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Nové toalety v základní škole 

V průběhu prázdnin proběhla rekonstrukce WC v 1. patře ZŠ a MŠ Benešov u Semil. Hodnota díla 

(projektová dokumentace, stavební práce, stavební dozor): 1 098 000 Kč. 

Zprávy ze školy  

Základní školu navštěvuje 43 dětí. Spojení tříd: 

1. a 2. ročník (tř. uč. Mgr. Jitka Lampová), 

3. až 5. ročník (tř. uč. Mgr. J. Vávra, řed. 

školy). Nadále u nás budou učit Ing. M. Matura 

(10 hodin – AJ, Vl, geometrie ve 3.– 5. roč. TV 

v 1. a 2. roč.) a Ing. Jiří Čapka (Př 4.–5. roč., 

Informatika – 5. roč.). Paní vych. Jana Zajícová 

bude učit PČ a VV (4 hodiny, PČ ne ve 4.–

5. roč.). Školní rok 2016/2017 zahájíme 

ve čtvrtek 1. září 2016 v 8 hod. Po programu ve 

třídách děti zhlédly od 9 hod. pohádku 

„O Smolíčkovi“ v „Divadle Za komínem“. Hrál 

Miroslav Los z libereckého Divadla Na Cestě. 

TANEČNÍ KROUŽEK 

Taneční kroužek bude organizován pouze na 

ZŠ. Je to aktivita, která děti rozvíjí pohybově, 
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nám nesmírně pomáhá také při divadelních 

představeních a podílí se významně na 

reprezentaci školy. Nadále ho povede každý 

pátek od 12.15 hod. Mgr. Ilja Kulichová.  

KALENDÁRIUM AKCÍ 

1. 9. (čt) O Smolíčkovi: Divadlo Na Cestě (1.–

5. roč. + MŠ, M. Los). 

9. 9. (pá) Poznávací exkurze 1.–5. ročníku ZŠ 

k pramenům Labe (náhradní termíny 16. nebo 

23. 9. 2016).  

15. 9. (čt) od 9.30 hod. O Karkulce, 

O Smolíčkovi, Šašek (pro MŠ, 1.–2. ročník): 

O tom, čeho se bát a koho poslouchat. Pořad 

vznikl jako součást prevence kriminality, 

zaměřené na děti. Zadavatel – Podkrkonošská 

společnost přátel dětí zdravotně postižených 

Semily. 10.30 hod. – Černobílé vykřičníky:  

Divadlo o dobru, zlu, strachu, statečnosti 

a o šikaně (pro 3.–5. roč.). Oba pořady 

doporučila jako celostátní představení PhDr. 

Věra Picková, dětská psycholožka. Účinkuje 

Jarmila Enochová (Divadlo Rolnička, místo – 

Divadlo Za komínem, půda školy).    

20. 9. (út) Legenda Karel IV. (1.–2. roč. + MŠ): 

KC Golf od 10.30 hod. (40 Kč).  

14. 10. (pá) – 4. roč. (Dopravní hřiště 

Košťálov).  

21. 10. (pá) Poslední trik Georgese Méliese 

(3.–5. roč.): KC Golf, Divadlo Drak Hradec 

Králové (50 Kč).   

24. 10. Povídejme si děti (1.–2. ročník + MŠ): 

Tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa 

Čapka O pejskovi a kočičce, které děti motivují 

v oblasti mezilidských vztahů. Představení 

spojuje krásné pohádky (Jak si pejsek roztrhl 

kaťata, O pyšné noční košilce a Jak vařili dort) 

a veselé písničky autorky Michaely 

Novozámské.  

Na poslední 2 divadelní představení 7. prosince 

2016 (Vánoční pohádka o kapru Karlovi) a 

31. ledna 2017 (Pohádka o třech námořnících) 

vyšleme pouze MŠ, bude-li mít zájem. Na ZŠ 

se soustředíme na vlastní kulturní aktivity 

(divadlo, pěvecká soutěž, recitační soutěž, 

taneční vystoupení). Nebude jednoduché 

obhájit naše pozice. Na Rozsvícení vánočního 

stromku zahrajeme pohádku Zlatovláska.  

PRÁCE NA ŠKOLE O PRÁZDNINÁCH – 
rekonstrukce WC (firma STAVKO 
Libštát)  

Po přípravě projektové dokumentace bylo 

staveniště předáno 30. 6. a hned 1. 7. hned od 

1. 7. 2016 byla rekonstrukce zahájena, aby byl 

dostatečný čas nejen na stavební práce, ale také 

na následný úklid. Byly komplexně 

rekonstruovány chlapecké i dívčí WC (odpady, 

dlažba – zdi i podlaha, nové mušle a záchodové 

mísy, nové dveře a zdivo, které bylo sníženo 

a nekončilo u kabinek až u stropu, tedy kabinky 

jsou „shora otevřené“). Samozřejmě, 

s rekonstrukcí WC šla ruku v ruce také nová 

instalace elektrických rozvodů v těchto 

prostorách a jejich následná výmalba. 

Elektroinstalační práce byly dokončeny 

zapojením akumulačních kamen 29. 8. 

Výmalba musela být provedena také 

v sociálním zařízení mateřské školy. Práce 

i úklid probíhaly souběžně, uklízelo se 

a pracovalo až do konce srpna, provoz MŠ byl 

zahájen 29. srpna 2016. 

Jak se očekávalo, musely být provedeny 

některé vícepráce. U chlapeckých WC byly 

odpady prodlouženy až do bytu školnice 

R. Jáklové, proto jí byla zároveň 

zrekonstruována koupelna. Aby nedošlo ke 

skluzu stavebních prací, byla povolána firma 

p. Bartoše. V učebně I. třídy a v ředitelně 

(sborovně) došlo k výměně a k pokládce 

nových dlaždic kolem umývadel. Byl obnoven 

také znečištěný nátěr secesních květinových 

motivů nad dveřmi hlavního vchodu. Je za 

námi další etapa modernizace interiérů školy. 

Poděkování si zaslouží:   

firma STAVKO Libštát pana Jiřího Kotase a 

její subdodavatelé, p. Ing. Roman Charvát 

(stavební dozor), p. Ing. Aleš Kožnar 

(projektová dokumentace), firma p. Romana 

Bartoše, provozní zaměstnanci školy – pí 

Romanu Jáklová, pí Hana Marková, pí Božena 

Pastorková, Mgr. Jitka Lampová a Jitka 

Heřmanová. Mnozí z čtenářů jistě vědí, co to 

znamená úklid po stavebních pracích. 

Všudypřítomný prach, chodby i třídy se musí 

stírat a drbat několikrát, než se dojde 

k „původnímu stavu věcí“. Jako obvykle nám 

velmi účinně pomáhali p. Ladislav Matura ml., 



Benešovské noviny 3 Září 2016 

p. Ladislav Matura st., p. Vítězslav Doležal a p. 

Luděk Hofmann.  

Garantem celé rekonstrukce byla Obec 

Benešov u Semil, s kterou jsme samozřejmě po 

celou dobu spolupracovali. Děkujeme proto 

starostovi D. Lampovi, radě a zastupitelstvu. 

Další úpravy 

Nyní probíhá „Obnova podezdívky občanské 

vybavenosti a zařízení sloužící“ ZŠ a MŠ 

(krajská dotace Obci Benešov u Semil, celkový 

náklad 397 000 Kč). Bude dokončena 

v průběhu měsíce září 2016. Práci vysoutěžila 

firma Michaely Bartoníčkové, DiS. (kamenické 

práce Turnov). 

Šatny: V šatně ZŠ byly dány jmenovky na 

botníky dětí, takže nyní si také rodiče mohou 

zkontrolovat, zda si jejich syn či dcera ukládají 

boty tam, kam mají. 

Nový kabinet: Budou v něm bytovat Mgr. Jitka 

Lampová a Jana Zajícová. Začali jsme ho 

upravovat 23. 8. Pan  Jiří Trejbal zde vyměnil 

akumulační kamna. Zároveň provedl kontrolu a 

údržbu topného systému na celé škole (práce 

ukončeny 31. 8.). 

V září (1. a 2.) byly vyměněny dveře na školní 

dvůr. Nahradíme také nevzhlednou stříšku nad 

nimi. Budou udělány nové prahy k WC a 

hlavním vchodovým dveřím. Upravíme rovněž 

úložiště hraček u zahrady MŠ (regály apod.). 

V průběhu roku provedeme nátěry dveří u tříd 

ZŠ. Sjednotíme také jejich zavírací 

mechanismy (kliky, kování). 

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ

Co nového v přírodě 

Září je v přírodě dobou blahobytu a velkou 

zásobárnou pro zvířata. Obiloviny jsou dozrálé 

a zemědělci je sklidily, ale i tak se na zemi a 

v rozích polí, kam se mechanizace nedostala, 

dostatek zrna pro bažanty a zpěvné ptactvo 

najde. Dozrávají jeřabiny a jiné bobuloviny, 

které dají zvířatům dostatek energie na tvorbu 

tukových zásob a vydrží na stromě i přes mírné 

mrazy, takže dochází k pozvolnému pojídání 

plodů, ať už ptactvem, srnčí zvěří, kunami a 

nepohrdnou jimi ani lišky, ježci a hlodavci.  

Kaštany, žaludy, bukvice jsou zdrojem energie 

v období před zimou a v zimě, z toho důvodu 

mají pevnou slupku, která je ochrání před 

vyschnutím i v mrazech. To využívá hlavně 

spárkatá zvěř (srnčí, černá, muflon, vysoká), 

která je vyhrabává ze sněhové pokrývky. 

Žaludy jsou potravou i pro ptactvo (sojka 

obecná).  

Kromě bobulovin a jadrných plodů jsou 

v přírodě využívány jako zdroje energie 

semena stromů, a to jak listnatých, tak 

jehličnanů. Je notoricky známé, že se veverka 

živý semeny šišek, ale málo kdo ví, že šišky má 

v oblibě dlask tlustozobý, křivka obecná, hýl 

obecný aj.  

V době nouze jsou využívány i pecky z 

ovocných plodů, na jaře pod ovocnými stromy 

nenajdete ani jednu celou pecku, všechny jsou 

vykousané od hlodavců. V lese je ovocný 

strom, i když planý, božím požehnáním pro 

zvířata.  

 

Velice důležitou složkou v potravě zvířat je 

hmyz a housenky, které se vyskytují pod kůrou 

stromů anebo v jejich záhybech.  Využívají 

toho sýkorky a šplhavci (datel černý, 

strakapoudi, žluva zelená aj.). V září doplňuje 

tukovou zásobu jezevec, který přezimuje 

nepravým zimním spánkem.      

Za KŽP a MS Václav Špiroch (komise  

životního prostředí a myslivecký spolek)
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Zprávy KČT 

Letošní cesta benešovských cykloturistů 

směřovala do západní části Evropy, do 

Francouzské Bretaně.  

Dlouhá cesta pohodlným autobusem uběhla 

s nočním přejezdem za daných podmínek 

celkem v pohodě. Navečer dalšího dne jsme 

konečně dorazili na místo. První cesta vedla 

většinu z nás na první koupel v Atlantiku.  

Přílivové vlny s teplotou vody nad očekávaně 

teplejší byly příjemné po celou dobu pobytu. 

Při odlivu se otevřela nádherná dlouhá pláž a 

koupel dostala další možnosti při unášení se ve 

vlnách příboje. 

Autobusem, jsme přejížděli do různých částí 

Bretaně na prohlídku zajímavých a historických 

míst, na výběžky nejzápadnějších částí 

poloostrova s krásnými, ale drsnými skalisky 

vybíhajícími hluboko do Atlantiku.  

V termínu našeho zájezdu, tj. od pátku 19. 8. do 

neděle 28. 8.2016 bylo na tamní poměry 

překvapivě teplé a suché počasí (vydatně pršelo 

jenom jedno odpoledne), takže obavy 

z nepřízně a nadměrného využití pláštěnek a 

teplého oblečení vyšly naplano. 

 Cenové relace jsou ve Francii na naše poměry 

o něco vyšší (pivo 3 – 6 eur), ale kvalitní víno a 

velmi chutné sýry se nechaly koupit za ceny 

jako u nás, nebo i levněji. Toho jsme 

samozřejmě duchaplně využili a o večerní 

veselí nebyla nouze! 

 Sedmidenní pobyt v Bretani velice rychle 

uběhl a před námi byla už jenom návštěva 

kláštera Mont St. Michel, perle gotiky na 

ostrůvku, druhé nejnavštěvovanější místo ve 

Francii – po Paříži, kde je největší příliv asi 

nejen v Evropě. Opravdu, prohlídka stojí za to, 

i když samozřejmě celá prohlídka by 

vyžadovala daleko více času i prostředků na 

vstupy. 

Honza Hubař, KČT Benešov 
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Konec prázdnin u hasičů 

ZÁVĚREČNÉ KOLO EXTRALIGY 
V POŽÁRNÍM ÚTOKU 

Víkend 20. – 21. 8. 2016 byl pro členy 

hasičského sboru víkendem extraligovým. 

Sobotní soutěž se konala v Radimovicích. Této 

soutěže se účastnilo pouze domácí družstvo 

žen. Mužské družstvo se z důvodu pracovní 

vytíženosti nezúčastnilo. Soutěž byla skvěle 

rozeběhnutá a věřím, že ani útok našich 

benešovských děvčat ji nijak nezabrzdil, neboť 

si holky zaběhly svůj osobní rekord 

s konečným časem 16:78 na levém proudu. 

A tento čas jim vynesl krásné čtvrté místo.  

Po soutěži v Radimovicích pokračoval 

extraligový víkend v neděli 21. 8. 2016 

v Benešově u Semil. Akce se konala opět pod 

záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina 

Půty a za podpory obce Benešov u Semil 

a dalších sponzorů. 

 

Počasí nám bohužel moc nepřálo a většinu dne 

pršelo. I tak se soutěže zúčastnilo 36 týmů 

mužů a 17 týmů žen. Domácí družstvo mužů 

z Benešova u Semil předvedlo útok s časem 

18:64, které jim vyneslo pěkné 25. místo. 

V kategorii mužů zvítězilo družstvo Bašnice 

s časem 16:38, druhé místo získalo družstvo 

Bezděkova pod Třemšínem s výsledným časem 

16:52 a trojici nejlepších uzavíralo družstvo 

Staré Říše s časem 16:73. Časy pod sedmnáct 

vteřin byly ještě k vidění u družstev Oponešice 

(16:77) a Jinolice Renmotor (16:89). 

Nejrychlejším sestřikem dne se prezentoval 

proudař z vítězné Bašnice s časem 15:63 na 

levém terči. 

V kategorii žen se podařila výsledná šestnáctka 

pouze jednou a to u vítězného družstva 

Radíkov s časem 16:90 na levém terči. Pravý 

terč s časem 16:00 byl zároveň nejrychlejším. 

Druhá skončila Krásná Ves s časem 17:24 a na 

třetím místě se umístilo domácí družstvo žen 

z Benešova u Semil s výsledným časem 17:31. 

II. ROČNÍK VAŘENÍ V KOTLÍKU 

Bylo krásné sobotní odpoledne, v kalendáři 

27. 8. 2016 a v hasičském areálu v Podolí 

začaly přípravy na II. ročník Vaření v kotlíku. 

Letos se soutěžilo o nejlepší krkonošské kyselo. 

Letošní účast byla o něco slabší než  na prvním 

ročníku, ale o to byl závěr dramatičtější. Své 

sily přišly porovnat tři týmy. Prvním týmem 

byli manželé Nesvadbovi s nejmladšími 

účastníky soutěže. Druhý tým byl složen 

z manželů Bísových a Plecháčových. Třetí tým 

byl ryze pánský, a to ve složení Tomáše 

Zounka, Kuby Soudila a Filipa Holana. 

Na uvaření toho nejlepšího kysela měli 

soutěžící tři hodiny a během vaření porovnávali 

síly v doplňkových soutěžích. První soutěž 

vyhrál Radek Nesvadba, když oloupal slupku 

z jablka v úctyhodné délce 2 m 34 cm. Druhou 

soutěž vyhrála paní Bísová, která zvládla 

z uvařených špaget za dvě minuty uplést 

nejdelší copánek, který měřil 57 cm. 

Oba vítězové byli odměněni zdravou svačinou 

pro celý svůj tým. 
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Tři hodiny utekly jako voda a byl čas na 

nejpříjemnější část celého odpoledne, 

ochutnávání. Za sebe bych ráda řekla, že 

všechna uvařená kysela byla výborná a přesto, 

že byla uvařena v podstatě ze stejných 

ingrediencí, bylo každé kyselo jiné. A tak 

každý kdo přišel a ochutnal, našel pro sebe to 

pravé kyselo. Po nabrání posledních naběraček 

a spočítání hlasů bylo načase vyhlásit 

šéfkuchaře. Výsledek byl velmi těsný ale titul 

si nakonec i s malým sudem piva, odnesl tým 

manželů Bísových a Plecháčových. Každý 

účastník byl odměněn diplomem a osobní 

sklenicí utopenců.  

Všem zúčastněným, bych ráda za SDH 

Benešov u Semil i za sebe poděkovala a 

doufám, že se společně budeme těšit na další 

ročník Vaření v kotlíku. 

Za SDH Benešov u Semil Vlachová Veronika

Pozvánka na výlet 

KČT Benešov u Semil  

připravuje a zároveň zve své členy a příznivce turistiky na podzimní výlet, který se uskuteční 

15.10.2016 do Adržbachu a Teplických skal. 

Bližší informace budou včas zveřejněny v benešovské kabelovce, na webových stránkách KČT 

Benešov u Semil a v semilské vývěsce na jídelně Jizera. 

Honza Hubař, KČT Benešov 

Benešovský běžecký podzim 

BENEŠOVSKÁ OSMIČKA 

V sobotu 1. října 2016 pořádá Tělovýchovná 

jednota Benešov u Semil 43. ročník tradičního 

přespolního běhu Benešovská osmička.  

V okolí obce a na svahu stejnojmenného vrchu 

poběží muži a veteráni 8 000 metrů, ženy a 

dorost 2 250 metrů. Hlavní závod odstartuje 

v 15 hodin ze sportovního areálu. 

Už od 13,30 hodin proběhnou závody dětí a 

žactva na tratích od 50 do 1 200 metrů. 

Předškolní děti poběží 50 m a 100 m na 

atletickém okruhu v areálu, žactvo využije 

nedaleké asfaltové Hořeňačky. 

Přijďte si také zaběhat, povzbudit místní 

i přespolní běžce, nebo pomoci jako pořadatelé! 

Přihlášky k závodu (děti zdarma) se přijímají 

od 12,30 hodin ve sportovním areálu. 

Další informace o závodech jsou zveřejňovány 

na stránkách obce www.benesovusemil.cz. 

http://www.benesovusemil.cz/
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29. Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím  

Už 29. ročník maratónského běhu a 9. ročník 

půlmaratónu v Benešově u Semil se připravuje 

na sobotu 8. října 2016.  

 

V loňském roce byl závod (už podruhé) 

vyhlášen jako MČR v maratonu veteránů. 

Pro rok 2015 byla oficiálně změřená a 

certifikovaná trať mezi Benešovem u Semil a 

Dolní Sytovou. Z důvodu uzavírky se nakonec 

otáčelo už v Rybnicích a premiéra tak si závod 

premiéru na certifikované trati odbude až letos.  

Zázemí závodu bude opět v Podmošně na 

parkovišti a otáčce autobusu. Start v 11,15 

hodin je společný pro obě tratě. 

Vítězství na maratónské trati z roku 2015 mezi 

ženami obhajují Tomáš Kouřil a Michaela 

Dimitriadu, na půlce obhajují Radim Berka a 

Simona Jiřičková.  

Závod by nešel uspořádat bez desítek 

dobrovolných pořadatelů a partnerů závodu, 

kterým patří velký dík. Vedle titulárního 

sponzora, kterým je VITAR s.r.o., dovozce 

sportovní výživy ENERVIT do ČR, jsou 

hlavními partnery ELEVEN sportswear, 

Filinger a.s., Obec Benešov u Semil a 

Liberecký kraj.  

Kompletní informace o závodu jsou zveřejněny 

na stránkách www.benesovusemil.cz. Přihlášky 

za zvýhodněnou cenu startovného jsou možné 

do 30. září. 

Srdečně zveme všechny příznivce druhou 

říjnovou sobotu do Benešově u Semil. Kdo se 

necítí na aktivní účast, může přijít běžce 

povzbudit, vítání jsou i dobrovolní 

pořadatelé! 

Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil 

Ohlédnutí za letními akcemi TJ Sokol 

Pouťové oslavy s hudbou a tancem v restauraci Slunce a  
vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana Husa u hřbitova 

Pouťové oslavy a vzpomínkový akt se 

uskutečnily v sobotu 9. července 2015. Celý 

program se konal za příznivého polojasného 

počasí. K pomníku byly doneseny lavičky pro 

starší přítomné a pro kapelu. Poutavé 

vystoupení p. farářky bylo proloženo 

vybranými skladbami v podání Semilské 12. 

Počet návštěvníků byl jako tradičně cca 

30 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“.Vystoupení „Semilské 12“ se zpěváky  Jar. 

Křapkou a dvěma zpěvačkami, bylo 

aplaudováno. Zpestřením bylo využití krátkých 

přestávek kapely Jaroslavem Křapkou, který 

hrál sólo na heligonku  a zazpíval  pěkné 

písničky přímo mezi posluchači. 

Pro všechny přítomné to byl příjemně strávený 

čas, na přebroušeném parketu se tančilo, 

prostředí bylo příjemné. Počet příznivců 

„Semilské 12“¨- návštěvníků, je bohužel menší 

– starší generace stále ubývá. 

Poděkování patří Obecnímu úřadu, který 

finanční spoluúčastí umožnil tyto kulturní akce, 

již tradiční uspořádat.
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Pouťový turnaj v minikopané – 17. ročník 

Datum konání: sobota 23. července 2016 

v Benešově u Semil na sokolském letním hřišti 

Turnaj byl vydařený, fotbalová úroveň velmi 

dobrá. Herní čas byl 3x20 min. Hřiště bylo 

vzorně svépomocně připraveno lajnování,  

praporky, … S posekáním trávy na hřišti i 

okolo hřiště pomohla obec, obci patří 

poděkování i za zapůjčení kabin se zázemím. 

Počasí polojasné, teplota spíše vysoká, ale 

pitný režim všichni dodržovali. Překvapením 

byl velký počet diváků, většinou rodinní 

příslušníci, ale i fandící příznivci… 

Pozitivem bylo nové benešovské mužstvo Kout 

s perspektivními dětmi. Tak jako vloni, většina 

hráčů byla místních. Novinkou turnaje  byla 

zahraniční účast Slavomíra Marendiaka, který 

jako brankář TJ Sokol dělal radost útočníkům 

soupeře. 

Vyhodnocení i občerstvení se konalo 

v kabinách sportovního areálu. Každý hráč si 

něco odnesl. Občerstvení zajišťovali Josef 

Hádek a Jan Martinec. Z turnaje byly pořízeny  

digitální fotografie pro www stránky obce 

Benešov. 

Výsledky:  

1. Kondoři, body 4, skore 22:10 

Drahný Stanislav st.,Zunek Tomáš st., 

Regimon Roman, Drahný Stanislav ml., 

Zounek Tomáš ml., Tichý Lukáš 

2. Kout, body 2, skore 10:13 

Liďák Jiří, Svoboda Ondra, Šimon 

Candrák, Václav Svoboda, Jaroslav Mašek, 

Aleš Novotný   

3. Sokol Benešov - pinec, body 0, skore 11:20 

Martinec Jan st., Marendiak Slavomír, 

Klikar Miloš, Kopal Aleš, Šimon Candrák 

17. ročník běhu na Zlaté návrší 2016 - „Letní lyžařovo trápení“ 

V neděli 31. července v 8:00 odstartovalo 

6 běžců: David Salaba z Jilemnice, Jan 

Zahradník z Vrchlabí, Zdeněk Palán 

z Harachova, Ivo Havlíček z Lánova, Aleš 

Malý z Jilemnice a místní Roman Lukeš. 

Novinkou letošního ročníku byla jízda na 

kolečkových bruslích Pepy Vejnara. 

Volba trati k Mohyle Hanče a Vrbaty je na 

každém závodníkovi, letos všichni běželi přes 

Škodějov, Roprachtice, H. Dušnici a Rezek. 

Délka běhu je cca 27 km, náročnost je na 

úrovni maratonu - vzhledem k členitosti terénu 

a převýšení cca 1.000 m. Pepa Vejnar jel po 

pojizerské silnici. 

Do cíle si všichni doběhli v dobré pohodě a 

spokojeni a to ještě některé čekal 5 km seběh 

k Jilemnické boudě, kde měli věci na 

převlečení a občerstvení. 

Počasí bylo pro běh na začátku velmi teplé 

postupně se  zatáhlo a mírně pršelo, což všichni 

běžci přivítali. 

 

Celá akce je tradičně zajišťována ve spolupráce 

TJ Sokol a místní TJ. Hlavní servis na trati a 

doprovod zajišťovali: Jan Martinec, Pepa 

Hádek se svými vozidly. Občerstvovací 

stanice: za Příkrým, odbočka na Zimrově,  

Roprachtice, Horní Dušnice, Rezek a v cíli u 

mohyly Hanče a Vrbaty. Na kole tentokrát jel 

doprovod Pepy Vejnara. 

Počasí bylo pro běh na začátku velmi teplé 

postupně se  zatáhlo a mírně pršelo, což všichni 

běžci přivítali. 
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Výsledky:  

1. Salaba David – SKI Jilemnice 2:26 

2. Lukeš Roman,-  TJ Benešov  2:54 

3. Malý Aleš - SKI Jilemnice 3:05 

4. Palán Zdeněk – SKI Harachov 3:12 

5. Zahradník Ivo – Sokol Sudslava … 3:45 

6. Vejnar Pepa- SKI Vysoké 2:50 

( kolečkové lyže) 

7. Havlíček Ivo - SKI Lánov 1:45 

(ze zdravotních důvodů běžel až z Dušnice) 

Foto a výsledky jsou na www stránkách obce 

Benešov u Semil www.benesovusemil.cz  

Za TJ Sokol Benešov, J. Martinec 

Kalendář akcí – podzim 2016 

10. září 2016 Jen počkej vlku! Malá Skála KČT (Bambuča) 

10. září 2016 Posezení u táboráku Choboteň KČT 

28. září – 2. říjen Výlet CK Bambuča 
 

KČT (Bambuča) 

24. září 2016 Benešovský pohár (Jizerská liga) areál SDH v Podolí SDH 

1. říjen 2016 
Den pro Trevos – zábavné a 

soutěžní odpoledne  
KČT 

1. říjen 2016 Benešovská osmička sportovní areál TJ 

8. říjen 2016 
Benešovský maratón a 

půlmaratón Pojizeřím 
Podmošna TJ 

15. říjen 2016 Podzimní výlet 
Adržbach a Teplické 

skály 
KČT 

22. říjen 2016 Spanilá jízda na vrch Benešov  Podmošna Sokol 

28. říjen 2016 Výlet do okolí region KČT 

Připomenutí z obce 

Informační SMS pro občany obce. 

Obec Benešov u Semil Vám tímto nabízí 

jednoduchý a pohodlný způsob získávání 

důležitých informací a to např. v případě 

přerušení dodávky elektřiny, mimořádné změny 

úředních hodin Obecního úřadu, uzavírky 

místních komunikací. Nejedná se 

o informování o pořádaných kulturních akcích.  

Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost 

občanů bude zahájen provoz zasílání 

informačních SMS registrovaným uživatelům. 

Tato služba je zpoplatněna jako běžná doručená 

SMS dle platného tarifu operátora (v ČR 

zdarma).  

K registraci stačí pouze zaslat SMS ve tvaru 

„SMS INFO“ na tel. 605 816 366 ze kterého 

budou informační SMS zasílány. Jedná se 

zkušební nezávazný provoz.  

Tvar SMS bude např.:  

INFO OU: 15.3.2000 planovana oprava potrubi 

– nepotece voda - 7:00 - 13:00 – cela obec  

INFO OU: 6.2.2000 preruseni elektriny 6:00 – 

17:00 – Podmosna, Hradistata 

 

Radek Nesvadba, místostarosta obce
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Vláďovy tipy 

Řepánky 

Suroviny: ½ kostky droždí, 75 g krupicového cukru, 500 g hladké 

mouky, 100–150 ml mléka, 75 g másla, změklého, loutky + 

1 prošlehané vejce na potření, 1 lžička nastrouhané kůry z biocitronu, 

1 vanilkový́ cukr, špetka soli. 

Na náplň: 1–2 cukrové řepy (asi 500 g), oloupané a nastrouhané 

nahrubo, 50 g másla, 250 ml mléka, 250 g mletého máku, krupicový 

cukr podle chuti. 

Příprava jídla: Promíchejte droždí, trochu vlažného mléka, lžičku 

cukru a 2 lžičky mouky; nechte vzejít kvásek. Pak k němu přidejte 

zbývající suroviny (mléko přilévejte postupně, nemusíte spotřebovat 

všechno) a vařečkou či rukama vypracujte měkké a hladké těsto. 

Dejte ho asi na půl hodiny kynout. 

Mezitím připravte náplň: na rozehřátém másle opékejte přibližně tři minuty řepu, pak přilijte asi 3 lžíce 

vody a přiklopené duste zhruba 30 minut téměř doměkka. Přidejte mléko, přiveďte k varu a vsypte 

mák. Míchejte tak dlouho, až se tekutina vsákne. Podle chuti doslaďte. Troubu předehřejte na 180 °C. 

Z těsta odkrajujte kousky, rukou je roztlačte, dejte na ně lžíci náplně a zabalte (těsto také lze rozválet 

na půlcentimetrový plát a krájet na čtverce asi 10 × 10 cm). Řepánky pokládejte na plech s pečicím 

papírem tak, aby se nedotýkaly. Potřete vajíčkem a pečte asi 30 minut dozlatova. 

Vepřové řízky v zelném těstíčku 

Suroviny: 4 řízky, 2 vejce, 100 ml piva, 150 g kysaného zelí, polohrubá mouka, hladká mouka, sůl, 

mletý pepř. 

Postup přípravy: Zelí scedíme, pokud je příliš kyselé, tak i opláchneme a pokrájíme nadrobno. 

Rozmícháme vejce s pivem, zelím a přidáme tolik polohrubé mouky, aby vzniklo těstíčko. Podle chuti 

osolíme. Řízky naklepeme, osolíme a opepříme. Každý rozkrojíme na poloviny - menší řízky se lépe 

smaží. Obalíme v hladké mouce, protáhneme zelným těstíčkem a na oleji nebo sádle usmažíme 

dozlatova. 

Omáčka z pečených rajčat 

Ingredience: 1kg středních rajčat, olivový olej, 1 lžíce hnědého cukru, 4 stroužky česneku, nasekané 

najemno, 1 lžíce tymiánu. 

Příprava: Předehřejte troubu na 110 ºC. Omytá a osušená rajčata překrojte napůl a klaďte je řezem 

navrch na pekáč lehce vymazaný olivovým olejem. Posypte tymiánem, česnekem a zastříkněte 

olivovým olejem, pokud možno přímo na řeznou plochu rajčat, ne mimo ně. Posypte cukrem 

(v případě, že máte přezrálá rajčata, můžete cukr vynechat) a dejte péct do trouby na minimálně 2, ale 

lépe 3 hodiny. Po uplynutí této doby se rajčata scvrknou, ale zůstanou stále šťavnatá. (Kdybyste chtěli, 

můžete pokračovat dál - pečte 6 hodin a vzniknou zase rajčata sušená.) 


