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ročník VIII, číslo 1        24. října 2014 

Slovo starosty 

Vážení spoluobčané,  

chtěl bych Vám poděkovat za Vaši účast ve volbách, kterou jste vyjádřili svůj zájem o dění 

v obci. Svými hlasy jste vybrali do zastupitelstva obce 15 občanů. Ti budou po dobu čtyř let řídit 

naši obec. Věřím, že všichni zvolení budou mít na zřeteli potřeby obce a občanů a nebudou 

prosazovat své osobní zájmy. Ne vždy se však podaří realizovat slíbené záměry ve stanovené 

době a v plné míře dle představ navrhovatelů. Množství povolení a termínů k vyřízení je stejné 

pro obec i občana. Proto mějte trpělivost. Nikdo na obci neodkládá plánované akce či záměry 

bezdůvodně. 

Všem zastupitelům přeji hodně elánu a trpělivosti na dobu, po kterou se budou seznamovat 

s problematikou řízení obce, stávajících zákonů, vyhlášek a předpisů.  

Dalibor Lampa, starosta obce 

Volby do zastupitelstev obcí 

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly komunální volby, kdy se na další čtyřleté volební období 

volili členové zastupitelstev obcí, měst a městských částí v celé ČR. 

V Benešově u Semil se do voleb přihlásila čtyři volební uskupení: Česká strana sociálně 

demokratická (č. 1), KČT Benešov u Semil (č. 2), TJ Benešov u Semil (č. 3) a SDH Benešov 

u Semil (č. 4). Volilo se patnáctičlenné Zastupitelstvo obce, z něhož vzejde pětičlenná Rada 

obce v čele se starostou a místostarostou. 

Komunálních voleb se v Benešově zúčastnilo 381 voličů z celkového počtu 696 zapsaných 

voličů, což představuje volební účast 54,74%. Bylo odevzdáno 5134 platných hlasů 

s následujícím výsledkem: 
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Kandidátní listina Hlasy 
Počet 

kandidátů 
Přepočtené % 
platných hlasů 

Počet 
mandátů 

Čís. Název abs. v % 
   

1 Česká str. sociálně demokrat. 113 2,20 4 8,25 0 

2 KČT Benešov u Semil 1 474 28,71 15 28,71 4 

3 TJ Benešov u Semil 2 459 47,90 15 47,89 8 

4 SDH Benešov u Semil 1 088 21,19 15 21,19 3 

Zvolení členové zastupitelstva na základě výsledku voleb: 

Kandidátní listina Kandidát Hlasy 
Pořadí 
zvolení 

číslo Název 
poř. 
číslo 

příjmení, jméno, 
tituly 

věk abs. v % 
 

2 KČT Benešov u Semil 3 Plecháč Vladimír 47 164 11,12 1 

2 KČT Benešov u Semil 1 Nesvadba Radek 34 154 10,44 2 

2 KČT Benešov u Semil 2 Hubař Jan 61 134 9,09 3 

2 KČT Benešov u Semil 5 Bís Ladislav Ing. 44 126 8,54 4 

3 TJ Benešov u Semil 1 Lampa Dalibor 57 276 11,22 1 

3 TJ Benešov u Semil 3 Špiroch Václav 42 195 7,93 2 

3 TJ Benešov u Semil 2 Lukeš Jiří Ing. 42 187 7,60 3 

3 TJ Benešov u Semil 4 Müllerová Dana Mgr. 55 171 6,95 4 

3 TJ Benešov u Semil 5 Dolenský Vladimír 65 135 5,49 5 

3 TJ Benešov u Semil 6 Lukeš Jiří Ing. 68 169 6,87 6 

3 TJ Benešov u Semil 7 Klimeš Petr 47 144 5,85 7 

3 TJ Benešov u Semil 8 Šidlichovská Ivana Ing. 39 142 5,77 8 

4 SDH Benešov u Semil 1 Menšík Zdeněk 48 158 14,52 1 

4 SDH Benešov u Semil 2 Menšíková Michaela 46 107 9,83 2 

4 SDH Benešov u Semil 4 Václavík Luděk Ing. 47 93 8,54 3 

 

http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5104&xobec=576999&xstrana=7&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5104&xobec=576999&xstrana=903&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5104&xobec=576999&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5104&xobec=576999&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
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Podrobné výsledky voleb jsou zveřejněny na stránkách obce (www.benesovusemil.cz) nebo 

na stránkách Českého statistického úřadu (www.volby.cz). Po potvrzení výsledků voleb ústřední 

volební komisí bude svoláno ustavující zasedání Zastupitelstva obce, na kterém zastupitelé 

složí slib a zvolí starostu obce, místostarostu, další členy Rady obce, předsedy výborů a komisí 

a zástupce do svazků obcí, jichž je Benešov členem. 

Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám a vyjádřili tak svůj zájem o rozvoj obce a život 

v ní na další roky. ¨ 

Jiří Lukeš 

Zprávy ze školy 

Ještě k zahájení školního roku, kroužky  

Na uklizené půdě, kde ošetřil p. Karel Kubeš 

vazbu, podbití i podsady proti dřevomorce, se 

uskutečnilo představení „Jak šel Honza 

z Benešova u Semil do světa“ (Divadlo 

Na cestě Liberec). Milé bylo přivítání prvňáků 

a snad důstojné odhalení busty T. G. 

Masaryka v mezipatře. Zdařilý záznam 

úvodního dne natočil pan Vl. Kroupa, 

fotografovala paní J. Hloušková. Vše je 

k zhlédnutí na stránkách školy, které jsou 

součástí webových stránek obce.  

Taneční kroužek navštěvuje 14 z 26 dětí MŠ 

a 13 z 30 žáků ZŠ, pohybové hry 24 žáků ZŠ.   

Podzimní školní výlet (17. 9.)  

Výlet na hrad Pecka provázelo po celý den krásné počasí. Naše cesta nebyla věru jednoduchá 

a nepochybně vstoupí do historie. Ranním linkovým autobusem se dostalo 29 dětí 1. – 5. roč. 

do Semil a odtud vlakem do Staré Paky. Do Nové Paky jsme cestovali objednaným autobusem 

(linka používá malé autobusy) a na Pecku opět linkovým autobusem. Z Pecky jsme šli pěšky 

do Borovničky (v lese děti sbíraly houby), pak jeli vlakem do Staré Paky a odtud do Semil. 

Některé děti odjely s rodiči auty, zbytek cestoval do Benešova linkovým autobusem. Na Pecce 

se všem velmi líbilo.   

http://www.benesovusemil.cz/
http://www.volby.cz/
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Podzimní prázdniny dětí ZŠ, provoz v MŠ, třídní schůzky  

Prázdniny dětí ZŠ proběhnou ve dnech 27., 28. a 29. října, MŠ bude 27. a 28. 10. uzavřena, 

provoz zahájí ve středu 29. října (6.30 – 16 hod.). Celá škola není v provozu 17. 11. (pondělí, 

státní svátek). Třídní schůzky ZŠ se uskuteční v úterý 25. l1. od 15 hodin. Zahájí je společná 

část pro rodiče MŠ a ZŠ, pak proběhnou třídní schůzky.     

Hlavolamy CUTS, nákupy  

Do MŠ a ZŠ jsme zakoupili 779 obrázků s krátkými popiskami na 24 různých témat a hlavolamy 

CUTS (Hlavolam roku 2013), které vymýšlí p. Miroslav Matěcha z naší obce. Rozvíjejí logické 

myšlení dětí, mají zelenou u MŠMT, doporučují je známí matematikové.  

Plavání (od 10. 9.), uskutečnilo se, připravujeme 

Absolvovali jsme v Jilemnici už 5 lekcí, náhradní za 17. 9. bude 31. 10. (pátek). Nově hradí 

dětem ZŠ i MŠ provozní náklady a cestovné obec, dětem MŠ pak i výuku (ZŠ ji hradí Liberecký 

kraj). Na plavání jezdí 11 dětí z MŠ a 9 dětí ze ZŠ, od srpna navštívily děti MŠ 8krát Solnou 

jeskyni v Semilech a společně se ZŠ zhlédly představení Zahrada (23. 9.). Čeká je Vítání 

občánků (31. 10. od 15 hod., zasedací místnost OÚ), pořad Moje tělo (10. 11., ve škole – o. s. 

Maják Liberec pro předškoláky a děti 1.- 2. roč. zaměřeno na zdravý životní styl a škodlivost 

kouření) a představení Proletět duhou (11. 10. – Naivní divadlo Liberec, KC Golf). Děti ZŠ 

budou účinkovat na Rozsvícení vánočního stromku (30. 11.) a zazpívají koledy v Domově 

Tereza  (19. 12. od 13 hod.). Představení O Popelce a Štědrej den v Kerkonošich uvedeme 

v aule GIO Semily od 10 h pro žáky semilských škol a klienty Domova Tereza. Vánoční besídka 

MŠ se uskuteční 9. 12. (út) od 15 hod. v herně MŠ. 

Vítání občánků, Snítka zelená za pasem, divadlo v AJ, O Popelce, Vánoce  

S předškoláky MŠ a 1. roč. ZŠ nacvičujeme písně na Vítání občánků. Na triptych písní Snítka 

zelená za pasem, Zabili Šuhaje (J. Vávra) a píseň Až jednou červánky (P. Ulrych) inspirované 

románem Semilana I. Olbrachta „Nikola Šuhaj loupežník“ bychom chtěli v choreografii Ilji 

Kulichové nacvičit krátké hudebně-taneční představení. Pan uč. Ing. M. Matura napsal pro děti 

pohádku v angličtině „O perníkové chaloupce“ (O Jeníčkovi a Mařence). Zopakujeme si pohádku 

O Popelce, nově nacvičíme operku Karkulka (Zd. Svěrák, J. Uhlíř). Na Vánoce připravují děti 

společně s Ježíškem a pí vych. J. Zajícovou dva pracné dárky pro rodiče. Po několika letech 

opět nastudujeme představení Štědrej den v Kerkonošich napsané v nářečí. Zazní v něm 

Krkonošské koledy J. Horáka, které proslavil J. Krček. Chceme děti trochu seznámit nejen 

s krkonošským nářečím, ale též s půvabnými krajovými lidovými koledami. 

 



Benešovské noviny 5 ŘÍJEN 2014

  

Pouťové oslavy s hudbou a tancem  

a vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana Husa 

Pouťové oslavy a vzpomínkový akt se již tradičně konaly 5. července u pomníku mistra Jana 

Husa a následně v restauraci Slunce. Poutavé vystoupení farářky Lady Kocourkové bylo 

za příznivého počasí proloženo skladbami Semilské 11, která později hrála i k tanci v restauraci 

Slunce. Akce se zúčastnilo cca 30 většinou místních obyvatel. 

Poděkování patří obecnímu úřadu, který finanční spoluúčastí umožnil konání této tradiční 

kulturní akce. Fotografie si lze prohlédnout na webových stránkách obce.  Jan Martinec 

Pouťový turnaj v minikopané – 16. ročník 

V sobotu 26. července se na sokolském hřišti uskutečnil již 16. ročník Pouťového turnaje 

v minikopané. Vydařené akce velmi dobré fotbalové úrovně se zúčastnila 3 družstva. 

Za posekání trávy a zapůjčení kabin 

patří upřímně poděkování obci. 

Radost pořadatelům udělalo 

„objednané“ počasí (kolem 28°C) 

i velký počet diváků. Z turnaje byly 

pořízeny fotografie. Najdete je na 

webových stránkách obce. 

K loňskému nejmladšímu hráči 

Františku Lukešovi se letos přidali 

Martin Bárta a Libor Janů. Mladíci byli 

vyhodnoceni jako úspěšní útočníci, ale 

zahráli si i jako zaskakující brankáři. 

Pravidlem zůstává, že většina hráčů je 

místních.  

Výsledková listina: 

1. ACS (6 bodů, skóre 20:6) ve složení Dominik Rypl, Martin Rypl, Radek Mach ml., Radek 

Mach st., Denisa Bělinová, Dan Moravec 

2. Sokol Benešov (0 bodů, skóre 6:20) ve složení Jan Martinec st., Tomáš Tomášek, Michal 

Seidl, Marek Šulc, Martin Mohr 

3. Naděje TJ (2 body, skóre 14:14) ve složení Jiří Lukeš, Jaroslav Novák, Martin Bárta st., 

Martin Bárta ml., Fanda Lukeš, Tonička Stárová, Libor Janů, Jan Zamastil   

            Jan Martinec 
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   Jen počkej, vlku! - vítězný hattrick 

Pod názvem inspirovaným známým animovaným seriálem a pod patronací KČT Benešov 

u Semil se v sobotu 6. září uskutečnil již čtvrtý ročník turistické orientační hry. Pomyslný hon 

na vlka stejně jako v předchozích letech prověřil dovednosti, které by každý správný turista měl 

mít – práci s mapou, plánování trati, odhad času postupu, znalosti vlastivědného 

a přírodovědného rázu i všeobecný důvtip.  

Především to ale byl příjemný výlet po 

zajímavých místech, která jsou tak říkajíc 

za humny, ale na něž člověk často jen tak 

nepřijde. Akci se snažíme připravit tak, aby 

zabavila účastníky a uspokojila všechny 

věkové kategorie i různorodé ambice 

účastníků. Letos se trefila do krásného 

slunečného počasí a všem účastníkům se 

líbila. Škoda, že vás nepřišlo víc.  

Něco nám ale říká, že i s vyšší účastí by 

zřejmě vítězství neuniklo vynikajícím 

„honačkám“, holkám Lampovým. Letos totiž již 

třetí rok po sobě nenašly konkurenci a lze jim jen gratulovat. Organizátoři z CK Bambuča 

i zachráněný zajíc děkují za účast. (Fotky a výsledky na: http://ck-bambuca.webnode.cz/) 

14. ročník běhu na Zlaté návrší 2014 

Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 15 běžců. Vedle 4 místních borců (Jiří a Roman 

Lukešovi, Láďa Matura, Jarda Novák) startovaly i dvě reprezentantky ČR Karolína Grohová 

(účastnice olympiády v Soči) a Lucie Luštincová ze Žacléře, skialpinistka. Dalšími běžci byli 

Pepa Vejnar a David Salaba z Jilemnice, Jan Zahradník a Petr Mašek z Vrchlabí, Radek 

Pastyřík ze Semil, Otta Roman z Míseček, Jan Šubrt ze Sytové, dále bratr Karolíny Grohové 

Radoslav a Ivo Havlíček ze Žacléře. Novinkami letošního ročníku byl traťový rekord vítěze a síla 

3 odvážlivců ke zpátečnímu běhu (Roman Lukeš, Radek Pastyřík, Otto Roman).  

Trať si každoročně volí sami účastníci. Radek Pastyřík běžel přes Vysoké a Jabloneček, ostatní 

se vydali klasickou trasou přes Škodějov, Roprachtice, Horní Dušnici a Rezek. 

Do cíle doběhli všichni. Vyzařovala z nich dobrá pohoda a spokojenost. Celý běh pořádal TJ 

Sokol a místní Tělovýchovná jednota. Organizátorům i účastníkům akce patří velké poděkování. 

Výsledky:  1. Radoslav Groh  2:24 

  2. David Salaba   2:27 

  3. Pepa Vejnar   2:41:26 

http://ck-bambuca.webnode.cz/
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  4. Jiří Lukeš   2:41:59 

  5. Láďa Matura   2:42:10 

  6.  Petr Mašek   2:45 

  7. Otta Roman   2:47 

  8. Jan Šubrt   2:53 

  9. Roman Lukeš  2:54 

  10. Ivo Havlíček   2:57 

  11. Radek Pastyřík  3:03 

  12. Karolína Grohová  3:16 

  13. Lucie Luštincová  3:16 

  14. Jan Zahradník  3:16 

  15. Jaroslav Novák  3:48     Jan Martinec 

    

Benešovská osmička 

První dvě říjnové soboty byly v Benešově opět ve znamení běhu. Nejprve se 4. října konal 

41. ročník Benešovské osmičky a týden nato proběhl 27. ENERVIT Benešovský maratón 

a půlmaratón Pojizeřím. 

Přespolní běh vstoupil v roce 2014 

do druhé čtyřicítky svého dlouhého 

života. Běžce všech kategorií přivítalo 

v sobotu odpoledne ve sportovním 

areálu krásné podzimní počasí. Od půl 

druhé postupně startovaly 

na „hořeňačce“ (s novým asfaltovým 

povrchem) žákovské kategorie 

na tratích od 400 do 1200 metrů. 

Předškolní děti na 50 a 100 metrů 

nově běžely na dráze sportovního 

areálu.  

V 15 hodin byl odstartován hlavní závod mužů a veteránů na 8000 metrů, společně se závodem 

žen a dorostu na 2250 metrů. Z domácích běžců se na start postavili Jarda Novák, bratři 

Lukešové a Láďa Matura, všichni ve veteránské kategorii. Vítězství z hlavního závodu si odnáší 

bratři Berkové z Kozákova, když v čase 30:39 minut zvítězil mladší Martin. Mezi veterány byl 

nejrychlejší domácí Láďa Matura (blahopřejeme!). Nejrychlejší ženou na kratší trati byla 

jilemnická Dagmar Kynčlová. Jen těsně prohrála souboj s dorostenci (ve skutečnosti žáky) 

Františkem Fišerem a Františkem Noskem.  

Celkem se závodu zúčastnilo 61 běžců, z toho 34 dětí, bohužel většinou přespolních. Letos 

i loni nás mrzela nízká účast domácích dětí (pouze osm dětí z Benešova!). 
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ENERVIT Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím 

Historie maratónského běhu v Benešově sahá do roku 1986, kdy si skupina místních běžců 

v čele s Pepou Hádkem a Jardou Pikorou chtěla v údolí Jizery vyzkoušet maratónskou 

vzdálenost. Od roku 1988 se datuje organizovaná podoba závodu. V sobotu 11. října se konal 

již 27. ročník ENERVIT Benešovského maratónu Pojizeřím, jehož součástí je už sedm let 

i závod na poloviční vzdálenost. 

Po loňském rekordním ročníku účast opět překročila dvě stovky běžců a běžkyň všech kategorií. 

Z 256 registrovaných odstartovalo 217 běžců (dokončilo 211), z toho 138 na půlmaratónské 

a 79 na maratónské trati. V současné nabité termínové listině je to úspěch a potvrzení stabilního 

místa závodu v republikovém vytrvalostním kalendáři. 

Za krásného slunečného podzimního dne, byť cca 20 stupňů je pro vytrvalostní běžce až skoro 

moc teplo, závod odstartoval v 11,15 hodin dne a běžce čekala příjemná trať údolím Jizery mezi 

Benešovem u Semil a Horní Sytovou. Maratonce opět čekaly dva okruhy na trase půlmaratónu. 

Důvodem tohoto organizačního modelu byly jednak stále probíhající práce na silnici do Jablonce 

nad Jizerou, menší pořadatelská náročnost a vyšší atraktivita závodu pro návštěvníky.   

Z obhájců loňského vítězství se na startu objevili vítězní maratónci Radek Brunner (SK Babice) 

a Michaela Dimitriadu (Želvička team). Oba loňské vítězství obhájili a potvrdili tak svoji 

příslušnost k české (ultra)vytrvalecké špičce. 

R. Brunner zvítězil ve výborném čase 2:38:07 a na 

otáčce se opět objevil společně s vítězem 

půlmaratónu! M. Dimitriadu zvítězila v čase 3:06:11 

hod před loňskou vítězkou z půlmaratónské trati 

Radkou Zbíralovou. Současnou popularitu běhu 

dokládá padesátka startujících v ženských 

kategoriích! Na trati a ve výsledcích se neztratili ani 

domácí závodníci. Na půlmaratónské trati obsadil 

L. Matura 19. místo v osobním rekordu 1.29:16 a 

J. Novák skončil 70. Maratón absolvoval R. Lukeš 

i řada semilských běžců.  

Všichni startující, doprovod i diváci si užívali 

příjemného podzimního počasí a vychutnávali 

tradiční pohodovou (až rodinnou) atmosféru 

benešovského závodu. I to, spolu s hezkou tratí 

v krásném údolí Jizery, je jedním z hlavních 

benefitů tohoto závodu, který se stále drží 

v konkurenci masových městských běhů. 

Závod takového rozsahu by nešel uspořádat bez desítek dobrovolných pořadatelů. Jim 

i sponzorům upřímně děkujeme.  Titulárním sponzorem je VITAR, s.r.o., dovozce sportovní 
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výživy ENERVIT do ČR, našimi dalšími hlavními partnery jsou ELEVEN sportswear, Filinger, 

a. s., Obec Benešov u Semil a Liberecký kraj. Nesmíme zapomenout na Běžecký klub Semily, 

Bramac, Habakuk Semily, Hostinec Podmošnou, Hybler Invest, Chalko Příkrý, Kuk Benešov, 

Motorland Bělá pod Bezdězem, MPS Semily, Outdoor Distribution, Sdružení Český ráj, Sklárna 

a pivovar Novosad a syn Harrachov, Tiskárna Glos, TJ Sokol Lomnice nad Popelkou 

a Vydavatelství Gentiana. Pořadatelem závodu je Tělovýchovná jednota Benešov u Semil, která 

nejen zorganizovala tento náročný podnik, ale slavila úspěch i v souběžných komunálních 

volbách.  

Kompletní výsledky, bohatou galerii fotografií a videozáznam ze závodu naleznete na stránkách 

www.benesovusemil.cz. 

Letní akce u SDH Benešov u Semil 

Letos se v areálu hasičů v Podolí konala řada akcí. Nejdůležitější dlouho plánovanou akcí se 

stala soutěž Extraligy hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku. Proběhla za příznivého 

počasí 24. srpna 2014. Po sobotním klání v Radimovicích se družstva v hojném počtu přesunula 

do našeho areálu v Podolí, kde na ně čekala nejen závodní trať, ale i bohatá zábava po celou 

sobotní noc.  

V hasičském areálu v Podolí se konala extraliga už podruhé a oproti loňskému ročníku čekala 

na soutěžní družstva nejen nová základna, ale ti nejlepší si odnesli skleněné medaile, které 

podle našich návrhů vyrobilo sklenářství Jan Hajný - Benátky nad Jizerou. 

Závodu se zúčastnilo 41 družstev mužů a 16 družstev žen. V kategorii mužů zvítězilo družstvo 

Renmotor Jinolice za čas 16,51 s; druzí skončili muži z Bezděkova pod Třemšínem - 16,61 s 

a třetí Letohrad Kunčice C - 16,87 s. Pod sedmnáct vteřin se vešla i družstva Plumlova, Trnavy 

a Lhotky Sport. Nejrychlejším sestřikem dne se prezentoval proudař Bezděkova pod Třemšínem 

s časem 16,03 s. Diváci se měli rozhodně na co dívat. 

V kategorii žen zvítězily Chrášťanys časem 16,33 s, druhý skončil Radíkov - 16,39 s a třetí 

místo si odvezly ženy z Myštěvse za čas 16,87 s. Nejrychlejší proudařka z Radíkova dokázala 

zastavit čas na hodnotě 16,07 s. 

Domácí družstva se závodu také 

zúčastnila. Muži s časem 19,28 

obsadili 27 místo. Ženy na domácí 

půdě doufaly v lepší čas, ale i tak se 

umístily přesně v polovině startovní 

listiny, tedy na 8. místě (18,38 s).  

Akce se konala opět pod záštitou 

hejtmana Libereckého kraje Martina 

Půty, finančně ji podpořila obec 

http://www.benesovusemil.cz/


Benešovské noviny 10 ŘÍJEN 2014

  

Benešov u Semil a další sponzoři. Jim a všem, kteří se podíleli na organizaci celého závodu, 

moc děkujeme.  

Další pěknou akcí se stalo podzimní kolo Jizerské ligy v požárním útoku (neděle 28. září). 

Na zdejší trávník přijelo soutěžit 25 týmů mužů a 13 družstev žen. Jednalo se o závěrečné kolo 

celého seriálu Jizerské ligy, takže většina týmů přijela bojovat o poslední cenné body do 

celkového pořadí a vylepšit si tak stávající pořadí. A že se to některým opravdu povedlo! 

V mužské kategorii sváděli soutěžící pěkný souboj, ale výslednými medailovými pozicemi to 

nijak nezamíchalo. Zlaté medaile si odvezli muži z Bašnic v čase 16,57 s (PP 16,53 s), druhé 

místo brali muži z Kosmonos v osobním rekordu 16,83 s (LP 16,81 s). Udrželi si tak druhou 

příčku v celkovém hodnocení. Bronzové medaile z Benešovského poháru si odvezl tým Tatobit 

za čas 17,27 s,  (PP 16,82 s). Naši muži se  hezkým časem 18,41 s umístili na 10. místě. 

Napínavější byla kategorie žen. Ke zvratu došlo na prvních dvou medailových pozicích.  

Více se radovaly ženy z Benešova. 

Startovaly jako první a tuto pozici si 

udržely nejen do konce tohoto závodu, 

ale i v celkovém pořadí Jizerské ligy, 

kde po několika úspěšných sezónách 

dosáhly až na titul mistryň Jizerské 

ligy. Nepřekonaný čas dne měl 

hodnotu 17,22 s (PP 16,72 s). Stříbro 

si odvezly ženy z Chrášťan (17,51 s, 

PP 16,10 s) a bronz ženy ze Sychrova 

(18,05 s, PP 17,69 s), jež si tak 

udržely i celkovou bronzovou příčku. 

Jizerskou ligou skončila tak „akční“ sezóna areálu v Podolí, ale již nyní se rozbíhají plány na  

bohatý program roku 2015. 

Maďarsko na kolech 

Ve dnech 5. – 14. září se uskutečnil cyklistický zájezd KČT Benešov u Semil do Maďarska. 

Všech 44 účastníků vystoupilo v brzkých ranních hodinách na rakouské straně Neziderského 

jezera. Po pravém břehu jezera lemovaného svahy vinic jsme přejeli hranice do Maďarska a pak 

dorazili busem do kempu u Balatonu. Tři pobytové dny jsme využívali k projížďkám v okolí 

jezera, nevyjímaje návštěvy největšího termálního jezera v Evropě - Hevízu, kráteru zalitého 

gejzírem s teplou vodou, kde nechybí sekce s léčivým bahnem. Projeli jsme oblastí kolem 

poloostrova Tihany a dalšími zajímavými místy. 

Další čtyři pobytové dny jsme strávili v Egeru, odkud jsme vyjížděli na kopcovité terény 

Bukových hor, cestovali jsme vinařskou oblastí v okolí řeky Bodrogu a Tiszy a pohořím Mátra 

s nejvyšší horou Kékeš (1015 m n. m.). Počasí nám sice nepřálo, ale přesto zdatní jedinci 

zdolali i v dešti tuto horu na kolech. 
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Příjemným zpestřením zájezdu byly návštěvy dvou vinných sklepů v Egeru a Tokaji, jež 

provázela ochutnávka a podrobný výklad v maďarském jazyce. O překlad se postaral náš 

průvodce, který svým jazykovým vybavením, znalostí maďarské kultury, památek a turistických 

zajímavostí učinil náš pobyt i přes dvoudenní dešťové přeháňky příjemný a poučný. 

Doufám, že i další cyklozájezdy do zahraničí budou neméně vydařené.  Jan Hubař 

Výlet do Jizerek 

27. září 2014 se uskutečnil 18. ročník 

podzimních výletů KČT Benešov.  

Už po čtrnácté zamířil do Jizerských hor. 

Autobusem jsme dojeli do Velkých Hamrů, 

kde jsme navštívili muzeum obnovitelných 

zdrojů, a dále naše cesta vedla Palackého 

stezkou, která v letošním roce slaví stoleté 

výročí.  

Cestou nás provázel velký znalec Jizerských 

hor pan Josef Kuna z Tanvaldu. Jeho 

erudovaný výklad pěkně doplnil naše znalosti 

místní krajiny.   

Podél Kamenice jsme došli přes hrad Návarov, Bohuňovsko a ústí Vošmendy do Podspálova. 

Zde byla vyjednána exkurze v elektrárně. Čtrnáctikilometrový výlet zakončilo občerstvení 

v místní restauraci. Škoda, že příjemné slunečné počasí nepřilákalo k cestování více členů KČT 

Benešov.                       Jan Hubař 

Plánované akce 

Vánoční výstava 

Oslovuji co nejsrdečněji všechny čtenáře Benešovských novin a připomínám jim, že se 

nezadržitelně blíží doba adventu a tudíž i termín pořádání tradičního předvánočního prodeje                    

v zasedací místnosti obecního úřadu.  

Chtěla bych proto vyzvat opět všechny kreativce, tvůrce a dodavatele k aktivní účasti na této 

výstavě. O dalších podrobnostech budeme včas informovat.  

Na hezké výrobky se těší návštěvníci, školní děti i celý organizační tým.   Alena Martincová 
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Vláďovy tipy 

Úžasné zapečené brambory s knedlíky 

Suroviny pro 4 osoby: 500 g brambor, 300 g vařeného zelí (krájené), 

4 houskové knedlíky (na kostičky), 250 g vařeného masa, 2 cibule, 100 ml 

červeného vína, 200 ml smetany, 2 vejce, 100 g strouhaného sýra, kečup, 

sójová omáčka, pepř a sůl 

Postup přípravy: Oloupané brambory nakrájíme na asi centimetrové plátky. 

Cibuli oloupeme a najemno nakrájíme. Maso nakrájíme na kostičky. Vše 

dobře promícháme s kečupem a sójovou omáčkou, okořeníme solí a pepřem. 

Olejem vymažeme pekáč a postupně naklademe vařené zelí, masovou směs, 

na kostičky nakrájené houskové knedlíky, cibuli a plátky syrových brambor. Podlijeme vínem 

a zapečeme v troubě při 180°C dozlatova. Před dopečením zalijeme smetanou s rozšlehanými 

vejci a posypeme strouhaným sýrem.     

Bramborová polévka dle Parmentiera – Soupe Parmentier 

Suroviny pro 4-6 osob: 600 g brambor, 1250 ml hovězího vývaru, 150 g zeleniny (mrkev, celer 

a hlavně pórek na hrubší kolečka), 1/2 středně velké cibule, 1-2 stroužky česneku, 40 g 

rostlinného tuku či oleje, sůl podle chuti,  

koření a bylinky: mletá sladká paprika, muškátový oříšek, majoránka, zelená petrželka,  

Nudličky osmaženého chleba pro podávání. 

Postup přípravy: Oloupané brambory překrájíme na menší kusy a dáme vařit do procezeného 

vývaru (pozn. Vývar můžeme nahradit vodou s kostkou hovězího bujónu). Kořennou zeleninu 

očistíme, nakrájíme najemno. Pórek na hrubší kolečka a na tuku na pánvi je zvlášť osmahneme 

spolu s rozpůleným česnekem. Doměkka uvařené brambory vyjmeme z vývaru a zpět je 

do vývaru prolisujeme nebo je rozmixujeme přímo ve vývaru na řídké pyré. Ke směsi přidáme 

zvlášť kousky osmahnuté zeleniny zvláště pórku a chvilku vše povaříme doměkka, spíš ale ještě 

dochrupava. Potom polévku dochutíme solí, paprikou, strouhaným muškátovým oříškem, 

majoránkou a necháme přejít varem. 

Na talíři dozdobíme kostičkami osmaženého chleba a jemně nakrájenou petrželkou. 

Vychází v nákladu 350 výtisků, 

uzávěrka dalšího čísla bude 15. prosince  
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e-mail: strmisko@seznam.cz, za redakci KKS .o) 

http://www.benesovusemil.cz/

