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UPOZORNĚNÍ  PRO  OBČANY 

UKONČENÍ MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

BENEŠOV U SEMIL 

Upozorňujeme občany, že se blíží konec lhůty 

pro podávání žádostí na změnu Územního 

plánu Benešov u Semil (ÚP), který schválilo 

Zastupitelstvo obce dne 23. září 2010. 

Po schválení Územního plánu Benešov u Semil 

zároveň Zastupitelstvo obce rozhodlo, že veš-

keré žádosti na změnu ÚP budou shromaž-

ďovány po dobu 5 let od schválení ÚP. Lhůta 

pro podání žádostí na změnu ÚP Bene-šov 

u Semil bude ukončena dne 23. září 2015. 

Žádosti na změnu ÚP je potřeba podat písemně 

na Obecní úřad Benešov u Semil, č.p. 125, 

512 06  Benešov u Semil. 

Jelikož žádost musí obsahovat přesně 

stanovené náležitosti dané stavebním zákonem, 

doporučujeme využít formulář, který je k dis-

pozici na Obecním úřadě Benešov u Semil, 

nebo na internetových stránkách obce 

www.benesovusemil.cz, zároveň je tam uveden 

i vzor pro vyplnění. 

Před podáním žádosti na změnu doporučujeme 

seznámit se s dokumentací ÚP Benešov 

u Semil, která je k dispozici na Obecním úřadě 

Benešov u Semil, na Městském úřadě Semily, 

oddělení územního plánování a dále na 

internetových stránkách města Semily 

www.semily.cz. Bližší informace Vám budou 

poskytnuty na Obecním úřadě Benešov u Semil 

nebo na Městském úřadě Semily, oddělení 

územního plánování. 

Následně budou žádosti předány pořizovateli 

územního plánu, který po vyhodnocení předloží 

doporučení na rozhodnutí o žádostech společně 

se zprávou o územním plánu Zastupitelstvu 

obce Benešov u Semil, které rozhodne 

o případném zpracování změny. O rozhodnutí 

Zastupitelstva obce budou podatelé písemně 

informováni. 
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Co nového v přírodě 

Září je v přírodě obdobím kdy se zvířata 

začínají připravovat na zimu. Obiloviny jsou již 

sklizeny, nutriční hodnotu nahradí jeřabiny, 

šípky, kaštany, žaludy. Jako doplněk stravy jim 

poslouží planá jablka a hrušky.  

Důležitou surovinou pro veverky a některé 

druhy ptáků např. Křivka obecná, Ořešník 

kropenatý, jsou houby, šišky a ořechy, které si 

schovávají do skrýší. Ty jsou buď v dutinách 

stromů, rozsochách větví, opuštěných hnízdech 

anebo (např. houby) jsou napichovány na 

větve. Někdy můžeme vidět hraboše, který visí 

na větvi a šípkách, kam si ho schoval některý z 

mnoha druhů ťuhýků. Sojka obecná si žaludy 

schovává za kůru stromů, takže můžete vidět 

žaludy napíchané třeba na borovici.  

Jiní živočichové řeší zásoby na zimu ukládáním 

sádla do podkožní vrstvy, aby mohly zimu 

prospat a netrpěly hlady - např. Jezevec lesní a 

Plch lesní. Stěhovavé ptactvo se přemístí tisíce 

kilometrů na jih za potravou, sýkorky a 

datlovití si dokážou najít potravu pod kůrou 

stromů, kde přezimuje hmyz a larvy. Loupeživé 

Straky obecné si obstarávají potravu slíděním 

po zásobách jiných zvířat. Hrabavé ptactvo 

jako třeba Bažant obecný a Koroptev polní jsou 

z velké části závislý na podporu člověka, který 

jim plní zásypy kvalitní pšenicí. A než napadne 

první sníh, tak si všichni pověsíme krmítko, 

naplníme ho kvalitním zrnem a budeme 

sledovat hostinu zpěvného ptactva.  

Za KŽP a MS Václav Špiroch 

      

Lidová architektura v Benešově u Semil 

Lidová architektura dochovaná na území 

Podkrkonoší dokládá projev lidových stavitelů 

a řemeslníků, kteří při své práci vycházeli 

především z tradic venkovského obyvatelstva, 

jeho každodenních potřeb a představ. 

Podstatným rysem lidového stavitelství je úzké 

sepětí s přírodou, jejími zákony i používání 

tradičních materiálů.  

Stavby nás i v dnešní době udivují vytříbeným 

vkusem uměleckého cítění a především 

vysokou řemeslnou zručností jejich zhotovitelů. 

Často neznáme jména tesařů, zedníků a 

truhlářů, kteří se na stavbě domů a hospo-

dářských usedlostí podíleli, mnozí zůstali pro 

nás neznámými. Při bližším zkoumání archiv-

ních materiálů se dozvídáme, kdo a kdy nechal 
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dům postavit, které generace jej vlastnily a jaké 

životní osudy obyvatele domu provázely. 

Stavebník, dnes bychom řekli investor, si často 

k výstavbě domu nebo usedlosti pozval 

osvědčené řemeslníky, i když sám jistě se 

stavbou také pomáhal. Odborné, např. 

truhlářské, práce při výzdobě výstavných 

lomenic byly často svěřovány zručným 

řemeslníkům, na Lomnicku a v širokém okolí 

působil mistr Josef Stránský, na Jičínsku mistr 

Josef Havlík.  

Při hodnocení vesnických sídel můžeme 

zástavbu v obci Benešov u Semil 

charakterizovat převážně jako údolní lánovou 

vesnici spojenou s nepravidelně rozmístěnou 

zástavbou, a to v sepětí se členitým kopcovitým 

terénem. Osídlení vznikalo nejprve podél cest a 

hlavní průjezdní komunikace a také podle 

potoků. Zástavba v obci je poněkud jiná, než 

např. v nedalekém Bozkově a Libštátě, kde 

můžeme mluvit o tzv. návesních vsích, do návsí 

se často sbíhají všechny cesty a komunikace, 

centrem v těchto lokalitách bývá také kostel, 

škola a hospoda.  Návesní podoba vesnického 

sídla může mít tvar obdélníkový, oválný 

trojúhelníkový až po nepravidelné uspořádání 

(jako např. Košťálov). 

Lidová architektura na území severo-

východních Čech podobně jako na území celé 

republiky je zastoupena řadou regionálních 

typů, které dodávají jednotlivým oblastem 

určující charakter. Na Novopacku, Jičínsku a 

Semilsku nalezneme místní formy domu, které 

označujeme domem severovýchodních Čech. 

Vyznačuje se bohatou škálou funkčních i 

zdobných detailů lomenic, loubí a pavlačí. 

Dřevěné štíty lidových domů severního 

Jičínska s domy středního a horního Pojizeří 

patří k nej-bohatším výtvarným projevům 

v Čechách. Stavebníci často čerpali inspiraci ze 

stavebních slohů minulosti, kterou prolínali 

s místními zvyk-lostmi lidových tvůrců.  

Na přízemních domcích často nacházíme 

bohatý typ lomenice, který vyniká rytmickým 

řazením malých políček propojenými poměrně 

mohutnými římsami do tří a více vodorovných 

polí. Prkénka byla kladena proti sobě 

v diagonálách, nebyla překládána, ale lištována. 

U roubených domů byla uplatněna sdružená 

okna, orámována zdobenými šambránami. Na 

podélných, okapových stranách domu se často 

zřizovaly malé pavlače. Podezdívky byly 

většinou vystavěny z pískovcových bloků, 

stejně jako vstupní branky a komíny. Zděné 

konstrukce domu se začaly stavět postupně od 

1. poloviny 19. století, přesto na území obce je 

dochováno několik objektů, které si jistě 

zaslouží naši pozornost.  

Dochované stavby lidové architektury jsou 

cenné především svou původností, výstavbu 

mnohých můžeme zařadit do 2. poloviny 18. 

století. Nebyly poplatné přestavbám a ušetřeny 

různých módních novotvarů, mezi které patří 

např. výměna oken za jiná odlišných rozměrů, 

tvar střechy s použitím novodobých krytin, 

obložení roubení prkny (pro náš region velmi 

netypické oproti domům v nejvyšších partiích 

Krkonoš).  

Objekty lidové architektury dotvářejí ve 

vesnických sídlech malebný ráz a jsou součástí 

národního kulturního dědictví. 

Viktor Blažek 
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Kalendář akcí 

23. srpen  Extraliga ČR v požárním sportu areál SDH v Podolí SDH 

22. - 29. srpen  Na kolech jihočeským krajem zájezd KČT 

29. srpen  Rozloučení s prázdninami areál SDH v Podolí SDH 

12. září  Jen počkej vlku! Malá Skála KČT (Bambuča) 

12. září  Posezení u táboráku Choboteň KČT 

27. září  Benešovský pohár (Jizerská liga) areál SDH v Podolí SDH 

28. září  Výlet do Jizerských hor region KČT 

3. říjen  Benešovská osmička sportovní areál TJ 

10. říjen  Benešovský maratón a půlmaratón  Podmošna TJ 

17. říjen  Spanilá jízda na vrch Benešov  Podmošna Sokol 

28. říjen  Výlet do okolí Benešov KČT 

Pozvánky od hasičů 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  

VAŘÍME V KOTLÍKU – SOUBOJ 

TÝMŮ 

Poslední prázdninový víkend se uskuteční první 

ročník týmové soutěže Vaření v kotlíku.  

Souboj o uvaření té nejlepší bramboračky 

proběhne v sobotu 29. srpna od 16 hodin 

v hasičském areálu v Podolí  

Zúčastnit se může každý, kdo chce předvést své 

kulinářské umění a odtajnit tak co skrývá doma 

pod pokličkou.  

Přijďte podpořit soutěžící, ochutnat a 

rozhodnout o nejlepší. Večer bude zakončen 

taneční zábavou. 

JIZERSKÁ LIGA 

V neděli 27. 9. od 10:00 hodin proběhne v 

hasičském areálu v Podolí další kolo Jizerské 

ligy v požárním útoku. Všichni jsou zváni. 

Přijďte podpořit domácí týmy. 
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Jen počkej, Vlku! 

Vylepšete si výlet s kamarády či s rodinou orientační hrou, která vás přivede na krásná místa, kam 

byste se jinak nepodívali. Pojďte s námi lovit vlka. Pátý ročník této orientační turistické vědomostní 

soutěže pro vás pořádáme v sobotu 12. září 2015.  

Letos Vás čeká novinka – trať vytyčená v atraktivním okolí Malé Skály. Odjezd vlaku ze Semil v 9:03 

hod, příjezd zpět v 14:49 hod. Případně přeprava vlastním autem až na místo.  

Vyhlášení vítězů se uskuteční ten samý večer během tradičního posezení u táboráku v Benešově v 

Chobotni (v rokli nad návsí, začíná od 18:00), táborák, špekáčky, kytara. 

Více na stránkách www.kctbenesovusemil.cz nebo tel. 605 523 869. 

Těší se na Vás organizátoři z KČT Benešov u Semil – sekce CK-Bambuča. 

http://www.kctbenesovusemil.cz/
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Benešovský běžecký podzim 

BENEŠOVSKÁ OSMIČKA 

První dva říjnové víkendy jsou v deníku 

běhuchtivých sportovců již tradičně vyhrazeny 

závodům v Benešově u Semil. 

V sobotu 3. října 2015 pořádá Tělovýchovná 

jednota Benešov u Semil 42. ročník tradičního 

přespolního běhu Benešovská osmička.  

V okolí obce a na svahu stejnojmenného vrchu 

poběží muži a veteráni 8 000 metrů, ženy a 

dorost 2 250 metrů. Hlavní závod odstartuje 

v 15 hodin ze sportovního areálu. 

Už od 13,30 hodin proběhnou závody dětí a 

žactva na tratích od 50 do 1 200 metrů. 

Předškolní děti poběží 50 m a 100 m na 

atletickém okruhu víceúčelového hřiště v rámci 

areálu, žactvo využije nového povrhu nedaleké 

místní komunikace. 

 

Přijďte si také zaběhat, povzbudit místní 

i přespolní běžce, nebo pomoci jako pořadatelé! 

Přihlášky k závodu (děti zdarma) se přijímají 

od 12,30 hodin ve sportovním areálu. 

Další informace o závodech jsou zveřejňovány 

na stránkách obce www.benesovusemil.cz. 

ENERVIT Benešovský maratón a půlmaratón jako Mistrovství ČR veteránů 

Už 28. ročník maratónského běhu a 8. ročník 

půlmaratónu v Benešově u Semil se připravuje 

na sobotu 10. října 2015. Letošní rok bude 

dalším z milníků v historii závodu. Po patnácti 

letech se do údolí Jizery vrací Mistrovství ČR 

v maratónském běhu veteránů. Mistrovské 

tituly na maratónské trati se budou rozdávat 

v kategoriích od 35 let v pětiletých intervalech. 

 

Historie benešovského maratónu sahá do roku 

1976, kdy se skupina místních běžců rozhodla 

uběhnout maratón a využila k tomu údolí 

Jizery. Začátek organizované podoby závodu se 

datuje do roku 1988 a jeho historie má několik 

zajímavých „milníků“. V roce 2000 se běžel 

jako Mistrovství ČR veteránů a poprvé se účast 

přiblížila stovce běžců. Zajímavé byly ročníky 

s vloženým závodem koloběžek (2007) nebo 

kolečkových lyží (2008). Nejvýznamnějším 

předělem byl rok 2008, kdy se k maratónskému 

běhu přibyl půlmaratón. 

Počet běžců narostl až k ročníku 2013, kdy 

počet startujících v obou závodech překročil 

200 běžců a běžkyň (221 startujících z 241 

registrovaných běžců). Ročník 2014 přivítal 

http://www.benesovusemil.cz/
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256 registrovaných běžců (odstartovalo 217, 

dokončilo 211). 

Pro ročník 2015 byla oficiálně změřena a certi-

fikovaná maratónská i půlmaratónská trať. 

Trasa závodu vede z Benešova u Semil do 

Dolní Sytové a zpět. 

Zázemí závodu bude opět na parkovišti před 

prodejnou Outdoor Distribution s.r.o. (bývalá 

Salewa). Start v 11,15 hodin je společný pro 

obě tratě a běžci se tak mohou na trati 

vzájemně podpořit. 

Traťový rekord (na původní trati s otáčkou 

u Jablonce nad Jizerou) drží časem 2:28:12 

hodin Jiří Šoptenko z roku 1995, mezi ženami 

je to Michaela Dimitriadu s časem 2:54:18 hod 

(2010). Na půlmaratónské trati jsou rekord-

many Jiří Čivrný mladší (1:10:29 hod.) a 

Dagmar Rychnovská (1:29:40). Obhájcem 

vítězství z předchozích dvou ročníků je Radek 

Brunner (SK Babice), který je držitelem 

nejlepšího času na aktuální trati (2:36:17 hod 

z roku 2013). Vítězství z roku mezi ženami 

obhajuje Michaela Dimitriadu  

Závod by nešel uspořádat bez desítek 

dobrovolných pořadatelů, kterým patří velký 

dík, a také partnerů závodu.  

Vedle titulárního sponzora, kterým je VITAR 

s.r.o., dovozce sportovní výživy ENERVIT do 

ČR, jsou hlavními partnery ELEVEN 

sportswear, Motorland Bělá pod Bezdězem, 

Filinger a.s., Obec Benešov u Semil a 

Liberecký kraj. Dalšími partnery jsou Běžecký 

klub Semily, Bramac, Habakuk Semily, 

Hostinec Pod-mošnou, Hybler Invest, Chalko 

Příkrý, Kuk Benešov, MPS Semily, Outdoor 

Distribution, Pivovar Nová Paka, Sdružení 

Český ráj, Sklárna a pivovar Novosad a syn 

Harrachov, Tiskárna Glos, TJ Sokol Lomnice 

nad Popelkou a Vydavatelství Gentiana 

Jilemnice. 

Kompletní informace o závodu, včetně 

podrobných propozic a online přihlášky, jsou 

zveřejněny na stránkách www.benesov-

usemil.cz. Nechybí výsledky a vítězové před-

chozích ročníků, bohatá fotogalerie a video-

záznamy posledních ročníků. Přihlášky online 

za zvýhodněnou cenu startovného s možností 

objednání startovního balíčku sportovní výživy 

ENERVIT jsou možné do 30. září. 

 

Závod je součástí Velké ceny Východních 

Čech 2015 (maratón) a ENERVIT Motion Tour 

2015 (maratón). Oba závody se započítávají do 

běžeckého žebříčku behej.com. 

Srdečně tímto zveme všechny příznivce na 

druhou říjnovou sobotu do Benešově u Semil. 

Kdo se necítí na aktivní účast, může přijít běžce 

povzbudit, vítání jsou i dobrovolní pořadatelé! 

Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil 
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Ohlédnutí za letními akcemi 

Pouťové oslavy s hudbou a tancem v restauraci Slunce a  

vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana Husa u hřbitova 

Pouťové oslavy a vzpomínkový akt se usku-

tečnily v neděli 5. července 2015. 

Program se konal od 16 hodin za příznivého 

polojasného počasí. K pomníku mistra Jana 

Husa byly doneseny lavičky pro starší přítomné 

a pro kapelu, nechyběla květinová výzdoba 

pomníku. Poutavé vystoupení paní farářky bylo 

proloženo vybranými skladbami v podání 

Semilské 11. Počet návštěvníků byl jako 

tradičně cca 30 většinou místních i přespolních. 

Následoval přesun do restaurace „Slunce“, kde 

od 17 hodin proběhlo Pouťové posezení. 

Vystoupení „Semilské 11“ bylo aplaudováno.  

Počet příznivců „Semilské 11“, je bohužel  

i přes četnou propagaci menší. Přítomní 

účastníci využívali písničky k tanci a nově se 

k tancování připojily i přítomné děti. 

Propagace proběhla v kabelové televizi, 

semilských novinách, kulturním kalendáři 

osobním pozváním spoluobčanů a v Bene-

šovských novinách. Vstupné se nevybíralo.  

Pro všechny přítomné to byl příjemně strávený 

čas, na přebroušeném parketu se dobře tančilo, 

prostředí bylo příjemné. Poděkování patří 

Obecnímu úřadu, který finanční spoluúčastí 

umožnil tyto kulturní akce, již tradiční 

uspořádat. 

Pouťový turnaj v minikopané – 17. ročník 

Datum konání: sobota 18. července 2015 na 

sokolském letním hřišti. Výsledky: 

1. Naděje TJ; body 2, skóre 23:12 

Fanda Lukeš, Jarda Novák, Martin Bárta 

st., Jonáš Svatoš 

2. Sokol Benešov, body 0, skore  12:23 

Jan Martinec st., Slavomír Marendiak, 

Standa Drahný, Martin Bárta ml., Václav 

Regimon  

Turnaj byl vydařený, fotbalová úroveň velmi 

dobrá. Herní čas byl 3x20 min. Hřiště bylo 

vzorně svépomocně připraveno, se sekáním 

trávy pomohl obecní úřad, kterému též patří 

poděkování i za zapůjčení kabin se zázemím.  

K Františku Lukešovi se letos přidali ještě další 

dva mladíci a to Martin Bárta a Jonáš Svatoš, 

kteří byli všichni vyhodnoceni nejen jako 

úspěšní útočníci, ale i jako zaskakující 

brankáři. Tak jako loni, drtivá většina hráčů 

byla místních. 

Počasí bylo příznivé, jasno, teplota cca 28° C. 

Překvapením byl velký počet diváků, většinou 

rodinní příslušníci, ale i fandící příznivci. 
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Novinkou turnaje byla zahraniční účast 

Slavomíra Marendiaka, který jako brankář TJ 

Sokol dělal radost útočníkům soupeře, protože 

naposledy byl brankářem před 50 roky. 

Vyhodnocení i občerstvení proběhlo 

v kabinách. Občerstvení a celou akci 

zajišťovali Josef Hádek a Jan Martinec 

Ceny byly zakoupeny tak aby si každý hráč 

něco odnesl. Startovné nebylo vybráno, protože 

většina účastníků byla místních a dětí. Z turnaje 

byly pořízeny digitální fotografie pro www 

stránky obce Benešov. 

Před turnajem se na sokolském hřišti konaly 

čtyři brigády složené mladými i staršími 

„fotbalisty“, kdy byly odrezeny 4 branky, 2x 

natřeny a následně byly připevněny nové sítě, 

které zakoupila Tělovýchovná jednota. 

16. ročník běhu na Zlaté návrší 2015 -„Letní lyžařovo trápení“ 

V neděli 2. srpna 2015 v 8 hodin odstartoval od 

sportovního areálu horský běh s cílem na 

Zlatém návrší u mohyly Hanče a Vrbaty. Na 

startu ses sešlo 12 běžců, z toho dva místní a to 

Roman Lukeš a Láďa Matura, dále to byla 

M. Grohová – Háková z Vrchlabí, J. Vejnar 

a D Salaba z Jilemnice, J. Zahradník a P. Ma-

šek z Vrchlabí, R. Otta z Vrchlabí, J. Šubrt se 

synem ze Sytové, Z. Palán z Harachova 

a V. Šír ze SKI Buďárka, všechno zkušení 

běžci i s mezinárodními úspěchy.  

 

Volba trati do cíle na hřeben Krkonoš je na 

každém závodníkovi. Tentokráte všichni běželi 

trasu přes, Škodějov, Roprachtice, Horní 

Dušnici a Dvoračky. Délka běhu je cca 27 km, 

náročnost je na úrovni maratonu vzhledem 

k členitosti terénu a převýšení.  

Občerstvovací stanice byly zajištěny za 

Příkrým, u odbočky na Zimrově, v Roprach-

ticích, Dolní Dušnici, pod Rezkem a v cíli. Na 

kole tentokrát jako doprovod jel Jirka Lukeš 

ml. a manžel a syn jediné ženy Michaely 

Grohové. 

Do cíle si všichni doběhli v dobré pohodě a 

spokojeni, a to ještě většinu čekal běh na Horní 

Mísečky, kde měli v doprovodných vozidlech 

oblečení a občerstvení. 

Celá akce je tradičně zajišťována ve spolupráce 

TJ Sokol a Tělovýchovné jednoty. Hlavní 

servis na trati a doprovod zajišťovali: Jan 

Martinec a Pepa Hádek se svými vozidly. 

Běh je součástí série “Vrchlapák“. Foto a 

výsledky z této akce jsou na www stránkách 

obce Benešov u Semil www.benesovusemil.cz.  

Počasí bylo pro běh vyhovující, zataženo, ve 

vyšších polohách pofukoval větřík, viditelnost 

velmi dobrá. Startovné ve výši 50,- Kč bylo 

využito na občerstvení a benzín do 

doprovodných vozidel. 
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Výsledky:  

1. Salaba David – SKI Jilemnice 2:22 

2. Mašek Petr – Vrchlabí 2:32 

3. Lukeš Roman – BKS Benešov Dynafit 2:37 

4. Šír Vladimír – SKI Buďárka 2:38 

5. Matura Láďa – TJ Benešov 2:43 

6. Roman Otta – Vrchlabí 2:47 

7. Vejnar Pepa- SKI Vysoké 2:50 

8. Jan Šubrt ml. -  Sytová 3:00 

9. Jan Šubrt st -  Sytová  2:57 

10. Grohová Michaela – Vrchlabí 3:11 

11. Zahradník Ivo – Sokol Sudslava 3:22 

12. Palán Zdeněk – Harrachov 3:25  

Za TJ Sokol Benešov, J. Martinec  

Kabelová TV 

Z důvodu zpoplatnění vysílání TV Nova a Prima (týká se pouze kabelových a internetových TV) 

dochází od 1.9.2015 k úpravě poplatků za kabelovou televizi: 

  - Omezená nabídka  z 80,- Kč na  100,- Kč 

  - Základní nabídka  z 195,- Kč  na  220,- Kč 

Prosíme zákazníky platící převodem z účtu o úpravu trvalých příkazů od 9 měsíce.  

Platby SIPO budou změněny automaticky. 

Děkujeme za pochopení, 

KATRO SERVIS, spol. s r.o 

 

Vychází v nákladu 350 výtisků, 

Uzávěrka dalšího čísla bude 12. října 2015, e-mail: lukes@benesovusemil.cz. 

Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz 


