
číslo 74
    čtvrtletník obce Benešov u Semil    ročník XVI    červen 2022

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

přejí
všechny benešovské spolky

 Tradiční pálení čarodějnic 
aneb po dvouleté pauze opět areál hasičů 

ovládli čarodějové a čarodějky.

Naše články o tradičním pálení čarodějnic 

začínaly většinou větou: „Tak jako každý rok,          

i letos 30. dubna pořádáme tradiční pálení 

čarodějnic“. Opak je však pravdou. Tato tradice si 

dala vynucenou dvouletou pauzu z důvodu 

přetrvávající špatné pandemické situace, na 

kterou si všichni asi moc dobře pamatujeme, a 

jsme zajisté rádi, že se vše pomalu vrátilo do 

starých kolejí. O letošní ročník jsme tedy nepřišli, a 

proto 30. dubna ožil hasičský areál opět nejen 

rejem čarodějů a čarodějek, ale do širokého okolí 

se rozvoněla vůně benešovských sejkor, a rozlehl 

hluk krásného ohňostroje, který si pro nás opět 

připravili naši staří známí Draco Ardens. A musím 

říct, že byl opravdu nádherný. V podvečer si pro 

nás připravily program děti ze základní školy         

v Benešově, pod vedením paní ředitelky Moniky 

Hnídkové, za který jim moc děkujeme, neboť 

nácvik jim zajisté zabral hromadu času a úsilí. 

Děkujeme! 

Děti i dospělé na chvíli zabavil kat, který se do 

Podolí přijel podívat, a vzal si nejen malé, ale           

i velké, do učení jeho řemesla. A ač byl mnohdy 

nekompromisní, tak žádná čarodějnice ani čaroděj 

nakonec na pranýři neskončili, a na večerní velké 

vatře nám také nikdo neuhořel. 

Děkujeme všem, kteří k nám zavítali, pobavili se 

i popili, a v dalším roce se na Vás budeme opět 

těšit!

    Za SDH Benešov u Semil Veronika Slavíková 
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ZPRÁVY Z OBCE
 

Vážení spoluobčané, 

ráda bych pro vás shrnula pár bodů, týkajících 

se naší obce, a informovala vás o průběhu 

důležitých akcí.

Obnova vodovodu 

Jak jste si již všichni všimli, již druhým rokem 

probíhá stavba vodovodu v horním Benešově. 

Celá akce má tři etapy, a v tuto chvíli je 

realizována etapa druhá. Stroje v letošním roce 

můžete nejčastěji potkat v Podskalí. Tato část 

obce je pro podobnou stavbu velice náročná, 

neboť jak všichni víme, je zde všude skála, a to i 

tam, kde ji nejméně čekáte. Zpracovatelská firma 

však pokračuje nad očekávání dobře, a výkopové 

práce budou v nejbližších dnech ukončeny. Co 

nás v souvislosti s touto akcí trápí asi nejvíce, je 

projekt společnosti ČEZ, která slíbila, že se 

stavbou obnovy nízkého napětí začnou v 

polovině letošního roku. Ovšem vzhledem k 

projektové nepřipravenosti, se realizace stále 

oddaluje. S tímto problémem nejvíce souvisí 

obnova povrchů komunikací, které nemůžeme v 

místě jejich stavby obnovovat. Jedná se 

především o cestu okolo hřbitova, Hořeňačku a 

finální povrch na cestě „v rokli“. Zbylé povrchy v 

Podskalí, Podolí a na Převráti, by měli být 

dokončeny v srpnu až září letošního roku. 

Na dokončení bude čekat pouze třetí etapa 

obnovy vodovodu, která se týká výměny 

vodovodu vedoucího v hlavní krajské komunikaci 

v úseku Podskalí až náves, spolu s pár kratšími 

dílčími odbočkami. Vzhledem k současné 

ekonomické situaci, a s přihlédnutím ke stavu 

vozovky, tedy povrchu asfaltu, který je v dobrém 

stavu, Liberecký kraj nehodlá v nejbližším roce na 

jeho obnovu přispět. Jsme tedy v tuto chvíli s 

investorem stavby VHS Turnov dohodnuti, že tato 

třetí etapa bude prozatím odsunuta, a bude 

realizována nejdříve v roce 2024 – 2025.

 Lipová alej a chodník u hřbitova

Koncem měsíce března, v době vegetačního 

klidu, došlo k pokácení pěti lip podél chodníku u 

hřbitova. Lípy byly vlivem špatného prořezu 

poškozeny, a dendrologem doporučeny k 

pokácení, neboť duté kmeny hrozily nebezpečím 

pádu. Obec na tuto akci získala dotaci z 

Libereckého kraje z programu č. 2.1 – Program 

obnovy venkova, dotačního titulu 2 – komplexní 

úprava návsí a náměstí, v hodnotě 156 480 Kč 

(60 % způsobi lých výdajů) .  Celkové 

předpokládané náklady v době podání žádosti 

činily 260 800 Kč.  V rámci dotace bude obnoven 

příjezdový chodník, obnovena výsadba aleje a 

doplněn mobiliář. 

Sběrná místa a kontejnery

Již v roce 2020 jsme započali s administrací 

projektu s názvem „Obec Benešov u Semil – 

Sběrná místa a kontejnery“. V tomto roce jsme 

souběžně zažádali o dotaci Ministerstva 

ž ivotního prost ředí .  Tento pro jekt  je  

spolufinancován Evropskou unií – Fondem 

soudržnosti v rámci operačního programu 

Životního prostředí. Předmětem podpory je 

rozšíření systému separace odpadu na území 

Libereckého kraje. Realizací projektu dojde ke 

zkvalitnění nakládání s odpady.  Dotace 

evropské unie činí 678 810 Kč (85 % způsobilých 

výdajů). Celkové předpokládané náklady na 

projekt v době podání žádosti činily 796 600 Kč. 

V záři roku 2021 jsme započali samotnou 

realizaci toho projektu. V letošním roce budou 

vybudovány zpevněné plochy pod kontejnery v 

Podmošně (u sociálních služeb péče Tereza), v 

Podolí (u zastávky autobusu), na Hradišťatech, 

kde doposud místo s kontejnery chybělo. Dále 

bude v rámci dotace vybudována panelová 
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retrotáborníci roku 2021

plocha pro umístění zavíracích kontejnerů 

nadalší složky tříděného odpadu na pozemku 

obce na Hradišťatech. Na tato a další sběrná 

místa v obci budou umístěny kontejnery ve 

vlastnictví obce, a dojde tak ke snížení nákladů 

na pronájem těchto nádob svozovou firmou. 

Separační systém bude také rozšířen o 

kontejnery na kovy. Dále bude obec disponovat 

velkoobjemovými kontejnery na biodpad, které 

můžeme v rámci nově nastaveného systému 

využívat i pro občany. Jeden z velkoobjemových 

kontejnerů se nám podařilo získat z dotačního 

titulu, který pro nás vybavil Mikroregion Pojizeří, 

spolu s technikou pro údržbu obce - jako je 

křovinořez a sekačka na trávu. 

Projekt odkanalizování obce

Zastupitelstvo obce ve svém volebním období 

soustavně pracuje na vyřešení současné 

nevyhovující situace se správou kanalizace a 

čistíren odpadních vod jak ve vlastnictví obce, tak 

nájemních vztahů, které na našem území působí. 

V květnu letošního roku byla podepsána nájemní 

smlouva k čistírně v bývalé Koloře, která je 

kompletně v majetku společnosti Hybler Invest. 

Po domluvě se správou jejich majetku jsme 

čistírnu přebrali do nájmu, a jsme nuceni začít s 

vlastním provozem. To, že současný stav je 

nevyhovující (zastaralé technologie na čistírnách 

a špatný stav některých úseků kanalizace), je v 

současné době známo nejen nám, ale i odboru 

životního prostředí v Semilech, který má 

samozřejmě za povinnost v podobných 

případech tlačit vlastníky k nápravě. V roce 2021 

rozhodlo zastupitelstvo o zadání vypracování 

studie na odkanalizování obce, kterou pro nás 

vypracovala firma Ekomonitor, s.r.o. Na tuto studii 

navazuje projektová dokumentace, na kterou 

bylo vypsáno výběrové řízení v únoru letošního 

roku. Projekt má prověřit nejen současný stav, ale 

především navrhnout co nejlepší realizační a 

ekonomické řešení pro obec. Projekt byl 

vysoutěžen v částce 3 573 000 Kč, jeho 

zpracování provede zkušená firma na poli 

v o d o h o s p o d á ř s k ý c h  p r o j e k t ů ,  f i r m a  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.  

Další zprávy

Dále pracujeme na projektu bezpečnostní 

situace v Podolí, kde jsme byli tamními občany 

vyzváni k řešení. Díky absenci chodníku v celé 

části Podolí je zde bezpečnostní situace pro 

chodce velmi nepříznivá. Vzhledem k plánované 

opravě Pojizerky v úseku Podolí křižovatka – 

Rybnice, která by měla navázat na současné 

etapy, doufáme, že bude této iniciativě vyhověno, 

a podaří se nám vybudovat chodník. Největší 

problém přestavuje vyřešení majetkových 

poměrů tak, aby byl chodník realizovatelný. I v 

tomto případě doufám, že se vše povede vyřešit 

ku spokojenosti všech.

O dotace bylo žádáno i v rámci činnosti 

výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce Benešov u Semil. A to na dovybavení členů 

zásahovými obleky a dalšími věcnými prostředky 

ochrany, a na úpravu hasičské zbrojnice, kde 

výsledek dotací zatím neznáme, ale doufáme v 

jejich kladné vyřízení. 

Těm, kteří dočetli až sem, přeji klidně strávené 

letní dny plné odpočinku, a čerpání sil na 

podzimní a zimní období. Dětem přeji prázdniny 

plné dobrodružství a odpočinku od učení se 

šťastným návratem do školních lavic. Zkrátka 

minimum bouřek a mnoho slunce po celou dobu 

prázdnin, i do začátku podzimu! A také doufám, 

že se s mnohými potkáme na návsi při příležitosti 

dalšího ročníku Letního kina na návsi, kam vás 

tímto srdečně zvu! 

Za obec Benešov u Semil Veronika Slavíková
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Vážení občané, volby do zastupitelstev obcí 

se konají ve dnech 23. až 24. září 2022. V 

Benešově u Semil se volí v rámci jediného 

volebního okrsku se sídlem Benešov u Semil 

125, 512 06 Benešov u Semil (zasedací místnost 

obecního úřadu). Volební místnosti se otevřou v 

pátek 23. září 2022 ve 14:00 a uzavřou ve 22:00 

téhož dne. V sobotu 24. září 2022 se volební 

místnosti otevřou v čase od 8:00 do 14:00.

 

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 22. 

června 2022 schválilo počet členů zastupitelstva 

pro komunální volby na 15 členů.

 

Hotové kandidátky sestavené pro komunální 

volby v roce 2022 bude možné najít na stránkách 

www.volby.cz. Volební lístky obdrží všichni voliči 

před termínem voleb. 

Jakmile se uzavřou volební místnosti, začne 

sčítání hlasů volebními komisemi, a odesílání 

výsledků do Českého statistického úřadu, který 

bude postupně uvolňovat konečné výsledky 

komunálních voleb v jednotlivých obcích. 

Na základě výsledků se v obcích sestavují 

nová zastupitelstva. Vedení obce, včetně 

starosty, je zvoleno na ustavujícím zastupitelstvu. 

Ustavující zasedání nově zvoleného 

zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta 

obvykle do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání 

návrhu soudu na neplatnost voleb nebo 

neplatnost hlasování.  Pokud to nové 

zastupitelstvo umožní, původní starosta může 

vykonávat svou funkci až do doby zvolení 

nového.

Základní informace ke komunálním volbám v září 2022 

Rozpis 4 -týdenního vývozu popelnic v  roce 2022  

Vážení občané,  

ti z vás, kteří jste zvolili měsíční vývoz popelnic , dodržujte následující termíny.  

Děkujeme.  

1. 18. března 2022  
 

7. 2. září 2022  
 

2. 15. dubna 2022  
 

8. 30. září 2022  
 

3. 13. května 2022  
 

9. 28. října 2022  
 

4. 10. června 2022  
 

10. 25. listopadu 2022  
 

5. 8. července 2022  
 

11. 23. prosince 2022  

6. 5. srpna 2022  
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Letní a podzimní sportovní pozvánky

Přinášíme sportovní pozvánky na každoroční 

letní a pozimní akce pořádané Tělovýchovnou 

jednotou Benešov u Semil.

Běh na Zlaté návrší

Společně s TJ Sokol Benešov připravujeme 

každoroční tréninkový výběh z Benešova u Semil 

na Zlaté návrší s cílem u mohyly Hanče a Vrbaty. 

Plánovaným termínem je neděle31. července se 

startem v ranních hodinách od sportovního 

areálu v hořením Benešově. 

Dětské sportovní odpoledne

V sobotu 3. září 2022 v odpoledních hodinách 

proběhne ve sportovním areálu Benešov u Semil 

další roční dětského sportovního odpoledne. Pro 

děti od předškolního věku do 9. třídy je připraveno 

tradiční sportování v podobě lehkoatletického 

víceboje (sprint, skok daleký, hod míčkem, 

t ro jskok snožmo, hod medic imbálem, 

vytrvalostní běh). Přiveďte své děti, ať si 

zasoutěží, zasportují nebo jen vyzkouší nové 

sportovní disciplíny. Drobné věcné ceny a 

občerstvení budou připravené pro všechny 

zúčastněné.

Benešovská osmička

Na sobotu 1. října je připraven 48. ročník 

přespolního běhu pro všechny kategorie.            

V sobotu odpoledne nejdříve od 13,30 hodin 

„Hořeňačce“ poběží žactvo od prvních do 

devátých tříd na tratích od 400 do 1200 metrů. 

Následují na dráze ve sportovním areálu běhy 

předškolních dětí na 50 a 100 metrů. Po 

vyhlášení dětských běhů bude v 15 hodin 

společně odstartován běh mužů, veteránů, žen 

na 8000 metrů a dorostu, žen na 2250 metrů        

v okolí obce. V Benešově si zazávodí celá rodina 

- od 1 roku do 99 let! 

Benešovský maratón - letos bez 

maratonu

Druhou říjnovou sobotu (8. října 2022) se 

pokračuje tzv. Benešovský běžecký podzim 34. 

ročníkem silničního běhu v údolí Jizery – 

ENERVIT Benešovským maratónem a 

půlmaratónem Pojizeřím. Původně maratónský 

běh, ke kterému před 14 lety přibyl běh na 

poloviční vzdálenost, se před čtyřmi roky rozrostl 

o stále populárnější běh na 10 kilometrů. Letošní 

ročník ovšem bude díky probíhajícím stavebním 

pracím v Rybnicích ochuzen o maratónský běh, a 

poběží se pouze půlmaratón a desítka. Vše 

ostatní ovšem zůstane zachováno, společné 

zázemí v Benešově-Podmošnou, společný start 

v 11,15 hodin i bohatá nabídka občerstvení pro 

závodníky, doprovod i diváky. Benešovský závod 

je každoročně vhodný pro začínající běžce           

i zkušené závodníky. Těšíme se na shledanou!

Aktuální informace o všech uvedených akcích 

budou postupně zveřejněné na internetových 

stránkách obce www.benesovusemil.cz.

Zprávy z TJ

Sokol Benešov a TJ Benešov u Semil Vás tímto 
zvou na 21. ročník

Běhu na Zlaté návrší 2022
„Lyžařovo letní trápení „

Datum: neděle 31. července 2022

Start: 8,00 hodin, hromadný od sportovního 
areálu Benešov u Semil, startovné 50,- Kč

Cíl: mohyla Hanče a Vrbaty na Zlatém návrší

Trasu si každý volí sám!! Tato akce je především 
pro zkušené horské běžce!!

Délka běhu: cca 27 km, převýšení cca 1400 m. 

Občerstvení: doprovodné auto s občerstvením 
(nápoje a vlastní občerstvení) na vybraných 
místech na (Škodějov, Roprachtice, Horní 
Dušnice) a v cíli (Zlaté návrší).

Servis a doprovod: doprava základních věcí do 
cíle, zpětný odvoz zajištěn (po domluvě).

Bližší INFO: Roman Lukeš, tel. 777 217 237, 
Jan Martinec, tel. 705 228 042, 

www.benesovusemil.cz
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TJ Sokol Benešov u Semil ve spolupráci s 
Obecním úřadem v Benešově u Semil

pořádá

      TRADIČNÍ POUŤOVÉ 
OSLAVY

s hudbou a tancem v restauraci „Slunce“- 
v divadelním sále v hořením Benešově 

 a
      vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana 

Husa u hřbitova v Benešově u Semil

Pouťové oslavy a vzpomínkový akt se 
uskuteční v ÚTERÝ

 

5. července 2022 od 16.00 hod. 

u pomníku mistra Jana Husa

PROGRAM:
1) od 16.00 hodin u pomníku mistra Jana Husa 
u hřbitova v Benešově u Semil krátké 
vzpomínkové vystoupení pana faráře s hudbou 
v podání kapely „Semilská 12“

2) od 17.00 hod. k tanci a poslechu hraje 
„Semilská 12“ v divadelním sále restaurace 
„Slunce“ v hořením Benešově u Semil při 
příležitosti konání tradiční pouti v Benešově     
u Semil.

Srdečně zveme všechny spoluobčany, 
příznivce dechové hudby, pěkných písniček

 a tance

TJ Sokol Benešov u Semil pořádá

již tradiční 

24. ROČNÍK POUŤOVÉHO 
TURNAJE 

V MINIKOPANÉ

v neděli 17. července 2022

 ve sportovním areál Sokola Benešov 
v hořením Benešově - travnaté hřiště

 8.30 - 9.00 hod. losování 
9.00 hod. zahájení turnaje

Startovné 300,-Kč za celé družstvo – bude 
použito na ceny a občerstvení.

Pořadatelé: Jan Martinec tel. 705 228 042, Josef  
Hádek 721 360 763.

Přihlášky písemně se zaplacením startovného a 
soupiskou hráčů včetně označení kapitána 

družstva - nejpozději do čtvrtka 
14. července 2022 

u kteréhokoliv uvedeného pořadatele.

Technická ustanovení:
a)  hraje se podle pravidel malé kopané
b)  rozhodčího deleguje poražené družstvo,   
     rozhodčí má vždy pravdu, může vylučovat  
     obdobně jako v hokeji (na 1-2 minuty)
c)  počet hráčů je 4 v poli a 1 brankář
d)  systém soutěže bude určen podle počtu 
     přihlášených družstev
e)  střídání hráčů se neomezuje –  hráči musí být 
     na soupisce
f)   za 1.-3. místo budou věcné ceny
g)  případné protesty s poplatkem 100,-Kč, o 
     protestu rozhoduje hlasování kapitánů  
     družstev
h)  každý startuje na vlastní nebezpečí
i)   pro omezení možných zranění se nehraje s 
     ostrými tvrdými špunty na kopačkách

Na sportovní zápolení se těší 
pořadatelé ze Sokola Benešov u Semil

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



strana 7

Sportovní zprávy ze školy
Po dvou letech různých zákazů, příkazů a 

opatření jsme se opět mohli zúčastnit 

Atletického trojboje. Tento závod se skládá z 

běhu na 50 metrů, skoku dalekého a hodu 

kriketovým míčkem.  Každý výkon je 

obodován a součet určuje pořadí v kategorii. 

První čtyři závodníci postupují do dalšího kola.

26. května odjelo na okrskové kolo              

v Semilech 16 benešovských závodníků.         

V konkurenci základních škol ze Semil, školy   

z Lomnice nad Popelkou, Libštátu a Košťálova 

se naši žáci neztratili a vybojovali tři postupová 

místa do okresního kola.

Šimon Kasan, 

1.třída – 1. místo: 50 m -9,0 s; dálka – 320 cm; 

míček 17 m

Klára Doležalová, 

3. třída - 2. místo: 50 m – 8,1 s; dálka - 310 cm; 

míček – 13 m

Adéla Lukešová, 

5. třída – 3. místo:  50 m – 8,2 s; dálka - 344 cm; 

míček – 27 m.

Velmi pěkného umístění dosáhly i Františka 

a Doubravka Svobodovy, které shodné 

obsadily 5. místo, tj. první nepostupové. 

Hned druhý den 27.května jsme se vypravili 

na okresní kolo, které se za soustavného deště 

střídaného s lijákem konalo v Turnově.  A opět 

se dařilo. Šimon Kasan byl třetí /8,8s; 307 

cm, 19,28m / a získal nominaci do krajského 

kola. Adéla Lukešová obsadila krásné 7. místo 

/ 8,3s; 351 cm; 28,84m / a Klára Doležalová 

místo 12. / 8,8s; 303 cm; 15,60m /. 

     Povzbuzeni takovým úspěchem jsme 

plni očekávání odcestovali na krajské finále, 

které se uskutečnilo 2. června v Turnově. Za 

krásného počasí ukázal Šimon, kdo je ten den 

nejlepší. Vyhrál s náskokem 108 bodů před 

druhým v pořadí / 8,5 s; 323cm; 22,07 m /.

     Děkuji všem dětem, které vzorně 

reprezentovaly naši školu, a přeji nejen jim, 

aby měly radost z pohybu.                                                                                               

                                              Jitka Lampová                                                               

       

      



Prodloužený CYKLOVÍKEND v 

Krčkovicích se vydařil

Další ročník cyklo víkendu v Krčkovicích je 

za námi a pevně věřím, že mohu za všechny 

zúčastněné napsat, že se vydařil.

Počasí vyšlo na jedničku a každý si tak mohl 

trasy Českým rájem a okolím naplánovat a 

užít, jak mu nejlépe vyhovovalo.

Táborové občerstvení se ukázalo jako velmi 

prozíravý nápad, a zejména zásoby piva 

musely být v průběhu pobytu operativně 

doplněny. Vždyť co je po dlouhých kilometrech 

v sedle kola lepší než pozvednout ke rtům 

orosenou sklenici dobrého moku.

Sobotní večer nám u táborového ohně, 

který vesele plápolal celou dobu pobytu, 

zpříjemnila kromě piva i country kapela, se 

kterou si mnozí zapěli známé písně.

Bezesporu největší pochvalu letošního 

ročníku si právem zaslouží kuchař Pepa a jeho 

paní, kteří se o nás po celou dobu pobytu 

vzorně starali. Večeřeli jsme samé dobroty, a 

ranní vstávání vždy zpříjemnil fakt, že v 

„divoké“ přírodě stanového tábora nás čekala 

luxusní snídaně formou švédského stolu.

Je tedy výbornou zprávou na závěr, že i 

příští rok od čtvrtka 8.6. 2023 se můžeme těšit 

nejen na nové zážitky cyklistické, ale též na 

Pepovo umění kulinářské.

Tak za rok zase v Krčkovicích AHOJ!                                              

Jiří Medek 

Jak to šlape v KČT
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Letošní Dětský den proběhl v mysliveckém 

areálu MS Jizera v Benešově u Semil 28. května.  

Zúčastnilo se ho 65 dětí z Benešova u Semil a 

okolí.

Počasí bylo nejprve uplakané, ale s příchodem 

13:00 hodiny vykouklo slunce a hezké počasí 

vydrželo po celou dobu. Pro děti byla připravena 

naučná stezka s úkoly a vědomostmi o přírodě, 

zvířatech a rostlinách. Po skončení naučné stezky 

si mohly děti opéci uzeninu na ohni, kterou dostaly 

zdarma včetně limonády. Pro dospělé byl uvařen 

zvěřinový guláš, točené pivo, domácí koláče a jiné 

občerstvení. Akce probíhala v lese a přilehlé louce, 

děti se vyřádily a celkově vládla velice příjemná 

atmosféra. 

                                        Za MS Václav 

Špiroch

Dětský den 2022 - tentokrát u myslivců

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V HASIČSKÉM AREÁLU V PODOLÍ A

8. ročník týmové soutěže

 

KDY: sobota 27. 8. 2022

  KDE: Hasičský areál Podolí 

 
V KOLIK HODIN: 15:00 

 

Veškeré informace k vaření budou zveřejněny v předstihu před konáním akce, ale již nyní si můžete zarezervovat místo u kotlíku

Po skončení vaření následuje večerní zábava na letním parketu. K tanci a poslechu zahrají Konverze Band.

PŘIHLÁŠKY TÝMŮ (a případné dotazy) PŘIJÍMÁME DO 25.8.2022 na tel. 724 180 025, nebo na emailu 
slavikova23@seznam.cz

(POZOR POČET MÍST U KOTLÍKŮ JE OMEZEN!!!)
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Při procházce přírodou můžete narazit na 

hmyzí krasavce, které nelze přehlédnout. 

Málokterý brouk nás dokáže zaujmout ale ten, 

který svými kovově lesklými krovkami na sebe 

poutá pozornost, toho nepřehlédneme, a 

začneme ho obdivovat a prohlížet si ho 

podrobněji.  Dokud si nečichnete. Dotýkat se 

ovšem jen na vlastní nebezpečí.

Puchýřník lékařský je okolo jednoho a půl 

centimetru dlouhý brouk. Jeho protáhlé tělo je 

kryto poměrně dlouhými krovkami, takže na první 

pohled běžného pozorovatele ani nenapadne 

spojovat ho s majkami – podivnými zavalitými 

brouky s krátkými krovkami. Stejně jako ony, i 

puchýřník patří do čeledi majkovití, což jsou 

brouci vylučující sekret obsahující jedovatou 

látkou kantharidin.

Dospělí jedinci puchýřníka lékařského se 

vyskytují především na teplých stanovištích. 

Často je můžeme vidět, jak ve velkém množství 

okusují listy listnatých stromů např. jasanu, 

ptačího zobu, vrby, zimolezu nebo šeříku. Masový 

výskyt těchto brouků lze odhalit také pomocí 

čichu, protože jimi vylučovaný sekret silně 

zapáchá po pižmu. 

Zajímavé je, že kantharidin vylučují pouze 

samci puchýřníka. Během páření, které obvykle 

probíhá v červnu, ho předávají samičce, a ta ho 

dále přenáší na vajíčka. Vylíhlé larvy jsou 

označovány jako tzv. triungulini, a jejich hlavním 

úkolem je samostatně vyhledat hnízdo 

samotářské včely a proniknout do něj. Zde se pak 

živí medem a včelím plodem. Po několika dalších 

svlékáních se larva zakuklí a po proměně v 

dospělého brouka opouští včelí hnízdo. 

Dalším krasavcem v přírodě je střevlík 

zlatolesklý, který patří k větším druhům našich 

střevlíků. Střevlík zlatolesklý je dokonalý predátor 

s mimořádným apetitem. Denně spotřebuje více 

potravy, než kolik sám váží, přičemž jeho kořistí 

jsou zpravidla slimáci, žížaly, ale také jiní brouci a 

další bezobratlí. Jako většina střevlíkovitých patří 

i střevlíci zlatolesklí k velice užitečným broukům.

Střevlík zlatolesklý vytváří řadu geografických 

ras a barevných odchylek. Jeho zabarvení je 

opravdu velice variabilní, a mění se od zeleně 

zlatavých tónů až po měďově červené. Nápadné 

jsou jeho červenohnědé až rezavě červené 

holeně. Protáhlé tělo je kryto pevnými 

žebrovanými krovkami.

 

Střevlík zlatolesklý dorůstá délky 18 až 28 mm. 

V naší krajině se objevuje od dubna do září, mladí 

brouci se rodí koncem července. V jarních 

měsících se tak setkáváme s dospělci, kteří se 

narodili předchozího roku a přezimovali. 

Například v mechu, starých pařezech, pod kůrou, 

padlými kmeny i kameny a v dalších přirozených 

úkrytech.

                           Za KŽP a MS  Václav Špiroch        
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Zprávy od KULTURNÍKŮ

Desátý Benešovský Bloudil

Benešovský Bloudil již po desáté prověřil 

dovednosti a výdrž všech 49 letošních 

účastníků. Ti se rozdělili do 13 družstev ve 

dvou kategoriích dle jejich sil na turisty a 

závodníky. 

Tentokrát si pro ně partička z CK Bambuča, 

která opustila po dlouhé spolupráci benešovské 

turisty, a spoluzaložila spolek Kulturníci, 

připravila trasu dlouhou okolo 16  a 20 kilometrů. 

Ta vedla přes Příkrý, semilský golf, občerstvení u 

borovice na Bystré, hasičský areál v Podolí až do 

restaurace Slunce. Na těchto šesti etapách 

čekalo na účastníky spoustu zajímavých 

disciplín. Například střelba, lezení zakončené 

sjezdem lanovou kladkou, překonání Jizery na 

raftu a spoustou dalších vědomostních a 

dovednostních úkolů. Na čtvrtém kontrolním 

stanovišti bylo již tradičně pro všechny 

připravené občerstvení v podobě špekáčků piva 

a limonády.  Po úspěšném zdolání všech 

nástrah a úskalí došlo v restauraci Slunce k 

závěrečnému vyhodnocení a předání cen. Celá 

akce byla zakončena příjemným posezením s 

muzikou.

Doufám, že si všichni po delší pauze Bloudila 

užili aspoň tak, jako my, a že se i s novými 

zájemci o dobrodružnou turistiku uvidíme příští 

rok, a i při našich dalších akcích.

Bohatou fotodokumentaci najdete na 

facebookové stránce Kulturníků a na stránkách 

obce.

Za Kulturníky Tomáš Bachman 

Před každou vydařenou akcí je potřeba, 
aby organizátoři dali „hlavy dohromady” - 

Honza Klikar a Tomáš Bachman při plánování trasy.

OKRESNÍ : PŘEBOR
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA

KROBOT : VETCHÝ : SOBOTA : NOVOTNÝ : NOHA : KIKINČUK : POKORNÁ

VE FILMU JANA PRUŠINOVSKÉHO

Pátek 8. 7. 2022 od cca 21:15h

občerstvení zajištěno

LETNÍ KINO na návsi
v Benešově u Semil

Pořádají Kulturníci z.s. ve spolupráci 
s kulturní komisí obce                              

Akci podpořila 
MAS Brána do Českého ráje z.s.

 

   

 



obtížnost 4

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 144 znamená, 

že na první řádek ve čtvrtém sloupci patří č. 4).

Letní cuketová polévka 

VLÁĎŮV TIP

Ingredience

·2 malé cukety

·2 střední mrkve

·1 cibule

·1 kvalitní klobáska

·kousek másla

·pažitka

·česnek na dochucení

·sůl a pepř

Postup přípravy

Rozehřejte máslo a zpěňte na něm nadrobno nakrájenou cibuli. Kdo má rád zahuštěné polévky, může 

právě teď přidat i trochu mouky. K cibuli přidejte nahrubo nastrouhanou mrkev a nadrobno nakrájenou 

uzeninu. Promíchejte, ochuťte špetkou soli a trochou pepře. Zalijte vodou nebo připraveným 

zeleninovým či masovým vývarem. Povařte deset minut. Přidejte nahrubo nastrouhanou cuketu. Ideálně 

i se slupkou. Nakonec prolisovaný česnek a promíchejte. Povařte ještě dalších pět až deset minut. 

Nejlepší je, když cuketa zůstane trochu křupavá, když ji nerozvaříte.

Na talíři ozdobte nasekanou pažitkou nebo čerstvou petrželovou natí. Dobrou chuť.

úloha s diagonálami

Nápověda: 144, 661, 553, 699, 947, 462, 446, 498, 645, 968, 166, 119, 
289, 839, 759, 197, 992, 812, 618, 774, 384, 914, 234, 338, 258, 788, 
828, 272, 582, 632, 433, 673, 537, 526, 477, 887, 217, 415, 575, 727.  
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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.
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