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SLOVO STAROSTKY

Příspěvky od občanů do novin

 přivítáme emailem na adrese

  benesovskenoviny@seznam.cz,

nebo dopisem na adresu 

Obecního úřadu. 

Případné fotografie v dobrém 

rozlišení nevkládejte do textu, ale 

přiložte jako samostatnou přílohu.
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Vážení občané, milí čtenáři Benešovských 

novin, 

ráda bych vám touto cestou popřála klidné a 

pohodově letní dny. Život se nám pomalu vrací do 

normálních kolejí, a doufám, že si všichni 

začneme opatrně, ale plnými doušky užívat 

normálního života, tak, jak jsme byli zvyklí. 

Spolky a organizace nejen v Benešově, ale i 

širokém okolí, začaly oprašovat své kulturní 

kalendáře, takže vyžití bude přes letní prázdniny 

určitě dostatečné. Kulturní komise ve spolupráci 

s dalšími benešovskými spolky pro vás chystá 

menší zpestření v době prázdnin a doufám, že 

vše vyjde, jak má. Během letních prázdnin 

uspořádáme dva večery s letním kinem a 

přátelským posezením na návsi. Více 

informací se určitě včas dozvíte a počasí nám tyto 

plány snad nezkříží.

Dále bych vás ráda v krátkosti informovala o 

stavbě vodovodu. V současné době dochází k 

dokončovacím pracím na vodovodu v Podolí, kde 

již více jak měsíc můžete potkat bagry a stroje 

firmy SIZ z Velkých Hamrů. V současnosti se 

stavba začne přesouvat do horního Benešova, 

kde první výkop započne v okolí hřbitova. Na toto 

nasednou výkopové práce na Hořeňačce a na 

návsi směrem „do rokle“. Čeká nás řada 

nepříjemných omezení na cestách a silnicích, 

proto prosím všechny řidiče i pěší a residenty, aby 

se v místech stavby pohybovali opatrně, a měli 

strpení se všemi omezeními. Věřím, že firma 

bude dopředu komunikovat se všemi vlastníky 

domů o umožnění příjezdu, a že se povede vše 

vrátit v co nejkratší době do normálu. 

Dále nás v obci čeká jedna novinka, a tím bude 

umístění dvou takzvaných Z-Boxů. Kdo rád 

nakupuje přes internet, tuto službu již někdy 

určitě využil. Jedná se o schránky, do kterých 

vám kurýr doručí zásilku doručovanou 

prostřednictvím služby Zásilkovna, a vy si ji 

jednoduše vyzvednete pomocí mobilní aplikace v 

telefonu. Jeden box bude umístěn na návsi a 

druhý u parkoviště v Podmošně, u Outdoor-

obchodu (bývalá Salewa). Tak doufáme, že tuto 

službu nejednou využijete, a bez front a čekání si 

budete rádi vyzvedávat zásilky přímo v 

Benešově. 

V krátkosti bych ještě ráda zmínila akci Den 

země – úklid obce. V návaznosti na platná 

opatření a omezení jsme se v letošním roce spolu 

s komisí životního prostředí rozhodli uspořádat 

úklid obce trochu jinak, než jsme byli doposavad 

zvyklí. A musí říct, že celá akce proběhla nad 

očekávání. Díky patří především vám, občanům, 

kteří jste se zapojili. Zapojilo se Vás opravdu 

hodně, objevili jste zapadlá zákoutí, kde se odpad 

hromadí roky, nebo ho tam někdo jednoduše 

odhodil, uklidily se černé skládky, vyčistily se 

krajnice silnic a chodníků, zkrátka odpadu se na  

skládku vyvezlo opravdu hodně. Tak tedy nejen 

za obec Benešov u Semil, ale hlavně za přírodu 

ještě jednou děkuji! 

Na závěr bych vám ráda popřála klidné léto 

plné slunných dní a odpočinku, dětem krásné 

prázdniny plné dobrodružství a hlavně, ve zdraví 

řadu setkání na všech akcích u nás v Benešově.

                          Veronika Slavíková, starostka
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OBEC  BENEŠOV U SEMIL        
 
 

 

Vážení spoluobčané,
 

Obec
 

Benešov u Semil
 
Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací

                         o
 

dění
 

v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který 

umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v
 

krátkých textových 

zprávách (SMS).
 

Chcete dostávat včasné informace v
 
krizových situacích a o:

 

 plánovaných odstávkách  vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení? 

 plánovaných přerušeních  dodávek elektrické energie, popř. plynu? 

 uzavírkách  místních komunikací? 

 termínech mimořádných svozů odpadu? 

 konání kulturních  a společenských akcí? 

 mimořádných změnách v  provozní době OÚ apod.? 

a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci? 

 

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?  

1.
 
online

 
nebo

 
2. SMSkou nebo

 
3. osobně na podatelně OÚ

 

 

Jak se registrovat online?
  

 

Pomocí webového formuláře
 
na webových stránkách obce, hledejte tento obrázek  

 

na úvodní straně
 
webu. 

 

Nebo se registrujte přímo zde: 
  
www.infokanal.cz/cweb/reg/BENESOV

 

Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit. 
 

Registrací dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích 

orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
 

 

 

Jak
 

se zaregistrovat

 

pomocí SMS?

 

SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:

 

REGISTRUJ
 
mezera JMENO

 
mezera PRIJMENI

 
mezera

 

BENESOV
  

mezera

 

CISLOPOPISNE
 

 

Pro registraci chaty

 

je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

 

!!!  Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy  !!!

 
 

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

  

481 624 891
 

 

Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem 
informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

 



    

OBEC

 

BENEŠOV U SEMIL       

 
 
 

 

Příklady SMS zpráv

 

z

 

SMS InfoKanálu obce:

 
 

Zprávy z

 

úřadu:

 
 

IK BENESOV

 

UZAVÍRKA SILNICE v

 

Koštofranku: od 18.7. do 29.11.2017 bude uzavřena silnice III/2893 

                       

v Koštofranku (oprava mostu). Oficiální objízdná trasa je pro osobní a nákladní dopravu přes Podolí do Semil. 

       

Pro osobní auta lze využít místní účelovou komunikaci Boudovačku nebo spojku na Hradišťata. Autobusová 
doprava bude zajištěna přes ulici Mikoláše Alše –

 

odbočka nad hřbitovem –

 

výjezd u bývalé Technometry. 

 

 IK = InfoKanál

 

 Výstražná

 

informace Českého hydrometeorologického ústavu:

  
IK

 

BENESOV

 

CHMU PVI_2011/38  VYSOKY Silne snezeni

 

pro kraj Liberecky

 

od

 

3. 1. 2012 13:00

  

do 4. 1. 2012 

3:00 do 1700 m.n.m.

 
  PVI = předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí

 

 

SMS Podatelna -
 

komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
 

 

Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi 
komunikovat, využijte prosím, SMS Podatelny:  SMS ve tvaru: P mezera TEXT Vašeho podání odešlete na číslo 

SMS InfoKanálu: 481 624 891.  
 

 

Vážení občané,  zavedením  SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci. 

Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se. 

Jen dobré zprávy Vám
 
přeje vedení obce Benešov u Semil.

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
 

Formulář k
 

písemnému přihlášení odběru
 

SMS InfoKanálu obce Benešov u Semil.  Odevzdejte na OÚ!
 

Telefonní číslo

 

+ 420

 

Jméno a Příjmení 

 
 

Adresa

  
 

 
 

…………………………..……………………………………

 

Datum a vlastnoruční podpis

 
 

 

Vaše číslo bude zařazeno k

 

odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře. Pro okamžitou registraci zašlete 
registrační SMS nebo se registrujte přes internet, viz první strana infoletáku. 

 

Svým podpisem dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích 

orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál
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OBEC

 

BENEŠOV U SEMIL       

 
 
 

 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS

 
 

Služba je určena pro občany obce Benešov u Semil

 

ve věku nejméně 16 let. 

 

 

Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování 

o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; 

informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování 

          
o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou 

prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce. 

 

 Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas 

můžete kdykoli odvolat
 

formou písemného podání prokazatelně doručeného na adresu OÚ 

Benešov u Semil
 

(osobně, do datové schránky obce nebo doporučenou zásilkou).
 

Odvolání 

souhlasu nemá zpětné účinky.
 

 
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo orientační a případně ulice, 

podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici        
o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě 

potřeby zpřístupněny  rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. 

orgánům krizového řízení).  

 

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců
 

od rozeslání, a to pro 

účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu 

obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku 
         

a žádat jejich výmaz.
 

 

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem 

služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných 

na Vaše telefonní číslo.

 

 

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a 

požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat 

stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

 

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete 

kontaktovat starostku obce Mgr. Veroniku Slavíkovou, tel. 724

 

180

 

025, emailová adresa 

obec@benesovusemil.cz.

 

 

Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, 

společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530. 
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TJ Sokol Benešov u Semil ve spolupráci s 
Obecním úřadem v Benešově u Semil

pořádá

      TRADIČNÍ POUŤOVÉ 
OSLAVY

s hudbou a tancem v restauraci „Slunce“- 
v divadelním sále v hořením Benešově 

 a
      vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana 

Husa u hřbitova v Benešově u Semil

Pouťové oslavy a vzpomínkový akt se 
uskuteční v neděli

 

4. července 2021 od 16.00 hod. 

u pomníku mistra Jana Husa

PROGRAM:
1) od 16.00 hodin u pomníku mistra Jana Husa 
u hřbitova v Benešově u Semil krátké 
vzpomínkové vystoupení s hudbou v podání 
kapely „Semilská 12“

2) od 17.00 hod. k tanci a poslechu hraje 
„Semilská 12“ v divadelní sále restaurace 
„Slunce“ v hořením Benešově u Semil při 
příležitosti konání tradiční pouti v Benešově     
u Semil.

Srdečně zveme všechny spoluobčany, 
příznivce dechové hudby, pěkných písniček

 a tance

TJ Sokol Benešov u Semil pořádá

již tradiční 

23. ROČNÍK POUŤOVÉHO 
TURNAJE 

V MINIKOPANÉ

v neděli 18. července 2021

 ve sportovním areál Sokola Benešov 
v hořením Benešově - travnaté hřiště

 8.30 - 9.00 hod. losování 
9.00 hod. zahájení turnaje

Startovné 300,-Kč za celé družstvo – bude 
použito na ceny a občerstvení.

Pořadatelé: Jan Martinec tel. 705 228 042, Josef  
Hádek 721 360 763.

Přihlášky písemně se zaplacením startovného a 
soupiskou hráčů včetně označení kapitána 

družstva - nejpozději do čtvrtka 
15. července 2021 

u kteréhokoliv uvedeného pořadatele.

Technická ustanovení:
a)  hraje se podle pravidel malé kopané
b)  rozhodčího deleguje poražené družstvo,   
     rozhodčí má vždy pravdu, může vylučovat  
     obdobně jako v hokeji (na 1-2 minuty)
c)  počet hráčů je 4 v poli a 1 brankář
d)  systém soutěže bude určen podle počtu 
     přihlášených družstev
e)  střídání hráčů se neomezuje –  hráči musí být 
     na soupisce
f)   za 1.-3. místo budou věcné ceny
g)  případné protesty s poplatkem 100,-Kč, o 
     protestu rozhoduje hlasování kapitánů 
družstev
h)  každý startuje na vlastní nebezpečí
i)   pro omezení možných zranění se nehraje s 
     ostrými tvrdými špunty na kopačkách

Na sportovní zápolení se těší 
pořadatelé ze Sokola Benešov u Semil
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TJ Benešov u Semil srdečně zve děti i rodiče na tradiční

ve sportovním areálu Benešov u Semil. Prezentace závodníků od 13:30 hod.

 

Pro všechny děti od předškolního věku do 9. třídy ZŠ. 

 

 

Přijďte si na začátku nového školního roku

 

společně 

zasportovat. Připraven bude osvědčený víceboj 

složený z lehkoatletických

 

disciplín. Všichni závodníci 

obdrží drobné ceny. Pro přítomné bude v kabinách 

připraveno občerstvení.

 

 

 

Pojďme se potkat v LETNÍM KINĚ na návsi
 

Na letní prázdniny plánujeme dvě promítání letního kina na návsi - pod širým nebem. 
Předběžné termíny promítání jsou

 
sobota 24. července a pátek 27. srpna. 

Začátky promítání po setmění, nejdříve ve 21:15 hodin.

Filmy i potvrzená data projekce budou ještě upřesněny - tak sledujte stránky obce, kabelovou 
televizi, vývěsní plakátovací plochy či fb stránku Benešova u Semil.

Občerstvení zajištěno, sezení také. 

Promítat se bude na louce na návsi, je tedy možné si vzít deku či jakékoliv vlastní posezení.

Těšíme se na setkání v letním kině!



Při pochůzkách přírodou v tomto roční období, 

kdy je vše rozkvetlé, hmyz bzučí a rozkvetlé 

louky voní, se mi vybaví vzpomínka na mládí, kdy 

nás maminka nutila při nachlazení, rýmě a jiných 

dětských nemocech pít bylinkové čaje, a užívat 

různé domácí lektvary.  Tenkrát jsme to s bratry 

pili z respektu k rodičům. Doma to vonělo 

bylinkami, ale nám to moc nechutnalo. Pokud to 

nebyl jitrocelový sirup, ten byl sladký. Dnes 

naopak vyhledávám byliny a doma je suším. Je 

potěšující najít na louce kontryhel, který vám 

pomůže při zánětech. Černý bez pomáhá při 

horečkách a bojuje s viry. Maliník upravuje 

zažívání a je to hlavně bylina pro ženy. Seznam 

léčivých bylin, které rostou na našich zdravých 

loukách, by byl hodně dlouhý, a jejich léčivé 

účinky jsou rozmanité. Nejsem žádný velký 

znalec v rostlinolékařství, ale třeba jsou mezi 

námi tací, kteří by se rádi podělili o své 

zkušenosti v bylinkářství. Byla by škoda, aby 

zapadly zkušenosti předávané z generace na 

generaci do propadliště zapomnění jen kvůli této 

uspěchané době. Na internetu se dá nalézt 

spousta informací, ale pak jsou kořenářská 

tajemství, o kterých nemáme ani potuchy. 

Proto bych vás chtěl požádat, kdo má 

zapomenuté léčivé recepty, a byl by ochoten se 

podělit o poznatky o jejich výrobě a účincích, aby 

je poslal do Benešovských novin, nebo na 

stránky Facebooku Benešov u Semil – Příroda, 

ekologie, životní prostředí, odkaz zde: 

https://www.facebook.com/groups/7564197619

35879.

Sběr léčivých bylin je prospěšný z několika 

hledisek - máte pohyb na čerstvém vzduchu, 

ohýbáte se, zbystříte si zrak při vybírání hmyzu, 

provoní vám byt a ještě vás to vyléčí. 

Samozřejmě, že to má svá pravidla, jako třeba 

nesbírat chráněné druhy, neničit louky, neplašit 

čerstvě nakladená mláďata a tak dále. 

Vytáhněte staré herbáře a staňte se na 

okamžik bylinkáři. 

Přeji vám, abyste si užili relaxaci na 

provoněných loukách.                                                                                                           

                                                                                        
kukačka

zvonek zelený

        POŠTA Partner
v Benešově u Semil

Na poště si můžete vyzvednout: 

pytle na tříděný odpad

Telefonní číslo na pobočku je 

724 392 302

Otevírací doba pošty:

Pondělí - Pátek  13:00 - 16:00 hodin
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PF 2021

Jak to šlape v KČT
Cyklo Krčkovice 2021
Konečně došlo k určitému koronavirovému 

uvolnění, takže se po jednoleté přestávce 

uskutečnil prodloužený cyklovíkend ve stanovém 

táboře v Krčkovicích. Určitým problémem bylo 

ukončení kuchařské činnosti dlouholeté zkušené 

kuchařky Jarušky Suchardové. Spolupráce s ní v 

této oblasti byla výborná, a teprve bez rutinních 

zkušeností, kterými Jaruška oplývá, jsme si 

uvědomili její nepřítomnost. 

Tímto bych jí  chtěl poděkovat za 

dlouholetou spolupráci v krčkovickém srubu 

před výdejním dlouhým stolem se sporáky za 

zády a popřát pevného zdraví! Děkujeme.

Jelikož se nám nepodařilo sehnat jiného 

kuchaře, tak jsme tento problém vzali do vlastních 

rukou (ruce pí. M. Hudské a B. Hubařové a při 

přípravě surovin i S. Seidlové) a stravování zajistili 

sami. Jídla byl dostatek a v dobré kvalitě. 

Stravování proběhlo bez hlášených střevních 

problémů a výrazných negativních projevů – takže 

dobrý.

Letos nám přálo teplé a slunečné počasí, které 

umožnilo příjemné cyklovyjížďky po Českém ráji. 

Bohužel koupání ve Věžáku je v současné době 

jenom pro otrlé, neboť rybník je značně zarostlý a 

čistota také není ideální, ale jsou zde i jiné rybníky, 

ve kterých se nechá dobře koupat.

Celkové hodnocení nejen z mého pohledu je 

pozitivní a doufám, že se můžeme těšit na příští 

bezkoronavirové cyklo Krčkovice 2022. 

                                                          Jan Hubař

Páteční Choboteň 28. května
Zář ohně a vůně kouře přivítala každého, kdo 

přišel na páteční oheň v Chobotni. Ta byla 

nachystaná na zahájení sezony pečlivě. Dvě 

odpracované brigády na opravách byly znát. Vůně 

špekáčků, praskajícího ohně a zvuků kytary nám 

scházel opravdu dlouho. 

Překvapením byla účast příznivců ze 

Severomoravského kraje, a válení sudů v dětském 

podání bylo také novinkou. Účast byla hodna 

velkého autobusu, počasí přiměřené. 

  

Dětský den
V neděli 30. května se konal ve sportovním 

areálu v Benešově u Semil Dětský den, jehož 

pořadatelem byli benešovští turisté. Proto byl pojat 

jako vědomostní stezka po okolí Benešova. Na 

děti čekaly na 3kilometrové trase 4 stanoviště, na 

kterých se plnily soutěžní úkoly. Pro zpestření bylo 

po celé trase rozmístěno mnoho obrázků s 

tématikou pohádek, které děti i rodiče s velkým 

zápalem soutěživosti poznávali. Vítězem byl 

každý, kdo prošel všemi úkoly. V cíli čekala 

odměna v podobě sladkého balíčku, limča na 

žízeň a pro vyčerpané rodiče buřt z udírny. Počasí 

bylo vlídné a výhledy byly krásné. Účast 93 dětí 

vypovídá za vše. Velký dík patří všem, kdo přiložili 

ruku k dílu, a každému, kdo přišel.                                                                         

                                       Za KČT Vláďa Plecháč

                                    V termínu 10. - 19.9. 2021 je plánován 
cyklozájezd do italské Kampánie do oblasti 90 
km jižně pod Neapolí. V tomto regionu jsou velmi 
cenné historické památky, trosky chrámů – 
nejzachovalejší stavby řeckého stavitelství v 
Itálii. V oblasti Peastum, kde budeme ubytovaní, 
jsou velmi dobře zachovány 3 chrámy ze 6. a 5. 
století př. n. l. Héřin, Poseidón (Neptunův) a 
Athény.
Jsou zde krásné dlouhé pláže s čistou vodou a v 
době našeho pobytu málo obsazené i když je 
zde teplé počasí i moře.

V plánu je i výlet na Vesuv a prohlídka Pomejí s 
průvodcem, popř. další zajímavá místa. 
Stravování je zajištěno dvouchodými místními 
večeřemi, snídaně vlastní, každá ubytovací 
jednotka má kuchyňský koutek.
Doprava klimatizovaným autobusem s vlekem 
na kola (s dostatečnou nosností), k dispozici po 
celou dobu pobytu. 
Předpokládaná cena zájezdu včetně dopravy, 
ubytování, 7x místní večeře, zájezdu do 
Neapole, (popř. Vesuv, Pompeje)
 je cca 11. 000,- Kč.

KČT Benešov u Semil - PŘIPRAVUJEME
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Zrušení závodu Extraligy české republiky 

v požárním útoku

Vážení občané a fanoušci požárního sportu, 

rádi bychom vás touto cestou informovali o 

zrušení soutěže Extraligy ČR v požárním útoku, 

která měla proběhnout 11. 7. 2021 u nás v 

Benešově u Semil. Je nám moc líto, že se u nás 

letošní ročník neuskuteční. Ač se všichni těšíme z 

nadcházejících rozvolnění a těšíme se na život v 

normálu, i přes to se náš výbor rozhodl, vzhledem 

k přetrvávajícím opatřením a nejasné situaci, 

soutěž nepořádat. Soutěž extraligy s sebou nese 

dlouhou a finančně náročnou přípravu a 

sponzorské možnosti se nám v letošním roce 

zúžili prakticky na minimum. Věřte, že nás toto 

rozhodnutí stálo spoustu sil i práce a konečný 

verdikt padl za pět dvanáct. Kdo zná soutěže        

v Benešově, tak ví, že neradi něco děláme na půl 

a vždy jsme se snažili uspořádat kvalitní soutěž. 

To nám za současného stavu přijde jako nemožné 

a navíc zdraví je v dnešní době to nejdůležitější. 

Držíme palce všem pořadatelům, přejeme hodně 

zdraví i sil do soutěžní sezóny a těšíme se snad v 

příštích ročnících na viděnou. Soutěž Jizerské ligy 

by měla za příznivé situace proběhnout v termínu 

25. 9. 2021 bez omezení. 

Za SDH Benešov u Semil Veronika Slavíková

Co se děje u hasičů?

 VAŘENÍ V KOTLÍKU  

souboj týmů

již 7. ročník

Zveme Vás na tradiční Vaření v kotlíku a 

rozloučení s prázdninami, které proběhne 

v sobotu 28. 8. 2021 od 16:00 

v hasičském areálu v Podolí. 

V letošním ročníku budeme vařit BORŠČ! 

Přijďte si zasoutěžit, 

ale i ochutnat a ohodnotit ten nejlepší. 

Přihlásit své družstvo můžete na 

tel. 724180025 nebo na mailové adrese 

slavikova23@gmail.com

Po ukončení akce proběhne večerní 

zábava!

Benešačka Zuzka Polanecká polyká pěší kilometry na nejdelší trase v České republice Via Czechia.

Držíme palce i na nohách. Odkaz na blog z cesty: https://www.zuzkajde.cz/

Zuzka jde!
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Krátké zprávy z TJ
 Psát v polovině června pozvánku na říjnové 

akce je ve světle posledního roku a půl 

přinejmenším odvážné, nicméně protože věříme 

v lepší časy, rád bych vás jménem pořadatelů z 

TJ Benešov u Semil pozval na tradiční říjnové 

závody Benešovského běžeckého podzimu 

2021. Snad budeme mít štěstí a po roční pauze 

se při běhání sejdeme.

Benešovská 8

První na řadu přijde tradičně v první říjnovou 

sobotu přespolní běh pro celou rodinu. V sobotu 

2. října 2021 budou ve sportovním areálu v 

hořením Benešově připraveny běžecké závody 

na tratích od 50 m pro předškolní děti až po 8 km 

pro muže a veterány. Předškolní děti poběží 

přímo na víceúčelovém hřišti v rámci areálu, 

žákovské kategorie absolvují 400-1200 m na 

Hořeňačce, od dorostu výše už běžci a běžkyně 

opustí nejbližší okolí areálu a vyběhnou do 

terénů v okolí obce. Dorost a ženy čeká 2250 m, 

muže potom 8000 m. Dětské a žákovské 

kategorie začínají ve 13,30 hodin, dorost a 

dospělí potom vystartují v 15 hodin. Prezentace 

účastníků bude otevřena od 12,30 hodin, 

společně s občerstvením pro závodníky i 

doprovod. Na shledanou v Benešově!

Benešovský maratón a půlmaratón

Týden po „prologu“ v podobě přespolního 

běhu přijde čas pro silniční vytrvalce. V sobotu   

9. října proběhne 33. ročník ENERVIT 

Benešovského maratónu a půlmaratónu 

Pojizeřím. V malebném údolí Jizery budou mezi 

Benešovem u Semil a Dolní Sytovou připraveny 

tratě v délce 10 km, půlmaratónu a maratónu. 

Prezentace, zázemí, start a cíl bud opět umístěn 

na parkoviště Pod Mošnou (vedle býv. Salewy). 

Společný start všech závodů je v 11,15 hodin. 

Tradiční závod je určený pro zkušené závodníky i 

začínající běžce, každý si najde svoji trať a 

kategorii. Vítáni jsou i nejen závodníci a jejich 

doprovod, ale také diváci a dobrovolní 

pořadatelé!

Více o obou uvedených závodech a dalších 

akcích najdete na stránkách obce, 

            www.benesovusemil.cz

včetně propozic, fotografií a výsledků z 

předchozích ročníků, a především aktuálních 

informací o podmínkách uskutečnění.

                             Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil
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obtížnost 6

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 (tj. i bez tužky a 

gumy nebo poznámek na okraji). 

V tomto čísle poprvé zařazujeme úlohu s 

diagonálami, a je to úloha soutěžní, tedy bez 

nápověd.

Klobásový guláš se zelím (bez mouky)

VLÁĎŮV TIP

Ingredience

2 větší klobásy (nejlépe každá jiná)

2 cibule

4 stroužky česneku

400 g kysaného zelí

1 zelená paprika

2 brambory

2 lžíce sádla, 2 lžíce mleté papriky

1 lžíce protlaku

2 lžíce zakysané smetany

vývar (nebo voda + bujon)

chilli paprička podle chuti

kmín, sůl, pepř, špetka cukru

www.sudoku-k.eu

Postup přípravy

Cibuli a česnek nakrájíme na drobno, klobásy na kolečka a papriku na proužky. Na sádle orestujeme 

cibuli do zlatova a přidáme česnek. Po chvilce přihodíme klobásy a také je opečeme. Přisypeme papriku 

a po krátkém zamíchání přidáme protlak a pokrájené zelí bez nálevu. Zalijeme vývarem, přimícháme 

koření a chilli papričku. Brambory nastrouháme na jemno a přidáme k zelí. Vaříme pomalu do změknutí 

zelí. Před koncem vaření dochutíme, případně dokyselíme nálevem ze zelí a cukrem. Nakonec 

vmícháme smetanu a už jen prohřejeme. Podáváme s chlebem.

Přejeme dobrou chuť!

9  3 6  8 1  2

8        7

    4     

   8  1    

  1    8   

   7  3    

    2     

2        6

3  6 9  4 2  5

POZOR - prázdninová soutěž pro luštitele. 

Jak jste si jistě všimli, sudoku je tentokrát bez nápovědy. A to proto, že je soutěžní. Navíc je to úloha s 
diagonálami, což znamená, že i v těchto diagonálách je potřeba dodržet doplnění čísel 1 - 9. 
Vyluštěné soutěžní sudoku: 
- odneste na Obecní úřad (či pošlete poštou na adresu OÚ)
- naskenujte či nafoťte a zašlete na emailovou adresu  do předmětu  benesovskenoviny@seznam.cz,
  emailu napište SUDOKU
- NEZAPOMEŇTE napsat jméno a kontakt pro doručení výhry
- vylosovaný vítěz obdrží roční předplatné měsíčníku Sudoku-k a stolní hru CUTS
                                                                                                     Přejeme příjemné prázdninové luštění!

úloha s diagonálami


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

