
 
 

 

ročník IX, číslo 4 2. května 2016 

Den Země 2016 

V sobotu 16. 4. 2016 se konal další ročník 

očistné akce u příležitosti mezinárodního Dne 

Země. Sraz byl určen na 8,30 hodin před 

hasičnou.  

Sešlo se 27 dětí a 18 dospělých všech věkových 

skupin – od batolat až po penzisty. Přišli rodiče 

s dětmi, babičky s vnoučaty, paní učitelka 

Lampová s hroznem dětí z místní ZŠ a také 

několik dětí z Waldorfské školy i s rodiči. Po 

rozdání reflexních vest dětem se účastníci 

rozeběhli do vytipovaných úseků.  

Byly pokryty všechny komunikace v obci 

a dále prostor v Babím, který stále slouží jako 

smetiště.  

To si vzali na starosti myslivci, kteří zde 

uklidili pneumatiky, komunální odpad, plíny, 

elektro odpad a mnoho nepříjemných věcí.  

Kolem komunikací bylo sesbíráno přes 

30 pytlů PET láhví, papírků, plechovek, láhví, 

plastů, střepů atd. Odpady byl naplněn obecní 

vůz Avia a odvezen na ekologickou likvidaci.  

Děkuji všem zúčastněným, kteří si udělali čas 

a pomohli uklidit obec. Dále Základní škole 

v Benešově u Semil a obzvláště paní učitelce 

Lampové za inspiraci pro místní děti a také 

žákům Waldorfské ZŠ v Semilech.  

Za KŽP Václav Špiroch  
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Zprávy ze školy  

Zápis do MŠ   

Dne 5. dubna bylo přijato do MŠ na příští 

školní rok  2016/2017 celkem 11 dětí. V MŠ 

nahradí 9 předškoláků, kteří odejdou do 

1. ročníku. 

Příjímací zkoušky na osmileté GIO 

Přijímacích zkoušek na osmileté GIO se 

zúčastnilo 18. 4. 2016 31 žáků. Naše dvě 

žákyně si vedly velmi dobře, ba výborně. Klára 

Housová skončila na 6. a Šárka Matěchová na 

14. místě. Obě byly přijaty. Novým 

gymnazistkám upřímně blahopřejeme. 

Třídní schůzky 

Proběhnou ve čtvrtek 28. 4. od 14 hodin. 

Slavnost slabikáře (1. roč., pí uč. J. Lampová) 

začíná už ve 13. 30 hod.  

Pozvánka na V. školní akademii 

Uskuteční se 7. června 2016 v tělocvičně ZŠ od 

15 hod. Srdečně zveme všechny rodiče, 

prarodiče a přátele školy.   

Okresní kolo soutěže dětských 

recitátorů  

Z naší školy se soutěže zúčastnily 17. 3. na 

ZŠ Dr. Fr. L. Riegra v Semilech tyto děti: 

Vojtěch Mifka (2. roč.), Nela Lukešová, Tereza  

Mašková, Martin Bárta (všichni 3. roč.) a 

Zdeňka Janatová (4. roč.). V početném poli 

recitátorů tentokrát nepřivezli žádné umístění a 

čestné uznání. Přesto si však zaslouží pochvalu 

za pěkný přednes.   

Pythagoriáda   

Klára Housová a Patrik Liďák se v okresním 

kole Pythagoriády (22. 3.) neztratili. Patrik 

skončil na solidním 16. místě, Klára na 

21. místě. Cenné však bylo, že nejen žáci 

5. ročníků, ale i čtvrťáci počítali více úloh na 

logické myšlení. To se jim určitě neztratí.    

Testování 3. tříd – Stonožka 

Už několik let všichni naši žáci 3. ročníků 

absolvují testy společnosti SCIO (letos 7. - 8. 4. 

– český jazyk, angličtina, matematika, prvouka 

a všeobecné znalosti). O výsledcích testů 

budeme čtenáře informovat v dalším čísle BN.  

Výročí Karla IV. nelze pominout  

(14. května 1416 – 29. listopadu 1478)  

Děti si nejslavnějšího Čecha připomenou nejen 

výtvarnými pracemi, které budou čerpat 

náměty z jeho života, ale 3. až 5. ročník se 

seznámí podrobně s jeho životem četbou 

z knihy Putování českými dějinami.  

Turnovský štěk stále ve formě  

 

Na fotografii zleva: Martin Bárta (1. vlk), 

Jaroslav Vávra (klavírní doprovod), Zdeňka 

Janatová (Karkulka), Jakub Reichl (2. vlk).  

Ze soutěžního představení „Karkulka“ souboru 

„Jizeránek“.  
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V úterý 15. března se už popatnácté sešly 

dětské divadelní soubory z Turnova a Benešova 

u Semil v turnovském divadle. Atmosféra byla 

úžasná, divadlo díky praskalo ve švech a mladí 

divadelníci se činili, co jim síly stačily. Letos 

se sešlo na Štěku 7 souborů. Mezi prověřené 

harcovníky ze ZUŠ Turnov se přidal mladý 

soubor Deset trosek Gymnázia Turnov. Porota 

ve složení Dáda Weissová, Jarda Ipser a Lukáš 

Horáček měla tentokrát nelehký úkol. Na 

krajskou přehlídku Dětská scéna do Jablonce 

poslala hned 4 soubory. A/D Háďata ZUŠ 

Turnov s představením NEZBEDNÍCI 

A ZLOBILKY, Šumák ZUŠ Turnov 

s představením LETEM SVĚTEM 

S KARKULKOU, Dramaťák ZŠ 28. října 

s představením KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA I. 

a Kámoš drámoš ZUŠ Turnov s představením 

NEVÁHEJ A LEŤ. Navíc všechny soubory 

získaly zvláštní ocenění (za práci s rekvizitou, 

za scénografii, autorský přístup apod.). Všem 

postupujícím držíme palce a všem zúčastněným 

děkujeme za výbornou atmosféru a skvělé 

výkony.  

Na další ročník se těší Lada Capoušková 

a Žlutá ponorka Turnov  

Poznámka J. Vávry: Benešovský soubor 

„Jizeránek“ získal ocenění „za úpravu, citlivé 

vedení a stylizaci“ představení operky 

„Karkulka“. Představil se ve velmi dobrém 

světle. Poděkování šak patří nejen dětem za 

předvedené výkony a zpěv, ale také 

Mgr. J. Lampové a Mgr. I. Kulichové za pomoc 

při nácviku operky.  

 

STŘÍBRNÉ PÁSMO v krajském kole 

26. celostátní přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů v kategorii 

I. A (14. 4. 2016, Městské divadlo Jablonec 

nad Nisou) 

Děti zpívají slušně, a proto jsem se rozhodl, že 

pojedeme na soutěž do Jablonce. Již několik let 

jsme například zváni do Lomnice nad 

Popelkou, festival se však koná v sobotu a je 

trochu problém dát děti dohromady. Jednou 

jsem se snažil, nedopadlo to. Jablonec je 

organizačně jednodušší: ráno přijedete a na 

oběd jste doma. Jeli jsme sem proto, abychom 

se pokusili dobře zde zazpívat a dokázat, že to 

jde i na malé škole s počtem 40 žáků. Zájezdu 

se zúčastnilo 22 dětí, jedna zpěvačka 

onemocněla: 1. ročník – E. Housová, 

R. Reichlová, T. Violová Tereza; 2. ročník –

A. Cellerová, J. Čonka, E. Frenclová, 

V. Housová, V. Mifka, Z. Svobodová; 3. ročník 

– M. Bárta, A. Dohnalová, N. Lukešová, 

T. Mašková, D. Matěcha, J. Reichl; 4. ročník – 

Z. Janatová; 5. ročník – N. Bártová, 

K. Housová, D. Klimešová, A. Marková 

a Š. Matěchová. Děti zpívaly tyto skladby: 

Triptych na básně J. V. Sládka -  Ulekaná 

Nána, Pašíkova sláva a Lesní studánka (hudba 

J. Vávra); lidovou z Podkrkonoší „Ponikelský 

pasáci“ a zbojnickou „Vršek zelený“ – (hudba 

i text J. Vávra, z triptychu „Tři písně 

o Šuhajovi“). Krajského kola se zúčastnilo 

celkem 24 sborů, které soutěžily ve 

4 kategoriích a jedné nesoutěžní (rozděleno 

zvlášť na školní sbory a sbory ZUŠ či jiných 

organizací). Během celého dne si na jevišti 

zazpívalo 683 zpěváků z 8 měst a obcí, z toho 

počtu soutěžilo 12 sborů z 6 libereckých 

a jabloneckých škol ZŠ a ZUŠ, velké školy 

vyslaly i 2 zástupce (hlavní sbor a přípravku). 

V kategorii ZUŠ soutěžily i dvě přípravky 

Jizerky: Sedmikráska – stříbrné pásmo, 

Čekanky – zlaté pásmo. Blahopřejeme!). Zisk 

stříbrného pásma, které označuje úroveň zpěvu 

sboru, to je obrovský úspěch benešovského 

Jizeránku, který se bude jen velmi těžko 

obhajovat. Mezi účinkujícími jsme byli druhou 
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nejmenší obcí, předstihla nás jen Nová Ves nad 

Nisou (764 obyv.). Pěkné fotografie ze soutěže 

si můžete prohlédnout na nástěnce u hlavního 

vchodu. Děkuji za vzornou reprezentaci školy 

nejen dětem, ale také Janě Vávrové (klavírní 

doprovod) a Mgr. Jitce Lampové (pedagogický 

doprovod). 

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ

Velikonoční turnaj ve stolním tenise 

Zápis z XII. ročníku velikonočního turnaje 

ve stolním tenise pro děti i dospělé který se 

konal v sobotu 9.4.2016 od 9.00 hodin 

v restauraci Slunce  

Výsledky: 

1. Martinec Jan st. – Benešov 10 

2. Mach Rudolf  – Semily    8 

3. Drahný Stanislav – Benešov   6 

4. Vyskočil Tomáš – Benešov   4 

5. Bažantová Renata – Chuchelna   2 

6. Klápšťová Iva – Benešov    0 

I přes osobní pozvání benešovských dětí 

a rozdání namnožených pozvánek v místní 

škole si přišly zahrát pouze dvě děti Kuba 

Vyskočil a Klárka Vyskočilová. Propagace 

byla 4 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. 

Dospělí hráli na 2 vítězné velké sety. Hrálo se 

na 3 stolech. Všichni přítomní obdrželi ceny –

bonboniéry, čokolády a sušenky. Startovné se 

nevybíralo. Venku bylo deštivo. Fotografie 

budou na stránkách www.benesovusemil.cz. 

Poděkování patří restauraci Slunce za příjemné 

prostředí. Pořadatelé: Martinec, Matěcha.  

Jan Martinec, starosta TJ Sokol 

 

Tělovýchovná jednota Benešov u Semil  

srdečně zve všechny sportuchtivé děti na 

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

v neděli 15. května 2016 od 14 hodin ve sportovním areálu v Benešově. 

Přijďte si vyzkoušet si různé disciplíny ve stylu atletického víceboje. 

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

Všichni závodníci obdrží drobné ceny. Pro rodiče a diváky je připraveno občerstvení. 

Na shledanou se těší a všechny děti a rodiče srdečně zve 

Tělovýchovná jednota Benešov u Semil. 

Srdečně zveme všechny děti i rodiče 

na sportovní odpoledne v neděli 15. května 

2016 od 14 hodin do sportovního areálu 

v Benešově. Přijďte si s dětmi zasportovat ve 

stylu atletického víceboje - sprint, skok, běh, 

hod, trojskok. Pro všechny děti od předškolního 

věku do 9. třídy ZŠ jsou připraveny drobné 

ceny.  Rodiče a diváci mohou využít 

občerstvení. Na shledanou se těší 

Tělovýchovná jednota Benešov u Semil. 

http://www.benesovusemil.cz/
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Co nového v přírodě 

Květen je měsíc květů, vůní, mláďat a čas 

prvních teplých dní. Kvetou třešně a ostatní 

ovocné stromy, dále duby, jeřáby, kaštany, 

akáty, hlohy, šípky, kaliny a mnoho dalších. 

Přilétají poslední rorýsi, vlaštovky a ťuhýci. 

Kosi, drozdi, kvíčaly již mají mladé, zatímco 

sýkorky, vrány, krkavci a ostatní ptactvo si 

budují hnízda a osidlují hnízdní budky. 

Ve stojatých vodách se vyvíjí populace 

obojživelníků, na kterých se přiživují táhnoucí 

čápi. V okolí Benešova můžeme zahlédnout jak 

čápa bílého, tak i čápa černého, a volavku 

popelavou.  

V mezích nad Benešovem můžeme vidět 

i slyšet bažanta obecného při námluvách. 

Bažant při něm svěsí křídla a vydává trylkový 

zvuk tzv. kodrcání, které je slyšet na stovky 

metrů a tím vymezuje své teritorium.  

Malý zajíčci mají velikost a váhu boty 

čtyřletého dítěte a čeká je nejhorší období při 

senosečích. Káčata divokých kachen hned po 

vylíhnutí dokážou plavat a obstarávat si 

potravu pod dozorem matky. V druhé polovině 

května se rodí srnčata, která mají na sobě bílé 

tečky jako mimikry simulující stíny od slunce 

ve vysoké trávě.  

Květen je měsíc lásky, kdy expanduje život 

a bojuje o svoje místo v přírodě. Buďme proto 

tolerantní a ohleduplní při procházkách 

přírodou. 

Za KŽP a MS Václav Špiroch (komise životního 

prostředí a myslivecký spolek) 

        

Zprávy KČT 

Jarní brigáda 

Ve středu 13 dubna jsme se sešli na první 

letošní brigádě v Chobotni. Stál před námi 

nelehký úkol – rozřezat velkou hromadu dříví 

pro celou letošní sezonu a postavit nové lavičky 

a stůl. V týdnu a po prací to tak moc neletí a tak 

bylo nejdůležitější rozdělit úkoly. A to znělo 

jasně, Vláďa + Ondra – motorová pila, Láďa –

sekera, Honza K. vrták, Tomáš – perlík, Jirka-

stavební dohled, Martin + Míša – opalování 

kůlů, Břetík – asistence, Honza H. – rovnání 

dřeva, A už to jelo, práce nám šla pěkně od 

ruky, přibyly dvě nové lavičky, dříví bylo 

úhledně rozřezáno a srovnáno do nového 

dřevníku. Ohniště dostalo nové místo a kolem 

bylo pečlivě uhrabáno. Že nevěříte, jak jsme to 

všechno stihli? Tak se přijďte podívat. 
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Zahájení turistické sezony v Chobotni  

V pátek 15 dubna jsme se nemohli dočkat 

prvního letošního ohně a setkání kamarádů po 

zimě. Všechny hlasatelé a hlasatelky nám 

v týdnu kazili radost, že v pátek bude na 

většině území déšť. 

Páteční mraky nám dávaly jasně znát, jaké 

bude vládnout počasí. Proto jsme neponechali 

nic náhodě a začali stavět jeden ze dvou nově 

nakoupených stánků a vypínat velkou plachtu. 

Iluze o účasti se rovnaly nule. Deset turistů by 

v tomhle deštivém počasí bylo slušné číslo. 

Náladu nám zvednul zdálky mávající Karel se 

svou rodinou, a nám bylo hned jasné, že to 

s tou účastí tak špatné nebude.  

Po přivítání a zahájení sezony Honzou 

Hubařem jsme přivítali naše nové členy 

a členky. Od ohně zavoněly první špekáčky 

a buřty a všichni jsme zapomněli na to mizerné 

počasí.  Přestávalo pršet, blížila se noc a ve tmě 

zůstaly jen pozdravy na rozloučenou. Ahoj 

a zase příště. 

P.S. - Nakonec nás bylo 22. 

 

Šumavou na běžkách 

Ve dnech 25. - 28. února se konal plánovaný 

lyžařský zájezd na Šumavu. Celková kapacita 

účastníků 50 běžkuchtivých lyžařů se naplnila 

celkem rychle. Horší to bylo se sněhovými 

podmínkami na celé Šumavě. Naštěstí v oblasti 

Modravy, Kvildy a Železné Rudy byly 

v určitých částech vynikající sněhové 

podmínky s čerstvě upravenou stopou a celé 

toto bylo umocněno krásným slunečným 

počasím. V této oblasti jsme si vybrali vhodné 

trasy, které celou naši výpravu plně uspokojily. 
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Zvláště trasa přes jezero Laka, Tetřeví cestou 

na Polom (1295 m.n/m.) s dalekým výhledem 

na Alpy a dlouhým plynulým sjezdem až do 

Železné Rudy bylo skutečným lyžařsko - 

běžkařským zážitkem. Také ubytování 

s vynikající a bohatou polopenzí v hotelu Stella 

pod železnorudským Špičákem nemělo chybu. 

Odtud to bylo jenom kousek na nedělní pěší 

výlet přes Černé a Čertovo jezero na Špičák 

s opět krásnými výhledy, zejména na 

Bavorskou část Šumavy.  

Po tomto zdařilém zájezdu jsme si již zajistili 

ubytování v tomto zařízení již na plánovaný 

zájezd na příští rok a doufáme, že i tento bude 

neméně zdařilý jako letošní. 

cyklo K R Č K O V I C E   2016 

KČT Benešov u Semil pořádá tradiční cykloturistickou akci ve dnech 2. – 5.6. 2016 

 místo konání: stanový tábor TJ Benešov a TJ Sokol Lomnice n/Pop. v Krčkovicích 

 ubytování: ve dvoulůžkových stanech s podsadou ve vlastních spacích pytlích 

 stravování: polopenze – čtvrtek začíná večeří; končí snídaní v neděli, vlastní jídelní nádobí sebou 

 doprava: vlastní; možno použít želez. tratě Turnov – Jičín, stanice Borek–Trosky; nebo jiné 

 cena: 570,- Kč; člen KČT Benešov a děti nečlen 480,- Kč; děti KČT do 15 let 300 ,- Kč 

 přihlášky: Jan Hubař, tel. 777159201, platba hotově s přihláškou 

Vláďovy tipy 

Jarní karbanátky  

Suroviny: 600 g mletého krůtího masa, 3 vejce, 3 lžíce hladké mouky, 

2 lžíce nasekaných mladých kopřiv, sůl, mletý pepř, strouhanka, 80 g 

mandlí, olej na smažení. 

Příprava: Mleté maso smícháme se 2 vejci, 1 lžící nasekaných mladých 

kopřiv, moukou, solí a pepřem. Strouhanku smícháme se zbylými kopřivami 

a mandlemi. Z masové směsi tvarujeme placičky, které obalíme postupně 

v rozšlehaném vejci a ve strouhance a smažíme na oleji. Podáváme s různě 

upravenými brambory. 

Alpská polévka  

Suroviny: 500 g brambor, 2 mrkve, 1 pórek, 1 cibule, 1 stroužek česneku, 150 g sýra eidam, 1 litr kuř. 

vývaru, 50 g másla, sůl, mletý černý pepř, 1 lžička majoránky, špetka mletého muškátového oříšku. 

Příprava: Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky, pórek umyjeme a nakrájíme na kolečka, 

očištěnou mrkev nakrájíme na kostičky a oloupanou cibuli nakrájíme nadrobno. V hrnci na rozehřátém 

másle všechnu zeleninu osmahneme. Pak přidáme prolisovaný česnek, zalijeme vývarem a vaříme. 
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Po 15 minutách přidáme do hrnce polovinu nastrouhaného sýra, osolíme, ochutíme muškátovým 

oříškem, pepřem a majoránkou a dovaříme doměkka. Porce alpské polévky posypeme zbylým sýrem. 

Sardinková pomazánka s vejci  

Suroviny: 1 krabička sardinek v oleji, cibule, 4 vejce, 50 g másla, citrónová šťáva, sůl, mletý pepř.  

Příprava: Vejce uvaříme natvrdo, necháme vychladnout, oloupeme a jemně nastrouháme. Sardinky 

necháme okapat, rozmačkáme vidličkou. Máslo utřeme se solí do pěny, přidáme vejce, sardinky, část 

oleje z nich, citrónovou šťávu, pepř a dobře promícháme. Nakonec přidáme nadrobno nakrájenou 

cibuli, promícháme a necháme uležet. 

Okurková limonáda  

Suroviny: 1 salátová okurka, 2 citróny, cukr, sodovka (nebo voda).  

Příprava: Okurku oloupeme, nakrájíme na menší kousky a rozmixujeme. Přidáme šťávu z citrónů 

a sodovku, promícháme a osladíme podle chuti. Okurkovou limonádu podáváme vychlazenou. 

Kalendář akcí – květen – červen 2016 

7. květen 2016 Výlet rodičů s dětmi okolí obce KČT 

15. květen 2016 Dětské sportovní odpoledne Sportovní areál TJ 

20. - 22. květen 2016 Tajný výlet ženy region KČT, TJ 

27. květen 2016 Posezení u táboráku Choboteň KČT 

28. květen 2016 Dětský den  náves u školy KČT 

2. - 5. červen 2016 Prodloužený cyklovíkend Krčkovice KČT 

7. červen 2016 Akademie ZŠ a MŠ Benešov škola ZŠ a MŠ 

24. červen 2016 Posezení u táboráku Choboteň KČT 

červen 2016 Zahájení provozu kempu Podolí SDH 

1. - 5. červenec 2016 
Pánský cyklo zájezd na Jižní 

Moravu a Záhorie 
Jižní Morava KČT 

2. - 16. červenec 2016 Dětský tábor Krčkovice Krčkovice TJ 

9. červenec 2016 
Pietní akt u pomníku Mistra 

J.Husa a Poutní posezení 
Restaurace Slunce Sokol 

7. - 10. červenec 2016 Cyklovýlet nejen ženy Zájezd KČT 

 

Vychází v nákladu 350 výtisků, 

Uzávěrka dalšího čísla bude 13. června 2016, e-mail: lukes@benesovusemil.cz. 

Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz. 


