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

přejí
všechny benešovské spolky

Útulné prostředí hostince v Podmošně se před 
začátkem oslavy zaplnilo do posledního místa, 
ani jedna židle nezůstala volná. 

Po krátkém přivítání nastoupily se svým pásmem 
tance a recitací děti z naší školy pod vedením paní 
ředitelky Moniky Hnídkové a paní učitelky Jitky 
Lampové. Děti měly opravdu pěkné vystoupení, 
nejvíce se však těšily, až předají svoje 
vlastnoručně vyrobené dárečky a květiny 
oslavenkyním. Odměnou jim byl velký potlesk a 
zmrzlinový pohár.

Další část programu vyplnil pan Jaroslav Křapka,  
k úvodu zahrál Benešovskou od pana Čermáka, 
na řadu pak přišly operní melodie, trempské písně 
a spousta lidových písniček. 

Popíjelo se, ochutnávaly se zákusky a také se 
hodně vzpomínalo. Oslava svátečního dne 
pomalu končila a nám se nechtělo domů ...

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili, a na viděnou 
zase příště.

                              Za obecní úřad Vláďa Plecháč

Oslava MDŽ 
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SLOVO STAROSTKY
 Vážení spoluobčané, 
v měsíci březnu se opět rozběhla stavba 

vodovodu v horním Benešově. Letošní staveniště 
se posune především do Podskalí. V okolí 
staveniště prosím dbejte své osobní bezpečnosti 
a omluvte možná omezení průchodu a průjezdu 
po obecních cestách. O možných odstávkách 
dodávek vody se vás budeme vždy snažit 
informovat s předstihem. 

Nejbližší omezení se týká cesty "ve zvonici". 
Při průchodu na hřbitov využívejte spodní branku 
nebo průchod podél živého plotu k hlavní bráně. 
V průběhu března až září dojde také k obnově 
přístupové cesty k hlavní bráně u hřbitova. Bude 
pokáceno 5  kusů nemocných lip u této cesty, 
které doporučil k pokácení dendrolog, a budou 
nahrazeny novými.

Pokud chcete dostávat přímé a vždy aktuální 
informace přímo od provozovatele vodovodu 
Severočeské vodovody a kanal izace,  
doporučujeme registraci vašeho telefonního čísla 
na adrese:

 https://www.scvk.cz/aktuality/sms-info/ 
Registrovaným zákazníkům přijde přímo do jejich 
mobilu informace o přerušení dodávky vody, 
haváriích, některých větších provozních 
událostech, týkající se výhradně adresy uvedené 
v registraci. Tato služba je pro zákazníky 
ZDARMA a vždy aktuální! Za obec se budeme 
informace o odstávkách sdílet pomocí našeho 
SMS Info kanálu a na našich internetových i 
facebookových stránkách.

Pro upřesnění přikládáme mapku (najdete ji na 
následující straně), a předpokládaný přehled 
čísel popisných, kterých se bude stavba 
bezprostředně týkat. Dále jsou zde uvedena 

telefonní čísla, na která se můžete obrátit s 
dotazy ohledně stavby a provozních věcí. 

VŘ "B" - hřbitov, 224, 27, 186, 87, 4, 591, 82, 260, 
377, 6, 78, 98, 2, 123, 117, 14, 251,181, 163
VŘ "B5" - 168, 10, 81, 11, 7, 109, 8, 291, 286, 95, 
16, 114, 17, 84
VŘ "B6" - 13, 124, 210, 206, ppč.375/1, 209
VŘ "B8" - 79, 102, 83, 132

Kontakty:
Investor akce VHS Turnov

Investiční technik: Ing. Lukáš Lamač, 
tel. 724 387 175, e-mail: lamac@vhsturnov.cz

Zhotovitel stavby: SIZ s.r.o. Velké Hamry
Parťák: Petr Nesvadba, tel. 775 667 203
Stavbyvedoucí: Michal Anton, tel.773 982 922
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retrotáborníci roku 2021



 
                                                                                                          

                               

     

     

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
dne 3. 4. 2022

VYBÍRÁ SE: NEVYBÍRÁ SE:

 

- Obaly se zbytky nebezpečných látek, včetně olejových filtrů

                    

-

 

Elektro

 

- Oleje a tuky 

                                                                         

-

 

Stavební odpad, eternit, azbest
- Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)

                                              

asfalt, lepidla

 

- Barvy, lepidla a pryskyřice

                                                                                

-

 

Nebezpečné odpady vznikající při 
- Rozpouštědla

                                                                                                         
podnikatelské činnosti

 

- Kyseliny 
- Zásady (hydroxidy)

 
- Nepoužitá léčiva (léky) 
- Pesticidy (hnojiva) 
- Akumulátory, baterie, články a zářivky 
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v

 
uzavíratelných obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné 

domácnosti.

 
Obec Část obce

 

Předpokládaný příjezd

 

Předpokládaný odjezd

 

stanoviště

 Benešov u Semil

 

Podskalí

 

12:40

 

12:45

 

Podskalí aut. zastávka 
Benešov u Semil

 

Náves

 

12:50

 

13:00

 

U školy

 
Benešov u Semil

 

Podolí

 

13:05

 

13:10

 

Na křižovatce

Benešov u Semil Hradišťata 13:15 13:20 U továrny

Benešov u Semil Podmošna 13:25 13:30 U továrny

SBĚRNÝ DVŮR SEMILY
provozovatel TSM Semily

Provozní doba sběrného dvora

PONDĚLÍ 8:30 - 16:30

STŘEDA 8:30 - 16:30

SOBOTA 8:30 - 12:00
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SBĚRNÉ DVORY – KDO A ZA JAKÝCH PODMÍNEK DO NICH SMÍ ODKLÁDAT ODPAD?

Ukládání odpadu ve sběrném dvoře v Semilech je po předložení občanského průkazu pro občany 
Benešova zdarma (resp. občan si jej platí v rámci celkového poplatku za komunální odpady v obci).

U některého odpadu, jako jsou např. pneumatiky, se může vybírat manipulační poplatek, případně 
můžete odevzdat jen určité množství (zpravidla u stavebního a demoličního odpadu).
Živnostníci a firmy mohou sběrný dvůr využívat také, ale většinou zaplatí obcí stanovený poplatek.
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Valná hromada s promítáním
Dne 5.3. se v hostinci Pod Mošnou konala 

výroční schůze členů tělovýchovy. Vedle shrnutí 
uplynulého období co do činnosti či hospodaření 
byl schválen plán činnosti pro rok 2022 a 
prodiskutována aktuální témata jako například 
investice a opravy v Krčkovicích či maraton 
ovlivňující uzavírka Pojizerky.

 Podobně jako v roce 2020 na výročku plynule 
navázalo veřejnosti otevřené promítání snímků z 
archivu Iliji Todorova sahající až do roku 1975. 
Jeho dokumentární kameře neunikly zápasy 
benešovských hokejistů na dnes již neexistujícím 
kluzišti v Podmošně, rozmanité volejbalové 
zápasy mužů i žen, Benešovská šlápota, 
běžecké a lyžařské závody, spartakiádní cvičení 
či dramata i pohoda v táboře v Krčkovicích. 
Promítání často rozčísla zvolání „jéé, to jsem já“ 
nebo „ti vypadají pořád stejně!“ a časté diskuse, 
kdo byl kdo. Prostě příjemný podvečer plný 
vzpomínek.         

Zimní sportovní akce
Po loňské bílé zimě, kdy nám akce překazila 

pandemie, se letošní zima v podhůří mnoho 
nepředvedla. Dětské sáňkařské závody ani 
Benešovskou 15 se pro nedostatek sněhu 
uspořádat nepodařilo. Těch pár dní, na které byly 
upraveny tratě v Kocánkách, nenabídlo dost 
prostoru. Naštěstí o pár metrů výše od Vysokého 
dál se již sníh od prosince udržel a na hřebenech 
se ještě stále drží. Pod hlavičkou TJ jsme si tak 
užili alespoň dvě stálice zimního kalendáře: 

Účast na Krkononšské 70
 Hlídka ve složení J. Lukeš, Z. Kučera, P. 

Martinec, T. Bedrník a J. Klikar ani letos 
nedopustila přerušení dlouholeté souvislé účasti 
benešovského družstva na tomto ikonickém 
závodě. Akci přálo počasí i sněhové podmínky, 
karamboly se nám též vyhnuly, takže snad až na 
samotný výkon, který je možné vždy vylepšovat, 
lze hodnotit akci jako povedenou.    

Poslední mazání 
Po dvouleté nucené odmlce se v sobotu 19.3. 

konalo tradiční rozloučení se zimní sezónou. 
Cílem cesty byl Harrachov, jehož okolí poskytuje 
velké množství upravených běžkařských tratí. 
Část účastníků zamířila na okruhy v polských 
Jakušicích, část po Terexu do západní části 
Krkonoš. Slunečné počasí z předchozího týdne 
vydrželo, chladný vítr ale pocitovou teplotu přece 
jen srážel. Před odjezdem jsme se všichni znovu 
sešli a občerstvili v restauraci sklárny a pivovaru 
Novosad. Nezmaři asi ještě běžky neuloží, ale 
jako krásná společná tečka sezony toto poslední 
mazání určitě bylo. Snad jen škoda, že i navzdory 
příznivému počasí se autobus nepodařilo naplnit 
ani z půlky.  

 
Dětský tábor Krčkovice
Kapacity tábora již byly natěšenými dětmi 

naplněny. Ještě než údolí pod Krčkovicemi 
rozčísne dětský hlahol, je zde řada úkolů. Vedle 
množství schůzek, plánování a příprav, které 
čekají na vedoucí a praktikanty, a kromě 
pravidelných brigád tu budou i větší investice do 
zbrusu nové kadibudky či kácení rizikových 
stromů. Kdo by měl zájem přidat ruku k dílu na 
některé z brigád, poznamenejte si tyto termíny: 
30.4., 7.5., 21.5. a stavba tábora 27.5. a včas se 
ozvěte J. Novákovi. 

                                                        Jan Klikar

Novinky z TJ
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Zprávy ze Sokola 
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.
   
Termíny akcí, které nemají v kalendáři 

přesné datum, budou upřesněny a doplněny 
na valné hromadě v pátek 25.března 2022 od 
18.00 hod. v kabinách TJ a projednány v 
kulturní komisi při OU Benešov.

Kromě sportovní a kulturní činnosti se 

podílíme též na  údržbě letního hřiště a jeho 
oplocení.

Další činností je účast na župních akcích 
jako např. stolní tenis v Košťálově, Poniklé,..  
účast na závodech na běžkách, včetně účasti 
členů TJ Sokol  na  akcích TJ Jiskra Benešov, 
a celostátních sportovních akcích jako jsou 
Jizerská 50, Krkonošská 70, Vysocká 50         
a dalších letních běhů, Benešovský maraton 
Pojizeřím, a mnoho dalších společných 
sportovních akcí.

                         
                    Jan Martinec, starosta TJ Sokol

 
 

    

Velikonoční turnaj v roce 2013

TJ Sokol Benešov u Semil pořádá

XVI. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované

 

v neděli 3. dubna od 9 hodin na sále

 

Restaurace

 

SLUNCE

 

pro DĚTI i DOSPĚLÉ, srdečně zveme všechny zájemce i začínající

 

hráče, KAŽDÝ

 

si zahraje, vítány jsou 
i děti, diváci, fandové i rodinní příslušníci. 

 
 
 

v neděli 3. dubna 2022 od 9.00 hodin v  restauraci SLUNCE  v Benešově u Semil

kategorie – DĚTI od 9.00 hod a DOSPĚLÍ  od 10.00 hod  
hrací systém ve skupinách

 
(nikoliv k.o.), rozlosování před zahájením turnaje

startovné se nevybírá, občerstvení vlastní, hraje se na 3 
stolech.

 
drobné ceny pro první 3 v každé kategorii a všechny děti

Za TJ Sokol zvou pořadatelé Jan Martinec a Pepa Hádek
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Zápisy do základní a mateřské školy

Jsme velmi rádi, že doba covidová polevila a 
my můžeme pozvat budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče na tradiční zápis do první třídy. Zápis se 
uskuteční v pondělí 2. dubna od 15.00 do 
17.00.

Zápis do mateřské školy probíhá o měsíc 
později  3. května od 9.00 do 11.00.

Pokud by rodičům některý z termínů 
nevyhovoval, není problém si domluvit schůzku 
na jiný den po oficiálním zápisu.

Naše kraslice v muzeu

Zástupci Muzea a Pojizerské galerie             
v Semilech nás požádali o spolupráci při 
přípravě Velikonoční výstavy.  

Jejich nabídka nás velmi potěšila. Všichni se 
dali do tvoření a vy si tak můžete v muzeu od  
25. března do 1. května prohlédnout originálně 
zdobené kraslice našich žáků, které jsou 
součástí této výstavy. 

Zprávy ze školy

Komise kultury a sportu obce Benešov u Semil

srdečně zve děti i rodiče na
 

ve čtvrtek 14. dubna 2022 od 17 hodin
ve sportovním areálu Benešov u Semil

Čeká vás společné pletení pomlázek a velikonoční dílnička pro šikovné děti i rodiče

Přítomni budou i zkušení pletači, kteří vám pomohou i předvedou různé techniky pletení pomlázek.

Proutky a hbité prsty s sebou (omezené množství proutků bude připraveno).

Drobné občerstvení zajištěno.

KULTURNÍCI zvou na odložený KŘEST
CD kapely The PeaNuts

Jste srdečně zváni!



Prodloužený cyklovíkend
Po roční odmlce způsobené pandemií covidu 

opět uspořádají benešovští turisté již tradiční 
prodloužený víkend ve stanovém táboře               
v Krčkovicích v Čertoryjích. Celá akce se 
uskuteční od čtvrtka 9.6. do neděle 12. 6. 2022.  
Tato akce je určena pro všechny bez rozdílu věku, 
kteří chtějí poznávat krásy Českého ráje, ať na 
kole nebo pěšky. Pro všechny účastníky je 
zajištěna polopenze, kterou bude připravovat 
zkušený kuchař. Plánujeme i zajištění točeného 
piva a samozřejmostí bude každovečerní 
posezení u táboráku. Pojeďte se pobavit a 
odpočinout si od každodenních starostí do 
malebného prostředí Českého ráje.

Lyžařský přejezd Beskyd
Letošní zimní plánovaný přejezd Beskyd,          

z části po slovenské straně, nás zastihl                  
v koronavirovém období, které nám na poslední 
chvíli vyřadilo 10 přihlášených běžkařů. Přesto 
jsme ve čtvrtek 3. února, v brzkých ranních 
hodinách, vyjeli autobusem našeho dvorního 
řidiče pana Říhy na cestu na slovenskou hranici  
Třeštík - Bumbálka. Odtud jsme se po zimní 
lyžařské trase vydali na 15 km dlouhou cestu na 
Soláň-Čarťák. Počasí nám přálo, a tak trasa za 
krásného bezoblačného počasí s krásnými 
dalekými výhledy byla kladně hodnocena všemi 
účastníky. I v pátek a sobotu bylo krásně, a tak 
naplánované tratě bylo možno dodržet dle 
propozic. Za poznání stála trasa z Nové Bystřice 
do Krásna nad Kysucou, přes Starou Bystřici, s 
nádherným vyřezávaným orlojem a s možnou 
prohlídkou strojovny orloje.

V neděli začal foukat silný vítr, který nám 
neumožnil vyjet lanovkou na vrch Ostrý, ze 
kterého byla plánovaná okružní trasa. Tak jsme 
zvolili pěší trasu na vrch Godula s chatou Ondráš. 
Cesta vedla kolem památníku vydání tolerančního 
patentu z roku 1781, díky kterému se mohli 
evangelíci hlásit ke své víře.

 Ubytování v Komorní Lhotce ve dvou, tří a čtyř 
lůžkových pokojích s vlastím soc. zařízením plně 

uspokojilo všechny ubytované. Zde jsme měli         
i nedělní oběd a cesta domů už probíhala hladce.  
Tak pro příští rok Skol !!     

                                                        Jan Hubař

Český ráj na Silvestra
Libošovice - osada El Torro – Věžák - tábor v 

Krčkovicích - Hrubá Skála, kdo z vás se zúčastnil, 
určitě si to užil. Krásně jsme se rozloučili s rokem 
2021, jak jinak než pěší túrou. Kdo byl naším 
výletem asi trochu zaskočen, byli další cestující     
a průvodčí ve vlacích, které jsme naplnili               
k prasknutí. Takový zájem o cestování vlakem na 
Silvestra asi nečekali a ještě nezažili. Počasí nám 
přálo, parta se sešla dobrá, lépe už to snad ani vyjít 
nemohlo. Takže letos to určitě zase zopakujeme, a 
to včetně opékání špekáčků v táboře. Už se na vás 
zase těšíme. A když nás bude víc než loni, 
necháme ČD připojit jeden vagón navíc!

                                                  Tomáš Vyskočil                                                                
       

      

Jak to šlape v KČT
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Orloj



Zveme na výlet do Kutné Hory a přilehlého okolí
(rozhledna Havířská bouda).

Čeká vás prohlídka mnoha pamětihodností - Chrám sv. Barbory, 
České muzeum stříbra, Kostnice v Sedlci, 

kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a další.

Kutná Hora je významnou městskou památkovou rezervací, 
zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Odjezd:
6:30 - hřiště v horním Benešově  

6:35 - u školy 
6:40 - Podolí

6:50 - Podmošna  
7:00 - Semily

 cca ve 20 hodinNávrat:

 člen KČT - 100 Kč, nečlen - 150,- KčCena:
děti do 15 let zdarma!

Přihlášky s platbou odevzdat na OÚ.

Kontakt:
tel. 481 624 891

Ladislav Bís - pouze SMS na tel. 737 225 733

KČT Benešov u Semil zve na jarní výlet na Kutnohorsko

14. května 2022

 

Připojte se k

 

akci, která běží po celé republice o

Velikonoční KUŘÁTKOV 2022!
1. Vyrobte alespoň jedno kuřátko  o velikosti minimálně 30 

cm /materiál a pracovní postup je na Vás/. 

 2. Vystavte ho do okna, na zahradu, kamkoli….
3. Vyfoťte ho

 

a pošlete Obecní kvočně

 

Veronice Slavíkové
na email

 

slavikova23@gmail.com

 
4. Vaše kuřátko

 

bude započítána

 

do soutěže měst a obcí      
o titul KUŘÁTKOV

 

2022.

  

5. Na FB

 

se můžete připojit do skupiny „Neposedná kuřátka 
2022“ a vložit své fotografie pro inspiraci nebo pro radost 
ostatním.

6. Fota zasílejte do Velikonočního pondělí 18. dubna 2022.

22. DUBNA BUDE VYHLÁŠEN KUŘÁTKOV 2022! 
STANE SE JÍM BENEŠOV U SEMIL?
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PRVNÍ POMOC

Opět po 2 letech zveme na přednášku

Středa 27. dubna od 17 hodin
Místo konání: hasičárna

Určeno pro: 
DOSPĚLÉ i STARŠÍ DĚTI

K dispozici vám budou: 
Jiří Hloušek - profesionální hasič 
MUDr. Lenka Nováková

PŘINESTE si: 
své mobilní telefony

NIKDY NEVÍTE, KDY TO BUDE POTŘEBA!

Principy základní neodkladné resuscitace
si budete moci vyzkoušet na figurínách 
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Příroda se začíná probouzet po zimním 
odpočinku, a bylo by dobré oživit si pár informací  
o ptácích, kteří nám zpříjemní jaro, a budou nám 
dělat  společnost během letních měsíců . 

Pestře vybarvený stehlík obecný je vlastně 
takový český papoušek. U něj s největší 
pravděpodobností vypozorujete blížící se jaro 
výraznou změnu v jeho chování. Celou zimu se 
totiž stehlíci drželi jako jedna parta pohromadě. 
Ale když ve vzduchu zavoní příslib teplejších dní? 
Rázem je to každý sám za sebe. Jejich cvrčivé 
„stiglic-stiglik“ znamená, že místo společnosti 
pánského kolektivu je teď preferováno jisté 
soukromí se samičkou.

Že je v přírodě snaha o hnízdění můžete 
vypozorovat i u hýlů obecných. Při procházkách   
u jehličnatého lesa jejich neklidné poskakování 
není k přehlédnutí.

 Předjarní kontrolu dřevin pak snadno 
zaznamenáte u strakapoudů. Obvykle si vyberou 
ten nejvyšší, nebo nejzvučnější strom ve vaší 
zahradě, který jste měli za dočista zdravý             
a hlodajícím hmyzem nenapadený. Proč do něj 
tedy tolik buší? Těmi do daleka se nesoucími 
údery chce upozornit kolegy, že tohle teritorium je 
letos jeho. A oslovit tím i potenciální partnerky. 
Samice si pak vybírají podle jednoduchého klíče. 
Čím větší kravál, tím lepší strakapoud. Takže se 
nenechejte vychýlit z rovnováhy strakapoudem, 
který začal bušit do plechové střechy nebo 
oplechování garáže. Je to rozený chytrák, který si 
našel ten nejlepší buben. 

Když zavítáte mimo zastavěné území, na polní 
cesty a škarpy, obvykle pak zahlédnete nebo 
zaslechnete skřivana. Rockera, nebo spíše tedy 
pankáče ptačího světa. A to nejen podle 
extravagantní chocholky na hlavičce, ale i díky 

excentrickému přednesu jarních písní. Skřivan se 
totiž „vystřelí“ v ostrém úhlu, prudce nabírá výšku 
a po celou dobu lehce třepotavého letu melodicky 
prozpěvuje. Takříkajíc na jeden nádech, na jeden 
zátah. A ti nejúspěšnější pak získají víc než 
sympatie fanynky. Crvčivě-cvrlikavé tóny písní 
skřivanů, okořeněných pranostikou, že: 
„Skřivánek si musí vrznout…“ jsou jasnou 
předzvěstí jara. 

Na našich zahradách se s příchodem jara 
nejčastěji setkáme s drozdy. Drozdi jsou o chlup 
menší, než kosi, ale jsou jim blízce příbuzní. Naši 
pozornost obvykle míjí, protože jejich kropenatá 
hruď je trochu fádní. Snadno tak přehlédneme, 
kdo že to o sobě dává vědět v sudých počtech 
opakovaným voláním cit-cit. Drozdi za sebou mají 
cestu (z jihu Evropy či severu Afriky), proto mají 
nad ostatními navrátilci trochu náskok a rozhodně 
neztrácí čas. To, že někde pod stromem narazíte 
na nápadně modré skořápky křehkých vajíček, 
pak obvykle značí první úspěšnou snůšku drozdů. 
Do rodiny drozdů patří drozd zpěvný, brávník, 
cvrčala a kvíčala.

        

skřivan polní

drozd
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 Naprosto k nepřehlédnutí jsou ale švitořiví       
a věčně se hádající špačci. Když máte chvilku 
prozkoumat jejich šat, musí se nechat, že to jsou 
opravdu krásně vybarvení ptáci. Těch detailů       
a parádiček! Jenže jejich pozdější zájem o zralé 
bobule hroznů jim vytvořil nehezkou legendu 
svéhlavých škůdců, a tak se musíme spokojit        
s tím, že je na rozdíl od ušlechtilých operních 
pěvců (slavíků) a odvážných sólových umělců 
(skřivanů) řadíme spíš k šansonovým pěveckým 
pozérům s poněkud vyumělkovanou elegancí 
lázeňských šviháků. Už to, jak oslovují samičku 
vábivým: „šééér“ o nich ledacos vypovídá. Špačci 
jsou protřelí světáci. Těžko si k nim vytvořit hlubší 
vztah.

Vlaštovky vám přitom za trochu pohostinnosti 
mohou vyprávět o dalekých cestách, o Africe i 
Středozemním moři. Stačí jen naslouchat, byť 
jejich vyprávění má podobu švitořivého „vitvítvit“.  
Samozřejmě, že jedna vlaštovka jaro nedělá, ale 
když už se jich objeví pár, je jaro tady se vším 
všudy. 

Hlubokým virblem bubeníků o sobě umí dát 
vědět na jaře ptačí muzikanti, kteří nejsou            
k zahlédnutí. Většinou sedí někde v korunách 

stromů, kde svým výrazným hlasem vábí 
samičky. Jsou to holubi hřivnáči. Žádní tuctoví 
měšťáci, kteří se baví kálením na sochy, ale 
naprosto důstojní holubi s reputací cestovatelů, 
vyhledávající dutiny ve stromech a husté křoví.     
I oni se umí prezentovat letovou akrobacií, ale      
s tímhle efektním divadlem šetří.

 S předváděním se zase nekrotí konipas bílý. 
Co na tom, že neklidným „tikáním“ svého ocasu si 
vysloužil nehezký lidový přídomek třasořitka. 
Nikdy nevíte, kdy si vás všimne ta pravá, ne?

Dobrým znamením, že jaro letos opravdu 
bude, jsou i rehkové. Těm se někdy přezdívá 
„kominíčkové“, byť se k čištění kouřovodů ani 
trochu nemají. Mezi ptačími hvězdami zvučných 
jmen a výrazných zpěvů zanikají. Vrzavým 
zvoláním „fit-tek-tek“ se neprosadí. Jsou malí, 
nenápadní, skromní. A vděční za každou možnost 
hnízdění, třeba v jednoduchých ptačích budkách - 
rehkovnících.  A pokud nefandíte pavoukům, oni 
už vám od nich rádi pomohou.

 
To už ale zdálky zaslechnete, jak vám jaro 

odpočítává kukačka. 
Přeji vám, aby přicházející jaro bylo plné 

slunce, zpěvu ptáků, rozkvetlých luk a zahrad, a 
abyste si z něj vzali pozitivní energii, sílu a radost. 

                          Za KŽP a MS  Václav Špiroch         

holub hřivnáč
rehek
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Sudoku je číselný hlavolam, ve kterém jde o 
doplnění čísel 1-9 do všech řádků, sloupců a velkých 
čtverců (a v této úloze i do diagonál). 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 298 znamená, 
že na druhý řádek v devátém sloupci patří č. 8).

Staročeský velikonoční krobeš 
VLÁĎŮV TIP

Ingredience
·200 g šunka
·1 žloutek
·půlka pórku
·1 lžička drceného kmínu

·200 g tvrdého sýra
·1 lžička staročeského  
    koření
·1 listové těsto v plátu
·1 jarní cibulka s natí

Postup přípravy

Rozbalíme listové těsto a ve vrstvách na celou plochu pokládáme šunku a plátkový sýr. Nakrájíme na 

kolečka pórek a nasypeme jej na spodní třetinu těsta. Celé lehce okořeníme staročeských kořením. Od 

spodní hrany zabalíme listové těsto do úhledné ruličky, postupujeme podobně jako při přípravě sushi. Po 

zabalení do rolády potřeme žloutkem z vejce a posypeme drceným kmínem. Vložíme do trouby 

předehřáté na 200 °C a pečeme přibližně 18 - 20 minut. Krobeš necháme po upečení několik minut 

chladnout a po cca 15 minutách nakrájíme na tenká kolečka. Staročeský velikonoční krobeš ozdobíme 

před podáváním na drobno nakrájenou jarní cibulkou. Dobrou chuť.

úloha s diagonálami
Nápověda: 298, 588, 173, 287, 447, 677, 376, 116, 339, 321, 135, 199, 
689, 384, 533, 432, 572, 631, 471, 419, 885, 222, 213, 912, 782, 986, 
551, 961, 465, 824, 614, 625, 526, 456, 494, 696, 715, 746, 811, 791.
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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.



KALENDÁŘ AKCÍ 2022
Datum Název Místo Pořadatel
3. dubna Velikonoční turnaj ve stolním tenise Restaurace Slunce Sokol
9. dubna Sběr železného ŠROTU Benešov u Semil SDH
14. dubna Velikonoční pletení POMLÁZEK sportovní areál KKS
15. dubna Benešov BLUES Night 8 - křest CD Restaurace Slunce Kulturníci
22. dubna ZAHÁJENÍ turistické sezony - posezení u ohně Choboteň KČT
23. dubna DEN ZEMĚ - úklid obce Benešov u Semil KŽP a MS
27. dubna První POMOC - přednáška + možnost vyzkoušet si hasična OÚ
30. dubna Tradiční pálení ČARODEJNIC areál SDH v Podolí SDH
květen Tajný VÝLET ženy region TJ, KČT
14. května I. jarní VÝLET - zájezd na Kutnohorsko region KČT
21. května Benešovský BLOUDIL okolí Benešova Kulturníci 
27. května Posezení u OHNĚ v Chobotni Choboteň KČT
28. května DĚTSKÝ DEN v Kocánkách Kocánky MS
9. - 12. června CYKLOVÝLET prodloužený Krčkovice KČT
24. června Posezení u OHNĚ v Chobotni Choboteň KČT
2. - 6. července CYKLO Morava 20. ročník Morava KČT
2. - 6. července CYKLOVÝLET nejen členek KČT po Čechách Čechy KČT
6. července POUŤOVÉ posezení se Semilskou 11 restaurace Slunce Sokol
6. července Pietní akt u pomníku M.J. Husa restaurace Slunce Sokol
6. - 16. července Dětský TÁBOR Krčkovice Krčkovice TJ
8. července LETNÍ kino na návsi náves Kulturníci
17. července TURNAJ v malé kopané hřiště Sokol
16. - 23. července ZÁJEZD do Vysokých Tater a Slovenského ráje Slovensko KČT
29. července Posezení u OHNĚ v Chobotni Choboteň KČT
31. července BĚH na Zlaté návrší sportovní areál, region TJ, Sokol
srpen TURNAJ v malém vodním pólu bazén u Hádků Sokol
12. srpna LETNÍ kino na návsi náves Kulturníci
26. srpna Posezení u OHNĚě v Chobotni Choboteň KČT
27. srpna Vaření v KOTLÍKU - rozloučení s prázdninami areál SDH SDH
3. září SPORTOVNÍí odpoledne areál TJ TJ
9. - 18. září CYKLO Itálie - Toskánsko Itálie KČT
24. září JIZERSKÁ LIGA - Benešovský pohár areál SDH SDH
30. září Posezení u OHNĚ v Chobotni Choboteň KČT
1. října Benešovská OSMIČKA sportovní areál TJ
8. října Benešovský MARATÓN a půlmaratón Pojizeřím Podmošna TJ
8. října Podzimní VÝLET Pardubicko KČT
14. října COUNTRY ve Slunci restaurace Slunce Kulturníci
listopad BĚH na lyžích - měřený trénink na Benecku Benecko, Mísečky … Sokol
11. listopadu COUNTRY ve Slunci restaurace Slunce Kulturníci
25. listopadu Rozsvícení VÁNOČNÍHO stromku centrum obce KKS
26. listopadu VÝROČNÍ členská schůze SDH areál SDH SDH
2. prosince COUNTRY ve Slunci restaurace Slunce Kulturníci
4. nebo 5. prosince LOUTKOVÉ divadlo OÚ TJ
25. prosince TURNAJ v šachu a dámě OÚ Sokol
26. prosince Na Štěpána na ŠTĚPÁNKU Štěpánka KČT
26. prosince ZÁJEZD do divadla ve Vysokém Vysoké nad Jizerou SDH
31. prosince Silvestrovský VÝLET do Českého ráje Český ráj KČT

Pravidelné akce pro veřejnost
tréninky stolního tenisu úterý 18:30 - 20:30 sál Slunce Sokol

cvičení žen a dívek pondělí od 18:30 hodin tělocvična ZŠ TJ Benešov
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