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Krásné svátky vánoční
a do příštího roku hodně zdraví, pohody a spokojenosti

přejí
všechny benešovské spolky

PF 2022

Vážení spoluobčané, 
rok 2021 se neúprosně blíží do finále a brzy 

odstartuje rok 2022. Rok, ve kterém asi každý opět 

vidíme naději na návrat k normálnímu životu. Ač 

zrovna teď před Vánoci není situace ohledně 

koronaviru zrovna přívětivá, a to ani v našem kraji, 

tak věřím, že si tento krásný předvánoční čas 

užijete v klidu a pohodě, a nenecháte si vyprchat tu 

krásnou a opojnou atmosféru, která se k Vánocům 

a k celému adventnímu času pojí. Advent má být 

přece především časem rozjímání a duševní 

pohody.

U nás v Benešově započal advent tradičním 

rozsvěcením stromku na návsi. Světla stromku se 

rozsvítila v pátek 26. listopadu. Celá akce proběhla 

doslova za pět dvanáct, před nabytím platnosti 

nouzového stavu, v mírně pozměněném 

programu. Nechyběl však voňavý svařák, živý 

betlém, dokonce ani krásná předvánoční 

atmosféra v podobě prvního sněhu. Ráda bych 

touto cestou poděkovala všem dětem z místní 

základní školy i učitelskému sboru, že se do 

pořádání celé akce opět zapojili a přichystali si pro 

návštěvníky nejen spoustu dobrot a výrobků u 

svého stánku ve vestibulu školy, ale i pásmo koled.

                                                        Pokračování na str. 2
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SLOVO STAROSTKY
 S prvním sněhem nám ustala i stavba 

vodovodu v horním Benešově a Podolí, která 

probíhá již od jara letošního roku. Stavba je to 

velká a náročná, ne vždy všechny práce 

postupovaly tak, jak si investor, stavbyvedoucí i 

my za obec přáli. Ale i tak se vše zdárně ubírá k 

tomu, aby mohla být stavba v příštím roce řádně 

dokončena. Jednou z komplikací je souběh s akcí 

ČEZ, kdy energetici chystají v roce 2022 obnovu 

elektrického vedení, a z tohoto důvodu nebyly 

před zimou dokončeny finální povrchy 

komunikací. Všem, kterých se stavba dotkla, 

bych ráda poděkovala za toleranci a vstřícný 

přístup i spolupráci s provádějící firmou, která si 

toto všechno nejednou pochvalovala.  Naopak    

s příchodem zimy se rozběhla stavba rybího 

přechodu a malé vodní vírové elektrárny na 

podmošenském splavu, o které se dočtete          

v samostatném článku od investora. Stavba je to 

zajímavá a přírodě prospěšná, proto si zaslouží ji 

věnovat určitý prostor. V samostatném článku se 

ještě rozepíšu o jedné méně příznivé zprávě, 

kterou je změna zákona o odpadech. Potrápil asi 

všechny obce v republ ice a nejedno 

zastupitelstvo při rozhodování o tom, jak nastavit 

novou podobu výběru poplatků za komunální 

odpad. 

V závěru bych vám ráda jménem svým             

i jménem Obce Benešov u Semil a všech 

zastupitelů, popřála klidné svátky plné radosti a 

veselí po boku svých blízkých, a do nového roku 

hlavně hodně zdraví, elánu a pozitivního myšlení. 

                

 Veronika Slavíková, starostka obce

Jednou nemilou zprávou pro končící rok 2021 

je změna vyhlášky o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, 

která nahrazuje dosavadní obecně závaznou 

vyhlášku o poplatku za komunální odpad, a s ním 

nepopulární změna sazebníku za svoz odpadu. 

Zvyšování cen je vždy velmi citlivé téma, proto 

jsme opravdu odpovědně zvažovali veškeré 

argumenty pro a proti, a snažili se vypořádat        

s tím, co nám nově určuje zákon o odpadech      

č. 541/2020 Sb. Zákon platí již od počátku roku 

2021, ale obce mohly ještě v letošním roce 

poplatky vybírat dle svých původních vyhlášek. 

Jak to tak bývá, ne každý zákon s sebou přináší 

pozitiva a ulehčení. U tohoto zákona to platí 

dvojnásob. 

Zákon a jeho prováděcí vyhlášky ve své 

podstatě nařizují, aby se obce postupně dostaly 

na minimální produkci směsného odpadu, který 

nelze dále využít.  Od roku 2025 – 2029 musí 

odděleně soustřeďované složky komunálního 

odpadu, tedy tříděný odpad, tvořit alespoň ze    

60 %, v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a od 

roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství 

komunálních odpadů, kterých je v daném roce 

obec původcem.  Aby obce mohly tyto cíle splnit, 

budou muset zajistit vytřídění podstatně většího 

množství jednotlivých složek komunálních 

odpadů než doposud. 

Dalším důležitým faktorem je, že došlo a dále 

bude docházet k razantnímu nárůstu cen za 

uložení odpadu na skládku. Obce sice mají za 

splnění zákonem stanovených předpokladů 

nárok na tzv. třídící slevu, i tak je nárůst ceny 

oproti letům minulým poměrně velký. Nová 

odpadová legislativa pro letošní rok zvyšuje cenu 

za jednu tunu uloženého odpadu na 900 Kč. Pro 

srovnání v roce 2020 stála tuna uloženého 

odpadu na skládku 500 Kč. Tento poplatek se 

bude až do roku 2029 nadále zvyšovat, a to do

ZMĚNY v poplatku za odpady
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retrotáborníci roku 2021

výše 1 800 Kč za tunu. Čímž se naplňuje heslo: 

„netřídíš, zaplatíš!“

Jelikož nyní obce nemohou poplatek vybírat 

na základě dosavadního „Poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů“, musí nově poplatky za odpad vybírat 

dle zákona o místních poplatcích, a je tedy tento 

výběr poplatků nahrazen „Poplatkem za 

komunální odpad“. 

Jelikož je v naší obci již dlouho využíván 

systém, kdy si vaše domácnosti či společenství 

vlastníků sami nastaví velikost nádoby na odpad 

a četnost svozu, a tento systém je funkční, 

rozhodli jsme se současnou vyhlášku co nejvíce 

přizpůsobit dosavadnímu způsobu. Jedinou 

změnou je, že obec nyní ve své vyhlášce musí 

nastavit jednotnou sazbu poplatku, která je 

počítána za litr nádoby. Ač je systém naprosto 

„spravedlivý“, jelikož je jasně stanoveno, že kolik 

odpadu vyprodukuješ, tolik zaplatíš, a měl by ve 

své podstatě motivovat k třídění a k co nejmenší 

produkci odpadu, tak v některých případech 

způsobí razantní skok v cenách nádob. 

Proč tomu tak je? Doposud obec vycházela z 

platného ceníku svozové firmy, která každoročně 

stanovila částku za svoz jednotlivých nádob, 

včetně četnosti vývozu. K tomuto ceníku byl 

připočten příspěvek na společný systém 

odpadového hospodářství, tzv. příspěvek na 

třídění odpadů, který mají občané možnost 

využít, a vznikla nám tak částka, kterou jsme za 

jednotlivé nádoby vybírali. Nyní je částka 

počítána pro všechny nádoby stejně, a to je    

0,80 Kč za litr. To znamená, že pokud mám 80 

litrovou popelnici, se svozem každý týden, 

zaplatím 3 328 Kč za rok (vzorec je tedy 80 l * 52 

týdnů*0,80 Kč) a takto jednoduše jsou 

dopočitatelné ostatní objemy nádob. 

Ale abych nebyla jen negativní. Ke zdražení 

nedojde u všech nádob. Naopak u menších 

nádob se čtrnáctidenním vývozem dochází dle 

nové vyhlášky ke snížení ceny a nově je možné si 

nastavit svoz jednou za 4 týdny. 

Vím, že každý zásah do rozpočtu je nemilým 

zjištěním, ale věřím, že nejednomu z nás pomůže 

se zamyslet nad tím, zda nemohu ještě více třídit, 

a zmenšit tak objem odevzdávané nádoby 

prakticky na minimum. Jako obec se snažíme 

zlepšovat podmínky pro třídění odpadu, v 

předchozích letech jsme umístili klece na pytle s 

tříděným odpadem do většiny částí obce. V roce 

2022 začneme budovat nové zpevněné plochy 

pro kontejnerová stání, v plánu je vybudování 

nového sběrného místa na Hradišťatech.            

Z dotace by měly být doplněny kontejnery na kov 

a směsný plast, který jsme doposud třídili pouze 

do pytlů. V obci jsou umístěny dva kontejnery na 

rostlinné oleje a na obecním úřadě můžete 

odevzdat drobné elektro zařízení a baterie. Jako 

obec si ve třídění vedeme velmi dobře, a proto 

děkujeme všem, kteří třídí dobře a svědomitě!

                 

Veronika Slavíková, starostka obce
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Na jezu u lávky byly zahájeny práce na 

stavbě rybího přechodu. Jedná se o 

technickou vodní stavbu, jejímž cílem je 

umožnit rybí populaci pohybovat se korytem 

řeky, přestože v daném místě naši předci 

postavili jez. Co si představit pod rybím 

přechodem? 

Jedná se o umělé betonové koryto s řadou 

malých vodních stupňů a tůní pro odpočinek 

putujících ryb, s kamenným dnem. Benešovský 

rybí přechod překonává rozdíl hladin na jezu 2,6 

metru, bude jednou zalomený a dlouhý celkem 82 

metrů, s 33 tůněmi. Umožní pohyb ryb a vodních 

živočichů, který je důležitý z mnoha hledisek. 

Ryby totiž migrují z důvodu rozšiřování populace, 

hledají výhodnější naleziště potravy, lepší životní 

podmínky nebo cestují za účelem tření, v 

některých případech dokonce tření v místě svého 

narození. Zprůchodňování vodních toků je 

jednou z priorit orgánů ochrany přírody, 

podporované jak našimi státními orgány, tak v 

rámci celé Evropské unie. Řeka Jizera byla pro 

odstraňování migračních překážek zařazena 

mezi prioritní toky. 

Investorem akce na 109. říčním kilometru u 

benešovské lávky je společnost Svatý Petr 

projekty, jež podobné rybí přechody postavila      

v Přepeřích u Turnova nebo na řece Kamenici      

v Tanvaldu. Stavba na levém břehu Jizery bude 

probíhat během roku 2022, což pro občany bude 

mít za následek omezení v okolí stavby a ve 

využití lávky pro pěší z důvodů jak technických, 

tak bezpečnostních. Na bořkovském břehu dojde 

k vykopání rozsáhlé stavební jámy, která bude     

v průběhu roku postupně zaplňována betonovou 

konstrukcí. Pilíř lávky bude při tom sice zčásti 

obnažen, to ovšem nebude mít na její statiku vliv, 

protože je uchycena řadou hloubkových kotev. 

Po dokončení stavby se bude z lávky scházet 

směrem po proudu řeky, tedy opačným směrem 

než doposud. Dnešní cestu zaplní nový rybí 

přechod a cesta se tak mírně posune směrem ke 

svahu. Do roka zde vznikne zajímavé vodní dílo, 

které poslouží k ozdravění vodní populace          

v Jizeře v okolí Benešova.

Stavba rybího přechodu
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Benešovský běžecký podzim 2021

Tak jako každý rok, i letos byly první dvě soboty 

v říjnu věnovány v Benešově u Semil běžeckým 

závodům pořádaným Tělovýchovnou jednotou.  

V sobotu 2. října to byl přespolní běh Benešovská 

osmička, týden nato Enervit Benešovský 

maratón a půlmaratón Pojizeřím.

Benešovská osmička

47. ročník závodu následoval po roční odmlce 

po zrušeném ročníku 2020 (COVID), přesto se      

i na jeho nevysoké účasti projevila nejistota 

kolem organizace akcí a platných opatření. Ve 

všech kategoriích se zúčastnilo celkem 45 

běžkyň a běžců (včetně dětských a žákovských 

kategoriích). 

V dětských a žákovských kategoriích 

startovalo od 13,30 hodin více než tři desítky dětí 

od dvou do 14 let na tratích 50-1200 metrů. V 15 

hodin odstartovali společně běžci v dospělých      

a dorosteneckých kategoriích

Vítězem hlavního závodu na cca 8 kilometrů 

(zkráceno z důvodu stavebních prací na trati) se 

stal Jan Schroder z Jablonce nad Nisou v čase 

32:53 min. Neztratili se ani domácí běžci J.Klikar 

(vítěz mezi muži do 40 let), J.Lukeš (2. místo nad 

40 let), J.Hloušek (vítěz nad 50 let) a J. Novák. Na 

kratší trati cca 2,25 km mezi dorostenci a ženami 

byl nejrychlejší domácí F.Lukeš (12:01).

Závod proběhl za krásného slunečného 

počasí s teplotami těsně pod 20 stupňů Celsia, za 

dodržení aktuálních opatření a s podporou Obce 

Benešov u Semil a MAS Brána do Českého ráje. 

Benešovský maratón, půlmaratón, 

desítka

V sobotu 9. října 2021 oslavil benešovský 

maratón Kristova léta. Jinými slovy – v údolí 

Jizery se běžel 33. ročník silničního běhu 

ENERVIT Benešovský maratón a půlmaratón 

Pojizeřím 2021. Kromě maratónského běhu byl 

potřinácté součástí závodu běh na půl 

maratónskou vzdálenost a potřetí i běh na          

10 kilometrů.

Stejně jako předchozí víkend, i tentokrát 

panovalo téměř ideální běžecké počasí,               

i tentokrát však byl závod poznamenán nejistou 

COVIDovou dobou. Na rozdíl od roku 2020 se 

však závod mohl, za dodržení platných pravidel   

a omezení, uskutečnit.

K závodu se přihlásilo celkem 112 běžců         

a běžkyň na všech třech distancích (55 maraton, 

35 půlmaraton, 22 desítka).

Vítězi hlavního maratónského závodu se stali 

Tomáš Janata v čase (3:00:19) a Tatiana 

Rakytová (3:19:27), v půlmaratonu zvítězili Jan 

Videcký (1:12:01) a Dagmar Kynčlová (1:31:54). 

Zde se neztratili ani domácí běžci - Jan Klikar 

(1:28:40), Tomáš Bedrník (1:33:24), Jiří Lukeš 

(1:33:39), Jiří Hloušek (1:41:48), Jaroslav Novák 

(1:59:52) a Lenka Mifková (2:12:19). Oficiální 

pořadí bylo poprvé vylášeno i na 10 km, kde 

zvítězili Vojtěch Hájek (35:10) a Markéta Vávrová 

(44:20). Domácí Roman Lukeš obsadil v čase 

42:18 čtvrté místo.

Na závěr chceme poděkovat partnerům 

závodu, bez kterých by se nemohl uskutečnit: 

Běžecký klub Semily, Bramac, DENKL elektronic, 

Elite Bohemia, Fil inger a.s., Hostinec 

Podmošnou, Hybler Invest s.r.o., KUK Benešov 

TJ Benešov u Semil, Nýdrle - projektová 

kancelář, VITAR sport, s. r. o., OUTDOOR 

Distribution Benešov, Obec Benešov u Semil, 

Gentiana Jilemnice.

Podrobné informace o závodu, výsledky a 

fotografie naleznete na webové stránce obce. 

Těšíme se na shledanou při dalších sportovních 

akcích v Benešově u Semil.

Zprávy z TJ

PLÁNOVANÉ AKCE

- dětské sáňkařské závody na Zvonici

  leden/únor 2022

- Benešovská 15 - leden 2022

- Krkonošská 70 - 12. března 2022

- Poslední mazání - 19. března 2022
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TJ Sokol - stolní tenis
Jak jsme už dříve informovali, již osmým 

rokem je pro širokou veřejnost, děti i 

dospělé, možnost si každé 

úterý od 18:30 do 20:30 

zahrát stolní tenis, a to na jakékoliv úrovni.
   
Zároveň již šestou sezonu je místní           

TJ Sokol účastníkem soutěže 4 členných 

družstev „Okresního přeboru“, kde jsme          

v minulých letech, dosahovali slušných 

výsledků, většinou uprostřed tabulky z celkem 

10 - 12 družstev, Sokolů ze sousedních vesnic, 

ale i Turnova a Semil. V letošním roce se nám 

tolik nedaří, ale věříme, že příště vyhrajeme, 

máme novou posilu Jakuba Zahradníka          

z bytovek na Převráti. Přiložené foto je            

z nedělního utkání v polovině listopadu se 

silným Turnovem, kdy jsme sice prohráli, ale 

byli jsme důstojným soupeřem.   

Stolní tenis je vhodným sportem i zábavou, 

zlepšující postřeh, pohyblivost, rychlost, 

taktiku, spaluje kalorie a je nenahraditelný       

v době, kdy počasí neumožňuje jiné pohybové 

aktivity. Proto opět nabízíme možnost si přijít 

zahrát, pokud pošlete děti, nebo přijdete         

s nimi, tak se jim budeme věnovat. Standardně 

hrajeme na 2 stolech, ale můžeme postavit      

i třetí, čímž při čtyřhrách může současně hrát 

až 12 hráčů. Též tradičně organizujeme 

velikonoční turnaje.

                         
                  Jan Martinec, starosta TJ Sokol

pouťové oslavy           VÁNOČNÍ TURNAJ V ŠACHU I DÁMĚ

v sobotu 26. prosince 2021 od 15.00 hodin
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Dětský stanový tábor Krčkovice

5.7. - 16.7. 2022

Cena: člen TJ     2700 Kč

nečlen    3300 Kč

V lednu budou přihlášky k dispozici na OÚ Benešov u Semil a

na stránkách obce ( do vyhledavače vložte - tábor krčkovice). 

Vzhledem k pravidlům GDPR nelze přijímat přihlášky telefonicky.

Informace Jaroslav Novák : 605 170 212

Tábor je  pro děti po druhé (případně první) třídě až do 15 (případně 16) let.

Těšíme se na Vás
( tábor se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace)

26. prosince 2021

účastnický poplatek 30 Kč

akce se koná za podmínek dodržení aktuálních 
protikoronavirových opatření



Podzimní zájezd na horu Říp 

a do města chmele Žatce

Je tu sobota 16. října 2021, ručičky hodinek 

ukazují 5:50. Je brzo, ale na výlet se musí vstávat 

časně. V autobuse nás vítá usměvavý řidič Slávek 

Říha se svojí dobrou náladou. A během půlhodiny 

už upalujeme plným autobusem směr hora Říp. Po 

deváté hodině vystupujeme u vesnice Rovné u 

Řípu. Procházíme dlouhou alejí stromu až k úpatí 

hory. Cesta se stává strmější a strmější, a tak 

zpomalujeme a jediné, co se zrychluje, je náš dech 

a tep. Konečně jsme dorazili na horu Říp. Safra! 

Rotunda i restaurace jsou zavřená. Nám to, ale 

nevadí, vyhlídky mají otevřeno pořád a kdykoliv. 

Dokonce nacházíme místo odkud byl vylomen 

základní kámen Národního divadla. Pár 

kontrolních otázek a odpovědí z historie provází 

naše sestupování z hory spolu s krásnými výhledy 

do krajiny. Přicházíme do vesnice Ctiněves, kde na 

nás čeká autobus a krátké občerstvení                  

v Podřípském rodinném minipivovaru. Ale to už je 

jedenáctá hodina, dveře autobusu se zavírají a 

odjíždíme směr Louny. Na prohlídku města není 

čas, jedeme se naobědvat do vyhlášené 

restaurace U Jíchů. Zde se výborně dosyta najíme 

a napijeme, a s pochvalou personálu odcházíme    

k autobusu. 

Dalším naším cílem je město chmele Žatec. 

Vystupujeme z autobusu a už se zdravíme            

s panem průvodcem z Chrámu chmele a piva. Zde 

se rozdělujeme do dvou skupin, druhá skupina 

pokračuje směrem do Chmelařského muzea. Po 

hodině přednášky o chmelu a pivě se vydáváme 

na procházku prosluněným Žatcem. Všechny 

cesty vedou do hospody, a tak se téměř všichni 

setkáváme v minipivovaru Pionner Beer, kde 

zúročujeme své čerstvě nabyté vědomosti. 

V autobuse cestou zpět se mi začínají klížit oči a 

nerad bych skončil jako hlavní postava spisovatele 

Svatopluka Čecha - pan Brouček. Zanedlouho 

světla reflektoru autobusu míjí ceduli Benešov u 

Semil. Sláva Slávo, už jsme doma!

                                           Výletu zdar, Vláďa

Jak to šlape v KČT

KULTURNÍCI oznamují:

vzhledem ke stále značně nejisté
epidemiologické situaci

se tradiční Turistický bál
a dětský karneval tento rok

NEKONAJÍ

Přesto doufáme, že v některém z jarních 

měsíců budeme moci uspořádat odložené 

Benešov Blues Night či večer s country 

hudbou.

Na viděnou a slyšenou se těší
benešovští KUTLURNÍCI.
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Cyklo KAMPÁNIE  2021

Za letošní cyklozájezd do zahraničí byla 

zvolena italská Kampánie, pobřeží Tyrhénského 

moře na západním straně jihu Itálie. Ubytování 

jsme zvolili v bungalovech campu Mare Pineta v 

Peastum, 90 km jižně od Neapole. V termínu od 

10. do 19. září jsme si pronajali autobus               

s komfortním přívěsem na kola a vyrazili na cestu. 

Po jízdě cca 1.700 km pohodlným busem jsme 

dorazili na místo. Chatky umístěné v píniovém 

háji nám poskytoval příjemný stín a vůni 

borového lesa. Blízkost čistého a teplého moře 

nám umožňovala ranní i podvečerní koupele ve 

vlnách. Nedaleko od campu se nachází antické 

město Paestum, založené v 7. století př. n. l.  

Jsou zde výjimečně zachovalé chrámy dórského 

stylu ze 6. a 5. století př. n. l., zapsány na seznam 

Světového dědictví UNESCO.

Úžasným zážitkem byly noční laserové 

projekce na stěny a sloupy chrámů, znázorňující       

symboly a život v tohoto období. 

Nezapomenutelný byl poznávací výlet 

autobusem na sopku Vesuv a následná prohlídka 

Pompejí, zničené výbuchem sopky v r. 79 n.l.

Další zájezd byl do Salerna a odtud výletní lodí 

do městečka Amalfi, jednoho z nejkrásnějších a 

nejromantičtějších míst vybudovaného přímo ve 

skalnaté rokli s barevnými domečky. Dominantou 

města je Cattedrale di Sant´Andrea – bohatě 

zdobený palác, ke kterému se stoupá po širokém 

schodišti přes rajskou zahradu. Nad tímto vším 

bdí monumentální hora Monte Cerreto. Zpět do 

Salerna opět lodí, ze které jsou nesmazatelné 

pohledy na skalnaté pobřeží.

Podstatnou část pobytu jsme jezdili na kolech 

po okolí. Od moře terén strmě stoupá do hor, 

kterými vedou silničky s velice strmým stoupáním 

a sjezdy. Odměnou bylo poznání horských 

rázovitých vesniček s venkovním občerstvením 

místních hospůdek a jejich pohostinností. Na 

mnoha místech s krásnými dalekými rozhledy po 

okolních kopcích a pobřeží.

Ale to už se blíží konec našeho pobytu              

v Kampánii s teplým mořem a písčitými plážemi, 

vstřícným personálem a dobrou kuchyní zdejšího 

kempu. 

Velké poděkování patří Tomáši Vyskočilovi za 

spolu organizaci celého pobytu.                        

                 Tak arrivederci slunná Itálie !!!                                                                                                                                                         

    Jan Hubař
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Shrnutí roku 2021 

aneb co se událo u hasičů
Rok 2021 začal stejně neslavně jako rok 

předešlý. V dubnu jsme začali sběrem železného 

šrotu. Z kulturního programu bylo díky 

přetrvávajícím opatřením vyřazeno již po druhé 

tradiční pálení čarodějnic. Přesto jsme sezonu 

začali a areál se v poměrně brzkém jarním čase 

odzimoval. Podolský areál byl nabídnut dětem     

z místní ZŠ jako náhradní zázemí v době, kdy ve 

škole netekla voda, nebo si zde děti zakončily 

školní rok a přenocovaly ve stanech.  Opakovaně 

zde našli své zázemí dva letní tábory hasičské 

mládeže, a to z SDH Nymburk a SDH Kokonín a 

dále letní kemp DVU Hostouň.

 Po rok 2021 jsme byli osloveni s možností 

pořádání Extraligy ČR v požárním útoku, což je 

nejvyšší republikový závod v požárním útoku, ale 

kvůli opatřením jsme byli nuceni z pořadatelství 

odstoupit. Po červnovém tornádu na Moravě 

jsme byli osloveni OSH s žádostí o finanční dar 

pro SDH Nová Ves na Moravě, kterým živel 

sebral hasičskou zbrojnici. Náš sbor přispěl 

darem ve výši 10.000,- Kč na její obnovu. Konec 

prázdnin jsme zakončili tradičně a to 7. ročníkem 

Vaření v kotlíku. Naši už zkušení kuchaři bojovali 

o nejlepší boršč a již druhým rokem nás večerem 

provázela Škodějovská kapela Konverze Band. 

V letošním roce jsme po dlouhé pauze roztopili 

sejkoráky a v září na Semilském pecnu byla opět 

cítit vůně sejkor. 

 Konec sezony byl jako každý rok ve 

znamení Jizerké ligy, která proběhla úspěšně. 

Účastnilo se jí 21 družstev mužů a 13 družstev 

žen a na start se postavila i domácí družstva.      

5. prosince se obcí prohnala pekelně andělská 

družina, složená převážně z našich členů. Letos 

si družina děti pozvala i před hasičskou zbrojnici, 

kde se děti mohly potkat nejen s Mikulášem a 

andělem ale hlavně čerty, kteří si na návsi pod 

stromečkem pěkně zablbli a rozdali dětem 

nadílku.

Děkuji všem, kteří se i v této nelehké době 

podíleli na pořádání kulturních akcí a ve svém 

volném čase pomáhali při zvelebování našeho 

areálu v Podolí. Do nového roku přeji všem 

hlavně hodně zdraví a doufám, že následující rok 

bude kulturně a společensky bohatší než ty dva 

předešlé. 

Za kulturní komisi SDH Benešov u Semil  

                                  Markéta Holanová

 Sraz v Semilech na nádraží v 7:45

Délka pěší tůry nepřesáhne 15 km

   Výlet se koná bez ohledu na počasí

DO KRČKOVIC NA SILVESTRA

Zasněžené cesty a stromy, zamrzlé rybníky, tábor bez stanů, nikde ani noha… Všichni známe 

Český ráj a Krčkovice. Ale v zimě jsou prostě jiné, zvláštní, krásné. 

KČT Benešov u Semil pořádá 
nový výlet do známých míst, avšak v neobvyklém čase. 

Vítány jsou všechny generace, jen kočárky raději nechte doma, půjdeme cestou necestou             

z Libošovic do tábora v Krčkovicích, kde si uděláme silvestrovské opékání špekáčků.  Pivo bude na 

místě, špekáčky a chleba si zabalte do batohu. Na děti i dospělé bude čekat v táboře malé 

silvestrovské překvapení. Potom budeme pokračovat dále do Borku nebo na Hrubou Skálu (jak se 

komu bude chtít) a odtud vlakem zpátky do Semil.

 

Pojďte se s námi projít Českým rájem a zakončit tak krásně rok 2021.
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Dlouho jsem hledal téma pro článek do novin a 

stále se mi vybavovaly vzpomínky na loňskou 

zimu, kdy lidé v dobré víře chtěli pohostit ptáčky 

ve svých krmítkách, a použili k tomu strouhanku, 

zbylé vánoční cukroví a jiné pro ptáčky nevhodné 

pokrmy. 

A jelikož je opakování matka moudrosti a 

moudrosti není nikdy dost tak si zopakujeme pár 

užitečných informací. 

Sýkorky, králíčci, čížci, zvonci a další drobní 

ptáci spotřebují mnoho energie na zahřátí svého 

drobného tělíčka s relativně velkým povrchem.     

V zimě tráví prakticky celý den hledáním a 

konzumací potravy, jinak by nepřežili. Právě 

doba, kdy napadne velké množství čerstvého 

sněhu, nebo kdy přírodu pokryje led, představuje 

naplněné krmítko pro tyto ptáky nezřídka 

záchranu života.

Ptákům bychom měli  předkládat co 

nejpřirozenější potravu. Nevhodné jsou hlavně 

zbytky z kuchyně. Ty většinou obsahují sůl, která 

působí jako jed. Pro malé ptáky velikosti čížka 

může být již jen jedno zrnko soli ze slaného 

rohlíku smrtelné. Vhodné není ani pečivo, zvláště 

čerstvé, které může způsobit zažívací potíže. Jen 

kachnám a labutím jej dávat můžeme, mají jak 

známo "kachní žaludek", a i případné přebytky 

soli ve vodním prostředí snáze vyloučí.

Jednoznačně nejoblíbenějším krmivem jsou 

slunečnicová semínka, pro ptáky jsou výborným 

zdrojem energie a většina druhů jim dává 

přednost. Doplnit je můžeme ovesnými vločkami 

či jiným zrním, které sypeme jak do krmítka, tak na 

nějaké chráněné místo na zem. Například pro 

pěnkavy a zvonky je přirozenější sbírat potravu ze 

země. Kosům, kvíčalám, ale třeba i brkoslavům 

můžeme po celou zimu nabízet jablka nebo 

jeřabiny, které jsme na podzim uskladnili. 

Nepohrdnou ani bramborami uvařenými              

v nesolené vodě.

 A pokud byste chtěli ptákům na zimu nachystat 

opravdovou pochoutku, je možné v létě a na 

podzim natrhat a nasušit bobule z těchto stromů a 

keřů: jeřáb ptačí, bez černý, balovec obecný, hloh 

obecný, brslen evropský, svída krvavá, trnka 

obecná, dřišťál obecný, dřín obecný či zimolez 

obecný. Usušíte-li je ve stínu a na vzdušném 

místě, aby nezplesnivěly, a před Vánocemi je 

pověsíte pod krmítko, bobule si vezmou 

vzdušnou vlhkost a pro ptáčky budou 

energetickou pochoutkou. 

Přeji vám hezké prožití svátků vánočních a do 

Nového roku klid, pohodu a zdraví. A ať je rok 

2022  ve všem lepší. 

         



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). 

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).

Vánoční řízky speciál 

VLÁĎŮV TIP

Ingredience

·1 KL nové koření

·1 KL pepř kuličky

·3 bobkové listy nalámané

·6 hřebíčků

·1/2 KL badyánu (nebo 

hvězdička)

·kousek skořice

·feferonka (nemusi být)

·1/2 KL sůl

·150 ml oleje

200 ml vody

Postup přípravy

Do kastrůlku dáme všechno koření, zalejeme 200ml vody a 20min čeříme varem (trochu se voda 

zredukuje, s tím se počítá). Necháme zchladnout, přecedíme do nádoby, do které budeme maso 

nakládat. Dolejeme 150 ml dobrého oleje (dávám řepkový). Do vlažného, olejového nálevu vkládáme 

naklepané, lehce nasolené řízky. Rukama ještě otočíme, aby všechny řízky byly nálevem obalené. Je 

dobré naložit 24 hod před smažením. Do rozšlehaného vejce na obalování přidejte trochu mletého pepře, 

řízky budou křehké a nadýchané. Dobrou chuť.

úloha s diagonálami

Nápověda: 149, 542, 641, 948, 444, 825, 985, 395, 222, 352, 182, 792, 
558, 168, 254, 964, 567, 496, 666, 463, 293, 883, 753, 851, 613, 339, 
837, 777, 289, 218, 388, 698, 728, 878, 979, 711, 819, 786, 429, 734.

množství nálevu vystačí na cca 20 řízků

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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