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ročník II, číslo 2                   22. prosince 2008 

 
Vážení spoluobčané, rok uběhl jako voda a vánoční svátky jsou přede dveřmi. Poněvadž tyto 
svátky by měly být svátky klidu a míru, přeji Vám, aby tak skutečně byly. Zkuste zapomenout na 
rozmíšky, na sousedské spory a usmívejte se nejen na své blízké a přátele, ale na všechny lidi 
kolem. Uvidíte, že dobrá nálada je klíčem k dobré pohodě. 
 

Přeji Vám a Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů 
v novém roce.               Dalibor Lampa , starosta obce 
 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů Benešova u Semil přeje všem svým členům, příznivcům a 
sponzorům krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2009 a 
děkuje za spolupráci občanům, obecnímu úřadu a všem složkám v Benešově. 

       SDH Benešov u Semil 
 

Příjemné prožití vánočních svátků, klid a pohodu, mnoho úspěchů a hodně zdraví v novém roce 
přeje Tělovýchovná jednota Benešov u Semil.  
 

Příjemné kilometry v novém roce, hodně sněhu a pěkného počasí přeje KČT Benešov. 
 

Komise kultury a sportu Benešova u Semil děkuje dětem základní školy za přednesené pásmo 
koled a spolkům, jež se podílely na konání adventního podvečera. Současně děkujeme i 
občanům, kteří se přes nepříznivé počasí této milé akce zúčastnili.  
 

                  
 

26. 12.  Na Štěpána na Štěpánku (memoriál Karla Kobra) 
26. 12.  Zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou (Limonádový Joe) 
Vánoční turnaj v šachu a dámě 
1. 1.   Novoroční výstup na Kozákov 
24. nebo 31. 1.  Dětský maškarní rej v zasedací místnosti SDH (termín bude upřesněn 

v kabelové televizi) 
 

 
Příští schůzka přípravného výboru Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil se koná 6. Ledna 
2009 od 18 hodin  na OÚ. Zástupci jednotlivých spolků přinesou 5 fotografií, kterými se budou 
chtít prezentovat na kalendáři pro rok 2010, jež vyjde při příležitosti sjezdu rodáků. -šs- 
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Od měsíce října začalo mnoho obyvatel naší obce přemýšlet, jak letošní výstavu 

vylepšit. Kdo pomůže paní Kučerové s instalací výrobků, kdo poskytne výrobky, jak se změní 
výzdoba vánočních stromků…? Zapojili se opět stálí dodavatelé: domov TEREZA, základní 
škola, mateřská škola, J. Pikora, V. Bařinková, P. Lukešová, H. Lukešová… Potěšilo nás i to, 
že své výrobky poskytly i děti – např. Veronika Bařinková, Terezka Zounková, Matěj Lukeš… 
Svou sbírku nádherných kamenů představil žák 2. ročníku naší školy: Jindřich Janata. 
Třebaže je ještě malý, má mnoho znalostí z oboru mineralogie, sám je hledá na Kozákově, 
Rváčově atd. Třebaže bylo letos málo hub, paní Bachtíková je nasušila a zavařila. Výstavu 
obohatily výrobky pana Hlavy, perníčky J. Hlouškové, háčkované a korálkové ozdoby…  

Chtěla bych vyslovit poděkování paní Antonyové, která nám velmi pomáhala a zároveň 
se seznámila s našimi obyvatelkami – paní J. Čermákovou u pokladny, V. Dyntrovou a J. 
Suchardovou. Na závěr komise ve složení D. Lampa, A. Morávková a J. Suchardová 
zhodnotila vystavené vánoční cukroví. Po velmi obtížném rozhodování zvítězilo cukroví od 
paní Hany Kučerové = ladilo oku, je velmi chutné a navíc se jedná o „rodinné stříbro“. Po 
cukroví se hned zaprášilo. Všechny druhy ocenily děti i rodiče po příjemném vánočním 
vystoupení v loutkovém divadle. Paní Kučerová a její skupina - zazpívali, zarecitovali vánoční 
koledy a verše.  

        Mgr. Anna Morávková  
ředitelka školy  

 

 

Když jsem přemýšlela o článku do prosincového čísla, 
říkala jsem si, že by to mělo být určitě nějaké zimní téma. Při 
pohledu ven si ale už nejsem tak docela jistá. Věřím však, že 
opravdová zima přece jenom přijde. Nebo se ji alespoň pokusím 
přivolat tímto příspěvkem. 

Měl by vám připomenout, že přes zimu je kolem nás 
spousta zvířátek, která potřebují naši pomoc. Jednou 
z nejjednodušších je krmení ptáčků, když napadne sníh. Sice to 
žádný ohrožený druh nezachrání, ale umožní to právě dětem 
pozorovat ptáky z bezprostřední blízkosti a starat se o ně. 
V našem okolí pak mohou zahlédnout nejčastěji kosa, sýkorky 
(modřinka, koňadra), brhlíka, strakapouda, sojku, žluvu a další.  

Krmítko si můžeme koupit, ale mnohem zábavnější je, když si ho vyrobíte sami. Jak bude 
vypadat je přitom vedlejší. Musí mít dobrou střechu, která bude chránit potravu před deštěm a 
sněhem a zvýšený okraj, aby ptáci nemohli krmivo vyhazovat. Krmíme semeny slunečnice, 
ovesnými vločkami, rozpůlenými jablky, rozinkami, drcenými buráky, mákem nebo koupenými 
krmnými směsmi. Můžeme na větev zavěsit syrový lůj do síťky. Krmivo musí být vždy suché a 
nezkažené. Vysloveně škodlivé jsou vařené a solené potraviny nebo zbytky jídel. Sypeme 
pravidelně, aby si ptáci zvykli na místo. Důležité je krmítko pravidelně a pečlivě čistit od starého 
krmiva a ptačího trusu, aby se zabránilo rozšíření jakékoli nemoci. Mělo by být na bezpečném 
místě před kočkami. Věřím, že pokud se budete o ptáčky v zimě starat, tak vám budou celý rok 
přinášet radost.           -ef- 
 



___________________________________________________________________________________________ 

Benešovské noviny PROSINEC 2008   3 

 

 
V pomonzunovém období 

na přelomu října a listopadu jsme 
s mojí ženou Renatou, kolegou z 
nemocnice lékařem Martinem 
Gebauerem a jeho přítelkyní Evou 
uskutečnili výpravu do Nepálu. 
Přistáli jsme v hlavním městě 
Kathmandu a po vyřízení formalit 
obratem vyrazili jeepem do hor, 
směr severozápad, do oblasti 
národního parku Annapurna. S 
dávkou sportovního nadšení jsme 
pěšky vyrazili z Besi Saharu, 
výšky 900 m. n. m. Trasa 
postupně stoupá sevřeným 
údolím mezi hřebeny Annapurny 
a masívy okolo Manáslu. Tak 
jsme za pouhých 6 dní došli 
starou stezkou obchodních 
karavan mezi Indií a Tibetem do 
sedla Thorong La, maximální 
výšky trasy 5 416 m. Tento 
kousek popírající pravidla 

aklimatizace nám z místních znalců nikdo neuvěřil. Čas však středoevropana tlačí a honem dál, 
do nejposvátnějšího údolí buddhistů a hinduistů, svatyně všech živlů Muktinatu. Po vykonání 
nezbytných bohoslužeb, sestupujeme z 3 700 m vysoké zastávky v baru u Boba Marleyho k 
hranici s Tibetem, kde v údolí řeky Kali Gandaki hraničí jedno z posledních zakázaných 
království planety, čistě zemědělská vysokohorská oblast žijící nedotčenou filozofií tibetského 
buddhismu – Horní Mustang, země lidí Lo.  

Po několika dnech pochodu prašnou fascinující pustinou na severní hranici Nepálu, 
širokým říčním dnem se spouštíme nejhlubším údolím světa zpět na jih, pod fantastickými 
kulisami Dhaulagiri, Tukuche,  Nilgiri a nekonečnými svahy Annapurny. Pak ještě ve zbývajících 
dnech docházíme pod základní tábor Annapurny a nejposvátnější hory Nepálu krasavice 
Machapuchare, přezdívané rybí ocas, tyčící se v 6 993 metrech. Trýznivou cestou dolů, po 
tisícovkách schodů, nemohu nevzpomenout, prvního hrdiny, který se vrátil z osmitisícového 
vrcholu Maurice Herzoga, kterého stejnou cestou v roce 1950 nesli nosiči ve velmi vážném 
stavu dolů… Úspěšnou výpravu jsme zakončili v centru Kathmandů několikadenním rozjímáním 
a meditacemi v chrámech u největší buddhistické stupy Buddhanatu. Ó mani padme húm. Ó 
obrovská Asie se svými divy, ty nenecháš nikoho chladným.  

V zapadajícím slunci, z okénka Boeingu, jsme naposledy prošli pohledem celý hřeben 
centrálního Himaláje, tak tajemně a podmanivě čarujícího v lidských srdcích.  

Zdeněk Kučera 
 
Termín promítání fotek bude upřesněn v kabelové televizi.  
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s výherkyní soutěže o nejlepší 
vánoční cukroví paní Hanou Ku čerovou  
Tradiční výstava vánočních výrobků a cukroví letos v Benešově u Semil proběhla v pátek 5. a 
sobotu 6. prosince. Souběžně s výstavou probíhala soutěž o nejlepší vánoční cukroví, kterou 
svými žloutkovými řezy vyhrála paní Hana Kučerová.  
 

Pečení váno čního cukroví je v našich domácnostech rozší řený zvyk. P řesto mnoho žen 
dnes dává p řednost koupi váno čního cukroví v obchod ě. Proč se věnujete domácí 
výrob ě pečeného cukroví? 
Na Vánoce se věnuji pečení více než během roku. Z domácího cukroví je cítit vůně domova. U 
kupovaného si nikdy nemůže být člověk jistý suroviny. Jsem ráda, když vím, co v cukroví 
opravdu mám. 
Krom ě pečení dodržujete na Vánoce i jiné tradice? 
Peču vánočky a štrúdl, o štědrovečerní večeři jíme rybu a bramborový salát. Příbuzným a 
přátelům posílám poštou vánoční přání, ale využívám i mobilní telefon. 
Jist ě ráda vzpomínáte na Vánoce svého d ětství. Máte pocit, že se od té doby Vánoce 
změnily?   
Za mého dětství se dostávalo více ryze praktických dárků. V hospodářství jsme měli zvířata a 
pamatovalo se i na ně. Dnes je na můj vkus dárků příliš a mnohých si děti ani neváží. 
Soutěž jste vyhrála díky výte čným žloutkovým řezům. Jsou i vaším nejoblíben ějším 
cukrovím? 
Určitě. Vítězný recept je po mé mamince a na svátečním stole nám nikdy nechybí. Příbuzní se 
už dopředu ptají, jestli budou letos opět ty výborné řezy… Ani letos je nezklamu. 

za rozhovor děkuje Šárka Strmisková 

 

Žloutkové řezy Hany Ku čerové  
Těsto:       Poleva:   Zava řenina  
25dkg cukru                                    4 žloutky 
25dkg másla                                   8 lžic moučkového cukru 
15dkg ořechů                                  1 vanilkový cukr  
30dkg mouky polohrubé               
2 žloutky  
sníh ze 6 bílků  
 
Postup :  
Smícháme suroviny a opatrně vmícháme tuhý sníh ze 6 bílků. Rozdělíme na 2 díly. Rozetřeme 
na 2 plechy opatřené pečicím papírem. Pečeme.  
Po upečení 1. placku potřeme zavařeninou a na ni položíme 2. placku. Povrch potřeme 
žloutkovou polevou, ozdobíme půlkami ořechů, dáme zaschnout při mírné teplotě do trouby.  
1) Necháme rozležet, až těsto změkne. Druhý den rozkrájíme na kostky.  
2) Nebo krájíme ještě teplé.  
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Mikulášská  

Už je tady zas  
předvánoční čas.  
 

Vločky sněhu padají  
a děti se radují.  
Pekáčují, sáňkují,  
 staví sněhuláky,  
ale všechno zlobí velké dospěláky.  
 

Nejezdí jim auta,  
všude bouračky.  
Jenom malé děti se těší na hračky.  
 

Ježíšek je nosí rád,  
je to dětí kamarád.  
 

Před Ježíškem chodí však  
hodný stařík- Mikuláš.  
 

 

 
 
Někdy za ním bývají,  
za pláštěm se skrývají  
strašný čert a krásný anděl.  
 

Čert jen zlostně pobíhá,  
ocas za ním vlaje  
a dušička dětí strachy taje.  
 

Ještě, že je tady anděl!  
 

Jinak nevím sama,  
bojím se,  
vypadá jak máma…  
 

Za kratičkou básničku  
nebo taky písničku  
najde pro děti  
něco dobrého ve svém košíčku.  
 
Leonka Hlavatá , žákyně 3. třídy 

 

Dárek 

Můj bratr si psal Ježíškovi o auto, vojáky a ještě prý o horu dárků jako Mount Everest. 
Tak jsem si řekla, že bych mu mohla koupit takového vojáka a auto. Jenže druhý den si napsal 
o notebook. Říkala jsem si – takový notebook stojí hodně korun. Tak mě napadlo, že bych 
mohla ten notebook vyrobit. Ale z čeho? Vyrobím ho z papíru. 

Dala jsem se do práce, nejprve jsem ohnula čtvrtku a pak jsem tam nakreslila obrazovku 
a tlačítka. Když jsem dokončovala výrobu notebooku, zdálo se mi, že mě někdo pozoruje. 
Dívala jsem se kolem sebe, ale nikoho jsem neviděla. Otevřela jsem dveře a Martin se na mě 
díval klíčovou dírkou. Byl zvědavý, co dělám. Řekla jsem mu, že si maluju. 

Už zítra bude Štědrý den. Pomáhala jsem mamince s večeří, uvařit rybí polévku, 
bramborový salát a obalit kapra. Na večer bylo vše připravené a mohli jsme usednout ke 
štědrovečernímu stolu. Po večeři jsme už jen čekali na Ježíška. Najednou jsem si uvědomila, že 
nevím, kam jsem si všechny dárky schovala. Hledám ve všech skrýších, až nakonec v peřiňáku 
jsem je našla. Honem s nimi pod stromeček! A utíkám za ostatními. S bráchou jsme si vzali 
domino. Hrajeme a u toho posloucháme, že slyšíme růst pod sněhem trávu, všude před sebou 
vidíme samé Ježíšky. A najednou cinká zvonek, utíkáme ke stromečku a všude je plno dárků. A 
brácha říká: ještě tu chybí dva dárky a pak to bude jako Mount Everest, ale to nevadí. Ženeme 
se k dárkům, bratr otevře ten ode mě, rozbalí ho a říká: ty jo, takhle slabounký notebook jsem 
ještě neviděl, to musím říct klukům ve třídě.  

Já to říkám pořád - Vánoce jsou bezva! 
Káťa Plecháčová , žákyně V. B 
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Jiřina Roučová 1. 1.  60 let 
Jiří Hylmar  5. 1.  80 let 
Soňa Nesvadbová 13. 1.  50 let 
Josef Blažek  17. 1.  85 let 
Etela Tulejová 27. 1.  50 let 
Vlastimil Kousal 2. 2.  86 let 

Stanislav Lukeš 9. 2.  50 let 
Ladislav Matura 19. 2.  60 let  
Jaroslava Kusová 20. 2.  83 let 
Jaroslav Kaiser 23. 2.  70 let 
Hana Pikorová 24. 2.  83 let 
 

 

 
 

Dvě  - nejen pro děti (aneb zajděte do knihkupectví i po Vánocích) 

Jirk ův tajný klí č k vesmíru  – Lucy a Stephen  Hawkingovi 

Dobrodružná kniha pro děti. Prostřednictvím veselých příběhů Jirky a jeho 
kamarádů a mnoha barevných fotografií se mohou malí i velcí seznámit             
s novými poznatky o černých dírách a vesmíru vůbec.  
Za vším je útěk Jirkova ochočeného prasátka. Díky němu se Jirka seznámí se 
svými sousedy - Aničkou a jejím otcem Erikem, který se zabývá vědou. Erik má 
nejvýkonnější počítač na světě a říká mu Kosmo. Ten dokáže vyslat Jirku a jeho 
kamarády na jakékoli místo ve vesmíru. Kosma by ovšem rád využil i někdo jiný 
- a Erik s Jirkou se tím dostanou do obrovského nebezpečí. Ve vesmíru totiž 

není nic nebezpečnějšího než černá díra... V knize je mnoho barevných fotografií přímo 
z kosmu. 
 
Divadlo nás baví  – Anna Novotná 

Kniha je určena dětem od (přibližně) deseti let a jejich rodičům. 
Najdete v ní světovou dramatickou klasiku, k níž například patří Cyrano de 
Bergerac od E. Rostanda, Faust od J. W. Goetheho, od W. Shakespeara 
Hamlet, Romeo a Julie, Sen noci svatojánské; Jak je důležité míti Filipa od O. 
Wildea, Lakomec od Molièra, z antických her Médea a Oidipús král, z ruských 
Revizor a Tři sestry, z českých Strakonický dudák od J. K. Tyla, Naši furianti od 
L. Stroupežnického, Ze života hmyzu od K. Čapka; americké Smrt obchodního 

cestujícího od A. Millera a Tramvaj do stanice touha od T. Willamse, a mnohé další. Hry jsou 
řazeny abecedně, jejich děj je rozdělen do jednotlivých dějství a popsán jasným a 
srozumitelným jazykovým stylem. Jednotlivé hry doprovázejí přitažlivé informace o dramatikovi, 
vysvětlující hesla, např. kdo je scénograf, dramaturg, jevištní mistr, inspicient; co znamená 
ferman, foyer, komedie, improvizace, groteska, historická hra atd. Vedle toho se děti dozvědí to 
nejdůležitější o světoznámých divadelních festivalech, např. v Avignonu, v Edinburku; představí 
se jim i takové divadelní domy jako Comédie Française, Broadway, MCHT, Stavovské a 
Národní divadlo atd. Konec knihy je vybaven kompletním seznamem dramatiků a 
encyklopedickým výčtem jejich dramatického díla.  
Výraznou složkou knihy je její výtvarné provedení. 
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Můj původní záměr byl pozvat vás na 10. ledna 2009 na novou hru Divadla Járy Cimrmana - 
České nebe. Ovšem - již v tuto chvíli je vyprodáno, musím se tedy poohlédnout po něčem 
jiném. 
Máte-li chuť na komedii, zkuste francouzskou komedii Marca Camolettiho Létající snoubenky  
v podání divadelního souboru z Horních Počernic. Tylovo divadlo v Lomnici nad Popelkou  ji 
uvede 17. ledna 2009 v 19.30  hod. 
„Dvě by bylo málo a více by bylo únavné. Tři je ideální.“, říká hrdina naší komedie Bernard, 
který si své vyvolené vybírá zásadně z leteckých společností. Snoubenky přilétají a odlétají, 
nesmí se ovšem změnit letový řád. A abyste se pobavili, přesně to se stane. 
Hraje DS Právě začínáme Horní Počernice: Lucie Hendrychová, Martin Jech, Iva Ptáčková, 
Klára Šimicová, Zdena Víznerová a František Vohralík v režii Jany Sůvové. 

 

Místo  tentokrát dvě  
 

V Muzeu a pojizerské galerii v Semilech můžete navštívit tradiční výstavu Malíři Pojize ří. 
Výstava potrvá do 8. února 2009.  
 
V Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou připravili pro své návštěvníky již tradiční 
výstavu betlém ů. Svoji kolekci betlémů zde představuje výtvarnice, řezbářka a sběratelka        
v jedné osobě paní Jarmila Haldová ze Sedloňova v Orlických horách. Jak už výčet širokého 
záběru zájmů autorky napovídá, jde nejen o její osobní výtvory, ale o exponáty doslova z celého 
světa různých velikostí a materiálů. Další specialitou paní Haldové jsou polychromované 
dřevořezby s vtipně pojatými až pohádkovými náměty 101 portrétů našich panovníků od 
nejstarších dob až po 17. století.  
Výstavu můžete navštívit až do Tří králů.                                                                                -am- 
 

 

Omezení provozu semilské nemocnice 
Upozorňujeme na omezení provozu v době vánočních a novoročních svátků na některých 
pracovištích semilské nemocnice. Níže uvedená pracoviště budou v uvedených termínech 
uzavřena. 
 

Lůžková oddělení 
Kožní     19. 12. 2008 – 4. 1. 2009 
ORL     19. 12. 2008 – 4. 1. 2009 
Ambulance 
Cévní     19. 12. 2008 – 3. 1. 2009 
Diabetologická   24. 12. 2008 – 1. 1. 2009 
Gastroenterologická   24. 12. 2008 – 1. 1. 2009 
Kožní (všechna pracoviště)   20. 12. 2008 – 4. 1. 2009 
ORL     20 . - 28. 12. 2008 a 4. 1. 2009 
Rehabilitace    22. 12. 2008 – 4. 1. 2009 
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Správné řešení sudoku z minulého čísla bylo 874. Z osmi správných odpovědí byli vylosováni 
tito výherci: Martina Kroupová, Jitka Bachtíková a Beata Kučerová. Gratulujeme! 

 

 
 

Maďarský kapr 
Kapra naporcujeme a porce z obou stran na několika místech nařízneme tak, 
abychom do zářezů mohli vsunout plátky zelené papriky, slaniny a mrkve. 
Pak nakrájíme brambory na plátky, naklademe je na dno pekáče, na ně položíme osolené porce 
kapra hřbetem navrch, zalijeme dvěma dl smetany, 100 g rozpuštěného másla a posypeme lžící 
sladké papriky. Dáme do trouby a pečeme do červena, přičemž často podléváme vlastní 
šťávou. 
Místo plátků brambor můžeme na dno pekáče navrstvit dušenou rýži. Stejným způsobem 
připravují kapra v Srbsku; podotýkám to proto, že nevím, komu patří prvenství. Ale ve věci chuti 
nebudeme tolik dbát na místo vzniku! 
 

Hálászlé (ma ďarská – segedinská rybí polévka)  8 porcí 
3 kg kapra, candáta nebo štiky, 6 cibulí, sůl, paprika (zelená), 3 litry vody 
 

Očištěnou a omytou rybu nakrájíme na stejně velké kostky a pokryjeme jemně sekanou cibulí. 
Hlavy, ploutve atd. dáme vařit s několika kolečky cibule. Na začátku varu přidáme libovolné 
množství papriky a vaříme, dokud se cibule nerozvaří (asi 1 a ½ hodiny). Vývar přecedíme na 
kostky ryby a vaříme ještě 20-25 minut. Nádobou občas potřeseme (nesmí se míchat, aby se 
ryba nerozpadla). Pokud máme čerstvou zelenou papriku, přidáme nakonec několik delších 
plátků. 
 

Bramborový salát se zeleninou I 
1 kg brambor, 2 cibule, 400 g hrášku, 300g mrkve, 300 g celeru, majonéza, sekaná petrželka 
 

Brambory a každou zeleninu odděleně uvaříme, nakrájíme na kostičky, smícháme s drobně 
usekanou cibulí a polijeme majonézou. Navrch posypeme petrželkou. 
 

Bramborový salát se zeleninou II 
100 g mrkve, 100 g petržele a celeru, 400 g brambor, 250 g cibule, 2 nakyslá jablka, 3 tvrdé 
kyselé okurky, 200 g fazolek, 200 g zeleného hrášku, majonéza buď vařená mléčná nebo 
nastavená. 
 

Kořenovou zeleninu i brambory uvaříme nepříliš do měkka. V bramborových salátech má být 
každý kousek zeleniny znát; je-li příliš měkká, v salátě zkašovatí. Fazolky též uvaříme (mražené 
několik minut podusíme). Stejně tak podusíme hrášek. Mražený hrášek můžeme dávat bez 
dušení. 
Všechny přísady pokrájíme na drobno a promícháme dvěma vidličkami. Brambory přidáváme 
vždy až naposled s majonézou. Do každého bramborového salátu se zeleninou můžeme přidat 
zavináče nebo podobné kyselé ryby. 

 

náklad 350 výtisků, příští číslo vyjde 23. února 2009 

Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz 

e-mail: benesovus@seznam.cz 

uzávěrka dalšího čísla je 16. února 2009 

za redakci KKS .o) 
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Změna v poplatcích za kabelovou televizi, odpady a vodné v roce 2009 
v Benešově u Semil 

 

Odpady: 

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2008 
O poplatku za komunální odpad  

Zastupitelstvo Obce Benešov u Semil se na svém zasedání dne 18.12.2008 usnesením č…/2008 usneslo vydat na 
základě § 17a odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 10. písm. d)   a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích ve znění pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Obec Benešov u Semil vybírá poplatek za komunální odpad (dále jen poplatek) vznikající na jejím území. 

Článek 2 
Poplatník a plátce 

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 
Plátcem je vlastník nemovitosti v katastrálním území obce Benešov u Semil. 

Článek 3 

Sazba a splatnost poplatku 

1) Pro poplatníky využívající nádobu (popelnici) na směsný komunální odpad se výše ročního poplatku  stanovuje 
takto:  výše poplatku  =   [cena popelnice s DPH (dle ceníku)  +  60 x A)] kde A je počet občanů trvale hlášených 
k pobytu v nemovitosti. 

 Ceník pro fyzické osoby – občany (roční sazby) 

velikost nádoby  četnost odvozů  cena za 1 odvoz  cena za rok  pronájem cena celkem  
60 l   1 x týdně       29,80 Kč       1 547,00 Kč          126,20 Kč     1 673,20 Kč  
60 l   1 x 14 dnů       46,80 Kč       1 021,00 Kč          126,20 Kč     1 147,20 Kč  
80 l  1 x týdně       33,80 Kč       1 757,40 Kč          126,20 Kč    1 917,40 Kč  
80 l  1 x 14 dnů       43,50 Kč       1 129,30 Kč          126,20 Kč     1 299,00 Kč  
110 l, 120 l  1 x týdně      40,50 Kč       2 104,00 Kč          134,50 Kč     2 279,00 Kč  
110 l, 120 l  1 x 14 dnů      50,30 Kč       1 305,70 Kč          134,50 Kč     1 490,50 Kč  
240 l  1 x týdně      76,60 Kč       3 978 90 Kč          238,00 Kč     4 293,50 Kč  
240 l  1 x 14 dnů       99,20 Kč     2 577,30 Kč          238,00 Kč     2 914,50 Kč  
1100 l  1 x týdně     305,80 Kč   15 897,00  Kč       1 413,80 Kč   17 616,60 Kč  
1100 l  1 x 14 dnů     408,40 Kč    10 618,60 Kč       1 413,80 Kč   12 440,80 Kč  
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Tabulka č.1  

počet osob Poplatek plastové pytle 110 l 

1 osoba 492.- Kč  8 ks 110 l 
2 osoby 984.- Kč             16 ks 110 l 
3 osoby            1476.- Kč 24 ks 110 l 
4 osoby            1968.- Kč 32 ks 110 l 
5 osob            2460.- Kč 40 ks 110 l 
6 osob            2952.- Kč 48 ks 110 l 
7 osob            3444.- Kč 56 ks 110 l 

2) Plátce poplatku je povinen zaplatit poplatek za příslušný kalendářní rok  

-    měsíčně inkasem 
-    měsíčně bankovním převodem na č. ú. 126 3110 329/0800 
-    hotově v pokladně Obecního úřadu Benešov u Semil  jednorázově do 15. 4   kalendářního roku  

Článek č.4 
Osvobození a úlevy 

Od poplatku se osvobozují poplatníci : 
      a)    ve vazbě a vykonávající trest odnětí svobody po dobu delší než tři měsíce 

b)  pobývající v cizině  déle než tři měsíce 
c) studenti ubytovaní přes týden mimo Benešov u  Semil 
d) d)   osoby dlouhodobě hospitalizované v ústavech sociální a zdravotnické péče po dobu delší než 
jeden měsíc    

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1) Řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vede dle ustanovení zákona o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.   

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2008 
3) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/2007, o poplatku 

za komunální odpad. 

Informace k vyhlášce 

Celková roční sazba poplatku je složena ze dvou částí: 

První část je určena objemem nádoby vlastníka nemovitosti a zvoleným intervalem svozu netříděného 
komunálního odpadu. 
Druhá část:  60 .- Kč  za osobu trvale hlášenou k pobytu v nemovitosti je stanovena na základě předpokládaných 
oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s  komunálním odpadem (sběrný dvůr, nebezpečné 
odpady, pytle na tříděný odpad, kontejnery na tříděný odpad). 
Po zaplacení vzniká nárok na  využití sběrného dvora, svoz nebezpečných odpadů, na pytle na tříděný odpad, na 
využití kontejnerů na tříděný odpad  

Pro poplatníky, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná osoba je poplatek.  492,- Kč. 
Po zaplacení vzniká nárok na  8 kusů plastových pytlů  110 l  na komunální odpad, na využití sběrného dvora, svoz 
nebezpečných odpadů, na pytle na tříděný odpad, na využití kontejnerů na tříděný odpad  
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Vlastník nemovitosti bez sběrné nádoby zaplatí roční poplatek za komunální odpad ve výši 492.- Kč za každou 
osobu přihlášenou k trvalému pobytu v nemovitosti. 
Po zaplacení vzniká nárok na  plastové pytle  110 l dle tabulky č.1., na využití sběrného dvora, svoz nebezpečných 
odpadů, na pytle na tříděný odpad, na využití kontejnerů na tříděný odpad. 

Na konci materiálu je návratka,  kterou si můžete zvolit způsob likvidace odpadů. Termín doručení 
návratky je do  10.ledna 2008. V případě, že tuto návratku nezašlete do tohoto termínu, provedou pracovníci 
OÚ změnu – navýšení  v inkasu dle současného stavu. 

 

Kabelová televize  

Z důvodů navýšení poplatků OSE, Dilii a Integramu (ochranné svazy zpěváků, skladatelů, herců              a autorů  
divadelních her, muzikálů atd.)  o 12 Kč,  se o tuto částku navyšuje měsíční poplatek. Měsíční částka bude pro rok 
2009  činit 60 Kč. Navyšování bude z těchto důvodů i  v příštích letech. 

Obec z tohoto navýšení nemá žádný profit – celá částka se odvádí Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která 
tyto svazy zastupuje. 

Vodné: 

Vodné se v roce 2009 navyšuje v celé oblasti – 26 měst a obcí (např. Jiílemnice, Lomnice, Semily, Turnov, 
Rokytnice, Benecko, Rovensko…) cena vodného z 32,90 Kč na 35,62  Kč za 1m3 

Stočné v Benešově u Semil nadále zůstává symbolické 2 resp. 4 Kč za 1m3 a to z důvodu, že obec sama na své 
náklady provozuje čističky a provádí opravy kanalizace.  ( V Semilech je stočné  25,31 Kč za 1m3   a vodné 35,62 
Kč, celkově 63,21 za 1m3.)  
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Návratka 

 

Ohlášení plátce 
 

Identifikace nemovitosti – domu: 

Obec /část obce číslo popisné: 

 

Údaje o plátci 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

Adresa na korespondenci (nevyplňuje se je-li totožná): 

Telefon (nepovinný údaj): 

Poznámka: 

Údaje o požadovaných nádobách na odpad 

velikost nádoby (pytle)* v litrech počet 

1.  

2.  

 

 

V dne: podpis: 

 

• Objem pytle je 110 l.    
 

 

 


