zvláštní vydání u příležitosti
Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil 2014
Karel Václav Rais
CESTIČKA K DOMOVU
Cestička k domovu
známě se vinehezčí je, krásnější
než všecky jiné.
Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí
tak jako po ní.
A kdybych ve světě
bůhvíkam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.
A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce
vždy bych si zpíval.

Vážení občané, rodáci, přátelé,
při čtení básně Karla Václava Raise se ve většině z nás rozběhne příběh dětství, zážitků ze
školy, dospívání a všeho, co k tomu patřilo, co je pevně spjato s domovem, na který nostalgicky
vzpomínáme a do něhož se rádi vracíme. Mnozí však nezůstali ve svém rodném místě,
ne každý ho pravidelně navštěvuje. Naše obec dlouho udržuje krásnou tradici, pořádá Sjezd
rodáků a přátel Benešova u Semil. V roce 2014 se sejdeme již po dvanácté. Srdečně Vás
všechny zvu. Přijďte „pobejt“. Věřím, že si v dnešním uspěchaném životě najdou trochu času
nejen ti, jimž byl – nebo stále je – Benešov u Semil domovem, ale i jeho přátelé.
Dalibor Lampa, starosta obce
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Milí přátelé,
mnozí Benešováci dobře znají pouť na Táboře. To vám bylo kdysi takové pěkné místo
k setkávání. Strýc přijel až ze vzdáleného Lanškrouna. Nikdy si totiž nenechal ujít příležitost, aby
se potkal se svými kamarády. S některými se viděl po mnoha letech. Radost při setkáních byla
veliká a upřímná. S dětmi ve škole zpíváme sbor "Proč bychom se netěšili" z Prodanky.
Ve druhé sloce zazní i určitá pochybnost: Kdo(ž) z nás ví, zda pouť budoucí vesele tak uhlídá…
Ano, nikdo například neví, jestli tu bude za pět let. A v Otvírání studánek (B. Martinů, M. Bureš)
poutník zpívá: Z ruky do ruky si podáváme těžký klíč, klíč od domova... Přijďte se tedy podívat,
jak klíč předků k naší obci předávají dál dnešní Benešováci. Projeďte obcí, oceňte její
upravenost, zhodnoťte novostavby, areály hasičů a sportovců, podívejte se do školy, zamyslete
se nad plynutím času, potěšte se setkáními s blízkými lidmi a zajděte na kulturní pořady. Těšíme
se na setkání s Vámi!
Jaroslav Vávra, ředitel školy

pátek 20. 6.
17:00 hod

vernisáž výstavy tvorby Miroslava Prokeše (škola),
otevření výstavy patchworku a starých fotografií Benešova

20:00 hod

country večer – skupina Fous (hostinec Podmošnou)

sobota 21. 6.
10:00 hod

divadlo O Popelce (škola), loutkové divadlo s prohlídkou loutek

11:00 hod

slavnostní schůze ke 130 letům SDH (zasedací místnost hasičárny)

14:00 – 15:45

Elektrolux

16:00 – 17:45

Táboranka (dechovka)

17:30 – 18:00

ukázka hasičské techniky

18:15 – 20:15

Poutníci (country)

20:30 – 22:00

Konverze band

neděle 22. 6.
10:00 hod

procházka po Benešově s kronikářkou Lenkou Holubičkovou

Výstavy v prostorách školy (sobota 10-18 hod, neděle 10-15 hod):
obrázky M. Prokeše (tělocvična), staré pohlednice Benešova (chodba), patchwork (třída)
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Doba od posledního Sjezdu rodáků v roce 2009 uběhla velmi rychle. Za toto období se v obci
mnohé opravilo a uspořádalo. Pokusím se tento časový úsek zrekapitulovat z několika hledisek:
Investice do obecního majetku:
Hlavní část investic směřovala za uplynulé období do oprav místních komunikací v Podmošně,
na Převráti, u kravína, Podskalí a na Hořeňačce.
Každoročně jsme investovali kolem milionu korun. Nemalé
prostředky jsme vložili do investic a vybavení ZŠ a MŠ, jak o tom
píše ve svém článku Škole je 105 let p. řed. Mgr. J. Vávra.
Postupně probíhá výměna svítidel veřejného osvětlení, uskutečnila
se oprava Zvonice u hřbitova, trvale rekonstruujeme byty včetně
postupné výměny přímotopů za plynové vytápění. Roční náklady na
údržbu osvětlení a bytů se pohybují také kolem milionu korun.
Práce v oblasti kultury a údržby památek:
Kulturní akce pořádají především spolky, více se dočtete v jejich
příspěvcích. Obec (kulturní komise) pořádá tradiční akce –
velikonoční pletení pomlázek, rozsvícení vánočního stromu
a pomáhá při předvánoční výstavě. Největší událostí uplynulého
pětiletí bylo důstojné připomenutí 600 let od první písemné zmínky
o obci v r. 2011. Za programy vysoké úrovně a jejich organizační
zabezpečení si zaslouží pochvalu všichni pořadatelé.
Údržba památek není jednoduchá, poněvadž díla zapsaná na seznamu kulturních památek smí
opravovat pouze restaurátoři a opravy se tak podstatně prodraží. Přesto se podařilo restaurovat
kříž v Podolí a sochu Mistra Jana Husa, kde byl zhotoven i nový ručně kovaný plot.
V současnosti probíhají restaurátorské práce na soše Madony s dítětem. Byl opraven
a restaurován také kříž na hřbitově.
Máme veřejnou knihovnu, je vedena kronika a
vycházejí Benešovské noviny, které informují
o důležitých událostech v obci
Ochrana životního prostředí:
Obec zajišťuje údržbu zeleně – prořez lip, sekání
travních ploch a údržbu veřejných prostranství.
Členové komise životního prostředí trvale
monitorují vznik černých skládek, jejichž úklid
zabezpečujeme okamžitě, neboť se zvětšují
neuvěřitelně rychle. Tradiční je již jarní úklid
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Benešova „Ukliďme si Benešov“. Možná název změníme na „Ukliďme po cizích“. Při zběžné
prohlídce odpadu totiž zjistíme, že místo vzniku odpadu se nachází často velmi daleko.
Obec výrazně podporuje třídění odpadu (6 míst s kontejnery na tříděný odpad, bezplatně
poskytuje pytle na PET láhve, ostatní plasty z domácností, tetrapacky a papír). Obec zajišťuje
provoz 4 čističek odpadních vod. Občané mají k dispozici bezplatně Sběrný dvůr v Semilech
a dvakrát ročně svoz nebezpečných odpadů.
Podpora spolkového života:
Obec podporuje spolky finančním příspěvkem na činnost s mládeží, reprezentaci obce, pořádání
akcí pro veřejnost a ochranu životního prostředí. Dále financuje provoz a údržbu obecních
objektů, v nichž probíhá spolková činnost – sportovní areál, hasičárnu, obecní úřad, školu a
podílí se na údržbě stanového tábora v Krčkovicích. Spolky mají možnost bezplatně využít
vozidla ve vlastnictví obce, např. Avie.
Spolupráce obce a spolků je na vysoké úrovni, o čemž svědčí i umístění v soutěži Vesnice
roku, kde Benešov u Semil získal v roce 2010 modrou stuhu za spolkovou činnost. O tom, že
spolky mají zájem o spolupráci s obcí, svědčí skutečnost, že je zastupitelstvo složeno pouze ze
zástupců spolků. Zastupitelstvo včetně komisí pracuje velmi dobře a věřím, že do letošních
komunálních voleb postaví spolky kvalitní kandidátky.
Škála činností obce je velmi rozmanitá. Pokud jsem některé věci nejmenoval, činím tak
z důvodu omezení počtu stran zvláštního čísla Benešovských novin.
Dalibor Lampa, starosta obce

V letošním roce si bude celý svět připomínat významné výročí - sto let uplynulých od vypuknutí
Velké války. A i když ji později v paměti lidí zastínila válka v pořadí druhá, jedno je zřejmé,
žádný válečný konflikt v dějinách nezasáhl do života naší obce tolik jako právě první světová
válka. Útrapy světových bojišť okusilo víc než 300 mužů z Benešova, nebylo tu rodiny, v níž by
někdo nepadl, nepodlehl válečnému strádání, nebyl doživotně zmrzačen. Někteří muži se vrátili
se šrámy na těle, mnozí se šrámy na duši, někteří se vrátili ověnčeni legionářskými vavříny,
po dalších se slehla zem a jejich blízcí je marně vyhlíželi řadu dalších let.
Letošní procházku po obci bych ráda věnovala právě těmto mužům. Na pomníku padlých,
u něhož naše vycházka začne, je uvedeno 51 jmen, ale mužů, kteří si zaslouží alespoň krátkou
vzpomínku, je mnohem víc. Cesta „od chalupy k chalupě“ nebude fyzicky nijak náročná
a povede vesměs po místních cestách.
Na setkání se zájemci o historii naší obce se těší Lenka Holubičková, kronikářka
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Všichni máme naši starou dámu rádi. Každý ví, že postavit dům není tak obtížné, ale starat se
o něj, to dá pěkně zabrat. Škola prožila od r. 2010 opravdovou smršť malých a větších
rekonstrukcí i údržbářských prací, avšak též řadu změn v interiéru. Největší akcí r. 2010 byla
rekonstrukce sociálního zařízení MŠ za více než 250 000 Kč. Od r. 2011 až do letošního roku
probíhaly nátěry oken a jejich utěsnění. Na jaře 2011 se dokončilo oplocení zahrady MŠ,
o prázdninách byla položena dlažba v kuchyni, strhlo se šedivé linoleum v jídelně a upravily
parkety. Učebna informatiky získala 4 sestavy PC a polohovatelné židle. Prázdninová údržba
překročila částku 100 000 Kč. V r. 2012 byla škola vybavena díky projektu EU Peníze školám
novými počítači (12 monitorů, 2 řídící počítače, 2 notebooky, 2 tiskárny, interaktivní tabule). Byly
vymalovány chodby od půdy až po konec schodiště mezi šatnami žáků ZŠ a MŠ. Obměnili jsme
část nábytku ve školce, upravili její šatnu a jídelnu školy tak, aby se zde mohla MŠ stravovat.
Největší práce se ve škole uskutečnily o prázdninách 2013 a na podzim téhož roku. Náročná
byla výměna parket ve 3 učebnách školy a jejich následná výmalba. Stěna a dveře uzavřely
vchod na dvůr, aby do školy neproudil v zimě studený vzduch, proběhla řada elektroinstalačních
a drobných interiérových prací, vyměnili jsme některá akumulační kamna a na podzim pak byly
na půdě zatepleny stropy tříd. Celkové náklady rekonstrukčních a zateplovacích prací se
v r 2013 vyšplhaly zhruba na 850 000 Kč. V roce 2014 proběhl generální úklid půdy, trámy
a podbití na půdě byly kvalitně ošetřeny proti dřevomorce.

Hlavní náplní školy je však učit a vytvářet dětem takové zázemí, aby na školu dobře vzpomínaly.
Od šk. roku 2011-2012 byl na škole znovu zaveden 5. roč., což rodičovská veřejnost přivítala.
V období let 2010 – 2014 se nám podařilo dosáhnout řady pěkných úspěchů:
2011: 1. místo Vladimíra Reichla v krajském kole lehkoatletického trojboje, 2. místo v kraji, testy
SCIO - Eva Nováková.
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2012: 1. místo v celonárodní soutěži ve šplhu
chlapců (Koala Cup), 2. místo Vl. Reichla v kraji
(lehkoatletický trojboj), postup Anny Mifkové
do krajského kola recitační soutěže.
2013: postup Jizeránku do krajského kola přehlídky
Mladá scéna (divadelní představení O Břetislavovi a
Jitce, aneb Jak si ukrást princeznu). Anna Mifková
se umístila mezi 3 nejlepšími recitátory Libereckého
kraje v kategorii 2. a 3. tříd. Vl. Reichl vítězí
v krajském kole lehkoatletického trojboje. Z důvodu
rozsahu článku nelze vypočítávat úspěchy dětí MŠ
i ZŠ v soutěži Požární ochrana očima dětí, ba ani
v okrskových a okresních kolech soutěží či
v celonárodních srovnávacích testech.
Turnovský štěk 2013
(zleva Klára Housová, Eva Nováková,
reprezentantka školy ve znalostních
soutěžích, Zdeňka Janatová a Šárka
Matěchová)

Každý den začíná škola zpěvem, jednou týdně
ředitel zpívá také s dětmi v mateřské škole. Obě
zařízení mají taneční kroužek (ved. I. Kulichová),
škola předmět pohybové hry (ved. J. Lampová).
Škola nacvičí každý rok 1-2 divadelní představení,
v r. 2012 se uskutečnila 1. společná novodobá
školní AKADEMIE. Škola i školka dále účinkují na Rozsvícení vánočního stromku,
Čarodějnicích, Vítání občánků, školka připravuje Vánoční besídku a pořad ke Dni matek.
Vyrábíme vkusné výrobky na vánoční výstavu. Každý rok pořádáme zajímavé výlety.
Ve školním roce 2013-2014 se o děti starají tito pracovníci: Mgr. Jitka Lampová, Ing. Jan
Matura, Ing. Jiří Čapka (učitelé ZŠ), Jana Zajícová (vychovatelka a vedoucí ŠJ), Radmila
Pikorová, Jitka Heřmanová (učitelky MŠ), Mgr. Ilja Kulichová (učitelka tance), Romana Jáklová
(školnice), Hana Marková a Božena Pastorková (kuchařky). Všem patří za jejich práci upřímné
poděkování. Nelze také nepoděkovat zastupitelstvu OÚ Benešov u Semil za péči o školu
a maximální vstřícnost k jejím potřebám.
Milí přátelé, škola Vás o Sjezdu
rodáků ráda přivítá v soboru
21. června od 10-18 hod. na Dni
otevřených dveří.
Mgr. Jaroslav Vávra,
ředitel školy

Vystoupení mateřské školy na druhé akademii (2013)
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Tanečnice Klára Housová, Tereza Seidlová, Anna
Mifková (v bundě), recitátorka

Vladimír Reichl, atlet a
fotbalista

Založení SDH v Benešově u Semil zaznamenal v pamětní knize její první kronikář bratr Vít
Hlava. K založení sboru dalo podnět více závažných příčin: rozsáhlost obce, která toho času
měla 135 obytných stavení, a časté požáry.
V roce 1878 se mnoho obyvatel nechalo pojistit proti požáru u banky SLAVIA. Vzhledem k tomu,
že tak učinil dostatečný počet občanů, darovala banka hasičům jednokolový trakařový hydrofor.
Tehdejší starosta obce a horlivý propagátor založení sboru vyjednal s bankou výměnu hydroforu
za stříkačku od firmy Čermák z Teplic. Ta vzala hydrofor za původní cenu 150 zlatých a nabídla
čtyřkolovou stříkačku za 450 zlatých, která byla 31. 1. 1883 zaplacena.
V roce 1883 byla za starostování pana Františka Novotného svolána schůze obyvatel do školy,
kde 15. června došlo ke zvolení přípravného výboru, sepsání Stanov a jejich schválení.
Za předsedu byl zvolen pan Josef John, řídící učitel, za náměstky rolníci Josef Matěcha
a Jáchym Šedivý. Pokladníkem se stal František Novotný, jednatelem Čeněk Trnka. Návrh
Stanov byl zaslán 30. 6. 1884 Místodržitelství v Praze a to je 5. 9. 1884 schválilo pod č. 66839.
Dne 3. 6. 1884 se konala první výborová schůze, na které se projednalo oblečení mužstva
a zakoupení hasičských potřeb. SDH začínal se skromnými prostředky, proto bylo dohodnuto,
že každý člen zaplatí příspěvky na dva roky dopředu.
Také místní ochotnický spolek JIZERAN přispěl finanční částkou na podporu SDH. Díky
obětavosti členů, příspěvků organizací a podniků postupně docházelo ke zlepšení finanční
situace a materiálního vybavení. Za finanční a materiální podporu sboru bylo uděleno čestné
členství pánům továrníkům Gerlovi a Matoušovi.
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Sbor měl při svém založení 62 členů. Další stříkačka byla zakoupena v roce 1894. Do roku 1888
byl sbor členem župy Turnovské a od roku 1888 se stal zakládajícím členem Riegrovy župy
hasičské v Semilech. V roce 1904 přistoupil k Zemské ústřední jednotě v Praze.
Rok 1931 byl pro benešovské hasiče obzvlášť významný. Dne 14. 6. se na sokolském hřišti
konala slavnost Rozvinutí praporu. Této slavnosti a průvodu se zúčastnila téměř celá vesnice.
Matkou praporu zvolili Marii Vlachovou, jeho první kmotrou se stala Anna Elgertová, druhou
Růžena Bachtíková, praporečníkem řezník Bedřich Matura, po něm funkci zastával řidič
František Klikar, dnes to je policista Josef Haas.
Z počátku měli hasiči k dispozici jen leziště a dřevěnou kolnu na okraji zahrady hostince
U Bachtíků. Drobné hasicí nářadí bylo rozmístěno v různých částech obce u členů sboru.
V roce 1920 byla postavena proti kampeličce hasičská zbrojnice, která sloužila až do roku 1964.
Zbourána byla r. 1974, neboť překážela silničnímu provozu. Základní kámen k nové moderní
budově s potřebným příslušenstvím byl položen r. 1961 v místě bývalého stavení rodiny
Pastorkovy naproti základní škole. Nová požární zbrojnice byla slavnostně otevřena u příležitosti
80. výročí založení sboru a Sjezdu rodáku a přátel Benešova v roce 1964. Slouží 40 let a pro
dnešní techniku není již plně vyhovující. Na její výstavbě odpracovali členové SDH 23 682 hodin
(16 180 hod. a občané 7 502 hod). Rozsáhlá přístavba zbrojnice proběhla v letech 1985-1986
(slavnostní otevření 8. srpna 1986). Byla zvětšena zasedací místnost, vybudována nová
kuchyňka, WC pro ženy a muže. V přízemí vznikl sklad nářadí a materiálu, je zde umístěn
kompresor a chlazení pro výčepní pult.
Benešovský SDH se podílel též na pracích pro obec, např. na zatrubnění potoka před hasičnou
a za bývalým hostincem U Bachtíků. Pomáhal také při výstavbě vodojemu na pitnou vodu,
přemístění pomníku padlých, výměně oken na sále bývalého hostince, výstavbě kabin
a tanečního parketu na hřišti.
Na přelomu tisíciletí se úsilí všech členů SDH soustředilo na vybudování areálu v Podolí a jeho
trvalé udržování a vylepšování pro soutěže požárního sportu a kulturní akce. Areál byl
zkolaudován 12. 11. 2002. Potřebné finanční prostředky na jeho údržbu a dobrý chod spolku
členové získávají zajišťováním služeb pro jiné
organizace, ale také je nabízejí na svých
dobrovolných akcích (např. občerstvení
apod.). Areál slouží též jako veřejné tábořiště.
V posledních letech sem jezdí stále více
turistů. Někteří si ho velmi oblíbili.
Benešovskému
požárnímu
sportu
se
18. srpna 2013 dostalo velkého uznání.
Pořádal v hasičském areálu jeden ze závodů
Extraligy České republiky. Na základě
výborného ohlasu účastníků z minulého roku
se bude soutěž v roce 2014 konat opět
v Benešově u Semil. Náročná akce si
vyžádala postavení nové základny a anglický
trávník na trati je příkladně udržován.

Areál hasičů v Podolí
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Družstvo mužů a žen se zúčastňuje
soutěží v Jizerské a Podkozákovské lize
a také v Extralize ČR.
Podkozákovskou ligu v roce 2013 ženy
vyhrály, v Pojizerské lize skončily na
3. místě.
Práce s mládeží byla na dobré úrovni,
ale poněkud stagnovala pro nezájem
dětí. V současné době se opět pracuje
na jejím zlepšení.
V roce 2002 bylo uděleno nejvyšší
hasičské vyznamenání „ZASLOUŽILÝ
HASIČ“ bratru Jaroslavu Kovářovi
z čp. 151 za dlouholetou a obětavou
činnost v SDH. Obdržel ho i další
dlouholetý člen sboru bratr Jaroslav
Bachtík.

Extraliga ČR v Podolí

Náš SDH Benešov u Semil je zařazen i do výjezdového družstva na zavolání Záchranného
sboru Semily. Zúčastňuje se hašení požáru a likvidace následku živelných pohrom v místě
i blízkém okolí.
Nezapomínáme ani na pořádání různých kulturních akcí, jako např. návštěva divadel, pálení
čarodějnic, které se stalo velmi oblíbenou akcí pro široké okolí. Letos proběhl již 9. ročník.
Pravidelně navštěvujeme naše členy a členky oslavující svá významná životní jubilea. Několik
členů a členek je zapojeno do čestného dárcovství krve.
-sdh-
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Dne 20. února 1869 byl založen v Benešově u Semil Divadelní soubor JIZERAN. Několik
sousedů se setkalo v roubené šenkovně U Šindelářů a pod poválným stropem položili základ
divadelnímu životu v obci. Sepsali stanovy, nazvali je „Vespolná úmluva údů ochotnického
divadla v obci Benešově“ a první hry se uskutečnily U Šindelářů na jevišti, jehož podlahu tvořila
prkna srovnaná na sudech od piva. Svítilo se svíčkami. První hrou byl Chudý písničkář a
v témže roce stihli ochotníci nacvičit další čtyři představení. Z výtěžků her soubor podporoval
školní knihovnu, nákupy školních pomůcek i místní chudé. Nově se tvořícímu Sboru
dobrovolných hasičů přispěl částkou 118 zl. 84 kr. Zakládá veřejnou knihovnu, kterou v roce
1919 předává zdarma obci.
13. listopadu 1884 se soubor stěhuje do hostince U Bachtíků, kde účinkuje na novém jevišti.
Nejprve zde uvádí kus Paní kovářka ze Železných hutí, pak výpravnou hru Zvoník u Matky Boží.
V roce 1891 dochází ke změně názvu spolku na „Čtenářsko-ochotnická beseda JIZERAN“. Jeho
činnost byla bohatá. Do počátku první světové války sehrál 224 her a 19 opakování. Za války
byla jeho činnost přerušena a znovu obnovena po valné hromadě v r. 1919. Roku 1923 bylo
zbudováno přírodní divadlo v Hajském skalí, otvíralo se hrou Naši furianti.
V roce 1939, nejtěžším období našich dějin, si spolek pouze připomněl 70. výročí svého vzniku.
Celou dobu okupace však s velkou chutí hraje, i když s velkými potížemi. Po roce 1945 se
mnoho jeho členů odstěhovalo, ale Soubor se obnovuje a o Vánocích už hraje Vojnarku.
Během let se jeviště postupně přebudovává a technické zázemí se zdokonaluje. Ročně se
sehraje až 12 představení, např. Lucerna, Svárov, M. D. Rettigová, Paní Marjánka matka pluku,
Lékařem proti své vůli, Matka a mnoho dalších. Poté začali odcházet režiséři a herci. Je třeba
podchytit zájem těch nejmladších, proto vzniká r. 1969 Divadelní kroužek mladých. Práce s nimi
se dařila, soubor se pravidelně účastnil okresních přehlídek ZUŠ. Později jeho členové tvořili
základ „Jizeranu“ až do ukončení činnosti spolku.
Po ustavující konferenci Svazu čes. div. ochotníků v r. 1969 navázal Jizeran úzkou spolupráci
s vysockým souborem „Krakonoš“. V těchto letech se dařilo odehrát ročně dvě až čtyři
představení, např. Elce pelce do pekelce, Král 3.333, Vzpoura kominíků, Jak se stal Rumcajs
loupežníkem, Balada o Enšpíglovi a tlusté Pompaně, Princ a chuďas, Hospůdka u Markytky,
Charleyova teta, Lumpacivagabundus a další. Od roku 1979 se členové souboru účastnili oprav
Národního divadla. Divadelníci nikdy nezapomenou, že měli tu čest stanout na prknech ND
a dívat se do zlatem se třpytícího hlediště. Stalo se tak při příležitosti Roku českého divadla.
K jeho odkazu se soubor přihlásil uvedením hry Babička.
V roce 1988 ochotníci hráli zpěvohru Pan Hašler přijímá, kterou uvedli celkem pětkrát. V roce
1990 se představili U Bachtíků s vánoční hrou Svátky krásné hvězdy. Sál, tentokrát se stolovou
úpravou, byl zcela zaplněn, nechybělo drobné občerstvení. Diváci i účinkující si užívali sváteční
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atmosféru. Nikdo z nás netušil, že je to vlastně loučení s naším jevištěm. Budova byla předána
původnímu majiteli. Tak vlastně nastal konec činnosti divadelního souboru.
I přesto se divadelníci soustředili na drobnou činnost v provizorních prostorách. V roce 1998
uspořádal Cestu pohádkovým lesem. Se zarputilostí sobě vlastní se podařilo J. Kučerové
sestavit soubor dětí z místní školy. V provizorních podmínkách, v zasedací místnosti OÚ byla
úspěšně uvedena hra J. Trnky Zahrada. Při příležitosti 8. Sjezdu rodáků pak tamtéž malá
benešovská opera Narodil se maličký. A dále pohádka Krakonoš, čert a babice. Zároveň se
uskutečnil II. ročník Cesty pohádkovým lesem. V roce 2000 se naskytla možnost hrát na malém
jevišti v nově postavené hospůdce p. Matěchy. Zaznělo zde pásmo koled Nesem vám noviny,
jehož úspěšnou reprízu zhlédli návštěvníci v aule Gymnázia I. Olbrachta v Semilech. Podařilo se
ještě nacvičit hudebně-taneční program Loučení s duchem prázdnin, který zakončil průvod
lampionový průvod k místní škole.
Děti nastudovaly divadelní představení Jak rozesmát princeznu, úspěšné bylo také pásmo koled
Půjdem spolu do Betléma, při kterém se procházelo Benešovem.
Tak pomalu končí éra živé kultury divadelního souboru JIZERAN. V roce 2005 se zbylí členové
angažují při vzniku tradice Vánočních výstav a podílejí se společně s SDH na vytváření
kulturního programu k čarodějnicím. (Že by se kruh uzavíral?)
Mé velice krátké hodnocení stopětačtyřicetileté historie divadelního spolku JIZERAN končí. Vím,
obsahuje veliké množství dat, ale ještě hodně zajímavých údajů chybí. Tyto řádky chtějí
informovat o benešovském divadlu hlavně ty, kteří jeho éru nezažili a neznají bohatou činnost
souboru v Benešově.
Třeba poděkovat všem těm ochotným a obětavým lidem - hercům, režisérům, nápovědám,
muzikantům, pomocnému personálu a vlastně všem, kteří tvořili atmosféru, pospolitost,
sounáležitost a historii divadelního spolku. Poděkovat jim za pokoru, s kterou tuto činnost
vykonávali. Veliký dík patří také všem divákům, kteří rádi všechna představení navštěvovali.
Doufejme, že se objeví nějaký další umanutec, kterému se podaří oživit tuto činnost a objeví
herce, kterým bude činit potěšení bavit své Benešováky. K tomu mu přeji hodně zdaru a:Zlomte
vaz!
Motto:

Byli jsme parta, jen pohledat,
lidem jsme radost nesli,
teď můžem s radostí vzpomínat
na léta v minulosti.

Jarmila Kučerová

Pravidelně se u příležitosti sjedu rodáků či naposledy při 600. výročí obce vydává almanach
nebo zvláštní vydání Benešovských novin, které informují o historii i současnosti benešovských
spolků či aktuálním dění v obci. Také TJ Benešov u Semil se 12. Sjezdu rodáků a přátel
Benešova u Semil má v roce 2014 čím pochlubit.
Benešovské noviny – zvláštní vydání
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Tělovýchovná jednota organizuje a zajišťuje pro Benešováky, ale také pro „přespolní“ závody
v obci i za jejími hranicemi a významně reprezentuje obec navenek. „Domovským stánkem“ je
pro nás nadále obecní sportovní areál. Po zdařilé „víceúčelové“ rekonstrukci vytváří ideální
zázemí pro pořádání našich závodů či akcí pro místní obyvatele. Nechybí tu i potřebné zázemí
pro děti. Těší nás, že se tu stále někdo houpe, klouže, anebo si jen tak hraje. Idea, že v areálu,
klidném a bezpečném zákoutí, budou relaxovat celé rodiny, byla naplněna.
Nejnovější akcí, kterou zde pořádáme
pod hlavičkou TJ, je Dětské sportovní
odpoledne. V posledních třech letech
nabídlo
malým
i
větším
dětem
seznámení
se
sportem
formou
atletického víceboje. Další „místní“ akcí
ve sportovním areálu je Dětský den.
V novodobé historii ho pořádají střídavě
hasiči, myslivci, sportovci a také turisté.
V roce 2014 se opět vrací v podobě
soutěžního a sportovního odpoledne do
sportovního areálu a my se opět těšíme
na desítky spokojených dětí.

Dětské sportovní odpoledne

Z akcí pro děti (především ty benešovské) nemůžeme opomenout tradiční sáňkařské závody,
které však jsou závislé na sněhových podmínkách. V roce 2014 se z důvodu nepodařené zimy
nekonaly. Také po opakovaném sjezdu Zvonice zamíří děti do kabin za teplem, horkým čajem a
odměnami pro nejúspěšnější jezdce.

Mezi tradiční zimní aktivity TJ patří lyžařský běh Benešovská patnáctka - Memoriál Josefa
Suchardy. I zde jsme, stejně jako v případě průběžné údržby lyžařských stop v okolí obce,
odkázání na aktuální sněhové podmínky. Benešovská patnáctka se jela naposledy v únoru
2012, od té doby čekáme na sníh. Z lyžařských akcí nelze nezmínit Poslední mazání. Pořádáme
ho každoročně v březnu s benešovskými turisty.
Benešovské noviny – zvláštní vydání
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Naší poslední nabídkou pro sportuchtivé benešovské občany je pravidelné cvičení v tělocvičně
ZŠ a MŠ Benešov zajišťované místním odborem Asociace sportu pro všechny. Z původní široké
škály cvičení mužů, žen, žactva a rodičů s dětmi přetrvává pouze pravidelné cvičení žen.
Probíhá každé pondělí pod vedením zkušených cvičitelek z řad TJ.
Jenou z nejvýznamnějších činností TJ je dětský stanový tábor v Krčkovicích. Dlouhá léta patří
první dva červencové týdny desítkám především benešovských dětí, které v srdci Českého ráje
tráví čas turistikou, hrami, ale zdokonalují se také v dovednostech, které potřebují v přírodě
i životě. Upřímné poděkování si zaslouží početná skupina dobrovolných vedoucích, jejich
pomocníků a kuchařek vedených Jardou Novákem, bez nichž by tábor nemohl existovat.
Krčkovice, to nejsou jen dva pobytové týdny pro děti, ale zvláště průběžná péče o majetek, do
kterého společně s TJ Sokol Lomnice nad Popelkou investujeme každoročně desítky tisíc korun.
Druhou významnou akcí v kalendáři TJ je
Benešovský maratón Pojizeřím určený
především pro cizí běžce. Jeho cílem je
mj. zviditelnění naší obce na sportovní
mapě ČR. Během čtvrtstoletí své
existence přivítala maratónská trať v údolí
Jizery stovky běžců všech věkových
a výkonnostních kategorií. Posledních
šest let probíhá v rámci maratónského
závodu i běh na poloviční vzdálenost.
Výrazně zvyšuje účast na největším
benešovském sportovním podniku. Počet
účastníků 26. ročníku maratónu a 6. půlmaratónu dosáhl svého maxima v r. 2013, kdy přivítal
poprvé více než dvě stovky běžců.
Maratónu tradičně předchází přespolní běh Benešovská osmička, který navzdory své
čtyřicetileté historii o udržení početnější účasti spíše bojuje, a to i mezi benešovskými dětmi, jež
soupeří ve vložených závodech dětských a žákovských kategorií. Málo účastníků se hlásí také
na jarní benešovský duatlon, jehož pozici v nabitém kalendáři ztěžuje náročná kombinace běhu
a cyklistiky. Po více než dvacetileté historii a třicítce uspořádaných duatlonů se v roce 2014
závod poprvé nekonal. Šetřili jsme pořadatelské síly
na nadcházející Dětský den a Sjezd rodáků. Pevně
věříme, že to neznamená konec duatlonové historie
v Benešově.
Nesmíme zapomenout na letní běh na Zlaté návrší
pořádaný ve spolupráci s TJ Sokol. Je to však spíše
netradiční výzva pro pár nadšenců než oficiální
závod, ale to je možná jeden z důvodu, proč jeho
konání zatím není ohroženo.
Benešovské noviny – zvláštní vydání
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Tělovýchovná jednota pravidelně sestavuje kandidátku pro komunální volby. Pro obec pracují
nejen zastupitelé, ale také další zástupci TJ, které máme ve všech komisích a výborech.
Podílíme se ve spolupráci s kulturní komisí na organizaci Velikonočního pletení pomlázek
a Rozsvícení vánočního stromu nebo na Úklidu obce režírovaném komisí životního prostředí.
Komunální politika v obci není o koalici či opozici, avšak o spolupráci, kdy nejsou důležité
„barvy“ jednotlivých spolků. Proto spolkový život a činnost spolků přinesly Benešovu u Semil
ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku v roce 2010. Spolky včetně TJ společně
zajišťovaly oslavy 600. výroční první písemné zmínky o obci v roce 2011, které se stalo
modelem i pro organizaci letošního sjezdu rodáků.
Těšíme se na setkání v rámci bohatého programu sjezdu i při všech akcích pořádaných pod
hlavičkou TJ i dalších spolků.
Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil

Nejdříve mi dovolte malé ohlédnutí do sokolské historie, nedávné i vzdálenější, protože ta může
být nejen zajímavá, ale i poučná.
Historií jsou již i letošní Zimní olympijské hry v Soči, na kterých měl Sokol svého zástupce –
běžkyni na lyžích Karolínu Grohovou, od 4 let členku Sokola nedalekého Dvora Králové. Sama
řekla, že v Soči reprezentovala nejen Českou republiku, ale i Sokol, který položil základy jejího
úspěchu. Její dědeček, Standa Groh, je častým účastníkem Benešovského maratónu
i Benešovské 8. Matka Karolíny nedávno běžela náročný běh z Benešova k mohyle Hanče
a Vrbaty, který každoročně pořádá Sokol Benešov ve spolupráci s TJ Benešov.
Založení
Sokola
umožnil
pád
Bachova
absolutismu, kdy vznikla příznivá situace pro
společenské hnutí ovlivněné antickou filosofií,
kterou přizpůsobil sokolskému hnutí jeho
zakladatel Dr. Miroslav Tyrš. Působení Sokola
bylo v dalších etapách vývoje spojeno s osudy
Československého státu.
Samotné založení Sokola se uskutečnilo
16. 2. 1862 v Praze na ustavující valné hromadě.
Programem Sokola bylo cvičení prostných, šerm,
vzpírání, atletika, plavání, veslování, bruslení,
jezdectví, pořádaly se různé výlety. Vedle
otužování tělesné schránky se činnost Sokola soustřeďovala také na duševní rozvoj členské
základny formou etické a vlastenecké výchovy. Společenský a kulturní život vyplňovaly plesy,
koncerty, hudební i divadelní představení.
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Zanedlouho po svém založení
se Sokol stal nejvýznamnější
a nejpočetnější
tělocvičnou
organizací v českých zemích.
K jeho největšímu rozmachu
došlo po 2. světové válce, kdy
měl Sokol přes 1 milion členů
v 3 400 jednotách sdružených
do 53 žup.
Počátky Tělocvičné jednoty
Sokol Benešov u Semil
spadají do března 1892.
Tehdy se sešlo 20 místních
občanů s úmyslem založit
jednotu.
K tomu došlo na zakládající
valné hromadě 10. července toho roku v hostinci pana Františka Bachtíka (U Bachtíků), kde se
ujal slova prozatímní jednatel Sokola učitel Václav Drahoňovský. Starostou byl zvolen rolník
Josef Matěcha, jeho náměstkem řezník Jan Kousal, čestným členem se stal i továrník F.
Matouš.
Počet členů Sokola od založení stoupal. Historického maxima dosáhl v roce 1921 (109 mužů
a 34 žen). Činnost jednoty se nesoustřeďovala pouze na oblast tělocvičnou, ale i pořádání
výletů, slavností, koncertů, večírků, plesů a okrskových cvičení. V rámci Sokola pracoval
i pěvecký a hudební kroužek, jejichž služeb bylo hojně využíváno na slavnostech, večírcích
a akademiích. Ve vzdělávací činnosti se přednášky zaměřovaly na významné osobnosti
a události českých dějin, což bylo v souladu s vlasteneckým zaměřením Sokola. Této důležité
práce se ujal bratr Jindřich Harapat, jenž spolu s dalšími členy založili „Družstvo pro zbudování
a udržování pomníku Mistra Jana Husa“, umístěného u hřbitova.
Konec zlaté éry Sokola Benešov je spojen s okupací ČSR nacistickým Německem. Hned
1. 9. 1939 byl zatčen starosta zdejší jednoty František Dolenský a neunikl mu ani Karel Hlava.
Oficiálně byl TJ Sokol Benešov zrušen 13. 4. 1941.
Konec 2. světové války dal signál k obnovení činnosti zdejší jednoty, ale po nástupu komunistů
k moci v únoru 1948 došlo k vynucenému sjednocení tělovýchovy, přičemž definitivní konec
Sokola Benešov nastal po jeho sloučení se Závodní sokolskou jednotou Olešan Benešov.
K obnovení TJ Sokol Benešov došlo na ustavující valné hromadě v březnu 1998 sedmi
zakládajícími členy. Starostou byl zvolen Ing. Jan Martinec, zástupcem Jaroslav Pikora,
jednatelem Dalibor Lampa a pokladníkem Pepa Hádek. Toto složení výboru zůstalo zachováno
až do současnosti.
Založení TJ Sokol umožnilo restituci původního sokolského pozemku – letního stadionu
s památnými lípami. Po vzájemné dohodě mezi TJ Sokol a obcí Benešov došlo v r. 2004
k převodu horní části pozemku s kabinami a volejbalovým hřištěm Tělovýchovné jednoty
Benešov na obec. Důvodem převodu byla možnost obce získat státní dotaci na rekonstrukci
kabin i horního hřiště. Investice za 13 mil. Kč slouží dobře celé obci.
Benešovské noviny – zvláštní vydání
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Spodní část letního stadionu, kde se
nachází oplocené hřiště s brankami na
minikopanou, zůstalo ve vlastnictví
Sokola.
K 10. výročí od znovuobnovení Sokola
byla vydána velká barevná fotokniha
obsahující
kolem
400
barevných
i černobílých
fotografií,
diplomů
a
dobových dokumentů zvláště ze současné
činnosti organizace.
Mezi hlavní náplň místní jednoty patří
každoročně organizované akce: turnaje ve
stolním tenisu, v minikopané, společensky zábavného „vodního póla“, spanilé jízdy – nejen na
kole – z Podmošny na vrch Benešov a šachové turnaje. Mezi tradiční kulturní akce patří pietní
vzpomínka u pomníku Mistra Jana Husa a poutní taneční zábava.
Videa i fotografie z těchto akcí je možno zhlédnout v kabelové televizi a na webových stránkách
obce.
Součástí činnosti Sokola je i spoluúčast na organizování tradičních sportovních akcí pořádaných
místní TJ: Benešovského maratónu, Benešovské 15 i letní osmičky, duatlonů apod. Jeho
členové reprezentují TJ Sokol Benešov na celostátních i mezinárodních lyžařských bězích,
turnajích ve stolním tenise apod.
Ing. Jan Martinec, starosta TJ Sokol Benešov u Semil

Vánoční turnaj v šachu a dámě
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Společně s myslivci z Příkrého a Semil jsou myslivci z Benešova plnohodnotnými členy
mysliveckého sdružení Jizera. Myslivecké sdružení Jizera patří k 35 sdružením, které
vykonávají právo myslivosti v obvodu bývalého okresu Semily. Svoji výměrou honební plochy
2026 ha patří k jednomu z největších mysliveckých sdružení. Honitbu máme od roku 2012
pronajatou od honebního společenstva vlastníků honebních pozemků, kterému platíme nájem.
Převážnou část honebních pozemků tvoří zemědělská půda (1317 ha), 558 ha je lesa, 24 ha je
vodní plocha a 127 ha jsou ostatní plochy (Riegrova stezka apod.). Honitba se rozkládá
v katastrech Benešov u Semil, Semily, Bítouchov, Spálov, Příkrý a Škodějov.
Je nás celkem 27 včetně členů, kteří již nemohou aktivně vykonávat mysliveckou činnost, ale
stále mezi nás chodí. Bereme je za plnohodnotné členy s plnými právy. Zaslouží si to. Oni již
spoustu práce pro myslivost vykonali a je to pro ně malá odměna.
Zdá se, že v našem mysliveckém sdružení zaznamenáváme v poslední době renesanci zájmu
o členství. Přicházejí lidé v důchodovém věku, kteří zřejmě chtějí aktivně vyplnit svůj zasloužený
odpočinek, ale i někteří mladí lidé. Zvláště jejich zájem obdivuji, protože hned na počátku musí
na svůj koníček vynaložit několik desítek tisíc korun. Vědí však, že mysliveckou činnost
nemohou přepočítávat na peníze. „Nevyplatí“ se totiž nikdy.
Pro řádnou péči o zvěř máme celkem 25 krmelců, 2 zásypy, 12 slanisek. Krmení skladujeme ve
12 zásobnících krmiva. Tato zařízení průběžně udržujeme v dobrém stavu. Ze zákona musíme
držet 5 lovecky upotřebitelných psů (mají vykonané zákonem předepsané zkoušky). Jsou
v majetku našich členů, ale sdružení jim na ně dle možností přispívá, neboť hradit náklady
v plné výši si nemůže dovolit. Trošku tak hřešíme na fandovství a lásku psovodů k jejich
miláčkům.

Benešovské noviny – zvláštní vydání
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MS Jizera je vlastníkem myslivecké chaty a pozemků v Kocánkách, jednoho z nejhezčích míst
našeho sdružení. Pod střechou je v betonové desce vyryt letopočet 1974. V té době to byla
chata pouze členů z Benešova. Když jsem pátral po její historii, došel jsem k rodině Řehořků,
dále k rodině Špirochů a nakonec k myslivcům z bývalého MS Benešov. Rok 1974 byl do betonu
vyryt po požáru, kdy tehdejší stavení lehlo popelem. Členové z Benešova nerezignovali a
postavili současné Kocánky. Poděkujme jim za to. Ale čas je neúprosný. V loňském roce jsme
museli zbourat narušený komín. A jak se do něčeho starého „píchne“, začne se všechno sypat.
S novým komínem přišla na řadu střecha. Vlnitý eternit zkrátka dosloužil. Ekologická likvidace
azbestu stála 4000 Kč. Velmi nám pomohla dobrá spolupráce s firmou CHALKO, a to i při
pokrývání střechy novou krytinou.
K vlastní myslivecké činnosti: Zajíce nestřílíme – i když jsou – poněvadž je jich málo. Bažanty
nakupujeme a vypouštíme. V okolí Kocánek, ale i jinde se začíná na jaře ozývat jejich
„kodrcání“, kterým bažant ohlašuje svoji přítomnost. Srnčí zvěř se udržuje na stabilních stavech.
Problémy máme se stále většími úhyny kolem silnic. Velká část ulovené srnčí zvěře zajišťuje
příjmy našeho mysliveckého sdružení. Počty černé zvěře prudce stoupají, napáchané škody též.
Škodná se z důvodu nedostatku drobné zvěře více přibližuje k obydlím. Lovíme stále více lišek,
jezevců, kun a psíků mývalovitých.
Myslivostí se v současné době chápe zejména láska k přírodě, práce pro přírodu a její
budoucnost. Náklady jsou značné. Peníze získáváme vlastní prací čím dál obtížněji, přesto však
nerezignujeme. V současnosti v naší honitbě zvyšujeme stavy zajíců. Připravujeme také
program na jejich umělý odchov a vypouštění do naší honitby. Za chovný pár zaplatíme 4000
Kč, vybudování odchovných klecí přijde na několik desítek tisíc.
Máme však zapálené členy, kteří na tomto úkolu obětavě pracují. Nemohu se také nezmínit
o dobré spolupráci s Městem Semily a obcemi, zvláště s Benešovem. Věřím, že bude
pokračovat prospěšné partnerství s některými podnikateli a soukromníky.
Získané peníze neslouží myslivcům. Vkládáme je se svou prací pro myslivost zpět do přírody.
Žijeme v nádherné krajině a naše práce pro je jedním z příspěvků k její ochraně a dalšímu
zdárnému rozvoji.
František Buriánek, myslivecký hospodář

Myslivecký dětský den v Kocánkách
Benešovské noviny – zvláštní vydání
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Datum Název

Místo

Pořadatel

obec

vše

Krčkovice

TJ

Jižní Morava

KČT

Restaurace
Slunce

Sokol

hřiště

Sokol

sportovní areál,
region

TJ, Sokol

srpen Turnaj v malém vodním pólu

Hádkovi

Sokol

24. 8. Extraliga ČR v požárním sportu

areál SDH
v Podolí

SDH

Zájezd

KČT

sportovní areál

KČT (Bambuča)

27. 9. Výlet do Jizerských hor

Region

KČT

28. 9. Benešovský pohár (Jizerská liga)

areál SDH
v Podolí

SDH

4. 10. Benešovská osmička

sportovní areál

TJ

11. 10. Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím

Podmošna

TJ

18. 10. Spanilá jízda na vrch Benešov

Podmošna

Sokol

20. - 22. 6. Sjezd rodáků a přátel Benešova u Semil
28. 6. - 12. 7. Dětský tábor Krčkovice
2. - 6. 7. Cyklo zájezd Jižní Morava
5. 7. Pietní akt u pomníku Mistra J.Husa, Poutní posezení
19. 7. Turnaj v malé kopané
3. 8. Běh na Benešov - Zlaté návrší

5. - 14. 9. Cykloturistický zájezd - Maďarsko
6. 9. Jen počkej vlku!
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Pouťové koláčky
Ingredience:
1 lžička citronové kůry, 80 g cukr krupice, 30 g droždí, 100 g másla,
250 ml mléka, 500 g polohrubé mouky, špetka soli, vanilkový cukr,
2 žloutky
Postup:
Z vlažného mléka, droždí, cukru, soli a části mouky se připraví kvásek.
Z něj, zbylé mouky, žloutků, citronové kůry a rozehřátého másla se
připraví těsto a nechá se vykynout. Po vykynutí se z těsta tvoří malé
koláčky, na které se dávají dle chuti povidla, tvaroh aj. Koláčky se nechají na plechu chvilku
odležet a poté se dají do trouby vyhřáté na 170 stupňů.

Hovězí plec pečená na rajčatech a pivu
Ingredience:
1500 g hovězí plece, 400 g cibule (3 větší), 400 g drcených rajčat v plechovce, 500 ml piva
(10° nebo 11°), 4 větší stroužky česneku, 15 g třtinového cukru (3 čajové lžičky), 50 g dijonské
hořčice (2 polévkové lžíce), 5 g mleté uzené sladké papriky (2 čajové lžičky), 20 g sójové
omáčky (2 polévkové lžíce), 2 bobkové listy, snítky čerstvého rozmarýnu a tymiánu,
5 polévkových lžic slunečnicového oleje, sůl, pepř
Postup:
Maso opláchnout, osušit, zavázat, potřít olejem a zprudka opéct. Osolit, opepřit, potřít hořčicí
smíchanou s uzenou paprikou a nezakryté 10 minut zapéct na 200°C. Na pánvi orestovat cibuli,
česnek, lehce zkaramelizovat cukr, přidat k zapečenému masu. Na pánvi povařit konzervovaná
rajčata, přidat sójovou omáčku a pivo, povařit - přidat vše k masu společně s rozmarýnem,
tymiánem a bobkovým listem. Zakryté péct cca 3 hodiny při 170°C. Polévat výpekem, obracet.
Posledních 10 minut péct nezakryté.
Přejeme Vám dobrou chuť a těšíme se na shledanou v Benešově u Semil při 12. Sjezdu
rodáků a přátel!

Vychází v mimořádném nákladu 1000 výtisků,

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