prázdniny (do školy 22. 4. – út)
1. května (čt): Svátek práce
8. května (čt): Den vítězství
28. 6. (so) – 31. 8. (ne): hl. prázdniny (do školy 1. 9. – po)
Plavání žáků 3. a 4. ročníků a dětem MŠ začíná v jilemnickém bazénu ve středu 11. září.
Výlet – středa 25. září (nebo jiný den)
Tradiční podzimní výlet směrujeme tentokrát na hrad Pecka. Cestovat budeme vlakem,
autobusem a pěšky.

Třídy s dubovými parketami nám snad zase vydrží alespoň sto let.
Až budou po tomto čase měněny, nás z toho už opravdu hlava
bolet nebude. Přes poněkud lehký tón chceme říci, že by věci neměly
sloužit jen pár let.

Zazdívání přístupového schodiště
na školní dvůr, odkud proudil na
podzim a v zimě mrazivý vzduch
k učebnám. Vchod už je zazděn.

Jaroslav Vávra, ZŠ a MŠ
Benešovské noviny
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Novohradské hory se pro letošní rok staly cílem hlavní cykloturistické akce KČT Benešov.
Vlastními prostředky (6 os. aut a jeden člen i na lokomotivě ČD) jsme se dopravili do kempu
Veveří nedaleko krásného pohraničního městečka Nové Hrady. Ubytování v chatkách v klidném
kempu s dostatečným zázemím bylo to, co nám plně vyhovovalo. Po celý týden pobytu bylo
možno vybrat velice zajímavé trasy ze široké nabídky přehledně značených cyklotras. Jelikož
se Novohradské hory rozkládají ze 2/3 v Rakousku, tak i tam směřovaly některé naše výlety.
Je to kraj kopcovitý s 18 vrcholy převyšující tisíc metrů (14 v Rakousku a 4 ČR), takže
o náročnost nebyla nouze. V podhůří v nadmořské výšce okolo 550 m n. m. je také mnoho tras
vedoucích nedotčenou přírodou s kvetoucími loukami, zdravými lesy a spoustou rybníků
a rybníčků. Avšak jen málokterý byl vhodný ke koupání. Příčinami nečistoty zdejších rybníků
je hojný chov kaprů, hnojení rybníků, překrmování ryb krmnými směsmi.
Se stravou nám vydatně pomohl pan Josef Hartig. Jelikož máme plně vybavenou kuchyň, tak to
po technické stránce nebyl problém. Kvalita i množství jídla byly také na dobré úrovni.
Závěrem lze konstatovat, že letošní cyklozájezd se vydařil a mohou se rozjet přípravy na příští
ročník.
Jan Hubař, KČT

Třetí ročník „Jen počkej, vlku!“
Zveme vás na 3. ročník Jen počkej, vlku!, aneb orientační turistické
vědomostní soutěže konané v sobotu 21. září 2013.
Vlkovi se i letos podařilo rafinovaně uniknout ze své klece, tentokrát snad
prý v převleku za babičku, a tak v poslední době zase začal terorizovat
králičárny a zaječí nory v Benešově a blízkém okolí.
Přijďte tedy v sobotu 21. září na start v Restauraci Pod Mošnou, kde
zahájíme letošní hon. Prezentace od 8:30 do 10:00, poté výklad pravidel
a postupný start. Předpokládané vyhlášení výsledků kolem 16. hodiny.
Koná se za každého počasí. Více informací na http://ck-bambuca.webnode.cz, plakátech,
vývěsce KČT, atd. Pořádá CK-Bambuča / KČT Benešov u Semil.

Jizerské hory – Černá studnice
KČT Benešov připravuje na 5. října 2013 další výlet z cyklu Jizerské hory - tentokrát
Černostudniční hřeben a Tanvaldsko. Bližší informace budou včas zveřejněny ve zdejších
sdělovacích prostředcích.
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Pikantní uzeninová polévka s pórkem
Suroviny: 400 g brambor, 150 g dunajské klobásy, 5 stroužků česneku, 1/4 hlávky zelí, 1 pórek,
1 l vody, 50 g másla, 150 g papriková klobása, 1/4 lžičky mletého pepře, 1 cibule, 2 lžičky
koření na čínu, 1,5 lžičky soli, 1/4 lžičky chilli koření, 1 masox
Postup přípravy: V hrnci na másle osmahneme najemno krájenou velkou cibuli, na plátečky
nakrájené stroužky česneku a 2 kvalitní klobásy nakrájené na silnější půlkolečka. Dobrá je
dunajská nebo chorizo.
Asi po 10 minutách přidáme 1 litr vody, masox, 2 lžičky koření na čínu, špetku pepře, špetku
chilli, 1,5 lžičky soli, nahrubo pokrájené bílé zelí, nakrájený velký pórek a to vše vaříme dalších
10 minut.
Nakonec do hrnce nasypeme na kostky nakrájené větší brambory. V případě velmi husté směsi
přidáme do polévky 2 dl vody a vaříme do změknutí brambor. Pikantní polévku podle chuti
osolíme a můžeme podávat.
Pikantní uzeninová polévka s pórkem je nejlepší ihned, pořádně teplá.

Balkánská vepřová pečínka
Suroviny: 1 kg vepřové kýty nebo plecka, 8 - 10 stroužků česneku, sůl, pepř, po troše sušeného
tymiánu a rozmarýnu, 8 lžic oleje, 1 kg malých brambor, 200 ml bílého vína, 6 lžic rajčatového
protlaku nebo kečupu, zelená petrželka
Postup přípravy: Oloupané stroužky česneku podélně rozřízneme na poloviny nebo třetiny a
obalíme je ve směsi soli a pepře. Omyté maso osušíme, ostrým nožem do něj několikrát
píchneme a do vzniklých otvorů vtlačíme kousky česneku. Maso ze všech stran potřeme
olejem, osolíme, opepříme, posypeme tymiánem a rozmarýnem, vložíme do pekáčku vytřeného
olejem, přikryjeme a necháme do druhého dne uležet v chladu. Vložíme do trouby vyhřáté na
220°C a pečeme. Po 30 minutách maso otočíme a přidáme k němu do pekáče oloupané
brambory. Osolíme je a přelijeme protlakem nebo kečupem, který jsme rozmíchali se 4 lžícemi
vína. Podlijeme zbylým vínem, přikryjeme a upečeme doměkka (asi hodinu). Měkké maso
nakrájíme na tenké plátky a podáváme s bramborami, které na talíři posypeme zelenou
petrželkou. Podáváme se zeleninovým salátem.

Vychází v nákladu 350 výtisků,
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
e-mail: strmisko@seznam.cz, za redakci KKS .o)
.o)
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