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ročník II, číslo 3                   2. března 2009 

 
Vážení občané, v současné době začaly přípravné práce na vypracování nového 

Územního plánu Benešova u Semil. Samotné zpracování a schvalovací proces bude probíhat 
cca 2 roky. Tento dokument se zpracovává na dobu 20 let a první změna po jeho schválení je 
možná až po 5 letech. Na rozdíl od minulých let bude náklady na změnu Územního plánu hradit 
ten, kdo bude změnu požadovat. Proto je nutné v současné době věnovat velkou pozornost 
přípravě podkladů, kde může každý občan podat podnět na změnu zařazení pozemků do 
kategorie “pozemky vhodné k výstavbě či podnikání, zalesnění atd.“. 
 Tyto podněty a připomínky budou posouzeny zpracovatelem společně se 
zastupitelstvem. Pokud budou požadavky a připomínky alespoň trochu reálné, budou předány 
ke schválení všem dotčeným orgánů ke schválení – celkem 45 institucím. Je možné, že některé 
návrhy budou zamítnuty, ale tyto požadavky na změnu nebudou žadatele při zpracování 
nového Územního plánu nic stát. Veškeré náklady ponese obec, eventuálně přispěje KÚ 
Liberec.  
Podněty a p řipomínky prosím p ředejte na Obecní ú řad do 6. b řezna 2009. 

         Dalibor Lampa , starosta obce 
 

 
7. 3.  Krkonošská 70 (TJ) 
21. 3.  Poslední mazání (TJ, KČT) 
27. 3.  Valná hromada (TJ) 
2. 4.  Turnaj ve stolním tenise (Sokol) 
18. 4.  Den Země aneb Ukliďme si po sobě…? 
26. 4.  Benešovský MTB duatlon (TJ) 
30. 4.  Pálení čarodějnic v Podolí (SDH, DS Jizeran) 
 

Pozvánka na VALNOU HROMADU TJ 
   

Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Tělovýchovné jednoty 
v Benešově u Semil, která se koná v pátek 27. března 2009 od 19 hodin 
v kabinách TJ. 

   Program: Zpráva o činnosti v roce 2008 
     Zpráva o hospodaření v roce 2008 
     Plán činnosti v roce 2009 
     Volby do výboru TJ 
     Různé 
 

   Zváni jsou všichni členové i příznivci TJ. Drobné občerstvení je zajištěno. 
            Výbor TJ 
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Zápis do Mateřské školy v Benešově u Semil se bude konat ve čtvrtek dne 26. března 2009 od 
9 do 12h.      Mgr. Anna Morávková , ředitelka školy 
 
 
 
 

 
Tělovýchovná jednota Benešova u Semil uspořádala v neděli 15. února 2009 31. ročník 

závodu v běhu na lyžích „Benešovská 15 – Memoriál Josefa Suchardy“.  
Tradiční závod pro širokou lyžařskou veřejnost se v Benešově podařilo uspořádat po 

dvouleté odmlce způsobené nepříznivými sněhovými podmínkami. Také letos byl ještě týden 
před termínem konání osud závodu nejistý. Počasí se však nakonec slitovalo a závod mohl být 
uspořádán, byť s místem startu posunutým do vyšších poloh. 

Zázemím závodu byl sportovní areál v Horním Benešově. Zde byla umístěna kancelář 
závodu, občerstvení, šatny a proběhlo zde i závěrečné vyhlášení výsledků. Trať 
sedmikilometrového okruhu nad obcí Benešov (směr Kocánky, Příkrý, Nouzov) byla strojově 
upravena sněžným skútrem. 

Na startu se sešlo v dospělých a dorosteneckých kategoriích celkem 38 závodníků. Pro 
muže byla připravena trať 15 km, pro ženy a dorost 7 km, vše klasickou technikou. Mezi muži 
byl nejrychlejší s časem 49:29 minut obhájce prvenství z roku 2006 Petr Nesvadba (ČSK 
Vysoké nad Jizerou) před Karlem Randákem (SKI Jilemnice), mezi veterány zvítězil překvapivě 
Petr Zelenka (Roprachtice). Na poloviční trati předvedl nejlepší výkon dorostenec Jan Štěpánek 
(TJ Semily) s časem 28:38 minut. Mezi ženami zvítězila tradiční účastnice Jana Gaudelová 
(Sokol Horní Branná). 

V závodě se neztratilo ani 9 domácích závodníků v barvách TJ a Sokola Benešov. 
Nejvýše dosáhli na patnáctikilometrové trati bratři Lukešové (9. a 10. místo v celkovém pořadí). 
Na startu tradičně nechyběl ani Jaromír Sucharda, v 64 letech nejstarší účastník závodu. 
Absolutně nejrychlejší závodník v hlavním závodě (Memoriál Josefa Suchardy) obdržel kromě 
dalších věcných cen tradičního dřevěného Krakonoše z dílny Zdeňka Suchardy. 

Závod je započítáván do „Benešovské kombinace“ – soutěže o nejvšestrannějšího 
účastníka benešovských závodů. Kromě podzimního přespolního běhu Benešovská 8 a 
lyžařské Benešovské 15 sem patří jarní duatlon. Po dvou dílech soutěže je mezi 11 
klasifikovanými muž a veterány v čele Karel Randák, na krátkých tratích dorostenec Jan 
Štěpánek. Benešovský duatlon, který aktuální ročník soutěže uzavře, proběhne v neděli 26. 
dubna 2009. 
 

Pořadatelé z TJ Benešov u Semil děkují všem závodníkům za účast a předvedené 
výkony, pořadatelům za pomoc a partnerům závodu (Obec Benešov, Hybler textil, Petr 
Eisenberger a Dalibor Lampa) za podporu benešovského sportu.    jpl 
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    Zima pokročila do své závěrečné části a již brzo přijde jaro. Sníh začne mizet a odkrývat 
krásy, které nám příroda dovolí zhlédnout - zelené lesy, kvetoucí louky, zurčící potůčky a zvěř 
plnou energie při rituálech námluv. Mezi touto krásou bude k vidění bohužel i „krása“ jiného 
druhu. Rokle a rokličky vyzdobené různým druhem odpadu ať už to jsou staré lednice, pračky, 
televize, pneumatiky. Zajímavý pohled na jaře je i na příkopy podél našich silnic a cest. Ty jsou 
vyšperkovány PET lahvemi, igelitovými pytli a různým odpadem vyhozeným z okénka 
automobilu. Samostatnou kapitolou jsou autovraky vyskytující se na území obce. Několikrát 
jsem ústně kontaktoval majitele těchto „takyvozidel“, aby vůz buď zprovoznili, nebo ekologicky 
zlikvidovali. Vždy mně bylo přislíbeno, že vozidlo odvezou na vrakoviště, to se ovšem stalo 
pouze u jednoho případu, ostatní byly pouze sliby. Nechápu, proč se lidé již nepotřebné věci 
nezbaví bezplatně. Mohou využít vrakoviště či sběrného dvora, který je pro obyvatele Benešova 
bez poplatku.   

Je škoda, že o pořádek v naši krásné vesničce se snaží pouze malá skupina lidí, kteří na 
jaře ochotně přijdou sbírat odpadky a likvidovat nepořádek po jiných. Těmto lidem a hlavně 
dětem patří dík za to, že nejsou lhostejní ke svému okolí. Byli bychom velice rádi, kdyby se 
těchto očistných akcí zúčastnil větší počet obyvatel, každý zde pracuje dle svých možností a 
výsledek je velice potěšující. Není větší odměny než pohled na čistou přírodu. Termín brigády 
bude upřesněn v kabelové televizi. Jsem přesvědčen, že Benešáci svoji obec a okolí 
neznečišťují a že odpadky k nám vozí turisté vracející se z lyžování z Krkonoš. Pračky, 
ledničky, sedačky apod. se k nám dostávají pravděpodobně od obyvatel okolních obcí, které 
nemají smlouvu s SKS Semily. Je přeci nelogické, aby Benešák naložil svůj odpad do 
automobilu, odvezl ho do skrytých částí Benešova jako třeba Babí, Kocánky, Zálovina a tam ho 
pohodil do lesa. To už ho zrovna může dovézt do již zmiňovaného sběrného dvora, který má 
rozšířenou pracovní dobu ve středu od 8:30 do 16:30 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Věřím, že 
jsme hrdými Benešáky a že si svoji vesnici udržíme v čistotě i v dalších letech.  

za KŽP VaŠ 
 

 

 
 
Od 1. ledna 2009 poskytuje Obecní úřad v Benešově u Semil službu CZECHPOINT,             
což znamená, že poskytuje: 

- Výpis z katastru nemovitostí 
- Výpis z trestního rejstříku 
- Výpis ze živnostenského rejstříku 
- Výpis z obchodního rejstříku 
- Výpis z bodového hodnocení řidičů 
- Výpis z registru podnikání. 

Tato služba je zpoplatněna a bude poskytována v úředních hodinách obecním úřadě. 
             -red- 
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Po sněhových a v ětrných kalamitách v uplynulých dvou letech z ůstalo ležet 

v lesních porostech množství nezpracovaných vyvráce ných a polámaných strom ů, které 
se staly základem pro rozvoj škodlivých činitel ů lesa. Nebezpe čnými jsou takzvaní 
kalamitní šk ůdci, p ředevším lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý, spole čně nazývaní 
kůrovci .  

Současný vysoký výskyt kůrovců znamená pro vlastníky lesa  povinnost provádět 
taková  opatření, aby se předešlo a zabránilo jejich dalšímu působení na les a dále přednostně 
provádět nahodilou těžbu, tj. zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo 
poškozených tak, aby nedocházelo k dalšímu ší ření a přemnožení k ůrovc ů. Právní 
předpis ukládá evidovat k ůrovce, kte ří dosáhli zvýšeného nebo kalamitního stavu 
v jednotlivých porostech - zejména lokalizovat výsk yt,  rozsah škod, datum zjišt ění škody, 
datum a druh obranného zásahu proti k ůrovci.  Evidence je důležitá pro pozdější průkaznost 
provedených opatření. 

Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců vzniklé do 31. b řezna musí 
být  zpracovány nebo asanovány nejpozd ěji do 31. kv ětna.  V lesních porostech, které 
alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmo řské výšky, se termín posouvá do 
30. června b ěžného roku. Je nezbytné z lesa v čas odstranit veškeré smrkové d říví, ve 
kterém by k ůrovec mohl uskute čnit sv ůj vývoj a odvézt jej z dosahu lesních porostů.  
Asanaci dříví, které nelze z porostu odstranit, je možné provést  prokazatelným chemickým 
postřikem nebo jeho  odkorněním a spálením kůry. 

Kalamitní stav je takový po četní stav k ůrovc ů, který zp ůsobuje rozsáhlá poškození 
porost ů na stěnách, p říp. vznik rozsev ů uvnit ř porost ů. Při hrozícím nebezpečí jeho vzniku 
má vlastník lesa povinnost provést bezodkladně opatření k odstran ění škod nebo k zamezení 
dalšího ší ření škůdce. O výskytu k ůrovc ů informuje orgán státní správy lesů. 

Vzhledem k šíři problematiky by měl vlastník při ochraně lesa před škodlivými činiteli, 
zejména kůrovci, spolupracovat s p říslušným  odborným lesním hospodá řem. Ten 
zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle lesního zákona.  

Včasným zpracováním kalamitního a kůrovcového dříví lze předejít zvýšenému výskytu 
kůrovců v roce příštím, a tím také škodám způsobeným na lesních porostech a ekonomické 
újmě majitelů lesa. Kalamitní situací k ůrovce by mohly vzniknout vlastník ům lesa nemalé 
finan ční náklady, odbytové problémy se znehodnocenou d řevní hmotou a v neposlední 
řadě sank ční postih za  nespln ění povinností p ři ochran ě lesa.   

S těžbou dřeva je spojena následná obnova lesních porost ů na vyt ěžených holinách . 
Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajišt ěny 
do sedmi let od jejího vzniku . Nelze-li tyto termíny z objektivních důvodů dodržet, může 
vlastník vždy před jejich uplynutím  požádat  orgán státní správy lesů o povolení delší lhůty. 
K obnově lesa lze použít pouze sazenice jednotlivých druhů lesních dřevin dle projektu 
zalesnění, které splňují podmínky přenosu pro konkrétní místo výsadby u něhož je doložen 
původ. 

Většina vlastníků hospodaří ve svých lesích řádným způsobem, spolupracují s odborným 
lesním hospodářem a činí včas opatření proti rozvoji kůrovců. Mnozí z majitelů lesů naopak ani 
přes upozornění odborného lesního hospodáře neprovedli dostatečná opatření proti kůrovcům, 
čímž ohrozili sousední lesní porosty. V takovém p řípadě ve správním řízení orgán státní 
správy les ů opat ření k ochran ě lesa na řídí a za nespln ění těchto opat ření udělí podle § 55 
odst. 2 lesního zákona pokutu až do výše 100 000 K č.  
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Související právní p ředpisy:  
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (lesní zákon) 
vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti  o opatřeních k ochraně lesa... 
vyhláška MZe č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic 
lesních dřevin                    

 
 
(představovací) tentokrát s Jitkou Slábovou. 

 
Již druhým rokem mají třeťáci a čtvrťáci angličtinu povinnou. Po paní učitelce Vedralové 
převzala benešovské děti slečna učitelka Jitka Slábová. Je ze Semil a kromě benešovské školy 
učí ještě na GIO Semily. Má ráda přírodu a také ráda cestuje. 
 
Je osm let ideální d ětský v ěk pro za čátek jazykové výuky? Nebo jste zastánkyní ješt ě 
časnějšího za čátku? 
Děti tohoto věku jsou vnímavé, to se týče především výslovnosti, kde jsou schopné akceptovat 
a produkovat zvuky, které chybí v jejich mateřském jazyce a nesnaží se je předělávat na ty, 
které už znají. Jinak si myslím, že časnějším začátkem nelze nic pokazit. 
 
Vím, že se s nimi zatím ješt ě moc neznáte, ale p řesto - zdají se vám benešovské d ěti 
hodné?  
To, co mne opravdu příjemně překvapilo, je jejich ochota spolupracovat a vzájemně si pomáhat.   
 
Máte nějakou dobrou radu pro rodi če – jak se s d ětmi doma angli čtinu u čit, když ji sami 
neovládají? 
Jediné, co by snad rodičům mohlo bránit s dětmi se učit, je anglická výslovnost. Myslím si však, 
že je na trhu již plno dostupných PC učebních programů, které tento problém vyřeší. 
 
Co Vás p řivedlo k u čitelskému povolání a čeho si na n ěm ceníte? 
Práce s dětmi mi vždy přišla zajímavá, zábavná a stereotypu se nemusíte bát, na druhou stranu 
je v učitelství velký kus zodpovědnosti. 
 
Po celodenním kontaktu s d ětmi máte ve čer jist ě chu ť na trošku volna. Jakým zp ůsobem 
odpo číváte? 
Sportem a dobrou knihou. 
 
Ať se Vám v benešovské škole líbí a angličtina se stane pro děti oblíbeným předmětem. 
 

     Za rozhovor děkují A.Matěchová a Š.Sedláčková 
 
 

 

Ludmila Brandová          2. 3.     95 let        
Anna Nečásková                6. 3.     85 let                     
Anastasie Hubáčková 16. 3.   90 let                   
Jarmila Farská                  22. 3.  84 let                   
Růžena Dlabolová           24. 3.   89 let   

Marta Lukešová          5. 4.     70 let           
Marie Haasová                16. 4.   86 let           
Jaroslav Valášek              16. 4.   70 let 
František Menšík            30. 4.   70 let                      
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• Jeden svět prob ěhne letos i v Semilech ve dnech 26. a 27. b řezna. 

 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden sv ět má za sebou 10 let 
své existence, letos se připravuje jedenáctý ročník v Praze a dalších 16 městech v celé České 
republice. Každoročně je pořádán společností Člověk v tísni, regionální festivaly organizují 
nevládní organizace. V případě liberecké podoby festivalu organizuje všechny akce občanské 
sdružení Anaon ve spolupráci se Střední školou strojní, stavební a dopravní Liberec, 
v Semilech se organizátorství ujalo občanské sdružení Cervus Semilensis.  
 
Jedná se o festival domácího a světového současného dokumentárního filmu, zabývajícího se 
tematikou lidských práv. Žádný z filmů není starší než tři roky a každý postihuje zásadní 
civilizační, společenská a politická témata současného světa. 
Promítání je doprovázeno debatami nad aktuálními tématy filmů, na které jsou zváni hosté z řad 
odborné veřejnosti, akademického světa, novináři a politici. 
 
Program projekcí v Semilech  
Školní projekce: 
Čtvrtek 26. 3.         8.30  René   Helena Třeštíková, 83 min.´   GIO 
                          11.00   René   Helena Třeštíková, 83´              GIO 
Pátek 27. 3.           8.30       Sedm sv ětel  Olga Sommerová, 59´                GIO 
                          11.00       Blok č. 1  4 krátké filmy, 47´                      GIO 
Projekce pro ve řejnost: 
Čtvrtek 26. 3.     19.00  Age of Stupid Franny  Armstrong, 89´         GIO 
Pátek 27. 3.       17.00  Slavnostní ukon čení                    KC Golf
                      18.00  Poisson Fire Lars Johansson, 29´                   KC Golf 
                                                Old Man Peter Ivan Golovnev, 26´   
                          19.30  René   Helena Třeštíková, 83´                KC Golf 
 
Organizátoři srdečně zvou všechny, kterým není lhostejná tematika lidských práv a věří, že 
účast diváků prověří životaschopnost promítání dokumentů festivalu Jeden svět v Semilech i 
v dalších letech.  
 
 

• Muzeum a Pojizerská galerie Semily 
si Vás dovoluje pozvat na výstavu 
T o m á š   H y k a 
F O T O G R A F I E 
Vernisáž v pátek 27. 2. 2009 od 17 hodin 
Úvodní slovo Josef Je řábek,  fotograf a moderátor internetového serveru PHOTOEXTRACT 
Hudební překvapení 
 
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 
do 2. dubna 2009 
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• Přijměte pozvání na slavnostní zahájení provozu nové galerie - Galerie XY ,  
dne 7. března (v sobotu) od 16:00.  
 
Začínáme pro Vás vernisáží výstavy Vladimíra Komárka. 
A co chystáme jinak? : 
- každou první sobotu v měsíci vernisáž nové výstavy 
- příjemné posezení mezi kvalitním uměním (nad kávou či čajem) 
- k tomu veřejný přístup k internetu 
- propagace Regionálního produktu Český Ráj a řemesel jako takových 
- zapojení do Benefit programu 
- konzultace v oblasti bytového designu (včetně kompletního zařízení) 
- a zbytek záleží na lidech…. 
 
Na Vaši návštěvu se těší Galerie XY, Husova ulice 122, Semily  
 
 

 

• Dva investo ři vytvo ří v Semilech 100 pracovních míst 
JVS Semilská pekárna a Singing Rock - to jsou investoři, kteří kromě využití dvou chátrajících 
objektů ve městě nabídnou v Semilech práci téměř stovce lidí již během letošního roku.  
 
JVS Semilská pekárna zakoupila na sklonku roku 2008 od soukromého vlastníka opuštěnou 
továrnu AXL v ul. 3. května, kde v průběhu roku 2009 vybuduje moderní pekárenský provoz. 
Výroba pečiva by zde měla být zahájena nejpozději v říjnu tohoto roku. Počítá se i s možností 
několika nových výrobních programů. 
„S rozšířením výroby předpokládáme navýšení počtu zaměstnanců o několik desítek,“ sdělil 
Martin Kořízek, ředitel obchodu a marketingu společnosti. 
Již od poloviny února započnou v objektu přípravné práce. Rekonstrukce se týká výměny sítí, 
zpěvnění stropů, instalace nových podlah, vybudování technologického zázení, rekonstrukce 
kanceláří a sociálních zařízení. 
V současné době společnost obsazuje volná místa středního managementu a další pozice.  
„Za poslední 3 měsíce jsme přijali přibližně desítku nových spolupracovníků na různé pracovní 
posty, zejména na kvalifikované dělnické pozice a řídící funkce. Během přestavby objektu 
zaměstnáme několik zaměstnanců firmy AXL. Další spolupracovníci nastoupí v nějbližší době. 
Hlavní nábor spolupracovníků bude s otevřením nových linek v nových prostorách na podzim 
roku 2009,“ dodal Martin Kořízek. 
Společnost Singing Rock, výrobce záchranářských a horolezeckých pomůcek naproti tomu 
odkoupila objekt bývalého SVAZARMU v Bořkovské ulici od města Semily. V areálu plánuje 
soustředit rozvoj výroby technické konfekce, přičemž bude postupně využívat jednotlivé 
prostory. 
Na základě nabídky Singing Rocku zastupitelstvo města schválilo prodej za cenu 3,5 mil. Kč a 
závazek společnosti vytvořit v objektu do 5 let nejméně 40 pracovních míst a tyto udržet po 
dobu nejméně dvou roků. Dodržení tohoto závazku se kupující závazal zajistit smluvní pokutou 
ve výši cca 8,1 mil. Kč. 
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Vynikající maso v ho řčici – neuv ěřitelná m ňamka 
Potřebné p řísady 
Maso (jedno jaké, plátky, 
kousky…), troška oleje, půl kelímku kremžské 
hořčice (malé), ale vaříte-li pro velkou rodinu, 
tak můžete i celou buď  malou nebo velkou, 
podle toho, jak vám chutná, 2 velké cibule, 1 
palička česneku, sůl a pepř. 
 

Postup p řípravy 
Maso naklepat, dát do misky, posolí se, opepří, 
zalije se hořčicí smíchanou s malinkým 
množstvím oleje a poklade se velkou vrstvou 
nakrájené cibule a česneku. Takhle naložené 

masíčko se nechá přes noc uležet. Druhý den se zprudka opeče, poté se podlije a dá se do 
trouby péct, nejdříve zakryté a potom se nechá opéct. Až je maso měkké, tak se může baštit, 
neuvěřitelné, co dokáže jenom hořčice… 
 

Křupavý pangasius 
K přípravě tohoto jídla nemusíte použít právě pangasia, určitě se bude skvěle hodit jakékoliv filé 
ze sladkovodní ryby. Při jeho přípravě jsem se nechal inspirovat tímto, který sice není o rybě, 
ale zaujalo mě právě použití drcených brambůrků na obalení. 
 

Ingredience 
4 filety z pangasia 
1 velký sáček slaných česnekových brambůrků  
100 g tvrdého sýra 
grilovací koření 

hladká mouka 
pivo 10° 
1 vejce 
olej

 
 

Příprava 
Filety mírně osolíme a potřeme kořením. Brambůrky nahrubo rozdrtíme a smícháme 
s nastrouhaným tvrdým sýrem. Filety poprášíme moukou a namočíme do vajíčka rozšlehaného 
s trochou piva. Obalíme v brambůrkové směsi, vložíme do vymazaného pekáče a pečeme 
v troubě vyhřáté na 200°C asi 20 minut dozlatova. Jako p řílohu jsem použil pečené brambory 
s rozmarýnem, ovšem hodit by se měla jakákoliv forma přílohy z brambor. 
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