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Ocenění

Liberecký kraj ocenil práci paní učitelky Mgr. Jitky Lampové
Dne 8. dubna 2015 převzala paní Mgr. Jitka Lampová v multimediálním sále budovy Krajského
úřadu Libereckého kraje Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Paní učitelka
nastoupila po absolvování Pedagogické fakulty v Hradci Králové (1983, NŠ – TV)
na ZŠ Vysoké nad Jizerou (1983 – 1993). Od září 1993 působí na ZŠ a MŠ Benešov u Semil
jako učitelka.
Její profesní dráha je spjata s výukou na národní škole. Nejlepších výsledků dosahuje s dětmi
v oblasti tělesné výchovy a sportu, neobejdou se bez ní ani divadelní představení školního
souboru Jizeránek (v r. 2013 účast v krajském kole celonárodní soutěže Mladá scéna v Jablonci
nad Nisou), pozoruhodné výrobky si děti odnášejí z pracovních činností a každoročně její žáci
obohacují tradiční Vánoční prodejní výstavu v obci. Mezi její oblíbené předměty patří vlastivěda
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a přírodověda. Nechybí v nich zaměření na praktickou ekologii. Jedna její žákyně se stala
v r. 2014 nejúspěšnější řešitelkou komplexních testů STONOŽKA (SCIO, 3. ročník) v rámci
Libereckého kraje.
Pravidelně se každým rokem podílí
na
organizaci
významných
sportovních soutěží v obci Benešov
u Semil: Benešovská 8, Benešovská
15,
Benešovský
maratón
a půlmaratón Pojizeřím, Dětské
sportovní
odpoledne,
Dětské
sáňkařské
závody
(odvislé
od klimatických
podmínek).
S dětmi
každoročně
absolvuje
v Benešově Den Země aneb
Ukliďme si po sobě. Vedla cvičení
dětí (10 let) a cvičení žen (15 let).
Posledních 20 let pracuje ve výboru TJ Benešov u Semil. Od r. 1975 vede loutkáře, kteří
každoročně sehrají divadelní představení O KAŠPÁRKOVI. Ve všech dosud realizovaných
kusech vdechla život právě Kašpárkovi.
Když naše škola obnovila v roce 2012 Školní akademie, obdivovali návštěvníci tělovýchovné
gymnastické sestavy dětí, šplh, cvičení na hrazdě, přeskoky přes švédskou bednu, průpravu
k míčovým hrám apod. Cvičily všechny děti, nikdo nebyl vyčleněn. Obdiv si zaslouží
dvanáctinásobné vítězství malých benešovských atletů ve výborně organizovaných závodech,
konaných 2krát za rok, „O nejvšestrannější 4. třídu Jilemnicka“ v kategorii málotřídních škol
(1998 – 2009). Disciplíny: běh na 50 m, skok daleký z místa, hod kriketovým míčkem, šplh.
Po skončení soutěže navázaly děti vedené paní učitelkou na skvělé úspěchy v lehkoatletickém
trojboji (celokrajské vítězství 4. a 1. ročníků, 2. místo 5. ročníku – průměr bodů na žáka,
individuální umístění 1., 4. a 12. místo v kraji – 2014, od r. 2011 do r. 2013 dvě první a jedno
2. místo v kraji). V okrskových kolech soutěže přesáhl počet zúčastněných dětí i 60% hranici.
Paní učitelka zapojuje děti do soutěží organizovaných Českým olympijským výborem.
Nejcennější je opět to, že nevyčleňuje úzkou skupinku, ale sportují všichni žáci. ČOV udělil
škole Zlatý certifikát za 100% účast žáků v projektu Česko sportuje 2014. Po řadu let byly děti
úspěšné v celonárodní soutěži ve šplhu (Coala-Cup – např. v r. 2011/12 – 1. místo chlapci,
2012/13 – 1. místo chlapci, 3. místo dívky).
Paní učitelka Mgr. Jitka Lampová si za dvaatřicetiletou výbornou pedagogickou, mimoškolní
a pravidelnou organizační práci ocenění určitě zaslouží. Je pokračovatelkou těch nejlepších
tradic českého venkovského kantorství. Upřímně jí blahopřejeme.
Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy
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Nová služba občanům
Počínaje 1.5.2015 a poté každý první pátek v měsíci bude obec zajišťovat svoz pytlů s tříděným
odpadem od jednotlivých domů ze stanovišť popelnic na komunální odpad. Služba bude určena
především pro starší občany a ty občany, kteří nemají možnost pytle s tříděným odpadem
dopravit sami na určená místa v obci a stanoviště s kontejnery na tříděný odpad jsou mimo
lokalitu jejich pobytu. Jelikož se jedná o zkušební provoz, proto zájemci o tuto službu se musí
nahlásit na obecní úřad a to jedním z následujících způsobů: osobně, písemně, emailem, nebo
telefonicky. Toto nahlášení postačí pouze jednou, neboť od nahlášení bude služba v dalších
termínech zajištěna automaticky. Na závěr snad jen prosba, abyste pytle s tříděným odpadem
dávali na místa ve svozový pátek ráno do 8:00 hodin, nebo maximálně ve čtvrtek večer, aby
nedošlo k jejich poškození.

Zprávy ze školy
Poznámka: V Libereckém kraji pracuje na různých stupních škol asi 6 500 pedagogických
pracovníků. Proběhlo již 13 ročníků Dne učitelů (slavnostní setkání u příležitosti předávání
ocenění pedagogickým pracovníkům Libereckého kraje). Každý rok dojde zhruba 60 návrhů na
ocenění pedagogů ve Zvláštní kategorii, I. kategorii (Významný přínos pro rozvoj školství
v Libereckém kraji) a ve II. kategorii (Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost).
Za třináctileté trvání této důležité společenské události bylo oceněno asi 270 pedagogů (tedy
zhruba kolem dvaceti ročně). Letos se dostavilo na slavnostní akt osm z devíti členů rady
Libereckého kraje v čele s hejtmanem Libereckého kraje p. Martinem Půtou. Oceněné
pracovníky doprovázejí jejich kolegové, zástupci a ředitelé školských zařízení, starostové měst,
obcí i další hosté. Bohatý kulturní program letos připravily ZUŠ Frýdlant, ZUŠ Nové Město pod
Smrkem a jablonecké Gymnázium U Balvanu.

Zápis do mateřské školy v Benešově u Semil (9. dubna 2015)
Bylo zapsáno 8 dětí, takže ani po odchodu 11 žáků z MŠ do 1. ročníku ZŠ nebude mateřská
škola významně oslabena.

Turnovský Štěk (18. března, Městské divadlo Turnov)
Převážně malé děti soutěžily s představením O Popelce. Neztratily se. Hrály dobře, třebaže
do kraje nepostoupily. Poděkování za dobrou reprezentaci patří nejen dětem, ale také Mgr. Jitce
Lampové, jež nám ze všech svých organizačních sil pomáhala (kostýmy, rekvizity, organizace
dětí), a pí Janě Janatové (kostýmy).
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Fotografie najdete na internetovém odkaze
https://plus.google.com/photos/115289887182715273484/albums/6130148161306855089?banner=pwa

Soutěž dětských recitátorů (ZŠ Dr. Fr. L. Riegra Semily, 26. března
2015)
I. kategorie (24 účastníků) - 1. místo: Nella Lukešová (2. roč.). Nella získala zlatou medaili, což
je velký úspěch, a postoupila do krajského kola v Liberci. Blahopřejeme. Čestné uznání: Tereza
Mašková (2. roč.). II. kategorie (22 soutěžících) – Čestné uznání Anna Mifková (5. roč.). Všem
třem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Naše „malá výprava“ byla velmi
úspěšná. Děti připravoval J. Vávra.

Připravujeme
„Nicholas Winton – Síla lidskosti“, O Palečkovi (28. dubna, aula GIO Semily: 3.-5. ročník,
divadlo v KC Golf Semily: 1. a 2. ročník, MŠ). Využili jsme souběhu obou akcí a na skvělý
dokumentární film o N. Wintonovi posíláme na GIO starší děti.
Čarodějnice (30. dubna, areál SDH v Podolí, účinkuje taneční kroužek žáků ZŠ).
Besídka ke Dni matek (6. května, od 15 hod., účinkují žáci MŠ).
Beseda a autorské čtení p. Holána (11. května, od 9.30 hod., pro žáky ZŠ).
Podivuhodný cirkus Dr. Tarzana (14. května, Divadlo Drak Hradec Králové, KC Gof Semily,
od 10.30 hod., MŠ i ZŠ):
Dopravní hřiště Košťálov (28. května, žáci 4. ročníku).
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AKADEMIE, DIVADLO (2. června od 15 hod. v tělocvičně školy, účinkují žáci ZŠ i MŠ).
Týž den Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem (účinkují Eva Hrušková – legendární „Popelka“
ze slavného televizního filmu z r. 1969 – a Jan Přeučil, Divadlo Za komínem – benešovská škola,
začátek v 10 hodin). Na „Pověsti“ zveme také školu z Loukova. V květnu se budeme věnovat
70. výročí konce 2. světové války (ve škole beseda o filmu „Nepřítelem osudu“ o lomnickém
letci Františku Truhlářovi, sledování vyprávění Marty Kottové na YouTube, jež přežila
koncentrační tábor Osvětim, sbírání materiálů o siru Nicholasi Wintonovi).

Co nového v přírodě
Duben je v přírodě obdobím rozpuku, růstu dřevin a travního porostu. Tráva roste velice rychle
a dokonale skryje různé odpady, které do přírody nepatří. Rozbité sklo, porcelán, rezavé plechy
jsou nebezpečné nejen pro člověka ale i pro zvěř. Třetí sobota v dubnu je již tradičně vyčleněna
na úklid obce a jejího okolí u příležitosti mezinárodního Dne Země. Úklid neprobíhá jen
v katastru obce, ale i v okolní přírodě.
Tentokrát se nás sešlo 18 dětí a 18 dospělých. Posbírali jsme odpadky podél cest a silnic, jen
v Babím bylo sebráno 21 pytlů odpadu a skoro celé polstrování z osobního vozu. Na korbě
obecní Avie skončily i dvě televize, video, plechovky po barvách a několik pneumatik.
Jen obtížně pochopitelné je myšlení lidí, kteří když už mají ve vozidle naložen odpad, místo aby
ho ZADARMO odvezli do sběrného dvora, tak ho odvezou do přírody.
Dík patří všem zúčastněným a zvláště dětem:
Mašková Terezka,
Litenová Kačka,
Svatoš Jonáš,
Dohnalová Anetka,
Lukeš Fanda,
Lukešová Maruška,
Bárta Milan,
Bártová Adélka,
Mifka Vojta,
Mifková Anička,
Špiroch Matěj, Vyskočil
Jakub, Vyskočilová
Klárka, Svoboda Vašek,
Svobodová Doubravka,
Svobodová Františka,
Svobodová Světlanka,
Mifka Štěpán.
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UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
Přátelé, v jarních měsících můžete na silnicích potkat kromě mnoha jiných nečekaných událostí
také obojživelníky, kteří vylézají ze svých zimovišť a hnáni silným pudem míří k vodě
do tzv. trdlišť - tedy míst, kde se rozmnožují a kladou svá vajíčka. K jarnímu tahu obojživelníků
dochází hromadně v poměrně krátkém časovém úseku, kdy teploty stoupnou k 10 až 20 stupňům
a zároveň je vlhko až mokro. V loňském roce jsme po jedné vlahé jarní noci cestou z Benešova
do Semil napočítali s dětmi na dvě desítky zmasakrovaných tvorů, kteří skončili pod koly aut.
Mezi ropuchami se vyskytli také nejméně dva mloci skvrnití, jejichž výskytem se naše obec
může pochlubit. Bylo by škoda, aby budoucí
generace byla ochuzena o přírodní poklady, ke
kterým bezesporu patří i nadšení z objevu
černožlutého mloka či romantické kvákání žab.
Prosíme rodiče, kteří např. vozí své děti ráno do
školy, aby zvýšili pozornost a snížili rychlost, a
to jednak z důvodu ochrany obojživelných
tvorů, ale také bezpečnosti své, protože při
pokusu o záchranu žáby může dojít k jiné
dopravní nehodě.
S přáním krásných jarních dnů plných života, Klára Anežka Svobodová.V

Informace od turistů
KČT pořádal ve dnech 26.2. – 1.3. 2015 lyžařský přejezd Krušných hor.
Pro letošní rok se nám počasí
vydařilo a za slunečních dvou ze tří
dnů jsme projeli východní polovinu
Krušných hor. Hory Svatého
Šebestiána a Sv. Kateřiny byly
cílem prvních našich dvou dnů.
Na většině tras upravené stopy a
velmi slušné ubytování s kvalitním
stravování učinilo tento přejezd jako
zdařilou akci. Škoda jen, že
v autobuse bylo ještě několik
volných míst.
Jan Hubař, KČT
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KČT Benešov u Semil připravuje
Tradiční cyklovíkend „cykloKrčkovice“ pro letošní rok v termínu 4. – 7. 6. 2015 ve stanovém
táboře TJ Benešov a Sokol Lomnice. Bližší informace a propozice budou včas zveřejněny.

Zahájení turistické sezony
KČT Benešov u Semil zve své členy a příznivce na tradiční zahájení turistické sezony
do Chobotně 24. dubna v 18 hodin. Táborák a tekuté občerstvení je zajištěno, sebou přineste
špekáčky na opékání a dobrou náladu s písní na rtech

Pozvánka

KČT Benešov u Semil zastoupen CK Bambuča Vás zve na turisticko-dovednostní soutěž
pro mládež a dospělé
Kdy: 2. 5. 2015, od 7:30 do 8:30 hodin intervalový start, v 18:30 hodin vyhlášení a volná zábava
Kde: Start kabiny sportovního areálu Benešov u Semil, cíl také v Benešově u Semil
Trasa: Benešov u Semil a okolní obce, cca 10-16 km dle zvolené trasy, které odpovídá
i náročnost od mírné po středně těžkou
S sebou: vhodnou obuv a oblečení, buzolu (možnost zapůjčení), psací potřeby, papír, dobrou
náladu a sportovního ducha
Občerstvení: zajištěno v cíli a drobné po cestě
Více informací na www.facebook.com/CkBambuča příp. na tel. 739 424 945
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Oddíl stolního tenisu TT Benešov u Semil
Do sezóny 2014/2015 vstoupil náš oddíl stolního tenisu se třemi soutěžními družstvy.
Do základu družstva A, které se zúčastnilo v kategorii OP1 přestoupili hráči ze Semil, Lomnice
i Studence. Se 30 body skončilo áčko na 6. místě a úspěchem je pro ně jistě to, že za sebou
nechali mužstva jako STAR Sokol Turnov A nebo Bradleckou Lhotu A. Pro béčko bylo konečné
umístění zřejmě zklamáním. Jedna výhra v závěrečném utkání s družstvem Semil by je bývala
posunula na 3. místo, ale skončili v tabulce OP2 až na 7. místě. Každopádně je velmi poškodila
marodka – některé zápasy museli odehrát dokonce pouze ve 3 hráčích, ale velmi jim pomohlo, že
všichni hráči už za sebou měli kompletně odehranou jednu sezónu. Hráči z céčka neodehráli
v minulé sezóně prakticky nic a tak si myslím, že jejich vystoupení v letošní soutěži, bylo vice
než dobré. Dostali jsme se sice do skupiny hrající o 9. až 14. místo, ale závěr soutěže, ve kterém
jsme porazili Jilemnici i Lomnici, která naši skupinu vyhrála, prokázal stoupající formu.
Sportovní výsledky nejsou ale jediným a myslím, že ani nejdůležitějším výsledkem činnosti
oddílu. Trénink 2x týdně a vytváření zázemí pro všechny, kteří chtějí tento krásný sport u nás
v obci provozovat, je to podstatné.
Děkuji proto obecnímu zastupitelstvu,
které schválilo příspěvek 10 000,- Kč.
Ten pomáhá krýt nemalé finanční náklady
hlavně na topení a svícení. Sál restaurace
Slunce je třeba 2–4 x týdně temperovat –
zápasy probíhají od 9 do 14,30 a
dostatečné světlo je základ pro dobrou
hru. Další, komu je třeba poděkovat, je
Sokol, který přispěl 2 000,- Kč ze svého
rozpočtu a pořádá pravidelné turnaje.
Nakonec chci všechny pozvat – pojďte si to zkusit – věk nerozhoduje – trénink v pondělí
nebo ve čtvrtek od 18 hodin – můžete se tu učit od poměrně zkušených hráčů – jde
o přiměřenou sportovní aktivitu.
Mirek Matěcha, tel: 602 403 049

Zprávy od hasičů

–

Den dětí v Benešově
V neděli 24. 5. 2015 pořádá SDH Benešov u Semil dětský den v hasičském areálu Podolí.
Bude tu na vás čekat bohatý program, soutěže všeho druhu a spousta zábavy pro děti i dospělé.

Benešovské noviny

8

Duben 2015

Benešovské noviny

9

Duben 2015

TJ Sokol
XI. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise pro děti i dospělé
Turnaj se konal v sobotu 28.3.2015 od 9 do15 hodin v restauraci Slunce za účasti 11 hráčů.
Výsledky:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kouble Daniel – Semily
Janata Tomáš – Slaná
Kopal Aleš – Semily
Martinac Jan – Benešov
Brunclík Ivoš – Špindlerův Mlýn
Mach Rudolf – Semily
Klikar Miloš – Benešov
Drahný Stanislav - Benešov
Tichý David– Semily
Tichá Bohdanka st.- Semily
Tichá Bohdanka ml. – Semily

22
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Propagace byla 3 týdny předem v místní kabelové televizi, Benešovských novinách, v semilském
kulturním kalendáři přes Župu šla pozvánka do všech jednot, osobně byli pozváni místní hráči.
Vzhledem k této maximální propagaci i osobním pozvánkám a též špatnému počasí byla tato
účast překvapivě nízká, zejména dětí. I přes osobní pozvání benešovských dětí si přišla zahrát
pouze jedna dívka a to Bohdanka Tichá ze Semil, která se přidala k dospělým.
Dospělí hráli ve dvou skupinách, „ A“ a „B“ „ po 6 hráčích a 5 hráčích na 3 vítězné malé sety.
První tři z každé skupiny vytvořili novou šestici každý s každým o 1.-6.místo, 4., 5. a 6. ze
základních skupin vytvořili novou pětici o 7.-11 místo
Ceny: všichni přítomní obdrželi ceny a to čokolády, sušenky, apod. Startovné se díky
bezplatnému pronájmu restaurace Slunce nevybíralo. Venku bylo deštivo.
Pořadatelé: Martinec, Matěcha, hrálo se na 3 stolech.
Fotografie budou na stránkách www.benesovusemil.cz,.
Poděkování patří restauraci Slunce za bezplatný pronájem, příjemné prostředí a zajištění
tří pingpongových stolů.
V Benešově u Semil 28.3.2015, zapsal Jan Martinec, starosta TJ Sokol
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Kalendář akcí
26. dubna

Dětské sportovní odpoledne

Sportovní areál

TJ

30. dubna

Pálení Čarodějnic

areál SDH v Podolí

SDH

2. května

Benešovský bloudil

okolí obce

KČT (Bambuča)

6. května

Besídka MŠ ke Dni matek

Škola

ZŠ a MŠ

9. května

Výlet rodičů s dětmi

okolí obce

KČT

14. - 17. května

Tajný výlet ženy

region

KČT

24. května

Dětský den

Podolí

SDH

2. června

Akademie ZŠ a MŠ Benešov

škola

ZŠ a MŠ

4. - 7. června

Prodloužený víkend v Českém ráji

Krčkovice

KČT

červen

Požární ochrana očima dětí (výtvarná soutěž)

areál SDH v Podolí

SDH, ZŠ a MŠ

Dětský tábor Krčkovice

Krčkovice

TJ

27. června
11. července

-

Vláďovy tipy
Špagety s medovou omáčkou
Suroviny: 400 g špaget, 2 cibule, 2 stroužky česneku, 150 g
rajčatového protlaku, 250 ml smetany, 2 lžíce medu, sůl, mletý pepř,
olej, parmazán
Příprava: Špagety uvaříme v osolené vodě. Dno hrnce pokryjeme
olejem, rozehřejeme, přidáme nadrobno pokrájenou cibuli
a rozmačkaný česnek a za stálého míchání osmahneme doměkka.
Přidáme protlak, asi 4 lžíce vody, osolíme, opepříme, rozmícháme
a chvilku povaříme. Pak přidáme smetanu, med a necháme ještě
přejít varem. Je-li omáčka moc hustá, zředíme trochou vody. Podle
chuti přisolíme. Porce špaget přelijeme omáčkou a posypeme sýrem.
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Řecká drůbeží polévka
Suroviny: 1 kuře (nebo slepice), 1 cibule, 1 mrkev, 1 malý celer, 2 vejce, 50 g rýže, sůl, mletý
černý pepř, 7 kuliček černého pepře, 5 kuliček nového koření, 3,5 l horké vody, šťáva
ze 2 citrónů, 1 lžíce petrželové natě
Příprava: Cibuli nakrájíme na kolečka a osmahneme. Přidáme omyté maso, mrkev, celer, kuličky
pepře a nového koření, zalijeme horkou vodou, osolíme a pomalu vaříme. Až maso změkne,
vyndáme jej a vývar přecedíme. Do vývaru přidáme rýži, přivedeme k varu, zamícháme,
přikryjeme a na mírném ohni vaříme asi 20 minut. Vejce rozšleháme, pomalu a za stálého
míchání přidáváme citrónovou šťávu a několik lžiček vývaru, pak tuto směs přilijeme do polévky
a vaříme na mírném ohni tak, aby se vejce nesrazila. Před podáváním posypeme nasekanou
petrželovou natí.

Dunajské vlny
Suroviny: 300 g polohrubé mouky, 200 g másla, 3 lžíce kakaa, 200 g práškového cukru, 5 vajec,
2 lžíce rumu, 2 lžičky kypřícího prášku do pečiva, 680 g vypeckovaných višní,
na krém: 1 vanilkový pudinkový prášek + 5 dcl mléka + 40 g cukru + 125 g másla ‚
na polevu: 75 g tmavé čokolády + 60 g másla
Příprava: Máslo utřeme s práškovým cukrem do pěny. Při stálém šlehání po jednom přidáváme
celá vejce a 1 polévkovou lžíci rumu. Pak přidáme mouku smíchanou s kypřícím práškem
a promícháme. Polovinu těsta natřeme na máslem vymazaný plech. Do druhé poloviny přidáme
kakao a další lžíci rumu, promícháme a natřeme na světlé těsto. Vypeckované višně rozdělíme
na těsto a zlehka přitlačíme. Těsto vložíme do vyhřáté trouby a pečeme 20-30 minut.
Krém: pudinkový prášek rozmícháme v mléce, za stálého míchání uvaříme pudink a necháme
vychladnout. Změklé máslo utřeme s cukrem a po lžících přidáváme do vychladlého pudinku.
Na vychladlé těsto rozetřeme krém a koláč odložíme do chladničky ztuhnout. Po ztuhnutí
polijeme polevou, kterou připravíme tak, že na mírném ohni rozpustíme máslo s čokoládou.
Při stálém míchání utřeme dohladka.

Vychází v nákladu 350 výtisků,
Uzávěrka dalšího čísla bude 14. června 2015, e-mail: lukes@benesovusemil.cz.
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
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