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27. dubna 2009

Nakládání s odpady:
Od 1.7. 2009 dochází z důvodu změny DPH u svozu odpadu ke snížení ceny za vývoz
komunálního odpadu. Změny budou promítnuty v inkasu za měsíc červenec 2009.
Poplatníkům, kteří uhradili poplatek za celý rok 2009, bude částka za II. pololetí roku 2009
vrácena na benešovském Obecním úřadě.
Ceník pro fyzické osoby – občany (roční sazby)
četnost
cena celkem
velikost
cena za 1 odvoz
cena za rok
pronájem
odvozů
vč. DPH
nádoby
60 l
1 x týdně
25,00 Kč
1 300,00 Kč
106,00 Kč
1 406,00 Kč
60 l
1 x 14 dnů
33,00 Kč
858,00 Kč
106,00 Kč
964,00 Kč
80 l
1 x týdně
28,40 Kč
1 476,80 Kč
106,00 Kč
1 582,80 Kč
80 l
1 x 14 dnů
36,50 Kč
949,00 Kč
106,00 Kč
1 055,00 Kč
110 l, 120 l 1 x týdně
34,00 Kč
1 768,00 Kč
113,00 Kč
1 881,00 Kč
110 l, 120 l 1 x 14 dnů
42,20 Kč
1 097,20 Kč
113,00 Kč
1 210,20 Kč
240 l
1 x týdně
64,30 Kč
3 343,60 Kč
200,00 Kč
3 543,60 Kč
240 l
1 x 14 dnů
83,30 Kč
2 165,80 Kč
200,00 Kč
2 365,80 Kč
1100 l
1 x týdně
256,90 Kč
13 358,80 Kč
1188,00 Kč
14 546,80 Kč
1100 l
1 x 14 dnů
343,20 Kč
8 923,20 Kč
1188,00 Kč
10 111,20 Kč
Výše poplatku pro chalupáře a poplatníky užívajících pytle se nemění. Zůstává nadále 492 Kč
na rok.
Zároveň si Vám dovoluji připomenout, že pytle s vytříděným odpadem se ukládají u čistírny
odpadních vod v Podmošně, u Hořeních bytů a dále u Zvonice u hřbitova.
Mimořádné zastupitelstvo:
Mimořádné zastupitelstvo se koná 14. května 2009 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu Benešova u Semil. Bude věnováno Územnímu plánu.
Bezpečnostní situace v obci
Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2009, kterou předala obci Policie ČR, podává rozbor
situace v obci z hlediska trestných činů a přestupků. V roce 2008 se na území obce Benešov u
Semil spáchalo 15 trestných činů (oproti roku 2007 nárůst o jeden) a 5 přestupků (oproti roku
2007 pokles o šest). Objasněna byla více než třetina trestných činů.
Dalibor Lampa, starosta obce
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30. 4.
2. 5.
31. 5.
4. – 7. 6.
14. 6.
19. – 21. 6.
30. 6. – 11. 7.

Pálení čarodějnic v Podolí (SDH, DS Jizeran)
Výlet rodičů s dětmi (TJ, KČT)
Časovka Maroko (KČC)
Cyklovíkend Krčkovice (KČT)
Král Krkonoš
Sjezd rodáků a přátel + 125 let SDH (spolky)
Dětský stanový tábor v Krčkovicích (TJ)

Sobotní ráno 18. dubna 2009 bylo poněkud uplakané a na sraz, který byl naplánován na
8:30, jsem jel s nemalými rozpaky, zda vůbec někdo přijde. Po půl deváté jsem byl mile
překvapen, kolik nadšenců se dostavilo. Dospělých přišlo osm a dětí také osm. V této sestavě
bylo posbíráno 15 pytlů odpadků, pneumatiky, sedačky, sklo, plasty aj. Celkově by to naplnilo
obecní Avii. Uklízeny byly lokality v Babím, cesta z Příkrého do Benešova, Pojizerská silnice od
semilské nemocnice až do Podolí. I když počasí vyhrožovalo deštěm, celkově hodnotím jarní
úklid jako velice úspěšný. Naší přírodě se ulevilo od odpadků a určitě to ocení i ostatní
obyvatelé Benešova při procházkách krajinou. Pan starosta již sice poděkoval dětem
v kabelové televizi, ale pochval není nikdy dost, a tak bych se rád opakoval a poděkoval všem,
kteří se jarního úklidu zúčastnili. Dospělé nebudu vyjmenovávat, i když by si to zasloužili, ale
speciální dík patří dětem, jelikož jsou budoucností naší obce a jak si je vychováme, takový bude
pořádek v obci a v blízkém okolí. Až uvidíte ve svém okolí třeba Sašu a Amálku Reichlovy,
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Terezku Zounkovou, Kačku Seidlovou, Ondru a Matěje Lukešovy nebo Dáju a Matěje
Špirochovy, tak se na ně alespoň usmějte, aby věděli, že odvedli dobrou a důležitou práci.
Věřím, že se nás příště sejde více a úklid bude jednodušší. Přeji nám všem, aby v příštích
letech bylo odpadků co nejméně a zodpovědných a pořádkumilovných lidí co nejvíce.
za komisi ŽP Václav Špiroch

Marně hledám slušné slovo pro řádění motorkářů v přírodě. Do přírody žádné motorové
vozidlo nepatří. Pominu-li traktory na přibližování dřeva, traktůrky a různé „prskolety“ majitelů
lesa, kteří si ten svůj kousek háje oharují, měl by být v lese klid. Skutečnost je ale naprosto jiná.
Houfy motokrosových a jiných šílenců plundrují lesy, ničí cesty, lesní porosty, rozrušováním
země podporují erozi tak vzácné lesní půdy, ruší zvěř, poškozují hnízdiště ptáků, atd. atd. a
v neposlední řadě ruší ostatní klidné návštěvníky lesa. V tomto jarním období, kdy je půda
relativně měkká, jsou následky řádění motorkářů ještě patrnější. Spousta jarních kytek (bledule,
sněženky) zamáčknutých do hlíny nemá šanci prorazit ven. Časté vyrušování znemožňuje zvěři
v klidu strávit potravu. Srnky mají sice plné bachory, ale pokud potravu nemohou opětovně
přežvýkat, žaludek si s potravou neporadí a nebohé zvíře hladoví. Pak je samozřejmě strádající
zvíře více náchylné i k nemocem. V období narození mláďat je další nebezpečí, že rámus
donutí matku opustit pelech, ve kterém zahřívá svého potomka, ten vychladne a uhyne. Kromě
těchto zcela přirozených a pochopitelných důvodů, které jsou etické, by tito lidé měli vědět, že
porušují lesní zákon a zákon o silničním provozu. Myslím si, že člověk, který se v dnešním
shonu občas dostane do lesa, kde chce mít ticho, uklidnit si oči zelenou barvou a těšit se, že
možná uvidí nějakého lesního tvora, není zvědavý na smradlavou řvoucí motorku nebo
čtyřkolku. Krásná idylka se tím okamžitě změní ve stresující zážitek. Kdyby se to stalo jednou
za čas, nechalo by se to přejít, ale pravidelné dunění po zdejších lesích je neúnosné. Zamyslete
se prosím, zda chceme chování těchto bezohledných spoluobčanů trpět.
-ef-

Benešov u Semil hostil v neděli 26. dubna 2009 již 27. Benešovský duatlon. Závod
pořádaný Tělovýchovnou jednotou Benešov u Semil je vyhlášen jako Mistrovství Libereckého
kraje 2009 v duatlonu.
Duatlonový závod (kombinace běhu a cyklistiky) je v Benešově je pořádán od roku 2004
jako terénní kombinace přespolního běhu a horského kola. První ročník se jel v roce 1991, na
přelomu tisíciletí byl součástí populárního regionálního Pojizerského poháru v duatlonu a
triatlonu, od roku 2005 je součástí Poháru Libereckého kraje 2008 v duatlonu a triatlonu..
Tratě v Benešově u Semil a v okolí jsou situovány mj. na svahu stejnojmenného vrchu Benešov
(567 m n. m.). Na účastníky jsou připraveny objemy 5 km běh, 15 km horské kolo a
závěrečný 3 km běh pro muže a veterány, kratší varianta 3 - 8 - 3 km pro ženy, dorost a
příchozí. V rámci Poháru Libereckého kraje v triatlonu jsou vypsány žákovské kategorie na
tratích 3 - 8 - 1,5 km. Již v roce 2006 byl benešovský závod vypsán jako Mistrovství
Libereckého kraje v mládežnických kategoriích.
Začátek závodu je připraven na 10,00 hodin, závodní kancelář pro příjem přihlášek je
otevřena od 8,30 hodin. Hromadný start proběhne ve vlnách dle kategorií. Centrem závodu,
místem startu a cíle, je sportovní areál v horním Benešově.
Jedná se o poslední závod svého druhu v regionu. Zůstává závodem pro širokou
sportující veřejnost, která může porovnat své síly se závodníky specialisty. Tradičně se na
startu scházejí příznivci běhu, cyklistiky, triatlonu a lyžování, kteří chtějí okusit tuto stále
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nevšední kombinaci. O popularitě benešovského závod svědčí jména vítězů uplynulých ročníků:
Štěpán Chroustovský (medailista z ME v duatlonu), František Žilák (vítěz českého poháru
Xterra), Pavel Jindra (Mistr ČR a reprezentant v zimním TT), Petr Vejvoda a Jan Kubíček (oba
reprezentanti na MS v terénním triatlonu na Havaji), který obhajuje vítězství z roku 2007.
Pro začátečníky, kteří si chtějí atmosféru závodu a kombinaci běhu a cyklistiky
vyzkoušet, je vypsána kategorie příchozích (bez rozdílu věku či pohlaví) na zkrácených tratích.
Pořadatelé z TJ Benešov vyhlašují v posledních letech Benešovskou kombinaci, soutěž o
nejvšestrannějšího účastníka benešovských závodů. Benešovský duatlon je po podzimním
přespolním běhu (Benešovská osmička) a zimním závodu v běhu na lyžích (Benešovská 15)
finálovým dílem seriálu. Přijeďte do Benešova na duatlon! Když ne jako závodníci, přijeďte
alespoň zafandit!
Těšíme se na Vaši účast. Na shledanou v Benešově u Semil. Více informací na
www.benesovusemil.cz
Pohár Libereckého kraje v triatlonu a duatlonu 2009
Připravovaný Liberecký pohár v triatlonu a duatlonu pro rok 2009 je seriálem
samostatných závodů který je pořádán jednotlivými kluby a zastřešen Libereckým triatlonovým
svazem. Pro letošní rok se Pohár Libereckého kraje skládá ze 7 závodů a zváni jsou všichni
zájemci a vyznavači tohoto sportu.
(jpl)
Patnáctý ročník Pojizerské ligy cyklistů
Od roku 1996 se v Podkrkonoší a Pojizeří jezdí seriál silničních cyklistických akcí pro
hobby cyklisty a cykloturisty - Pojizerská ligy cyklistů. Zúčastnit se může každý cyklista bez
ohledu na věk či výkonnost. V rámci ligy si se
pořádají „závody“ v rozličných cyklistických
disciplínách - časovky jednotlivců i dvojic, silniční
okruhy, závody do vrchu. Na své si přijdou i
cykloturisté a vytrvalci, kteří mohou absolvovat
cykloturistický maratón přes Krkonoše.
Hlavním pořadatelem ligy je Klub
českých cyklistů BC Sport Semily, který
spolupracuje se sportovními spolky a oddíly
z regionu (Vrchlabí, Vysoké nad Jizerou,
Hejnice). Účastníci v průběhu celého roku
zavítají do Krkonoš, Českého ráje, Jizerských
hor a Pojizeří.
V roce 2009 čítá seriál celkem 8 akcí
(7 závodních a 1 vytrvalostní). V průběhu roku se kromě celkového vítězství bojuje o titul
nejlepšího vrchaře, nejlepšího časovkáře, nejlepšího veterána nad 40 let, nejaktivnějšího
cykloturistu a nejlepšího dorostence.
24. 5. 2009 - Závod do vrchu Kozákov
31. 5. 2009 - Časovka Maroko
13. 6. 2009 - Smědava cup
14. 6. 2009 - Král Krkonoš
28. 6. 2009 - Časovka dvojic
09. 8. 2009 - Vysocká časovka
16. 8. 2009 - Časovka Bozkov
30. 8. 2009 - Tour de Benešov
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SEMILY – KOZÁKOV (cyklistický závod do vrchu)
Pojizerskou ligu cyklistů otevírá každoročně Závod do vrchu Kozákov na trati Semily Chuchelna - Komárov - Kozákov. Na cyklisty čeká v neděli 24. května 2009 trať o délce 9,2 km
a převýšení 400 m. Závod si za svoji dvanáctiletou historii vybudoval dobré jméno, které na
start láká pravidelně téměř stovku cyklistů všech věkových i výkonnostních kategorií.
Silniční závod s hromadným startem nabízí jednu zajímavost, kterou je tzv. „věkový
handicap“. Cyklisté startují dle věku ve třech vlnách, oddělených minutovým odstupem. Jako
první se na trať v 10 hodin vydají ženy, veteráni nad 50 let a žáci, minutu po nich kategorie
„chlapů“ nad 40 let a dorostenců a na závěr hlavní a nejpočetnější kategorie mužů. Vítězem
závodu se stane první cyklista v cíli na vrcholu Kozákova (744 m n. m.) nedaleko Riegrovy
turistické chaty.
Prezentace účastníků je od 9 hodin v místě startu u autobusových garáží ČSAD na
Rovinkách (směr Chuchelna). Pořadatelé z Klubu českých cyklistů BC Sport Semily zvou
všechny cyklisty-závodníky i ostatní příznivce cyklisty, kteří přijdou aktivní účastníky povzbudit.

„MAROKO“ (cyklistická časovka jednotlivců)
Cyklistická časovka „Maroko“ – jeden z nejtradičnějších semilských cyklistických
závodů – byl v roce 1995 předzvěstí Pojizerské ligy cyklistů. Od té doby je součástí seriálu a na
startu se pravidelně schází desítky hobby cyklistů, kteří se na trati podél Jizery měří
s časomírou i mezi sebou.
Patnáctý ročník v roce 2009 se jede v neděli 31. května 2009. Závod na trati 23 km v
údolí Jizery mezi Benešovem u Semil a Horní Sytovou se jezdí jako neoficiální mistrovství
Pojizerské ligy cyklistů v časovce jednotlivců. Závod je vypsán pro všechny kategorie bez
ohledu na výkonnost, věk či pohlaví, účastní se všechny kategorie Pojizerské ligy cyklistů (dle
rozpisu seriálu): Dorostenci, Muži, Chlapi, Dědci, Dívky, Ženy. Přihlášky a prezentace od 9,00
hodin v restauraci „Podmošnou“. První závodník bude odstartován v 10 hodin, další ho budou
následovat v minutových intervalech. Informace získáte v prodejně BC Sport (tel. 481 625 228)
nebo na internetových stránkách www.kralkrkonos.cz.
(jpl)
Na shledanou v Benešově u Semil se těší pořadatelé z KČC BC Sport Semily!

tentokrát s čarodějnicí Březulí Koštětovou
v předvečer jejího přeletu
Jaký je původ Vaší účasti na oslavách 30. dubna?
Přiletěly jsme souběžně s hrabětem Bohušem Podolským doprovázejíce jeho družinu již v době, kdy
objevil krásné místo v údolí zvaném Jizerské (v překladu z chřibštiny „voda plná ryb“). Usídlivše se na
blízké vyvýšenině zbudovali si své sídlo, jež nazvali Hradiště. Při přeletu nedaleké hory, která právě
chrlila lávu (pozn. red. Kozákov), některým z nás chytla košťata. Musely jsme zde nouzově přistát. Pan
hrabě z toho byl velice pobavený a každoročně pro nás připravil malou slavnost, při které nechal zapálit
velkou fatru, kterou jsme přelétávaly co nejníže, až nám košťata vzplála – tzv. pálení čarodějnických
košťat.
Co přivedlo pana hraběte k usídlení v těchto hostinných končinách?
Pan hrabě byl tehdy v zabydlené Polabské nížině zbaven svéprávnosti knížetem Svatoplukem,
pravnukem praotce Čecha mladšího, a byl nucen se vystěhovat. Jako jeho družina jsme byly pověřeny
výběrem vhodné lokality. Jenom náhoda nás přivedla do těchto končin a vzhledem k hojnosti zvěře
v okolních lesích a ryb v místních potocích, jsme se zde zabydlely a zavedené tradice nás zde drží
několik tisíciletí.
A Vaše vize do budoucna?
Vzhledem k dlouhodobě trvajícím dobrým vztahům s místní komunitou zatím neuvažujeme o změně
trvalého bydliště a zdejší možnost levného ubytování nám umožňuje udržovat stoletou tradici s místními
občany. Věřím, že vzpomínkový přelet do zdejší oblasti budeme slavit ještě několik set let.
za rozhovor děkuje Honza Hubař, externí přispěvatel Benešovských novin
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Gizela Suchardová
Květoslava Nosková
Jaroslav Pilař

13.5.
4.6.
10.6.

83 let
86 let
87 let

Marie Beránková
Věra Hubařová
Vladimír Šmíd

15.6.
15.6.
20.6.

86 let
84 let
81 let

Redakce Benešovských novin vyhlašuje literární soutěž na téma Benešov u Semil – místo, kde
žiju. Svoje texty, básničky, či jiné textíky můžete posílat na emailovou adresu
benesovus@seznam.cz, přinést na Obecní úřad nebo předat svojí paní učitelce.
-red-

Guláš bez míchání – opravdu skvělý
Přísady – 1 kg vepřového masa – nejlepší je z plecka, 3 větší cibule,
5 stroužků česneku, 2 čajové lžičky gulášového koření (může být i kari),
3 čajové lžičky sladké mleté papriky, 3 polévkové lžíce solamylu, sůl, pepř,
2 masoxy, feferonka, 0,75 – 1 litr vody
Postup – Maso a cibuli nakrájet, smíchat ostatní suroviny, pořádně promíchat (masoxy
rozpustím v malém hrníčku a pak doliju do jednoho litru vodou), dát vše do pekáče, je lepší do
simaxové misky, přikrýt alobalem a péct na 250 stupňů asi 1,5 hodiny.
NEDOLÍVAT VODU, NEMÍCHAT, NESUNDÁVAT ALOBAL.
Výborné s chlebem, těstovinami, rýží, knedlíkem.
Myslivecké špagety s ovocnou omáčkou
Rozpis - špagety, anglická slanina, pórek, houby, mléko, vejce
Na omáčku – brusinkový kompot, džem z černého bezu, hřebíček, červené víno
Špagety vaříme v dostatečném množství osolené vody. Po uvaření propláchneme studenou
vodou a necháme okapat. Anglickou slaninu, kapii, houby a pórek nakrájíme na kostičky a
orestujeme (místo slaniny možno použít špek, klobásu a na bezmasé špagety zeleninu nebo
houby). Smícháme se špagetami, okořeníme tymiánem a mysliveckým kořením (speciální
koření na steak), případně dochutíme. Pekáček vymastíme, vysypeme strouhankou a naplníme
připravenou směsí.
Zapečeme a nadvakrát zalijeme vejcem osoleným a rozšlehaným v mléce.
Omáčka – prohřejeme brusinkový kompot, přidáme ostatní ingredience a ještě trochu
přihřejeme
Vzhledem k blížícímu se Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil 2009 vyjde červnové číslo
Benešovských novin s předstihem a bude sloužit zároveň jako pozvánka na sjezd. Proto se
zkracuje termín uzávěrky příštího čísla BN. Děkujeme za pochopení.

náklad 350 výtisků, příští číslo vyjde 25. května 2009
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
e-mail: benesovus@seznam.cz
uzávěrka dalšího čísla je 20. května 2009
za redakci KKS .o)
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