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Rok 2022 se nám pomalu nachýlil ke konci a 

všichni se těšíme z vůně vánočního cukroví, 

prožíváme poslední přípravy na sváteční dny a 

pohodu s nimi spojenou. U nás v Benešově jsme 

adventní čas přivítali již v pátek 25.11.2022, a to 

rozsvícením vánočního stromu na návsi. V ten 

samý den jsme mohli navštívit vánoční trhy na 

obecním úřadě, zhlédnout vánoční besídku v 

tělocvičně školy, nebo si dát dobrou kávu a 

hromadu zákusků u "Šikulů" ve školní kavárně.     

A to byla vskutku mňamka. Náves tradičně 

provoněl výborný svařák, zazněly koledy v podání 

dětí ze základní školy a nechyběl ani živý betlém. 

Ač počasí připomínalo spíše pěkný podzim, než 

příchod paní zimy, a stupně na teploměru se 

pohybovaly ve velice příjemných hodnotách, tak to 

na adventní náladě neubralo, a celá akce se nesla 

v příjemném duchu nastávajících Vánoc. 

Nyní mi dovolte skrze tyto noviny vám popřát 

klidné svátky, plné pohody a radosti. V každém dni 

nového roku velké radosti a malé starosti, a hlavně 

zdraví!

                                Veronika Slavíková, starostka

Čas adventu v Benešově

PF 2023

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

přejí
všechny benešovské spolky



strana 2

_____________________________________________________________________________________________________________________

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 9. 12. 2022 a další číslo vyjde v březnu 2023.
Fotografie: archiv Obec Benešov u Semil, archivy jednotlivých spolků.
_____________________________________________________________________________________________________________________

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

V listopadu se zástupci naší školy zúčastnili 

mezinárodní konference v Přerově, která byla 

zaměřená na vyhledávání partnerských 

zahraničních škol a uzavírání společných 

projektů. 

Výsledkem je vytvoření dvou projektů, do 

kterých je v současné době benešovská škola 

zapojena.

Prvním z nich je “Výměna vánočních 

pohlednic”.  Děti nakreslily pohlednice s vánoční 

tematikou a napsaly na ně přání v českém a 

anglickém jazyce. Poté byly rozeslány do 23 

zahraničních škol. Naše vánoční přáníčka se tak 

dostanou do Španělska, Itálie, Řecka, Turecka, 

Srbska, Rumunska, Polska, Litvy, Chorvatska a 

Estonska. Na oplátku dostaneme vánoční 

pohlednice od nich. Už k nám doputovaly tři ze 

Španělska. Společně s krásnými, ručně dělanými 

přáními, přišel od školáků ze Španělska popis, jak 

se slaví Vánoce u nich. Naše děti se tak dozvěděly, 

jaké vánoční zvyky mají v této vzdálené zemi. 

Věděli jste například, že dětem ve Španělsku nosí 

dárky až Tři králové? Že na Silvestra sní každý 

během odbíjení půlnoci 12 kuliček hroznového 

vína? Naše děti už toto všechno vědí a nemůžou 

se dočkat, až se dozvědí další zajímavosti o 

slavení Vánoc v ostatních zemích Evropy. U mapy 

si ukazujeme, kam jsme poslali přání a odkud 

přišla psaní k nám. Myslím, že děti nikdy 

nezapomenou, kam doputovalo právě to jejich. 

Druhý projekt s názvem Tady jsem doma/ Tu 

sem doma/ Tu jest mój dom je zaměřený na 

poznávání regionu našich partnerů, kterými jsou 

dvě školy na Slovensku a jedna polská škola. 

Projekt bude probíhat v druhém pololetí školního 

roku.                   Monika Hnídková, ředitelka školy

Vánoční přání pro celou Evropu
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retrotáborníci roku 2021

V minulých Benešovských novinách byl 

příspěvek za TJ Sokol věnován hlavně 

vzpomínce na Pepu Hádka a jeho nedožitých 

sedmdesátin. Mnoho desítek let byl nejen 

výborným a všestranným sportovcem, ale        

i organizátorem a sokolským pokladníkem. 

Tím nebylo dostatek místa pro bližší informace 

a fotografie z letošních uskutečněných akcí.
 

Poutní taneční zábava a pietní akt 

u pomníku mistra Jana  Husa

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  s i l né  zas toupen í ,  p ř ipomenu  

dlouholetého kapelníka Láďu Starého, člena 

našeho Sokola Jarku Čermáka a Láďu 

Stranda. Velmi přátelské, lidské, dojímavé 

bylo každé z 15 vystoupení u pomníku paní 

farářky Lady Kocourkové – Prokůpkové, která 

bohužel v mladém věku podlehla zákeřné 

nemoci.

Letošní obě akce se uskutečnily v neděli 5. 

července 2022 pietní akt od 16.00 hod. u 

pomníku mistra Jana Husa u hřbitova s 

vystoupením pana faráře Mlýnka z Jablonce s 

hudbou v podání kapely „Semilská 12“, která 

následně hrála k tanci a poslechu v restauraci 

Slunce při příležitosti konání tradiční pouti v 

Benešově u Semil.

Celý program se konal za příznivého  

počasí. Poutavé vystoupení p. faráře bylo 

proloženo vybranými skladbami v podání 

Semilské 12. Vše proběhlo jako každý rok  

velmi dobře. Počet návštěvníků byl tradičně 

kolem 35,  většinou místních, ale i ze Semil a 

okolí.

Následoval přesun do Restaurace Slunce, 

kde již tradičně proběhla druhá část programu 

– pouťové posezení se „Semilskou 12“. 

Přítomní účastníci využívali písničky i k tanci.

Občerstvení pro muzikanty a zpěváky 

tentokráte připravila Marta Hádková a to 

výbornou sekanou. Pro  všechny přítomné to 

byl příjemně strávený čas, na parketu se 

tančilo, prostředí bylo příjemné.

Velká škoda je, že i přes maximální 

propagaci je v restauraci poslední dobou  málo 

účastníků, bohužel, mnozí stálí návštěvníci již 

nežijí, za všechny bych vyjmenoval alespoň 

pana Hlavu z Podolí, který vždy pro muzikanty 

přinesl koláče.

Poděkování patří Obecnímu úřadu, který 

finanční spoluúčastí umožnil tyto kulturní 

akce, již tradiční, uspořádat a též restauraci 

Slunce za příjemné prostředí včetně obsluhy. 

          Za TJ Sokol  Jan Martinec, starosta
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21. ročník běhu na Zlaté návrší – 

“Letní lyžařovo trápení“ se konal v 

neděli 31. 7. 2022.

V 7:00 od hřiště vyběhly: místní Lenka 

Mifková a Kateřina Peštová s Klárou 

Pěničkovou ze Semil. V 8:00 vyběhli: místní 

Jirka Hloušek, Jiří Lukeš a Tomáš Bedrník, 

Zdeněk Palán z Pasek, Wolf Jan z Bradlece a 

Adam Malý ze Semil.          

Volba trati do cíle k Mohyle Hanče a Vrbaty je 

na každém závodníkovi, tentokráte všichni  

běželi klasickou trasu přes, Škodějov, 

Roprachtice, Horní Dušnici  a Rezek.

Délka běhu je 26 - 33 km, dle zvolené trasy, 

náročnost je na úrovni maratonu a vzhledem k 

členitosti terénu a převýšení – cca 1.000 m. 

Běh je částečně po silnici a částečně terénem. 

Občerstvovací stanice: za Příkrým, odbočka na 

Zimrově, Horní Dušnice, Rezek a v cíli u mohyly 

Hanče a Vrbaty.

Do cíle si všichni doběhli v dobré pohodě a 

spokojeni. U mohyly měli běžci věci na 

převlečení a malé občerstvení a taktéž u 

Jilemnické boudy v doprovodných vozidlech.

Celá akce je tradičně zajišťována ve 

spolupráce TJ Sokol a místní TJ,. Hlavní servis 

na trati a doprovod zajišťovali: Pepa Hádek a 

Jan Martinec se svými vozidly.  Počasí přálo, 

závod proběhl úspěšně, všichni byli spokojeni, 

dosažené časy byly velmi dobré. 

 Foto a výsledky z této akce jsou na www 

s t r á n k á c h  o b c e  B e n e š o v  u  S e m i l  

www.benesovusemil.cz.

Počasí bylo pro běh velmi příznivé,  na 

horách bylo příjemně chladněji, což všichni 

běžci přivítali.

Startovné ve výši 50,- Kč bylo využito na 

občerstvení a benzín do doprovodných vozidel. 

Organizaci zajišťovali Jan Martinec a Pepa 

Hádek.

        Stolní tenis ve SLUNCI

Stále platí  pozvání pro veřejnost, děti           

i dospělé na tréninky: každé úterý od 18:30  do 

21:00, a to i během jakýchkoliv prázdnin. 

Od října je již rozlosován 7. ročník 

podzimního a následně jarního kola  okresní 

soutěže čtyřčlenných družstev. Soutěžními 

hráči za TJ Sokol Benešov jsou: Miloš Klikar, 

Jan Martinec, Stanislav Drahný, Jakub 

Zahradník, Milan Klikar a Jan Seidl.

TJ Sokol Benešov u Semil pořádá 
již tradiční

VÁNOČNÍ TURNAJ V ŠACHU I DÁMĚ

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

v neděli 25. prosince 2022

od 15:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ
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Turnaj v minikopané  již 24. ročník 

se konal v neděli 17. července 2022 na sokolském letním hřišti.

 Výsledky turnaje – pořadí družstev dle umístění:

1.  Lokomotiv lisovna - Mnichovo Hradiště - body 8, skore  26:10

 Jakub Filip, Jan Bajer, Pavel Mohynek, Jan Véle, Antonín Filip  

2.  Heineken  -   Semily  -  body 6, skore  31:8

     Hruška Kristián, Kasan Stan., Preissler David, Akyman Marek, Vancl Ondřej, Kudrnáč Jiří

3.  Radegast -  Benešov  - body 2, skore  8:13

     Regimon V., M. Frencl, R. Zounek, J. Liďák, Regimon Roman, Soukup Tomáš, Flegr Jan,

4. Sokol Benešov - body 2 skore 14:21

     Klikar Miloš, Klikar Milan,  Drahný Stanislav,  Karam Abbas, Idris Abbas, Michal Helikar

5. Tatobity  -  body 2 skore 6:33

    Adamíra Jiří st., Adamíra Jiří ml., Adamíra Šimon, Kalousek Miloš, Vojtíšek Leoš   

Turnaj byl vydařený, fotbalová úroveň velmi dobrá. Herní čas byl 2x15 min. Hřiště bylo vzorně 

svépomocně připraveno lajnování, sítě, praporky.

Se sekáním trávy na hřišti i okolo hřiště pomohla obec,  poděkování i za zapůjčení kabin se 

zázemím patří místní TJ. Počasí nám přálo, protože od rána  polojasno,  teplota  příjemná,  pitný 

režim všichni dodržovali. Pozitivem je předpoklad, že budou častější tréninky, o které většina místních 

projevila zájem. Tentokráte přišlo hodně diváků, kteří hráčům fandili i radili, pozitivem bylo zapálení 

hráčů pro kvalitní kombinační hru, k žádnému zranění nedošlo, občerstvení jako vždy připravoval 

Pepa Hádek.                                                                                 Za TJ Sokol  Jan Martinec, starosta                                                                                 
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ZPRÁVY Z TJ

Benešovský běžecký podzim 2021

Podzimní běžecké závody jsou v Benešově 

dlouholetou tradicí. První říjnovou sobotu (letos 

1.října) je to přespolní běh Benešovská osmička, 

který se mílovými kroky blíží padesátému 

ročníku. Druhou říjnovou sobotu (letos 8. října) je 

to silniční závod, tradičně maratónský běh,          

v posledních letech i půlmaratón desítka, který už 

má za sebou více než třicetiletou tradici.

Letošní podzim byl po stránce počasí velice 

pestrý, od poloviny září často pršelo, aby pak       

v průběhu října a listopadu přišlo krásné babí léto. 

Bohužel, Benešovská 8 si vybrala jeden              

z deštivých víkendů, což se velkou měrou 

podepsalo na nevelké účasti.

Několik desítek dětí (cca 30 malých či větších 

běžců) ještě stihly na od 13,30 hodin Hořeňačce 

(závody žactva na 400 až 1200 metrů) a v areálu 

(dětské závody na 50 a 100 metrů) odběhnout     

v suchu, ovšem před startem hlavního závodu 

dospělých a dorostu už se deštivá předpověď 

projevila naplno. Na startu se tak sešla pouhá 

desítka běžců (dohromady na krátkou i dlouhou 

trať). Poprvé v novodobé historii dokonce bylo     

v hlavním závodu na 8 km méně startujících než 

na krátkou trať. Stupně vítězů a věcné ceny se tak 

sice dostaly na každého, vítězi byli ovšem všichni 

účastníci už před startem. 

Nejrychlejší na krátké trati 2250 m byl 

dorostenec Matěj Mařas (TJ Semily, 11:03 min) 

před domácím Vojtou Mifkou (12:39 min) a 

nejrychlejší ženou Soňou Klikarovou (AK Semily, 

12:52 min). Na dlouhé trati 8000 metrů zvítězil 

René Wiedeman (Sokol Podlázky, 42:34 min) 

před Adamem Račákem (Spartak Rokytnice, 

44:43 min), oba v kategorii muži nad 40 let. Třetím 

byl nejrychlejší muž do 40 let Jakub Zahradník 

(Sokol Benešov, 46:45 min). Velký respekt 

zaslouží Kateřina Peštová (AK Semily), která 

jako jediná žena v dešti absolvovala náročnou 

trať 8000m.

Týden po „osmičce“ tradičně následuje 

„maratón“, letos ovšem bez maratónu. Z důvodu 

probíhajících stavebních prací v úseku Rybnice – 

Dolní Sytová byl zrušen maratónský běh a pro 

účastníky byl v sobotu 8. října připraven pouze 

závod na 10 km (4. ročník) a půlmaratón (14. 

ročník), který se běžel na trati desítky (dva 

okruhy).

Počasí tentokrát přálo a na start v 11,15 hodin 

se postavilo celkem 76 běžců a běžkyň (23 

desítka a 53 půlmaratón). Překvapivým byl start 

několikanásobného půlmaratónského vítěze       

a držitele traťového rekordu Jiřího Čivrného ml. 

na trati 10 km. Nikoho už však nepřekvapí, že 

zvítězil časem 33:42,5 minut se stal držitelem 

nového traťového rekordu. Na půlmaratónské 

trati zvítězil Martin Pávek (Rolníci/ČZU Praha)     

v čase 1:19:51 hod. Neztratili se ani domácí 

běžci, kteří měli tentokrát větší zastoupení na 

desetikilometrové trati (J. Lukeš, J.Klikar) oproti 

půlmaratónu (T.Bedrník).

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem 

aktivním závodníkům, diváků a především 

pořadatelům za účast a pomoc. V neposlední
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řadě si velký dík zaslouží všichni partneři a 

sponzoři závodů, především pak Obec Benešov 

u Semil, Vitar sport s.r.o., Eleven sportswear, 

Filinger a.s. a MAS Brána do Českého ráje.

P.S. Oba běhy si prakticky po celou svoji 

historii nešlo představit bez běžeckého a 

lyžařského nestora Pepy Hádka, ať u v podobě 

závodníka, později v řadách pořadatelů, v 

případě maratónu byl dokonce jeden ze 

zakladatelů. Letošní ročník to bylo poprvé bez 

jeho účasti, Pepa už nabíhá kilometry jinde … Na 

jeho památku se budou další ročníky 

Benešovského maratónu a půlmaratonu běhat 

jako „Memoriál Pepy Hádka“.

                                                         Jiří Lukeš

Především doufáme, že hezká bílá zima, která 

nabídne veselí dětem a dostatek sportovní vyžití. 

Alespoň pár týdnů běžkování na Kocánkách by 

bylo fajn, kalendář akcí TJ na tom staví. První 

důležitý krok se však podařil již před zimou, náš 

skútr prošel generální opravou a je opět 

připraven vám věrně sloužit.

Pokud bude sněhová nadílka přát, v lednu či 

únoru počítáme s uspořádáním dětských 

sáňkařských závodů ve Zvonici a také 

Benešovské 15. Poslední roky už ne tak časté, o 

to více ale vyhlížené akce. Kdo má zájem se 

účastnit, sledujte plakátovací plochy a webové 

stránky obce, vypsání závodů přijde v ne příliš 

velkém předstihu před konáním.

Během členské valné hromady TJ smluvené 

na 10.2.2023 již budeme mimo jiné posuzovat 

přípravu jednotlivých aspirantů do družstva na 

prestižní Krkonošskou 70, která je v kalendáři 

hned první víkend v březnu a na kterou bychom 

opět rádi vyslali naši benešovskou „repre“. Dva 

týdny po sedmdesátce chystáme s KČT tradiční 

vypravení autobusu na Poslední mazání. Ale to je 

v tuto chvíli notně předčasné téma, aktuální 

štědrá prosincová sněhová nadílka spíše vyzývá 

k mazání prvnímu a zahájení lyžařské sezony. 

Tak skol a ať to frčí!                               Jan Klikar  

                                                         

Jako každý rok se ve škole pořádala besídka. 

Součástí byla i kavárna a zpívání u vánočního 

stromečku. Téměř celý podzim jsme se pečlivě 

připravovali na tuto velkou akci. Nacvičovali jsme 

vystoupení a vyráběli jsme různé vánoční 

dekorace k prodeji.

Ve škole jsme se sešli asi ve tři odpoledne a 

před půl 4. jsme se šli připravit do tělocvičny, kde 

už byla spousta lidí. Na besídce nejdříve 

vystupovala školka jako andílci a čertíci. Když 

přišla na řadu škola, byli jsme ze začátku 

nervózní. První a druhá třída měla pohádku O 

řepě. My velcí jsme zpívali anglické písničky, 

cvičili jsme gymnastiku a hráli jsme na housle a 

violoncello české koledy. Nakonec jsme měli 

taneček. Já osobně si myslím, že se nám besídka 

moc povedla.

Po besídce se naše jídelna proměnila v 

kavárnu. Prodávali jsme tam naše výrobky a 

dobrůtky, které napekly a vytvořily naše úžasné 

maminky. Bylo to super. Všichni jsme se najedli. 

Asi v 17:30 jsme si vzali do ruky elektrické 

svíčky a šli jsme zpívat k betlému koledy. Zpívali 

jsme Dej bůh štěstí tomu domu, Nesem vám 

noviny, Půjdem spolu do Betléma a  Narodil se 

Kristus pán. Po zpívání jsme dostali od paní 

starostky pochvalu a balíčky s dalšími dobrotami. 

Poté se odpočítávalo rozsvěcení stromečku. 

Jakmile se rozsvítil, kdo chtěl, mohl jít domů. Bylo 

to moc super!

Kolektiv autorů: Barča K., Bety, Doubravka, 

Kačka, Klárka, Kryštof, Monča. 

                                                    

Zimní plány v TJ - co se chystá

Rozsvěcení pohledem dětí
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Rok 2022 u hasičů
Po dvou letech jsme rok 2022 začali o něco 

veseleji, a hlavně s vidinou nabitého kulturního 

plánu, který nebude omezen epidemiologickými 

opatřeními a podobně. V březnu jsme uspořádali 

odloženou výroční členskou schůzi. Každé jaro 

začínáme sezonu dubnovým sběrem železného 

šrotu a nebylo tomu jinak ani letos. Podolský 

areál mohl po dvouleté pauze opět ožít tradičním 

pálením čarodějnic, kde se sešli čarodějové i 

čarodějky a dokonce k nám zavítal i kat se svým 

vystoupením. Po okolí se nesla opět vůně 

krkonošských sejkor, v podvečer si pro nás 

připravily program děti ze ZŠ a večer nás čekal 

opět krásný ohňostroj, který si pro nás připravili 

Draco Ardens. 

Koncem školního roku bylo naplánováno již 

tradiční rozloučení se školním rokem pro děti ze 

ZŠ a MŠ. Letošní ročník jsme kvůli nepřízni 

počasí, a 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 před hasičskou zbrojnicí 

opekli špekáčky na přenosném ohništi. 

I v průběhu roku to v podolském areálu opět 

žilo. Proběhly zde různé akce, svatby, oslavy, 

hasičské soutěže a letní hasičské tábory, 

přespání pod širákem či ve stanu dětí ze základní 

školy. Konec prázdnin jsme u nás zakončili, jak 

jinak než tradičně, a to 8. ročníkem Vaření v 

kotlíku, kdy naši kuchaři měli za úkol uvařit chilli 

con carne. Po areálu se tedy nesla vůně 

zahraniční kuchyně, souboje se zúčastnilo 7 

týmů z Benešova a blízkého okolí. Již třetím 

rokem nám k tanci a poslechu hrála skupina 

Konverze Band ze Škodějova. 

V září jsme se zúčastnili Semilského pecnu, 

kde jsme opět mohli péct naše krkonošské 

sejkory. Konec sezony byl jako každý rok ve 

znamení Jizerské ligy, závodu hasičských týmů v 

požárním útoku. Zúčastnilo se jí 25 družstev 

mužů a 14 družstev žen. Benešovská družstva se 

letošního ročníku neúčastnila, neboť jak sdělil 

bratr František Drbohlav ve své zprávě 

soutěžních družstev, členové soutěžních 

družstev využili pauzy velice plodně, a to k 

založení nové hasičské generace. Následuje 

zazimování areálu a sejdeme se zde až v dubnu 

na tradičním pálení čarodějnic. Na závěr roku vás 

po dvouleté pauze zveme na divadelní 

představení do Vysokého nad Jizerou. Věřím, že 

si zde odpočineme od vánočního shonu, a s 

humorem nabereme síly do roku nového. 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli 

nebo podílejí na pořádání kulturních akcí, a 

doufám, že následující rok bude opět kulturně 

bohatý a podaří se nám pokračovat v započatých 

tradicích. Přeji šťastné a veselé Vánoce a mnoho 

zdraví v novém roce. 

Za kulturní komisi SDH Benešov u Semil  

                                  Markéta Holanová

SDH Benešov u Semil
pořádá

 

zájezd

 

do

 

divadla

 

ve

 

Vysokém

 

nad

 

Jizerou

  

na

 

divadelní

 

představení

 
 

Jaromír

 

Břehový

 

Zátiší

	

s

	

loutnou

 
 

kdy:

  

26.

 

12.

 

2022

 

čas:

  

16:00

 

cena:

  

200,-

 

nečlen

 

SDH

 

člen

 
SDH

 
Benešov

 
zdarma

 
 

odjezd autobusu: 14:00 Benešov – Podmošna   
14:05

 
Benešov
 

Hradišťata
 14:15

 
Benešov

 
-

 
Podolí

 
14:20

 

Benešov

 

–

 

škola

  

14:30

 

Benešov

 

–

 

hřiště

 

14:35

 

Benešov

 

–

 

Podskalí

 

14:45

 

Semily

 

–

 

náměstí

 

 

Rezervace:

 

Slavíková

 

Veronika,

 

tel:

 

724

 

180

 

025

 
 

 

Pozvánka do divadla

ZPRÁVY Z SDH
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Ohlédněme se spolu s Kulturníky za rokem 

2022, který již byl ke konání kulturních akcí 

milosrdnější, než ten předešlý. 

Podařilo se zrealizovat dvě hudební akce - 

Posezení s country ve Slunci a odložené Benešov 

Blues Night vol. 8 se křtem prvního CD skupiny 

The PeaNuts.

Po dvouleté nucené pauze mohl proběhnout již 

desátý ročník Benešovského bloudila. Trasy 

dlouhé šestnáct a dvacet kilometrů provedly 

účastníky po Benešově a jeho okolí šesti etapami 

se spoustou kontrolních bodů, a pěti stanovišti, na 

nichž plnili spoustu zajímavých úkolů.  

Zakončovalo se ve Slunci vyhlášením výsledků    

a volnou zábavou. Bloudit tentokrát dorazilo 49 

účastníků, což svědčí o dlouhodobé oblibě této 

turisticko-dovednostní soutěže. 

Po loňské premiéře společenské akce Letní 

kino na návsi jsme na ni navázali letošními dvěma 

projekcemi. V červenci se promítal odložený 

Okresní přebor, v srpnu pak další český film Kdyby 

radši hořelo. Tomu předcházelo i promítání pro 

děti. Zvládáme už dobře nejednoduchou přípravu 

na promítání - tj. postavení velkého nafukovacího 

plátna, které nám zapůjčuje semilské kino,             

i zapojení a nastavení zvuku a obrazu. Ke všem 

akcím také zajišťujeme občerstvení, kterého 

hlavním organizátorem a tahounem je již 

dlouhodobě Tomáš Bachman. 

Kulturníci zajišťují již tradičně občerstvení při 

Pouťových oslavách ve Slunci a rozsvěcení 

vánočního stromku. 

Děkujeme za podporu, které se nám dostává od  

Obce Benešov u Semil, a také všem přátelům a 

kolegům z ostatních spolků. 

Příští rok zahájíme velkou společenskou akcí - 

Benešovským bálem s dětským karnevalem, který 

se koná opět po dvouleté přestávce a přípravy jsou 

již v plném proudu. Všichni jste srdečně zváni. 

Bližší info k rezervacím bude upřesněno na 

facebooku Kulturníků a na stránkách obce. V roce 

2023 také proběhne Retrotábor k 65. výročí 

založení tábora v Krčkovicích.             

                 Za Kulturníky sepsala Ája Matěchová
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RETROTÁBOR  KRČKOVICE 2023

pátek 30. 6. - neděle 2. 7. 2023

Sraz bývalých táborníků a přátel tábora 
k 65. výročí založení tábora

Více info, propozice, přihláška od února 
na www.benesovusemil.cz / k vyzvednutí na obci

BENEŠOVSKÝ BÁL
A

11. BREZNA 2023

KULTURNÍCI a přátelé pořádají 

Restaurace SLUNCE Benešov u Semil
karneval od 14 do 16:30 - vstupné dobrovolné

bál od 20:30 - vstupné v předprodeji 80,- Kč, na místě 120,- Kč
HUDBA - skupina MPK  

D K  A AE Ý ET K VS R LN

ZPRÁVY OD KULTURNÍKŮ
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Začala nám krmítková sezona, každý, kdo 

sype ptáčkům do krmítka tak ví, že mu tam lítají 

kosi, sýkorky všeho druhu, strakapoudi, zvonci a 

spoustu jiných opeřených krasavců. 

Kromě toho, že ptáčka poznáme podle peří, o 

něm moc nevíme.  A tak krátká lekce zoologie 

třeba někoho potěší. 

Kos černý je našim běžným společníkem, který 

vyhledává lidská obydlí a rád u nich setrvává. Po 

celé Evropě je populace kosa černého rozdělena 

na dvě oddělené subpopulace, které se liší 

způsobem života ve vztahu k člověku. Původní, 

lesní populace, stále žije skrytým způsobem 

života v jehličnatých i listnatých lesích, populace 

vesnická se přizpůsobila životu v intravilánech 

obcí a v současnosti početně převyšuje lesní 

kosy. Vesničtí kosové jsou právě ti, se kterými 

člověk běžně přichází do kontaktu.

Kos černý je pták, který před svým 

přistěhováním se do blízkosti člověka žil a hnízdil 

hlavně v přízemním patru lesa. Ve městech a 

vesnicích vyhledává podobné prostředí, sady, 

vinice, zahrady, parky nebo hřbitovy, obecně je 

kos velmi přizpůsobivý a je schopen žít a úspěšně 

vyvádět mláďata všude, kde nachází alespoň 

nějakou potravu a úkryt.

Lesní kosi černí jsou plaší ptáci, kteří obývají 

přízemní patro lesa. Potravu si hledají na zemi a 

živí se hlavně hmyzem, žížalami nebo plži, a  

drobnými lesními plody (jahody, borůvky a  

podobně). Lesní populace kosů je tažná. Na zimu 

odlétají lesní kosi a jen část kosů městských. 

Ptáci z Čech a severní Moravy zimují u Atlantiku, 

jihomoravští kosi pak létají do Středomoří. Ze 

zimovišť se vrací na přelomu března a dubna a 

odlétá v listopadu.

V České republice hnízdí kos černý v dubnu až 

červenci dvakrát až čtyřikrát ročně, městští kosi 

pak hnízdí v průměru o 10 dnů dříve než lesní. 

Hnízdo je hluboká, polokulovitá miska 

vybudovaná ze suchých stébel a kořínků 

slepených hlínou, lesní kosi je umísťují do vidlic 

stromů a keřů, městští kosi hnízdí i na budovách 

(balkóny, verandy). Hnízdo nikdy nebývá 

umístěno vysoko nad zemí. Bylo zjištěno, že 

osvětlení ve městech urychluje sexuální 

vyspělost kosů, kteří hnízdí až o 26 dnů dříve než 

jejich venkovští kolegové. 

Hnízdní revír je obsazen jediným párem, který 

na svém území nestrpí žádného jiného kosa. 

Samice snáší 4–6 modrozelených vajec s 

rezavými skvrnami, na kterých sedí sama po dobu 

13–14 dnů. O mláďata se starají oba rodiče po 

dobu 12–15 dnů na hnízdě a po vylétnutí je ještě 

asi dva týdny přikrmují. Kos černý se dožívá až 20 

let.

Sýkora koňadra 

Sýkorky máme my, lidé, rádi. Sypeme jim 

slunečnice a těšíme se z jejich neposedného 

poskakování na krmítkách i ve větvích. To je ale 

naše vnímání světa – drobná sýkorka skutečně 

dokáže napadnout jiného ptáka a ošklivě mu 

ublížit. Dravec v těle pěvce. Koňadry totiž klamou 

tělem – i přes drobnou velikost se dokážou 

prosadit. Často naježeně vyhánějí menší druhy z 

krmítek a v době hnízdění se jejich razantnost 

stupňuje. Pokud se z jakéhokoliv důvodu začnou 

překrývat potřeby sýkorek a jiných, subtilnějších 

ptačích druhů, sýkory dokážou jednat překvapivě 
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tvrdě. A proto doporučuji, abyste měli na 

krmítkách dostatečné množství loje. Ten dodá 

sýkorkám dostatečné množství energie a na 

krmítku nebudou probíhat ošklivé souboje. 

Zvonek zelený

Je velký přibližně jako vrabec. Má podsadité 

tělo, velkou hlavu a silný kuželovitý zobák. 

Zřetelný je pohlavní dimorfismus, sameček je 

olivově zelený, spodinu těla má světlejší, někdy 

žlutavou, samička je matovější, spíše 

šedozelená.

Živí se především semeny (má rád např. 

bukvice, semena slunečnice), která obratně drtí v 

silném zobáku, a bobulemi; požírá také pupeny a 

poupata, vybírá ze šípků zrníčka. Mladé krmí 

převážně rostlinnou potravou změkčenou ve 

voleti, občas hmyzem či jeho larvami. 

Zejména v zimě přilétá na krmítka, přičemž 

preferuje slunečnicová semena nebo arašídy.

V zimních měsících se zvonci sdružují do 

různě velkých hejn a rádi navštěvují krmítka, kde 

si pochutnávají na slunečnicových i jiných 

semenech. Během těchto návštěv lze sledovat 

časté boje, při nichž jeden zvonek krmítko obsadí 

a jiným jedincům svého druhu vytrvale brání v 

zobání. Sám se sice také nenažere, protože na to 

při stálém odhánění ostatních zvonků nemá čas, 

ale „zábava“ je to asi přenáramná. Po chvilce ho 

to přejde a krmítko je v obležení celé hordy 

zelenošedých tělíček. Je to jiné vyhánění než u 

koňadry, toto je hra. 

Přeji vám hezké prožití svátků vánočních a do 

Nového roku klid, pohodu a zdraví. A ať je rok 

2023  ve všem lepší. 

Dětský stanový tábor Krčkovice

4.7. - 15.7. 2023

Cena: člen TJ     3 000 Kč

nečlen    3 600 Kč

V lednu budou přihlášky k dispozici na OÚ Benešov u Semil a

na stránkách obce ( do vyhledavače vložte - tábor krčkovice). 

Vzhledem k pravidlům GDPR nelze přijímat přihlášky telefonicky.

Informace Jaroslav Novák : 605 170 212

Tábor je  pro děti po druhé (případně první) třídě až do 15 (případně 16) let.

Těšíme se na Vás
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Sudoku je číselný hlavolam, ve kterém jde o 

doplnění čísel 1-9 do všech řádků, sloupců a velkých 

čtverců. Vycházíme z tradičního japonského 

sudoku, a každé zadání má pouze jediné řešení. 

Hlavolam zde uvedený, s obtížností 9, lze řešit 

logickou cestou bez pomůcek (tj. i bez tužky a gumy 

nebo poznámek na okraji). Jde o úlohu, kde ve 

zvýrazněných polích mohou být pouze lichá čísla.

Nápověda u každé úlohy uvádí jednu z možných 

logických cest řešení.
 
Význam trojčíslí nápovědy: řádek/sloupec/číslo 
k doplnění (tzn. že např. nápověda 165 znamená, 
že na první řádek v šestém sloupci patří č. 5).

Bramborový salát s ančovičkami 

VLÁĎŮV TIP

Ingredience

·1/2 hrnku olivového oleje

·1/2 hrnku vinného octa

·1 lžíce cukru

·2 stroužky česneku

·2 lžíce hrubozr. hořčice 

·5 - 15 kusů nasekaných  

 ančoviček

·1,5 kg brambor

·2 hrnky nasekané jarní cibulky

·1/3 hrnku nasekané petrželky

·sůl

·čerstvě namletý pepř

Postup přípravy

1. Smíchejte olivový olej, ocet, nakrájený česnek, hořčici a ančovičky. Můžete použít mixér nebo vše 

         promíchat ručně.

2. Uvařte brambory doměkka.

3. Rozkrájejte ještě teplé brambory a v míse je smíchejte s jarní cibulkou, petrželkou a ančovičkovou 

         zálivkou.

4. Salát můžete podávat teplý, nebo jej nechat vystydnout. Těsně před podáváním ho dochuťte. 

        (Před solením ho ochutnejte – ančovičky jsou dosti slané.) Můžete ho také uchovat v lednici několik 

         dní.Dobrou chuť.

ve zvýrazněných polích pouze lichá čísla

Nápověda: 489, 929, 325, 387, 677, 797, 937, 217, 319, 269, 559, 231, 
171, 891, 295, 951, 453, 533, 545, 615, 985, 835, 765, 155, 167, 447, 
752, 738, 128, 224, 594, 866, 576, 396, 378, 682, 498, 888, 136, 246. 

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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Kalendář akcí  leden - duben 2023
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Datum Název Místo Pořadatel

2022

25. prosince Turnaj v šachu a dámě Obecní úřad Sokol

26. prosince Zájez do divadla ve Vysokém nad Jizerou Vysoké nad Jizerou SDH

26. prosince Na Štěpána na Štěpánku Štěpánka KČT

31. prosince Silvestrovský výlet Český ráj KČT

2023

13. ledna Členská schůze KČT Hostinec „Podmošnou“ KČT

14. ledna Zimní setkání turistů v Bratrouchově účast KČT

leden/únor Dětské sáňkařské závody Zvonice TJ

leden/únor Benešovská 15 sportovní areál TJ

10. února Valná hromada TJ sportovní areál TJ

2. - 5. března Lyžařský přejezd Krušných hor KČT

4. března Krkonošská 70 Špindlerův Mlýn účast TJ

11. března Dětský karneval Restaurace Slunce Kulturníci

11. března Benešovský bál Restaurace Slunce Kulturníci

18. března Poslední mazání Krkonoše TJ, KČT

2. dubna Velikonoční turnaj ve stolním tenise sál Restaurace Slunce Sokol

22. dubna Den ZEMĚ - sraz 8:30 před hasičárnou celý Benešov KŽP + MS

28. dubna Zahájení turistické sezony v Chobotni Choboteň KČT

Pravidelné akce (pro veřejnost)

tréninky stolního tenisu úterý 18:30 - 21:00 hodin sál Slunce Sokol

cvičení žen a dívek pondělí od 18:30 (mimo prázdniny) tělocvična ZŠ TJ

ZMĚNY v poplatku za odpady pro rok 2023

Výše poplatku za komunální odpad z nemovitostí pro rok 2023 bude zveřejněn spolu s obecně 

závaznou vyhláškou po zasedání zastupitelstva obce, které proběhne 19. 12. 2022.

Vzhledem k rostoucím cenám svozu dojde pravděpodobně k drobnému nárustu ceny.

Tělovýchovná jednota Benešov u Semil ve spolupráci 
s Klubem českých turistů Benešov u Semil Vás srdečně zvou na 

POSLEDNÍ MAZÁNÍ
 v sobotu 18. března 2023
Detaily budou včas upřesněny. Těšíme se na vaši účast.

Běžkaři - skialpinisté - sjezdaři - sáňkaři - pěší ... :-)
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ZPRÁVY Z KČT
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26. prosince 2022

účastnický poplatek 30 Kč

 Sraz v Semilech na nádraží v 7:40

Délka pěší tůry nepřesáhne 16 km

   Výlet se koná bez ohledu na počasí

SILVESTROVSKÉ KRČKOVICE POTŘETÍ

Po úspěchu předchozích dvou silvestrovských výletů v tradici pokračujeme a opět se tedy ráno na 

Silvestra vydáme do Českého ráje. Uvidíme, jestli nám letos konečně nasněží, a budeme mít šanci 

zažít všechna ta krásná místa na trase v jiném kabátě, než jak je zažíváme přes léto. A propos 

trasa… ta se letos změní z důvodu výluky na dráze, která nám nedovolí dostat se rozumně do 

Libošovic. Začátek trasy tedy tentokrát bude ve Ktové, odkud se vydáme na Trosky a následně přes 

Vidlák do tábořiště v Krčkovicích, kde si uděláme již tradiční silvestrovské opékání špekáčků. 

Špekáčky, chleba, případně další jídlo a pití dle chuti si zabalte do batohu, po cestě asi nebude 

možnost nákupu. Výlet plánujeme zakončit v Lázních Sedmihorky, odkud se vlakem vrátíme do 

Semil. Vítány jsou všechny generace.

Pojďte se s námi projít Českým rájem a zakončit tak krásně rok 2022.
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