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Krátká vzpomínka na paní farářku Ladu Kocourkovou
I v loňském „koronavirovém“ roce se nám podařilo 5. července 2021 uspořádat již po patnácté
vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana Husa za účasti Semilské 12, po kterém již tradičně následovala
poutní taneční zábava v Restauraci Slunce.
Hlavní postavou pietního aktu vždy byla paní farářka Lada Kocourková, která svým vystoupením
přítomné zaujala osobitým a přesvědčivým projevem, plným moudrosti, pochopení, spravedlnosti,
sounáležitosti, přátelství a lidské radosti.
Po pietním aktu s námi tradičně přešla do Restaurace Slunce, kde si ráda se Semilskou 12
zazpívala i zatancovala. Skoro se všemi přítomnými se osobně a srdečně pozdravila a promluvila. Podle
jejích slov s k nám do Benešova vždy velmi těšila, přičemž jenom dvakrát pro nemoc nemohla. Zaskočil
pan farář z Jablonce.
Bohužel, tato její nedávná přítomnost u nás byla její poslední. 6. listopadu 2020 jsme se s ní
v Semilech naposledy rozloučili slovy emeritního biskupa Štěpána Kláska: „Sestra Lada byla nejen
navenek, ale i vnitřně krásnou ženou, ze které vyzařovala radost a pokoj, navzdory kříži, který sama
nesla.“
Jan Martinec

SLOVO STAROSTKY
kde nyní žádné kontejnery nemáme. Obec dále
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás
odkoupila pozemky od Jednoty na Hradišťatech,
prostřednictvím prvního vydání našich
kde v rámci projektu vznikne zpevněná plocha se
Benešovských novin pozdravila v roce 2021.
dvěma skladovacími prostory pro pytle
Letošní bílá zima je snad za námi, doufám, že si
s tříděným odpadem a pro elektroodpad.
příznivci běžeckého lyžování, skialpinismu
Nakonec bych ráda zmínila, že byly spuštěny
i sáňkaři a bobisti přišli na své. Ráda bych touto
upravené internetové stránky obce, kde najdete
cestou za všechny poděkovala TJ Benešov za
kromě informací z úřední desky i řadu dalších
úpravu běžeckých tratí nad Benešovem, kde se
informací. Hrozně ráda bych poděkovala všem,
po dlouhé době dalo lyžovat i několik týdnů
kdo se zapojili do rozpoznávání tváří, míst
v kuse. Nyní je jaro v plném rozpuku a věřím, že
a letopočtů na starých fotografiích, kterými nás
přinese krom hezkého počasí i novou energii
zásobovala paní Lenka Holubičková, a pomohli
a dobrou náladu, kterou teď všichni potřebujeme
tak poskládat další střípky historie.
ze všeho nejvíce.
V závěru přeji všem pevné zdraví, hodně sil a
K okolnostem ohledně korovaviru a s ním
hlavně dobrou náladu!
spojené situace se nebudu v tomto článku
rozepisovat, těchto a tomu podobných zpráv se
na nás denně valí dost. Ráda bych Vám ale
napsala něco málo k tomu, co nás v první
polovině roku 2021 čeká. Začátkem roku byl
sestaven rozpočet obce, kde se již promítá
predikce propadu daňových příjmů vlivem
koronavirové krize. I tak věříme, že vše
Na poště si můžete vyzvednout:
zvládneme a můžeme provést řadu oprav
a potřebných akcí. V letošním roce nás mimo jiné
pytle na tříděný odpad
čeká zahájení velké akce opravy vodovodu,
Telefonní číslo na pobočku je
o které se více dozvíte v samostatném článku
vedení VHS Turnov. Sama za sebe mohu říct, že
724 392 302
se bude jednat o velkou stavbu, která s sebou
přinese řadu komplikací a omezení nejen
v dopravě, že se řada z Vás bude potýkat
s nekomfortními situacemi, ale i tak doufám, že se
Příspěvky od občanů do novin
vše podaří a obnova vodovodu nám přinese
přivítáme emailem na adrese
pouze pozitiva.
benesovskenoviny@seznam.cz,
V roce 2020 jsme získali dotaci ze Státního
nebo dopisem na adresu
fondu životního prostředí na úpravu a zbudování
sběrných míst pro tříděný odpad. Díky dotaci
Obecního úřadu.
můžeme v letošním roce vybudovat chybějící
Případné fotografie v dobrém
zpevněné plochy pod kontejnery a rozšířit škálu
rozlišení nevkládejte do textu, ale
sbíraných komodit například o kontejnery na kov
přiložte jako samostatnou přílohu.
a elektrozařízení. Svého místa s tříděným
odpadem
se dočkají i obyvatelé na Hradišťatech,
_____________________________________________________________________________________________________________________

POŠTA Partner
v Benešově u Semil

Periodický tisk územního samosprávného celku „Benešovské noviny“, evidenční číslo MK ČR E 23511, vychází čtyřikrát ročně v Benešově u Semil.
Vydává Obec Benešov u Semil, č. p. 125, 51206, IČO 00278017. Uzávěrka tohoto čísla byla 20. 3. 2021 a další číslo vyjde v červnu 2021.
Fotograﬁe: archiv Obec Benešov u Semil, archivy jednotlivých spolků.
_____________________________________________________________________________________________________________________

strana 2

strana 3

strana 4

750 Kč

Přihláška je součástí tohoto vydání novin - str. 9 - k vyplnění a vystřižení a odnesení na adresy
uvedené níže. Přihlášku je také možné stáhnout na stránkách obce www.benesovusemil.cz.
Prosíme odevzdat přímo na obecním úřadě v Benešově u Semil či do schránky T. Bachmana
na adrese Na Převráti 261. Alternativně naskenované na janklikar@gmail.com.

zvonek zelený
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TJ Sokol - krátké připomenutí akcí a plán na 2. pololetí
Turnaj v minikopané
I přes jarní a podzimní koronavirová omezení se
nám v neděli 19. července podařilo uspořádat již
22. ročník turnaje v minikopané za účasti dvou
družstev z naší obce a jednoho ze Semil. Počasí
nám přálo, herní úroveň byla velmi dobrá, po
skončení turnaje si dvě družstva ještě zahrála další
utkání a následovalo občerstvení, které tradičně
připravil Pepa Hádek.

Běh na Zlaťák – „Letní lyžařovo
trápení“
Další následnou sportovní akcí ve spolupráci s
místní Tělovýchovnou jednotou byl 21. ročník
„Běhu na Zlaťák“, kterého se zúčastnilo celkem 12
běžců a z naší obce to tradičně byli Zuzana
Polanecká, Roman a Jiří Lukešovi a Tomáš
Bedrník. Trať je to náročná na úrovni maratonu, ale
zároveň je dobrou přípravou nejen na vlastní
maraton, ale i na dálkové běžecké lyžařské akce.

Krkonošská 70 – lyžařská sezona
K 70 je jeden z nejstarších a nejslavnější
českých závodů, který se nejdříve jezdil v
desetičlenných družstvech, poslední dobou v
pětičlenných. Ani ten poslední konaný, na trati 50
km, nebyl bez naší benešovské účasti. Družstvo
ve složení Jiří Lukeš, Pavel Martinec, Honza
Klikar, Jan Martinec a Zbyněk Zeller obsadilo
pěkné 16. místo, a porazilo i svého tradičního
soupeře Sokol Studenec. Těšili jsme se a
připravovali i na letošní ročník, ale minulý týden byl
zrušen. Též jsme stihli zúčastnit se studeneckých
sokolských závodů, Běhu Piastov na 50 km. Jako
Sokol též přispíváme na benzín do skútru, který
letos, po mnoha letech dělal pěkné běžecké stopy
z benešovského stadionu přes Kocánka do
Příkrého a přes Nouzov zpět.

Stolní tenis
Zde bohužel byly zrušeny jarní i podzimní
soutěže a též, kromě trochu na jaře a potom v
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létě, jsme nemohli ani trénovat. I tady věříme, že se
situace brzy zlepší, opět začneme trénovat a
uskuteční se i podzimní „Okresní přebor“, jehož
jsme jako čtyřčlenné družstvo dlouholetými
účastníky. Tradiční velikonoční turnaj nebylo
možno uspořádat ani vloni, ani letos.
Vzhledem k úspěšně probíhajícímu očkování,
promoření a postupném zvládnutí šíření se těšíme
na další letošní kulturní a sportovní akce, a věříme,
že se je podaří uspořádat.
Předběžně v těchto termínech:
 v neděli 4.7.2021 od 16:00
„Pietní akt u pomníku mistra Jana Husa“
 v neděli 4.7.2021 od 17:00

„Poutní taneční zábavu se Semilskou 12“
 v neděli 18.7.2021 od 9:00

„Turnaj v minikopané“
 v neděli 1.8.2021 od 8:00

„Běh na Zlaté návrší“
 v neděli 26.12.2021 od 15:00

„Turnaj v šachu a dámě“
Za TJ Sokol Jan Martinec a Pepa Hádek

Začíná hnízdění ptáků a s tím souvisí
namlouvání, což my vnímáme jako ptačí zpěv.
Některé ptačí zvuky nám jsou velice příjemné a
některé nevnímáme. Zvuk, který určitě
nepřeslechneme, je kukaččí kukání. Všichni jistě
víme, jaký že má kukačka ke kukání důvod.
Zvědavý ptáček se jde kouknout, kdo vyluzuje

kukačka

tento zvláštní zvuk a přestane hlídat své hnízdo.
To okamžitě navštíví kukačka samice a naklade
vejce, ze kterého se vylíhne nevítaný host. Ten se
zbaví domácí konkurence a parazituje v cizím
hnízdě. Tento jev se nazývá hnízdní

Dětské sportovní
odpoledne

parazitismus, a na něm si kukačky postavily
zajištění svého druhu. Jedná se o účelnou

TJ Benešov u Semi připravuje na

rozmnožovací strategii, kdy praví rodiče nechají
svého potomka v obydlí někoho jiného, a tím na

sobotu 22. května 2021

nové rodiče přenesou i zodpovědnost za jejich
krmení a výchovu. Hnízdní parazitismus je
typickým projevem některých ptáků. Toto
chování je v různé míře známo asi u 1 % ptačích
druhů. Kukačka ale není jediným hnízdním

další ročník dětského sportovního
odpoledne.
I když je vzhledem k aktuálním opatřením

parazitem.
Kromě kukačky obecné se nějakým

konání jakýchkoliv akcí v období před letními

způsobem hnízdního parazitismu projevují i další

prázdninami velice nejisté, přesto bychom chtěli

zástupci z ptačí říše. Mezi ně patří například

vás všechny pozvat do sportovního areálu v

vlaštovka obecná, špaček obecný, medozvěstky,

Hořením Benešově. Děti od předškolního do

sýkořice vousatá, některé druhy kachen, dále

pozdního školního věku si opět budou moci

vdovky, snovač kukaččí, kachna kukaččí. Ale

vyzkoušet různé sportovní disciplíny a zazávodit si

nejenom ptáci parazitují v hnízdech jiných druhů.

po vzoru atletického víceboje. Připraven pro ně

Také některé druhy včel, mravenci či ryby.
V praxi rozlišujeme dvě kategorie hnízdního

bude běh sprint i delší běh, skok, vrh a hod. Pro
každého bude připraveno občerstvení a drobné

parazitismu, a to podle pravidelnosti hnízdního

ceny. Zváni jsou především benešovské děti a žáci

parazitismu, anebo podle toho, kam je umístěno

místní školy, vítáni jsou samozřejmě i jejich

vejce, tedy jestli je vejce dáno do hnízda stejného

přespolní kamarádi a spolužáci.

či jiného druhu.
Přeji Vám, mnoho krásných zážitků při
procházce přírodou.

Sledujte aktuální informace v benešovské
kabelové TV, na stránkách a FB profilu obce. Na
setkání s malými a mladými sportovci i jejich rodiči
zvonek zelený
se těší TJ Benešov.
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PF 2021
Dříve to byla spíše nezbytnost než

pružnou kůru pak používá k utahování

kratochvíle pro volný čas. Březová košťata se

a tvarování rukojeti koštěte. Při výrobě používá

vyráběla v mnoha hospodářstvích, v hořením

jednoduché nástroje jako např. nůž, špic,

Benešově např. u Matěchů, Kousalových,

poříz. K utažení a tvarování rukojeti má od

Hlouškových…

stropu zavěšené lano spojené s nášlapnou

Pan Josef Hloušek v této tradici stále

plochou na podlaze. Výroba jednoho koštěte,

pokračuje. Jak sám říká, možná již 25 let vyrábí

bez přípravy materiálu, zabere panu Hlouškovi

březová košťata stejným způsobem, jako to

nejméně 6 hodin. Ročně vyrobí 30-50 košťat,

dělal již jeho otec. Nedá se říci, že by ho to

dosud tedy vyrobil více než 1000 kusů.

otec přímo učil, spíše to od něho „odkoukal“.

Košťata se částečně využijí v hospodářství,

Dříve se všechny činnosti, zejména v zimě

část rozdá, v době „před koronavirem“ jste

materiál – větve břízy a vrbové proutí. S vlastní

ví, že jeho výrobek dobře slouží!

Krásné
svátky
vánoční
mohli
narazit na tato košťata i na výstavách
odehrávaly v jedné společné obytné
místnosti.
a do příštího roku hodně zdraví,
pohody
a spokojenosti
v okolí, nebo na burze.
Výroba koštěte začíná vlastně už na
přejí
Největší radost panu Hlouškovi udělá, když
podzim, kdy je potřeba připravit vhodný
všechny benešovské spolky
výrobou pan Hloušek začíná obvykle v

Pokud víte o podobné tradici ruční výroby,

novoročním období. Březové větve musí

dejte nám vědět, více informací pak přineseme

opracovat a připravit do menších svazků.

v příštích číslech.

Vrbové proutky musí zbavit veškerého vnitřku,
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Lenka Nováková

Co se děje u hasičů?
Rok 2020 byl náročný pro všechny, utichla
kultura, většina plánovaných a tradičních akcí
propadla koronavirovému spánku a jinak tomu
nebylo ani u hasičů. Již v loňském roce jsme pro
Vás nemohli uspořádat tradiční pálení čarodějnic,
kde jsme se nejen bavili programem, vždy se po
zimě nastartoval areál v Podolí, ale i samotná
příprava na vždy bohatou sezónu. Vše se trochu
rozeběhlo až začátkem letních prázdnin, kdy
začala soutěžní sezóna, povedlo se nám
uspořádat Vaření v kotlíku a poslední kolo
Jizerské ligy. Podzimní valná hromada vzhledem
k nařízením neproběhla, a vše se ubralo k
tvrdému zimnímu spánku. Jinak tomu nebude ani
letos, duben co by kamenem dohodil a nás stále
neopustila vládní nařízení. S tradičním pálením
čarodějnic už tedy nepočítáme, ale jak se to jinak
má s činností ve spolku?
Oficiální kulturní kalendář v tuto chvíli zeje
prázdnotou, jelikož asi ani svatý Florián neví, jak
to všechno letos bude… Budou čarodějnice?
Bude Železnobrodský jarmark a naše sejkory?
Zavaříme si opět v kotlíku? Rozeběhneme
sezónu požárních útoků? Tyto a jiné otázky si
pokládáme denně asi každý.
Jelikož není možnost se scházet na
pravidelných výborových schůzích, a veškerá
organizace se přesunula do online prostředí,
nebo k rychlým schůzkách nad jednotlivými

tématy v malých skupinách, nedá se ani nic
oficiálně říct. Ale proč tohle píšu. Na podzim
loňského roku proběhla videokonference, která
vzhledem k protipandemickým opatřením
nahradila schůzi v Brně, ohledně výběru sborů
pořádajících příští ročník Extraligy ČR v požárním
útoku. Jelikož jsme v minulosti již pořadateli byli,
byla vcelku velká šance pořadatelství znovu
obhájit, a tak se i stalo. Termín u nás v Benešově
je tedy neděle 11.7.2021, k čemuž pořadatelsky
náleží i sobotní večerní akce. Po předchozích
zkušenostech víme, že je to akce náročná, a to
nejen pořadatelsky, ale i finančně a organizačně.
Ale pro sbor, a troufám si tvrdit že i pro obce, velice
prestižní. Věříme, že první jarní sluníčko, a hlavně
letní počasí, zpomalí průběh pandemie, a ve
zdraví se sejdeme. Tímto bych vás již nyní ráda
pozvala na tuto akci, kde se představí nejlepší
týmy z celé české republiky, a věřím, že se bude
na co koukat. Nejen v neděli při samotných
závodech, ale i v sobotu při večerním programu.
Svůj termín má i soutěž Jizerské ligy, která by
měla proběhnout 25. 9. 2021, svoz železného
šrotu 17. 4. 2021 a samozřejmě svůj termín si
najde i Vaření v kotlíku.
Závěrem všem přeji ocelové nervy a pevné
zdraví, ať se brzy sejdeme nejen na akcích SDH.
Za SDH Benešov u Semil Veronika Slavíková

Company INTERNAL

Stabilní rychlý internet
pro obec Benešov u Semil
v pevné síti

▶ Rychlost připojení až 250 Mb/s
▶ Bezproblémové fungování IPTV,
možnost zpětného zhlédnutí pořadů
a obraz ve vysoké HD kvalitě
▶ Výběr z více než 20 poskytovatelů
internetu

Vyberte si svého poskytovatele na

www.zrychlujemecesko.cz
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Akce bude probíhat
od 12.3. – 2.5.2021
Pytle s odpadem nechte
u silnice (nejlépe
v zastávkách autobusu) tak,
aby byly vidět a zavolejte
na tel: 605176535 aby byly
co nejdříve odvezeny.
Vážení přátelé, jelikož to vypadá, že nynější pandemická situace nám
opět nedovolí, aby proběhl úklid obce ve větší skupině tak, jak tomu
bylo v minulosti, vyhlašuji tímto distanční úklid.
Těm, kterým záleží na čistotě v obci a okolí, mají možnost tomu
pomoci jednotlivě. Pytle a rukavice budou k dispozici v chodbě
na Obecním úřadě a na Poště, kde si je samy vyzvednete a nedojde ke
kontaktu s jinou osobou.
Děkuji za sebe a za přírodu Václav Špiroch, KŽP

Pokud akci zdokumentujete
můžete foto zaslat na
mail: v.spiroch@seznam.cz
a s vašim souhlasem je
umístím na stránky.
Benešov u Semil – příroda,
ekologie, životní prostředí

SDH Benešov u Semil pořádá

SBĚR
ŽELEZNÉHO
ŠROTU
17. 4. 2021 od 8:00
proběhne sběr železného šrotu.
Šrot odkládejte nejlépe den předem
k hlavním cestám.
Pokud by měl někdo větší množství,
můžete zavolat na tel. 724 180 025
a je možné zajistit odvoz od domu.
Za pomoc děkuje
SDH Benešov u Semil
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1
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 6, lze řešit
logickou cestou bez pomůcek (tužka a guma nebo
poznámky na okraji).
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Nápověda u každé úlohy uvádí jednu z možných
logických cest řešení.
Význam trojčíslí nápovědy: řádek/sloupec/číslo
k doplnění (tzn. že např. nápověda 165 znamená,
že na první řádek v šestém sloupci patří č. 5).
Nápověda - 165, 159, 749, 545, 457, 947, 343, 142, 784, 727, 853,
563, 954, 755, 613, 651, 361, 358, 291, 273, 581, 793, 256, 389,
219, 529, 324, 194, 117, 537, 235, 815, 834, 514, 638, 674, 695,
598, 375, 397.
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VLÁĎŮV TIP

Rychlý velikonoční beránek
Ingredience
1 špetka soli
4 vejce
půl citrónu
1,5 hrnku polohrubé mouky

1 balíček kypřícího prášku
1 kelímek smetany ke šlehání
1 lžíce horké vody
půl hrnku třtinového cukru

Postup přípravy
Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků.
Citron omyjeme, kůru nastrouháme a šťávu vymačkáme. Formu na beránka důkladně vymažeme
a pořádně vysypeme moukou. Mouku smícháme práškem do pečiva.
Troubu předehřejeme na 170 °C. Žloutky dáme do větší mísy. Vyšleháme je spolu s cukrem, vodou
a citronovou šťávou do pěny. Vmícháme smetanu a nakonec přidáme i mouku.
Z bílků ušleháme tuhý sníh, který lehce vmícháme do těsta.
Těsto vlijeme do formy, beránka vložíme do trouby a pečeme.
Velikonočního beránka pečeme asi 45 minut.
Místa, která by se mohla připalovat, jako třeba ouška, obalíme alobalem.
Upečeného velikonočního beránka vyjmeme z trouby, formu zabalíme do studené vlhké utěrky.
Pak beránka opatrně vyklopíme z formy.
Rychlého velikonočního beránka ozdobíme a můžeme podávat.
Přejeme dobrou chuť!

