číslo
čtvrtletník obce Benešov u Semil

ročník XVI

75

září 2022

Krásné svátky vánoční
a do příštího roku hodně zdraví, pohody a spokojenosti
přejí
všechny benešovské spolky
Zprávy z obce
Koncem září bylo ukončeno čtyřleté volební

Krátce ještě připomeneme, co se v obci událo

období minulého zastupitelstva, a nyní již známe

za letní i podzimní měsíce. V létě jsme se dvakrát

jména nových zastupitelů, kteří budou pro obec

sešli na návsi u příležitosti promítání letního kina,

pracovat následující čtyři roky. Tímto bych ráda

které pro vás druhým rokem přichystala kulturní

všem zastupitelům za jejich práci poděkovala.

komise obce ve spolupráci s Kulturníky a hasiči,

Těm, kteří se rozhodli do dalšího období již

počasí v obou případech přálo a přilákalo mnoho

nekandidovat, děkuji za jejich čas a svědomitý

diváků. Druhý termín i ty nejmenší, kterým byly

přístup k práci zastupitele. Těm, kteří svou

promítnuty dva díly večerníčkové verze Pata a

kandidaturu obhájili, nebo se stali nově zastupiteli

Mata. Všem organizátorům děkuji, a dík patří i kinu

gratuluji, a přeji pevné nervy a mnoho úspěchu ve

Jitřenka za zapůjčení nafukovacího plátna, a v

výkonu této nelehké funkce.

jednom případě i dataprojektoru.

(pokračování)

ZPRÁVY Z OBCE

obce, státu či úřadu, v krajním případě věcným
břemenem. Ti, kteří měli pozemky rozprostřeny

V září byla dokončena revitalizace prostoru před

v rámci celého území, mohli požadovat jejich

hřbitovem. Byl zbudován nový chodník, schody

scelení v jednu parcelu, nebo naopak rozdělení

ze silnice a chodník podél hřbitovní zdi. Dále

vlastnických podílů na samostatné parcely.

byla obnovena výsadba stromořadí a doplněn

V rámci pozemkových úprav je řešen i tzv. plán

mobiliář.

společných zařízení, který reflektuje návrh

Nyní schází ještě doladit pár neduhů, jako je

cestní sítě. Jsou do něj navrženy plochy pro

zábradlí u schodů, solární lampy a nechat dorůst

odvodňovací příkopy, které by měly napomoci

trávník. Na svých místech jsou umístěny lavičky

při přívalových deštích, ovlivňujících především

z pokáceného lipového dřeva. Doufáme, že si

příval vody do Podskalí nebo na Muchov.

jich v nadcházejícím podzimu za slunečných dní

Jednání v majetkových otázkách není nikdy

ještě chvilku užijete, a budou sloužit k

jednoduché. Ne každý vlastník s pozemkovou

příjemnému posezení. Dále byla vytvořena

úpravou souhlasí, ne každý je ochoten takto

štěrková parkovací plocha, která zde chyběla.

dlouhý proces všech jednání absolvovat, a ne

Tu doufám budou hojně využívat návštěvníci

každý následně souhlasí s navrženým řešením,

hřbitova, případně sportovního areálu, a

jedná se o proces dlouhodobý. Na červencovém

nebudou muset parkovat na silnici.

zastupitelstvu byla odsouhlasena upravená

Určitě se hodně z vás ptá, jak to vypadá s

verze plánu společných zařízení.

opravou cesty mezi Benešovem a Příkrým.

V červenci byli všichni vlastníci vyzváni

Jednání o majetkovém vypořádání cesty je již

k závěrečnému připomínkování nového

několik let předmětem pozemkových úprav.

uspořádání pozemků, a v srpnu byla vzhledem

Pozemkové úpravy jsou poměrně složitým

k naplnění všech právních podmínek celá

procesem, v rámci kterého se ve veřejném

pozemková úprava uzavřena. Nyní je vyhotoven

zájmu prostorově a funkčně uspořádávají

podklad pro obnovu katastrálního operátu, na

pozemky, scelují se nebo dělí. V Benešově se v

jehož základě dojde k přepisu vlastnických práv

rámci pozemkové úpravy řešila primárně otázka

katastrálním úřadem. Jak toto všechno souvisí

zpřístupnění všech pozemků jednotlivých

s opravou cesty? Cesta k Příkrému, která nyní

vlastníků a uspořádání vlastnických práv.

má šest vlastníků, připadne do vlastnictví obce

Současně se jimi zajišťují podmínky pro

a bude možné sehnat finance na její obnovu.

zlepšení životního prostředí, ochranu a

Na základě schváleného návrhu

zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a

pozemkových úprav stanoví pozemkový úřad po

zvýšení ekologické stability krajiny. V praxi to

dohodě se sborem zástupců, místní

znamená, že všichni vlastníci v obvodu

samosprávou, a se zřetelem na finanční

pozemkové úpravy budou mít zajištěnou cestu

zajištění postup realizace pozemkových úprav.

Společná zařízení, tedy cesty, odvodňovací
ke
svému pozemku, ať už po cestě ve vlastnictví
_____________________________________________________________________________________________________________________
Periodický tisk územního samosprávného celku „Benešovské noviny“, evidenční číslo MK ČR E 23511, vychází čtyřikrát ročně v Benešově u Semil.
Vydává Obec Benešov u Semil, č. p. 125, 51206, IČO 00278017. Uzávěrka tohoto čísla byla 30. 9. 2022 a další číslo vyjde v prosinci 2022.
Fotograﬁe: archiv Obec Benešov u Semil, archivy jednotlivých spolků.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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příkopy a podobně, jsou nejčastěji realizována
z prostředků Programu rozvoje venkova,
Operačního programu životní prostředí,
případně z vlastních zdrojů obce. Vzhledem
k tomu, že jsme se nyní ocitli na samém konci
procesu, doufáme, že vše již proběhne bez
komplikací a odvolání, a bude možné v nejbližší
době začít s realizací nové cesty. Současný stav
je prakticky nesjízdný a byla by škoda přijít
o takto významnou spojku mezi naší obcí
a Příkrým.
Tomu, kdo se pročetl až na konec tohoto
sdělení, přeji příjemně strávený podzimní čas,
listí se nám již barví do zlata a já doufám, že nás
ještě čeká hezké babí léto plné sluníčka, než
naši obec přepadne zimní čas.
Veronika Slavíková

Další zprávy z obce
Vážení spoluobčané,

etapách v delším časovém úseku logickou

jak jste již byli v minulosti informováni, obec

návaznost. První projektovaná etapa se týká

Benešov u Semil zadala zpracování projektové

Podmošny, Podskalí a části horního Benešova.

dokumentace, která řeší odkanalizování obce. Jak

Postupně se však s touto činností setkáte ve všech

jistě víte, obec je provozovatelem současné

částech Benešova. Rádi bychom vás touto cestou

stokové sítě a čistíren odpadních vod, které

poprosili o součinnost s projekční firmou

potřebují po mnoha letech řádnou údržbu

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, s.r.o. (VRV,

a uvedení jejich stavu do stavu vyhovujícímu

s.r.o.), kteří se již po obci pohybují v rámci

současným předpisům. Dále bylo přihlédnuto

průzkumných geologických a geodetických prací.

k dotazníkovému šetření, které proběhlo již v roce

Řada domácností bude v nejbližší době obeslána

2019, a bylo součástí sestavení Plánu rozvoje

dopisem, který bude obsahovat informace

obce. V tomto dotazníkovém šetření dostalo

o dotčených pozemcích a souhlas vlastníka

vybudování kanalizace značnou prioritu, neboť

pozemku s realizací akce. Budeme rádi, pokud

právě tato část infrastruktury zde obyvatelům

projektantům sdělíte všechny potřebné informace

chybí. Vzhledem k tomu, že tato obnova s sebou

i připomínky k projektové dokumentaci. V případě

ponese nemalé finanční prostředky na výstavbu

dotazů se můžete obracet jak na starostku obce, či

nové čistírny či napojení na čistírnu v Semilech,

samotné projektanty, kteří vám odpoví na vaše

zadalo zastupitelstvo zpracování kompletní

dotazy, a věřím, že najdeme společné řešení.

dokumentace pro celou obec tak, aby v budoucnu
měla veškerá výstavba, která bude probíhat po

Za obec Benešov u Semil Veronika Slavíková
retrotáborníci roku 2021
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Volební účast

48,62 %

Kandidátní listina

číslo

Platné hlasy

Počet
kandidátů

Hlasy

název

abs.

1

SDH Benešov u Semil

2

Radek NESVADBA

3
4

v%

4 353

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

1 561

35,86

15

4 353,00

35,86

5

87

2

1

290,2

29,97

0

TJ Benešov u Semil

1 597

36,69

15

4 353,00

36,68

6

KČT Benešov u Semil

1 108

25,45

15

4 353,00

25,45

4

Složení nového zastupitelstva obce
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

Hlasy
věk

abs.

Pořadí
v%

zvolení

1

SDH

1

Slavíková Veronika Mgr.

32

188

12,04

1

1

SDH

3

Holan Filip

31

185

11,85

2

1

SDH

4

Hádek Ondřej

34

130

8,32

3

1

SDH

2

Houha Jaroslav

43

120

7,68

4

1

SDH

5

Václavík Luděk Ing.

55

99

6,34

5

3

TJ

2

Špiroch Václav

50

152

9,51

1

3

TJ

1

Lukeš Jiří Ing.

50

133

8,32

2

3

TJ

6

Novák Jaroslav

58

130

8,14

3

3

TJ

8

Lampová Hana Mgr.

38

125

7,82

4

3

TJ

7

Lukeš Roman

52

119

7,45

5

3

TJ

4

Kučerová Nikol Mgr.

33

117

7,32

6

4

KČT

2

Nováková Lenka MUDr.

54

118

10,64

1

4

KČT

3

Matěchová Alena Bc.

57

106

9,56

2

4

KČT

1

Plecháč Vladimír

54

99

8,93

3

4

KČT

7

Bís Ladislav Ing.

52

90

8,12

4

Ve dnech 23. – 24. 9. 2022 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce. Do 7. 10. 2022 bylo možné
učinit návrh na platnost voleb. Dle informací na stránkách https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-vhradci-kralove, ze dne 10. 10. 2022, byly Krajskému soudu v Hradci Králové podány dva návrhy na
neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta v souvislosti s konáním
voleb do zastupitelstva obce Benešov u Semil. Tento návrh byl podán z důvodu domněnky o možné
chybě ve sčítacím archu. Soud obě námitky zamítl. Výsledky voleb jsou platné.
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Zprávy z TJ
Vydařené sportovní odpoledne
V sobotu 3. září 2022 proběhl ve sportovním
areálu další ročník Dětského sportovního
odpoledne. Pořádající TJ Benešov připravila
tradičně odpoledne v podobě atletického víceboje.
Pro dětské a žákovské sportovce čekal sprint
na 50 metrů, skok daleký, trojskok z místa, hod
míčkem, hod medicimbálem (obouruč) a
závěrečné delší běh na 100-500 metrů (dle věku).

Další příležitost budou mít mladí i starší
sportovci na začátku října při Benešovské
osmičce (1. října) a Benešovském půlmaratónu a
desítce (8. října). Děkujeme všem zúčastněných
za předvedené výkony a pořadatelům za pomoc.
Akce se uskutečnila s podporou Obce Benešov u
Semil. Těšíme se na shledanou při dalších akcích
Za příjemného počasí babího léta se zúčastnilo
cca 40 dětí ve věku od 2 do 15 let. Při závěrečném
vyhlášení byly pro každého připraveny drobné
věcné ceny, vítězové byli určeni dle získaných

pod hlavičkou TJ Benešov u Semil.
Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil

Všichni členové (již dnes)

bodů. Absolutními vítězi, kteří dosáhli nejvyššího

bývalého zastupitelstva děkuji paní

počtu bodů napříč kategoriemi (při zohlednění

starostce Veronice Slavíkové

věku) se stali Klára Doležalová a Matyáš

za čtyřletou práci

Tomášek. Gratulujeme! Ve skutečnosti se ale

pro obec Benešov u Semil.

vítězi stali všichni, kdo přišli (včetně rodičů a
doprovodu) a s chutí si zasportovali.

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE
nově zvoleného zastupitelstva
se bude konat

v úterý 28. října 2022
v 19 hodin
Zveme všechny občany.
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TJ Sokol Benešov u Semil
Za Pepou Hádkem

Jedna z nich je však zvlášť citlivá, a to bratrův

Bohužel 11. srpna 2022 ve věku 69 let

telefonát o smrti Josefa Hádka. Vyrůstal a

zemřel Pepa Hádek, sportovec tělem i duší,

dospíval jsem v Podolí, a je-li někdo, s kým je

neúnavný organizátor, skvělý kameraman, též

toto období spojeno, je to právě on.

muzikant, cyklista, člen výboru TJ Sokol a

Nevzpomínám si na žádnou akci, která by se

pokladník.

konala bez jeho účasti nebo by jím nebyla

Jako sportovec díky své tréninkové píli po

přímo organizována - od skautských výprav,

desítky let dosahoval velmi dobrých výsledků,

hudebních produkcí, filmování či sportu. Ten

a to jak ve všech druzích letních běhů, tak i v

byl mou hlavní celoživotní zálibou, jejíž

bězích na lyžích. Ještě letos na podzim aktivně

prvopočátek je s Pepou nerozlučně spojen. Byl

spolu organizoval turnaj v minikopané a Běh na

to on, kdo vymyslel, že po obědě poběžíme od

Zlaté návrší. Zúčastnil se celé řady světových

Matěchů maraton. Pepa Tůmů nám na motorce

dálkových zimních běhů jako např. Vasuv běh

změří, kde se máme otočit. Taky ho napadlo, že

ve Švédsku – 90 km, K”onig-Ludwig lauf 55 v

by nebylo od věci, zkusit tehdejší novinku -

Německu, Bieg Piastov 50 v Polsku,

železného muže. Jen doprava z Neratovic do

Marcialongu 54 v Itálii, Bielou stopu 50 na

Stochova u Kladna na kolech s batohy byla

Slovensku. Jizerské 50 a Krkonošské 70 jezdil

sportovním výkonem. Plavání bylo pro kluky od

a organizoval pro ostatní pravidelně.

Jizery spíš boj o holý život. A lyžování - kdo
dával dohromady 10 dobrodruhů na
Krkonošskou 70 a po večerech dělal stopy
Benešovské 15? Vše dělal s radostí, šibalským
úsměvem bez jakýchkoli ambicí na odměnu.
Bavila jej vždy spíš samotná akce než jeho
individuální výsledek v ní. V tomto smyslu to od
něj bývala někdy tak trochu provokace: „Co
takhle zkusit ještě toto?“

Dovolím si zde uvés příspěvek Zbyňka
Zellera, též výborného sportovce, který nejlépe
vystihuje osobnost Pepy:
Vzpomínka na Magika
Jsem ve věku, kdy mě častěji zasahují
informace o odchodu známých z tohoto světa.
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Skupina DRÁTY ve složení (zleva): Míra Matěcha, Jirka Šimek, Kamil Farský a Pepa Hádek

Zprávy od hasičů
Co se událo u hasičů?
Od posledních novin opět hasičský areál ožil
několikrát, a to nejen v rámci soukromých akcí,
kdy v areálu během prázdnin proběhlo několik
dětských hasičských letních táborů přátelských
sborů, kteří k nám jezdí již několik let, oslav a
svateb. Ke konci školního roku bylo
naplánováno tradiční rozloučení se školním
rokem pro děti ze základní a mateřské školy,
které mělo v posledních letech takzvaně
kovidovou pauzu. Letošní ročník zhatilo počasí,
od ranních hodin panovalo deštivé počasí.
Program jsme tedy po poradě s velitelem
výjezdové jednotky Petrem Vlachem přesunuli
do hasičské zbrojnice, kde si děti prošly
techniku, vyzkoušely veškeré vybavení a
nakonec došlo i na práci s vodním proudem. Pro
děti bylo přichystáno občerstvení, kdy jsme si
přímo před hasičskou zbrojnicí opekli špekáčky
na přenosném ohništi a pochutnali si na něčem
sladkém.
Poslední prázdninovou sobotu jsme se opět
po roce sešli v našem hasičském areálu v Podolí
na akci již tradičního vaření v kotlíku. Letošní
ročník provoněla vůně zahraniční kuchyně, a
v kotlíkách bylo navřeno chilli con carne, tradiční
texaský pokrm, který často bývá přisuzován
kuchyni mexické. Jak název napovídá, jedná se
o pikantní pokrm s papričkami chilli, kvalitním
hovězí, vepřovým nebo skopovým masem,
a spoustou dalších výborných surovin. Souboje
se zúčastnilo 7 týmů z Benešova i blízkého okolí.
Všem se dílo podařilo a okolo půl osmé večer se
začalo ochutnávat. Veřejnosti nejvíce
zachutnalo dílo z kotlíku týmu ve složení Jirka,
Šárka, Zdena a Vašek Hlouškovi a Zdena Dobrá.
Cenu odborné poroty a hlavní výhru v podobě

Tomáš Bachman, Simona Farská, Jakub Šebík
a Ondra Hádek. Plná břicha jsme rozhýbali na
tanečním parketu v doprovodu kapely Konverze
Band. Děkujeme všem za účast, kuchařům za
výborné jídlo, a těšíme se na další ročník.
Poslední zářijový víkend se nesl ve znamení
Jizerské ligy, závodu hasičských týmů
v požárním útoku. Soutěž proběhla po deštivém
období, za krásného podzimního počasí.
Zúčastnilo se jí 25 družstev mužů a 14 družstev
žen. Domácí týmy se letošního ročníku
neúčastnili, tak snad v příští sezóně.
Těmito akcemi se areál ukládá k zimnímu
spánku, a sejdeme se zde až v měsíci dubnu na
tradičním pálení čarodějnic. Hasiči se však
s akcemi neloučí a do konce roku vás pozveme
ještě na vánoční zájezd do Vysockého divadla
nebo na výroční valnou hromadu.
Za SDH Benešov u Semil Veronika Slavíková

Ohlédnutí za letošní poutí
Při příležitosti 20. výročí konání tradičních
pouťových oslav a vzpomínkového aktu se nelze
nezmínit o vzniku této tradiční akce. Semilská 12
měla vždy v naší obci mnoho příznivců, kteří na
její akce jezdili i do širokého okolí, za všechny
ostatní bych vzpomenul alespoň Mílu Kousala z
Hradišťat. Tato přízeň byla dána i tím, že v této
kapele měli benešáci vždy silné zastoupení.
Připomenu dlouholetého kapelníka Láďu
Starého, člena našeho Sokola Jarku Čermáka a
Láďu Stranda. Velmi přátelské, lidské a dojímavé
bylo každé z 15 vystoupení u pomníku p. farářky
Lady Kocourkové – Prokůpkové, která bohužel
v mladém věku podlehla zákeřné nemoci.
Letošní obě akce se uskutečnily v neděli
5. července 2022. V neděli 17.7.2022 jsme
uspořádali 24. ročník vydařeného turnaje v
minikopané za účasti 5 družstev, z toho 2 z
místních hráčů, fotky a výsledky jsou na www
obce - TJ Sokol.
Za TJ Sokol Benešov Jan Martinec

soudku piva vyhrál tým Bambuča, ve složení
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Jak to šlape v KČT
Toskánsko 2022
Již třetím rokem po sobě směřoval pravidelný
letní zájezd KČT Benešov u Semil do Itálie,
tentokrát do oblasti Toskánska – západní pobřeží
na březích Tirrenského moře s četnými vinicemi a
olivovými hájemi.
Zájezd byl dlouhodobě předem připravován z
důrazem na výběr kempu, jeho okolí a v
neposlední řadě i vhodnosti pláží s možnosti
koupání. Vše vyšlo, což ocenili všichni jeho
účastníci.
S kladným ohlasem se setkala při cestě do
místa pobytu 5ti hodinová zastávka Pisy se
šikmou věží, katedrálou Santa Maria Assunta,
největší křtitelnicí v Itálii Baptistry San Govanni z
roku 1363 a dalšími historicky cennými
památkami.
Po příjezdu následovalo seznámení s okolím,
první koupání v moři a večeře po italsku v
restauraci, které jsme měli zajištěné během
celého pobytu. Součástí zájezdu byly i dva výlety.
První zahrnoval návštěvu kamenného městečka
Pitigliana s množstvím úzkých uliček a památek,
následoval krátký přejezd do archeoparku u města
Sovana s vykopávkami Etrusků z 5tého století n.l.
a ochutnávka vín s vhodnými přílohami v
nedalekém vinařství. Příjemným zpestřením bylo
koupání v přírodním prameni s teplou vodou 37°C.
O dva dny později následoval trajektový přejezd
na ostrv Elba s volným programem, ve kterém
nechyběla návštěva vily, ve které pobýval

Napoleon Buonaparte po dobu svého vyhnanství v
roce 1814.
Ostatní dny byly naplněné cyklovyjížďkami do
vnitrozemí s návštěvou rázovitých městeček a
vesnic, ranními a podvečerními koupelemi v moři a
posezením u vína z místních zdrojů.
Neopoměli jsme ani popřát a oslavit kulaté
narozeniny našeho člena…..
Během naší návštěvy zdejší oblasti bylo teplé
počasí i moře a cesty pohodlným autobusem byly
snesitelné i přes značnou vzdálenost od našich
bydlišť
Za celý výběr programu i místa ubytování
během celého zájezdu je třeba poděkovat Tomáši
Vyskočilovi, který osobně tuto oblast na jaře projel
a vybral nejvhodnější místo k našemu
poznávacímu a odpočinkovému pobytu a byl
našim plnohodnotným průvodcem. Díky Tome !!
Doufejme, že i do příštího roku vymyslíme
zajímavý aktivní zájezd.
Jan Hubař

VÁNOČNÍ TURNAJ V ŠACHU I DÁMĚ
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

v neděli 25. prosince 2022 od 15.00 hodin
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Tak je to třeba se čmeláky, u kterých zimuje jen
mladá čmeláčí královna, většina motýlů stráví
Když se řekne “zimní spánek“ tak nás jako

zimu ve stadiu vajíčka, housenky nebo kukly, jen

první napadne medvěd spící v brlohu. Ale i v

několik druhů přezimuje jako dospělec. Asi jsem

Benešově máme hibernující zvířata.

se moc rozepsal, o tomto tématu by se nechalo

Hibernace (zimní spánek) je stav, kdy

psát donekonečna.
Za KŽP a MS Václav Špiroch

živočichové upadají do opravdového zimního
spánku. Výrazně se jim sníží teplota, dechová i
tepová frekvence, a několik měsíců vůbec
nevylézají ze svého obydlí. Pro takové tvory to
znamená, že už s příchodem podzimu se jejich
aktivita točí kolem příprav na období hibernace.
Proč živočichové hibernují?
Hlavním důvodem je nedostatek potravy.
Rostliny jsou odkvetlé, není tedy dost živin pro
hmyz. Ten buď hibernuje, nebo před zimou
zahyne. Na hmyz jsou vázáni další živočichové,
jako třeba ježci, netopýři nebo plši. Ti řeší
nedostatek potravy (hmyzu, bezobratlých atp.)
také hibernací. Část potravního řetězce se tedy
na zimu odpojí, aby se na jaře znovu zapojil.

Malé zamyšlení
Vždycky jsem byl na vesnici přívržencem toho,
že pozemek okolo parcely nemusí být oplocený
anebo plot má být nenápadný. Sám mám
oplocenou parcelu jen kvůli tomu, že jsem míval
psa. Vždy, když jdu okolo plotu, který připomíná

Hibernace tedy zimní spánek je stav, kdy

hradbu, tak si myslím, že to na vesnici nepatří.

živočich schovaný v úkrytu minimalizuje svůj

Jedná se hlavně o chalupáře, neboť ve městech to

výdej energie – zpomalí se mu metabolismus

je normální (můj dům, můj hrad).

(sníží tělesnou teplotu, frekvenci srdečního rytmu

Dnes už chápu, proč je potřeba mít dobře

a dechu), takže zůstává ve stavu, kdy nepotřebuje

zabezpečenou svou parcelu, hlavně když zde

přijímat potravu. Jako přípravu na zimní spánek si

trvale nebydlím. Mám příbuzné, kteří mají zde

dělají zvířata před zimou zásoby tělního tuku, ze

v Benešově chalupu, a na svém pozemku pěstují

kterého pak během hibernace čerpají. Výjimečně

ovocné stromky a nějakou zeleninu. Prostě je to

se stane, že se živočich během zimy probudí,
vyleze ze svého úkrytu, vyprázdní se a třeba i
něco sní. Může se to dít třeba u ježků, ale nesmí to
být příliš často, protože toto probuzení je velmi
energeticky náročné, a v krajním případě by
mohlo stát ježka život.

baví.
V nedávné době jsem se dozvěděl, že jim jejich
výpěstky někdo sklízí, a to už i v loňském roce.
V nedávné době přišli o veškerou úrodu rajčat
(včetně zelených) a kompletně jim někdo očesal
celý strom blum.
Jsem přesvědčený, že zloděj nepochází

Ze savců v našem okolí hibernují například

zdaleka (nejspíš to nebude přespolní). Nelíbí se mi

ježci, netopýři, plši a plšíci, dále ještěrky, slepýši,

to a budu velmi rád, když už se to nebude

užovky a zmije, žáby, mloci a čolci. Hmyz obecně -

opakovat. Každý ať si sklízí jen to, co si sám

většina dospělců na zimu hyne, přežívá jen část

vypěstuje. Přeji Benešovu vše nejlepší a buďme si

jedinců, kteří pak další rok zajišťují novou

navzájem blízcí.

populaci daného druhu.

Kamil Farský
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5
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).

4

3

4

Nápověda: 377, 227, 553, 828, 289, 736, 886, 132, 156, 946, 276, 395,
875, 384, 173, 755, 352, 958, 782, 971, 338, 268, 798, 245, 465, 774,
635, 537, 644, 697, 496, 594, 414, 618, 478, 579, 626, 672, 316, 329.

1
2

7
2

8

6

5

9

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).

8

7
2

1
5

obtížnost 6

3
7

9

úloha s diagonálami

VLÁĎŮV TIP

Dýňová polévka
Ingredience
·1 dýně

·sůl, kari, smetana, pepř

·1 litr kuřecího nebo

(vše podle chuti)

zeleninového vývaru
·1 cibule
·1 lžíce oleje

·na ozdobu bazalka nebo
pažitka

Postup přípravy
Oloupanou cibuli nakrájíme na kostičky a osmahneme dozlatova na oleji. Přidáme na kostičky
nakrájenou dýni a zalijeme vývarem. Necháme 20 minut povařit, dokud dýně nezměkne. Po uvaření
polévku odstavíme a necháme vychladnout. Dýňovou polévku rozmixujeme a ochutíme pepřem, solí,
kari kořením a sladkou smetanou. Vše dáme zpět na mírný oheň a ještě chviličku povaříme. Výbornou
dýňovou polévku podáváme se lžičkou kyselé smetany
Na talíři ozdobte nasekanou pažitkou nebo čerstvou petrželovou natí. Dobrou chuť.

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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