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Domov je malý kousek světa v našem srdci,
domov jsou důvěrně známá zákoutí,
domov jsou rodiče, škola a první lásky,
kdo má domov, má všechno. (citát použila obec Bystrá nad Jizerou na Sjezdu rodáků 14. 6. 08)

Vážení občané, rodáci a přátelé,
Plně se s tímto citátem ztotožňuji, a proto si Vás dovoluji pozvat na již XI. sjezd rodáků a
přátel Benešova u Semil, který se koná ve dnech 19. – 21. června 2009.
Věřím, že si všichni v těchto dnech uvědomíme, co znamená v současné době mít domov,
místo, kam se rádi vracíme.
Vítáni jsou nejen ti, jimž Benešov byl, je nebo bude domovem, ale i ti, kteří mají naši obec
jednoduše rádi. Přeji Vám, abyste si v bohatém programu připraveném na tyto dny vybrali to, co
Vás baví a zajímá.
Dalibor Lampa, starosta obce

Pátek 19. června
20.00

Country večer na hřišti TJ – skupina „Johny Walker Band“

Sobota 20. června
8.00 – 12.00

„Pojďte s námi do školy“ – prohlídka školy od sklepa až po půdu. Pro
všechny, kteří chtějí zavzpomínat na školní léta v Benešově – ZŠ Benešov

9.00

Volejbalový miniturnaj na hřišti - sport. areál (www.benesovusemil.cz)

9.30

Slavnostní schůze SDH u příležitosti založení sboru – zasedací místnost
SDH

10.00 – 17.00

Fotografie z historie Benešova – videoprojekce od Ilji Todorova –
restaurace „Podmošnou“
Výstava obrazů malíře Františka Kousala – kabiny sportovního areálu
Výstava fotografií z Benešova a okolí pana Zdeňka Suchardy – kab. sport.
areálu
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Výstava prací – patchwork (Ing. Martincová a spol.) – divadélko OÚ
Výstava kresleného humoru „Čmáranice“ od Miroslava Prokeše – zasedací
místnost OÚ
10.00 – 12.00

Vycházka po Benešově s výkladem o historii s Mgr. Lenkou Holubičkovou začátek na sportovním areálu (možnost zakoupení knihy „Místopis obce
Benešov u Semil)

13.30 – 15.00

Dětský den na hřišti – sportovní areál

15.00

Vystoupení mažoretek – sportovní areál

15.15

Slavnostní zahájení a přivítání hostů starostou obce panem Daliborem
Lampou – sportovní areál

15.30 – 17.00

Ukázka lidových řemesel – sportovní areál
- tkaní a předení
- Iva Olšová
- drátkování
- paní Nina Janyšková
- košíkářství
- pan Pavel Hlava
- práce se dřevem, hračky
- Vladimír Plecháč a další

16.00

Hudební produkce Pavel Matějka (swing, jazz…) - sport. areál
Divadelní čarodějný rej – tančení dětí, žen a mužů – Benešáci Benešákům
(SDH Jizeran pod vedením paní Kučerové) – sportovní areál

20.00

Večer s harmonikou Petra Ochmana - restaurace „Podmošnou“

20.30

Taneční zábava se skupinou Soumrak z Jilemnice - areál SDH v Podolí

Neděle 21. června:
9.00
Soutěž družstev mladých hasičů v požárním sportu – areál Podolí
Ukázka dobové i moderní požární techniky – areál Podolí
10.00 - 15.00

Výstava obrazů malíře Františka Kousala – kabiny sportovního areálu
Výstava prací patchwork (Ing. Martincová a spol.) – divadélko OÚ
Výstava kresleného humoru „Čmáranice“ pana Miroslava Prokeše
– zasedací místnost OÚ

10.00 - 17.00

Výstava fotografií z Benešova a okolí pana Zdeňka Suchardy - kab. sport.
areálu

13.30

Odpoledne s Krkonošskou dechovkou za řízení Josefa Ulricha k poslechu
i tanci – areál Podolí
Po celou dobu konání sjezdu rodáků je možnost občerstvení.

Teplá jídla v restauraci „Podmošnou“ u Michala Špirocha
(během soboty bude probíhat videoprojekce fotografií z historie Benešova, kterou připravil pan
Ilja Todorov).
Ve sportovním areálu připravují v sobotu od 10.00 - 21.00 hod. drobné občerstvení členové
Mysliveckého sdružení Jizera Semily (srnčí gulášek…).
Od soboty 12.00 hod. po celou dobu sjezdu zajištěno občerstvení také v areálu Podolí.
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Nemám čas. Není snad dne, kdy bych tuto větu neslyšela, či sama neřekla. Čas je
základní fyzikální veličina, ale zároveň je to veličina velmi proměnlivá. Někdy plyne pomaleji,
někdy rychleji a někdy přímo uhání. Nechceme-li, aby nám náš čas proplul mezi prsty, měli
bychom umět na chvíli se zastavit a ohlédnout se. Jen tak uvidíme, jestli jsme svůj čas
nepromarnili, jen tak poznáme, co nám ještě může přinést.
Jednou z příležitostí k takovému ohlédnutí jsou setkání a jedno velké setkání – sjezd
rodáků – nás právě teď čeká. To je akce, na níž může být naše obec právem hrdá a která se
letos koná již pojedenácté. První sjezd rodáků a bývalých žáků zdejší školy se konal už v roce
1934, druhý v roce 1949, třetí za dalších patnáct let, čtvrtý už po deseti letech a od roku 1979
se tato setkání konají každých pět let.
Rodáků sice ubývá, ale těch, kteří v Benešově prožili kus svého života, mají tu příbuzné,
známé, přátele, kamarády, vrstevníky či spolužáky je stále dost. Život je často zanesl i do míst
značně vzdálených, za hranice i za moře, kus Benešova si ale odnesli ve svém srdci a ve
vzpomínkách. Především pro ně obecní úřad a místní spolky sjezdy pořádají, pro ně vymýšlejí
co nejpestřejší kulturní program, jim věnují bezpočet hodin příprav, chystání, organizování a
také nervy a bezesné noci, zda to i tentokrát všechno klapne.
Ještě k někomu ale všechno zmíněné úsilí míří. K lidem, kteří mezi námi již dávno
nejsou, k lidem, kteří před mnoha lety tuto tradici založili. K předkům, kteří po staletí tuto vesnici
budovali, kteří v ní zanechali otisk sebe, svých životů. Na ně navazujeme, jim se zodpovídáme,
jim toužíme dokázat, že to také zvládneme. Stejně dobře (nebo snad dokonce lépe). A tak je to
správně. V tom je obsažena ona soudržnost generací, všechno to, co dělá vesnici vesnicí – ne
jen místem, kde zrovna teď bydlíme.
Benešov má dlouhou a zajímavou historii. Osudy nejstarších statků a chalup jsem se
pokusila zmapovat v knize Místopis obce Benešov u Semil, která vyšla v roce 1999 při
příležitosti 9. sjezdu rodáků. Tehdejší vycházku „od gruntu ke gruntu“ si letos můžeme
zopakovat. Na dalším sjezdu rodáků už si zájemci mohli číst v knize Jak šel život aneb Benešov
u Semil ve století dvacátém. Mozaika událostí důležitých i nepodstatných ukázala, co všechno
se vejde do jednoho století i v nevelké obci, jakou je Benešov. I když oněch významných
událostí, perliček, kuriozit a střípků lidských osudů byla víc než tisícovka a doprovázelo je víc
než 200 reprodukcí fotografií, listin, pozvánek a dalších dokumentů, zdaleka se sem nevešlo
vše.
Bohatá historie ochotnického spolku Jizeran by si zasloužila víc než jen sloupek v knize
Místopis českého divadla. A kdo dneska ví, jak málo stačilo, aby se z poloviny obce stala
přehradní nádrž? Zapomněli jsme, jak pohnuté osudy se skrývají pod jmény na pomníku
padlých i to, jak život zdejších lidí ovlivnilo vybudování tří továren. Benešovská škola, která ve
30. letech 20. století patřila k průkopníkům pokrokového školství v Československu, bude mít
letos kulaté výročí. A brzy bude mít narozeniny i sama obec. Vždyť první písemná zmínka je
z roku 1411, takže nás čeká 600. výročí - a to už je důvod k důstojné oslavě.
Je toho hodně, o čem by se mohlo a mělo psát. Čas sice nemám, ale na tohle si nějaký
najdu. Co bohužel nenajdu, to jsou fotografie, plakáty, stará školní vysvědčení, průkazy členů
zdejších spolků, soukromé zápisky, rodinné kroniky… Ale možná právě vy je máte doma
v šuplíku či na půdě. Možná se vám nezdají důležité. Jenže málokdo už ví, jak to dřív vypadalo
na Hradišťatech či v Babí, kde stála boží muka, jak se nakupovalo v místních obchůdcích, jaká
byla původní divadelní opona… Sjezd rodáků je dobrou příležitostí, jak tyto a mnohé další
mezery zaplnit. Pokud se s fotografiemi či jinými dokumenty nechcete rozloučit, dnešní technika
umožňuje jejich šetrné okopírování a uchování. Je škoda, když skončí v kamnech či
popelnicích. Tak totiž zmizí povědomí o našich předcích i o nás. A to se – stejně jako čas – už
nedá vrátit.
Mgr. Lenka Holubičková, kronikářka obce
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V letošním roce slaví Základní škola v Benešově u Semil sté výročí založení. Původně
byla postavena jako měšťanská škola, která měla všechny ročníky, dnes je zařazena mezi
málotřídní školy. Učí se zde pouze 32 žáků ve dvou třídách od 1. do 4. ročníku. V 1. třídě je
v prvním ročníku 6 žáků a zároveň se zde učí třetí ročník s 8 žáky. Vyučující je Mgr. Anna
Morávková, která je zároveň i ředitelka školy. Ve 2. třídě se učí druhý ročník – 11 žáků a čtvrtý
ročník se 7 žáky, vyučující Mgr. Jitka Lampová vede i pohybové hry a půjčuje knihy ve školní
knihovně. Mgr. Jitka Slábová vyučuje ve 3. a ve 4. ročníku anglický jazyk. Vychovatelka ve
školní družině Jana Zajícová vede kroužek německého jazyka. Do pátého ročníku přecházejí
žáci do školy v Semilech nebo v Loukově. Základní škola má společné ředitelství i se školou
mateřskou.
Dodnes obdivujeme promyšlenou architekturu staré budovy, vnější estetický vzhled a její
funkčnost - prostorné, světlé třídy, široké chodby i schodiště, pěkná tělocvična, příjemná školní
jídelna.
Obecní úřad úzce spolupracuje s vedením školy a každý rok přispívá k rekonstrukci a
údržbě stávajících prostor. V posledních letech byla položena nová podlaha v tělocvičně,
vyměněno osvětlení ve třídách, zaveden plyn do školní jídelny, zakoupeny výškově stavitelné
lavice a židle do tříd, židle do počítačové učebny. Ve třídách by již nikdo nenašel staré tabule
ani kamna na uhlí, po nichž není nikomu smutno.
Každoročně dostávají děti do školní družiny i mateřské školy spousty nových her a
hraček. Nakupujeme zajímavé výukové počítačové programy. Žáci se zúčastňují výtvarných a
sportovních soutěží, kde se umisťují na předních místech. V tělesné výchově dosáhli ve šplhu
na vrchol Sněžky a poté i na Mont Blanc. Učí se třídit odpady a vážit si naší překrásné přírody.
Spolupracujeme s místní SDH – výtvarné soutěže, ukázky hasičské techniky. Žáci připravují
kulturní pásmo na Vítání občánků, vyrábějí vkusné výrobky na vánoční výstavu, jejich dílka
zdobí třídy i chodby. Plavecký výcvik probíhá ve Sportovním centru v Jilemnici, dopravní hřiště
v Košťálově. Máme i výborné zpěváky a hudebníky. Rok co rok se uskutečňují zajímavé výlety
nejen do okolí - poznáváme Český ráj a Liberecký kraj.
Dodržujeme lidové tradice, např. chodí k nám Barbora, žáci nacvičovali s paní Kučerovou
pásmo na Čarodějnice i na Vánoce.
Na chodu celé školy se podílí i další zaměstnankyně - kuchařky Hana Marková a Božena
Pastorková, u nichž si denně pochutnáváme na dobrém obědě, a školnice Romana
Bachtíková, která se stará o úklid ve škole.
O spokojenosti žáků svědčí i to, že se často ve škole objevují i žáci, kteří již k nám nechodí a
přijdou se podívat za dětmi i kantorkami.
Tím zvu všechny zájemce na prohlídku školy ve dnech Sjezdu rodáků, tj. v sobotu 20. června
od 8 h do 12 h !!!
Mgr. Anna Morávková, ředitelka školy

Myslivci z Benešova spolu s myslivci z Příkrého a Semil patří mezi 120.000 myslivců
v České republice. V současné podobě existuje myslivecké sdružení od roku 1983. V době
vzniku mělo MS téměř 40 členů. Dnes je nás celkem 26. Obhospodařujeme celkem 2.026 ha –
od Helkovic přes Příkrý, Spálov a Semily až do Benešova, kde naše honitba končí Honkovým
potokem na hranicích s Rybnicemi.
Jsme podhorskou honitbou, která byla ještě kolem roku 1960 vyhlášena vynikajícími
stavy drobné zvěře. Na ploše naší současné honitby se v té době střílelo kolem 350 kusů
koroptví, 200 kusů zajíců, 200 kusů bažantů z divoké populace. Já sám si pamatuji v roce 1960
tokání tetřívka, který se zde ještě vyskytoval. Vlivem mnoha faktorů, které nepříznivě ovlivňují
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životní prostředí (velkoplošné hospodaření, imise, nadměrné používání i nebezpečných
chemikálií v zemědělství), došlo k enormnímu poklesu drobné zvěře. Poslední zbytky koroptví
jsme se snažili v letech 1995-98 zachránit doplněním zbytků divoké populace odchováním a
následným vypouštěním 150 kusů uměle odchovaných koroptví. V současné době, i přes to, že
jsme tomu věnovali velké úsilí, nemáme v revíru jedinou koroptev. Zákonná ochrana pernatých
dravců se na tomto stavu podepsala nejvíce. Dravci se do míst s výskytem koroptve slétali jako
do spižírny.
Podobná situace je i u bažanta. Podle letošního pravidelného jarního sčítání zvěře jich
máme celkem šest – a to v okolí Kocánek. Celkem jsme již provedli asi 20 pokusů o zvýšení
stavů bažanta, ale problémy s chráněnými dravci a i se způsoby velkoplošného hospodaření
v zemědělství tomu nepřejí. Již několik let bažanta nestřílíme. Stavy zajíce jsou poněkud větší –
nasčítali jsme jich letos v celé honitbě přes padesát. Intenzivně je chráníme, přikrmujeme, čas
od času (pokud máme finance) nějakého přikoupíme z oblastí, kde ještě jsou. Zajíce lovíme
jednoho za rok – pouze pro posouzení zdravotního stavu zaječí populace. Z ostatní zvěře je
naši hlavní zvěří srnčí, která se ale v současné době vzpamatovává z poklesu, který byl
způsoben nepříznivou zimou 2005/06, kdy uhynulo 75% stavu srnčí zvěře. Stoupající stavy
černé zvěře se u nás nikterak neprojevují – máme málo souvislého lesa a málo se zde polaří.
Střílíme 1-2 kusy za rok. Zato stavy škodné – zvláště lišek, jezevců a kun – stále stoupají. Lišky
a jezevci se pomalu přibližují k obydlím, kde
nacházejí dostatek potravy. Střílíme v průměru 25
lišek ročně. Objevují se u nás i některé druhy
zvěře, které zřejmě unikly z farmových chovů – je
zde norek americký, nebezpečný zabiják všeho
živého ve vodě i okolí. Vlivem migrace z oblasti
jihovýchodní Evropy se k nám rozšířil psík
mývalovitý, škodná podobná lišce, střílíme ročně 35 kusů. Na likvidaci mladých zajíců se podílí
značně rozšířený krkavec a i zvyšující se stavy
výra. Od loňského roku monitorujeme v oblasti
Vošmendy výskyt losa (losice).
Myslivost už dávno není střílení nebo
zabíjení pro „maso“. Dnešní myslivec je většinou
daleko lepší ochránce přírody než ti, kteří o nás
myslivcích mluví pouze hanlivě. Naše činnost po
stránce myslivosti je přesně daná zákony a
předpisy, které nedovolují svévolné chování myslivců vůči zvěři a i vůči přírodě. Naše
myslivecké sdružení potřebuje každoročně k zajištění řádného chodu částku nejméně 70.000
Kč. Jedná se o náklady, které musíme zajistit, abychom dodrželi podmínky pro řádné
myslivecké hospodaření v našem mysliveckém sdružení. Největší položkou v našem rozpočtu
jsou náklady na krmení pro zvěř, nákup léčiv pro zvěř, pojistky na myslivecká zařízení, na
lovecké psy. Naše sdružení musí ze zákona držet nejméně pět loveckých psů, kteří musí mít
odpovídající zkoušky z výkonu. Většinu peněz získáváme pracemi pro občany nebo organizace
v lesích - za uplynulých pět let jsme vysázeli 29.000 stromků. Hodiny, které členové odpracují
při krmení zvěře, výcviku loveckých psů, lovu škodné zvěře, získávání krmiva pro zvěř, opravě
našich mysliveckých zařízení, nepočítáme. Jsou samozřejmou povinností dobrého myslivce.
Je pro nás zadostiučiněním, že si veřejnost v poslední době stále více uvědomuje, že
dnešní myslivec je součástí přírody, pomáhá přírodě a chrání ji pro další generace. Důkazem
měnícího se přístupu k naší činnosti je i podpora obcí, které nám každoročně přispívají ze
svých rozpočtů. Dotace z Benešova u Semil používáme na zazvěřování novou zvěří a na nákup
léčiv pro zvěř.
Věřím proto, že rčení „Kde nejsou myslivci, tam není ani zvěř.“ bude platit v dobrém slova
smyslu i pro budoucnost.
František Buriánek, myslivecký hospodář
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Založení Sboru dobrovolných hasičů v Benešově u Semil zaznamenal v pamětní knize
její první kronikář bratr Vít Hlava. K založení sboru dalo podnět více závažných příčin:
rozsáhlost obce, která toho času měla 135 obytných stavení, a časté požáry.
V roce 1878 se mnoho obyvatel nechalo pojistit proti požáru u banky SLAVIA. Vzhledem
k tomu, že se pojistil dostatečný počet občanů, darovala tato banka jednokolový trakařový
hydrofon, který byl následně vyměněn za čtyřkolovou stříkačku za 450 zlatých, jež byla 31. 1.
1883 zaplacena.
V roce 1883 za starostování pana Františka Novotného, byla svolána schůze obyvatel do
školy, kde 15. června došlo ke zvolení přípravného výboru, sepsání „Stanov“ a jejich schválení.
Za předsedu byl zvolen pan Josef John, řídící učitel. Za náměstky Josef Matěcha, rolník, a
Jáchym Šedivý, rolník. Pokladníkem František Novotný a jednatelem Čeněk Trnka. Návrh
Stanov byl zaslán 30. 6. 1884 a 5. 9. 1884 došly schváleny od Místodržitelství v Praze pod
číslem 66 839.
Dne 3. 6. 1884 se konala první výborová schůze, na níž se projednalo oblečení mužstva
a zakoupení hasičských potřeb. SDH začínal se skromnými prostředky, proto bylo dohodnuto,
že každý člen zaplatí příspěvky na dva roky dopředu. Díky obětavosti členů, příspěvků
organizací a podniků postupně docházelo ke zlepšení finanční situace a materiálního vybavení.
Za finanční a materiální podporu sboru bylo uděleno čestné členství pánům továrníkům Gerlovi
a Matoušovi.
Sbor měl při svém založení 62 členů. Další stříkačka byla zakoupena v roce 1894. Do
roku 1888 byl sbor členem župy Turnovské a od roku 1888 se stal zakládajícím členem
Riegrovy župy hasičské
v Semilech. V roce 1904
přistoupil
k Zemské
ústřední jednotě v Praze.
Z počátku
měli
k dispozici
jen
hasiči
leziště a dřevěnou kolnu
na okraji zahrady hostince
U Bachtíků. Drobné hasící
nářadí bylo rozmístěno
v různých částech obce u
členů sboru. V roce 1920 byla postavena proti kampeličce hasičská zbrojnice, která sloužila až
do roku 1964. V roce 1974 byla zbourána, neboť překážela silničnímu provozu. V roce 1961
byl položen základní kámen nové moderní budovy s potřebným příslušenstvím, naproti základní
škole. Tato nová požární zbrojnice se slavnostně otevřela u příležitosti 80. výročí založení sboru
a Sjezdu rodáků a přátel Benešova v roce 1964. Na její výstavbě bylo odpracováno 23 682
hodin, z toho členové 16 180 hodin a občané 7 502 hod. V roce 1985 se započalo s rozsáhlou
přístavbou. Byla zvětšena zasedací místnost, nová kuchyňka, WC pro ženy a muže. V přízemí
vznikl sklad nářadí a materiálu. V této práci se pokračovalo i v roce 1986 a byla zakončena
slavnostním otevřením 8. srpna.
Benešovský SDH se podílel též na pracích pro obec. Bylo to například zatrubnění
potoka před hasičnou a za bývalým hostincem u Bachtíků. Dále to byla pomoc při výstavbě
vodojemu na pitnou vodu, přemístění pomníku padlých, výměna oken na sále bývalého
hostince, výstavba kabin TJ a tanečního parketu na hřišti.
Za poslední desetiletí se hlavní úsilí všech členů SDH soustředilo na vybudování areálu
v Podolí pro možnost konání požárního sportu a jiných kulturních akcí, v roce 2000 to byl
hlavně výkup pozemků, poplatky za stavební povolení apod. Poděkování patří občanům, kteří
umožnili převod pozemků, a bratru Standovi Menšíkovi za stavební dříví. Díky sponzorům byly
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zajištěny finance na hrubou stavbu. Velkou zásluhu na zdárném dokončení má, toho času
starosta SDH, bratr Jaroslav Bachtík. Této akci věnoval své veškeré úsilí a volný čas.
Poděkování a uznání patří i dalším členům SDH, sponzorům a Obecnímu úřadu. Pro získávání
potřebných finančních prostředků se vykonalo mnoho dobrovolných akcí. Úspěšné dokončení
areálu uzavřela kolaudace 12. listopadu 2002. Ale ani kolaudací práce neskončila. Každý rok je
v areálu uděláno mnoho práce - jmenujme například vykácení bažinatého porostu a následnou
melioraci celého pozemku, vybudování sprch, vysázení stromků na ohraničení prostoru před
budovou, zřízení autokempu a mnoho dalších věcí. Na vše jsou potřebné nemalé finanční
prostředky, které jsou získávány brigádnickou formou, například účastí a prodejem občerstvení
na semilských poutích, na jarmarku v Železném Brodě, provozem autokempu apod.
V roce 2002 bylo uděleno bratru Jaroslavu Kovářovi z čp. 151 vysoké hasičské
vyznamenání „ZASLOUŽILÝ HASIČ“ za dlouholetou a obětavou činnost v SDH. V letošním
roce je po zásluze na toto ocenění navržen bratr Jaroslav Bachtík.
Vybraní členové SDH Benešov u Semil jsou zařazeni do výjezdového družstva, které
spolupracuje se Záchranným hasičským sborem Semily. Družstvo se zúčastňuje hašení požárů
a likvidace následků živelných pohrom v místě i blízkém okolí, z posledních velkých akcí
můžeme jmenovat účast na hašení požáru skládky v Košťálově, kde musela být nasazena i
dýchací technika, na kterou, mimo jiné, jsou členové školeni.
Další neodmyslitelnou činností je účast družstev mužů a žen na soutěžích v požárním
sportu, kde se pravidelně umísťují na předních místech (Jizerská a Podkozákovská liga,
Extraliga ČR a další). Dlouhodobě probíhá také práce s mládeží, kde se děti každoročně
účastní hry Plamen.
Nezapomínáme ani na pořádání různých kulturních akcí, jako např. dětské karnevaly,
návštěva divadel, pálení čarodějnic, zájezdy pro dospělé i děti apod. Pravidelně jsou konány
návštěvy členů a členek při významných životních jubileích. Rovněž tak i mnoho členů a členek
je zapojeno do čestného dárcovství krve.
Tímto malým ohlédnutím za bohatou historií a činností Sboru dobrovolných hasičů v
Benešově u Semil přeji mnoho úspěchů do další práce a vydařené oslavy 125. výročí založení
sboru.
Luděk Václavík, člen SDH

Uspořádání Sjezdu rodáků a přátel Benešova je nejenom impulsem a úkolem pro
občany, orgány a složky obce k mimořádné aktivitě v konkrétní době a konkrétním scénáři.
Současně je i příležitostí k zastavení a zamyšlení se nad měsíci a léty, která od posledního
sjezdu uplynula a ke kterým by se člověk v každodenním shonu zřejmě nevracel.
Třeba máte tu příležitost se občas setkat se známými a přáteli z jiných koutů, ale i např.
z našeho nejbližšího okolí, kteří říkávají: Vy, Benešáci, Vy se máte? Pořád se u Vás něco děje,
držíte pohromadě a stále máte nabídky nějakých akcí! My, Benešáci, však příliš dobře víme, že
to zase až tak jednoduché není.
Z pohledu různých možností a forem sportovního či rekreačně pohybového vyžití
v podmínkách naší obce máme především štěstí, že můžeme stavět na dlouhodobé tradici,
která tu naštěstí zapustila ty správné kořeny. Vlastně v podstatě není vůbec důležité, zda se i
tímto směrem orientuje činnost Tělovýchovné jednoty, Sokola, SDH či turistů. Důležité je určité
pojetí životního stylu a hledání odpovídajících životních hodnot.
A tak ve velmi podobném duchu vedle sebe působí několik spolků obce, jejichž činnost a
nabídka aktivit je v souhrnu velmi široká a je ochotna a schopna oslovovat občany, příznivce a
přátele všech věkových generací a různých zaměření.
V těchto podmínkách se program činnosti Tělovýchovné jednoty postupným vývojem
ustálil na možnostech prostředí či nejbližšího okolí, ve kterém se obec nachází, možnostech
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zázemí Sportovního areálu obce, tělocvičny Základní školy, stanového tábora v Krčkovicích, ale
i blízkosti nádherného prostředí Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje.
Z uvedených možností a podmínek vyplývá, že především organizujeme nabídku akcí
pro vlastní členy a občany obce, ale i širokou sportovní a příchozí veřejnost tímto způsobem,
než abychom byli odkázáni na finanční náklady z pronájmu drahých sportovních zařízení.
Přesto bychom se bez možností dotací z rozpočtu obce neobešli. Tyto jsou však směřovány
více do určité podpory specifické činnosti oddílu volejbalu a ledního hokeje.
Když řadím naše akce od počátku roku, již více jak třicetiletou tradici v tomto směru má
pořádání zimní Benešovské 15, tradičního závodu v běhu na lyžích, zaměřeného na dospělé a
dorostenecké kategorie. Naše TJ je již jedna z mála organizací, které ještě tuto formu veřejného
závodu mimo systém vrcholového sportu nabízejí.
Abychom zajistili bezpečný a příjemný pohyb na lyžích v krásném prostředí naší obce,
pořídili jsme v uplynulém roce repasovaný sněžný skútr, který se nám stal v tomto skvělým
pomocníkem. Pravidelně strojově udržovaná stopa, často projížděná až k Vysokému nad
Jizerou je vyhledávanou příležitostí pro milovníky běžek i ze Semil a okolí.
Benešovskou 15 jsme zařadili do nabídky série 3 závodů, které pro sportovce lyžaře,
běžce ale i cyklisty nabízíme. A tak vznikla tzv. Benešovská kombinace, zahrnující a souhrnně
hodnotící výsledky dále z účasti na Benešovském duatlonu a podzimním přespolním běhu
Benešovská 8. Byli jsme překvapeni, jak tato forma měření výsledků a sil dovede účastníky
zaujmout a vtáhnout!
Protože jsme ale začali hovořit o zimní nabídce, tak jsme rádi, když také akce
Sáňkařských závodů pro děti zaujme co nejvíce dětských závodníků, tj. nejen školáky zdejší,
ale i z okolních obcí.
Dospělí vytrvalci se pak pravidelně účastní různých závodů série Patria Direct, tj.
dálkových běhů Jizerská 50, Jilemnická 50, Orlický a Šumavský skimaraton. Vrcholem této
závodní formy běhu na lyžích je účast našich borců na závodu hlídek Krkonošská 70.
Rekordní účast příznivců lyžování mělo ovšem letošní Poslední mazání, které TJ
uspořádala v minulých dnech zájezdem na Horní Mísečky. Osluněné Krkonošské hřebeny se
spoustou čerstvého prašanu všechny účastníky doslova nadchly!!
Zimní podmínky uplynulého roku značně zredukovaly možnosti konání řady akcí, ale
začátek letošního roku v tomto smyslu zase vše napravil.
Aktivní účast na pohybovém vyžití v zimních měsících však souběžně nabízejí také
pravidelná cvičení v tělocvičně ZŠ, kde zatím nejpočetněji a zcela pravidelně cvičí ženy, ale
dobře funguje i cvičení rodičů s dětmi. Patří jim náš obdiv!
Blížícím se jarem začínáme s organizační přípravou dalšího, již zmíněného závodu, tj.
Benešovského duatlonu. V posledních letech se jeho původně silniční forma přetvořila na formu
terénní, a to ať běžeckou část, tak MTB cyklistickou. Důvodem změny je neúnosný stav silnic,
na kterých se stal pohyb závodníků jak pro účastníky samotné, tak i pro pořadatelské garance
značně bezpečnostně rizikový. V letošním roce jsme byli požádáni Krajským svazem o
organizační zajištění formou Pohárového závodu LB kraje a Mistrovství LB kraje v kategorii
dospělých.
Pokračující jaro a příchod letních měsíců nabízí více přirozených možností pohybového
vyžití pro děti. V součinnosti s KČT je to tajný výlet rodičů s dětmi, umožňující postupně
poznávat nebližší krásy okolí naší obce, koncem měsíce května pak ve společné součinnosti
s ostatními složkami obce a ZŠ Dětský den.
S příchodem letních prázdnin dětem začíná 2 týdenní tradiční pobyt ve stanovém táboře
v Krčkovicích. Za 50 let jeho historie originální krásu tohoto prostředí a podmínky pro dětské hry
a posilování dětské fantazie a samostatnosti poznaly již generace jejich rodičů.
Následující podzimní měsíce však nejsou obdobím útlumu, ale nabízejí možnost startu
na dvou významných sportovních akcích, pořádaných Benešovskou TJ. Je to jednak krosový
běžecký závod Benešovská 8 a následně již atletickou vytrvaleckou veřejností známý
Benešovský maraton. Účast na obou akcích vyžaduje specifický a dlouhodobý typ přípravy.
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Stalo se příjemným pravidlem, že nejpočetněji jsou však zastoupeny dětské kategorie na
příslušných délkách tratí Benešovské 8. Tato skutečnost je pro nás určitým potvrzením toho, že
sportovní duch v našich dětech přechází do nástupnických generací a je nadějí i pro
budoucnost.
Benešovský maraton Pojizeřím má již svoji dvacetiletou historii. V současné době
pořadatelé reagují na rostoucí zájem o vytrvalecké běhání i na poloviční trati, kde účast na
souběžně startovaném půlmaratonu dává naději na jeho pravidelné opakování. Jakýmsi
zpestřením těchto závodů je pořadatelské zajištění průběhu maratonského závodu na
kolečkových lyžích.
Chci touto formou poděkovat Benešovským občanům, ať již přímo členům TJ, ale i
ostatním, kteří při konání všech
těchto akcí pořadatelsky pomáhají.
Většina závodů probíhá v pestrém
prostředí Benešovského okolí, často
na dlouhých vzdálenostech, kde
pořadatelská
podpora
všem
účastníkům
je
nezbytná
a
oceňovaná. Chci poděkovat i
rodičům dětí, kteří vychovávají a
vedou své ratolesti v podpoře
pohybu a sportovního ducha. Chci
poděkovat
Obci
Benešov
za
modernizaci skvělého sportovního
zázemí,
za
které
dostáváme
pochvalu od všech účastníků akcí.
Těším se, že se při sjezdu
rodáků v tomto prostředí společně přátelsky sejdeme a vytvoříme atmosféru, ke které se
budeme do dalšího setkání zase rádi vracet.
Jiří Lukeš, předseda TJ

Tělocvičná jednota Sokol Benešov u Semil byla založena v roce 1892, což bylo o 23 roků
později než Divadelní spolek a o 8 roků později než Sbor dobrovolných hasičů. Oproti těmto
spolkům, o kterých se zachovalo mnoho informací a dobových materiálů, o TJ Sokol toho
zůstalo podstatně méně.
V březnu 1998 došlo na ustavující valné hromadě ke znovuzaložení TJ Sokol tehdy
sedmi zakládajícími členy, z nichž starostou byl zvolen Ing. Jan Martinec, zástupcem Jaroslav
Pikora, jednatelem Dalibor Lampa a pokladníkem Pepa Hádek. Znovuzaložení TJ Sokol
umožnilo restituci původního sokolského pozemku – letního stadionu s památnými lípami. Po
vzájemné dohodě mezi TJ Sokol a obcí Benešov došlo v 2004 k převodu hoření části pozemku,
kde byly kabiny a volejbalové hřiště Tělovýchovné jednoty Benešov, na obec. Důvodem tohoto
převodu byla možnost získat státní dotaci pro obec na rekonstrukci kabin i hořeního hřiště a to
celkovým nákladem téměř 13 milionů korun. Spodní část letního stadionu, kde je hřiště na
minikopanou, zůstalo ve vlastnictví Sokola a je využíváno v letním období zejména dětmi a
mládeží.
V současné době má TJ Sokol celkem 41 členů, z toho 4 členové absolvovali župní
školení cvičitele a po většinu z uplynulého desetiletého období se konala pravidelná zimní
cvičení žáků a starších žáků ve školní tělocvičně a v létě na hřišti pro minikopanou.
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TJ Sokol každoročně pořádá řadu sportovních a společenských akcí a též spolupracuje
s ostatními spolky v obci a to zejména s Tělovýchovnou jednotou na významných akcích jako je
Benešovský maraton, duatlony, Benešovská 8 a 15 apod.
Mezi nejzajímavější a sportovci a diváky nejnavštěvovanější akce pořádané TJ Sokol
patří „Pouťové turnaje v minikopané“, kterých již bylo 10. ročníků. Nejpočetněji byl obsazen 8.
ročník v roce 2006, kdy se zůčastnilo celkem 8 družstev. Další významnou a velmi náročnou
akcí je běh nazvaný „Letní lyžařovo trápení“. Tento běh startuje na stadionu v Benešově a cílem
je mohyla Hanče a Vrbaty na Zlatém
návrší. Osmého ročníku se v roce
2007 zúčastnilo rekordních 12 běžců,
většinou aktivních lyžařů. Další
zajímavou a pravidelnou akcí jsou
„Vánoční turnaje v šachu a dámě pro
děti i dospělé“ – těchto turnajů již bylo
též 10 ročníků. Pro členy i veřejnost
jsme již uspořádali 5 ročníků turnajů
ve stolním tenisu pro děti i dospělé.
První dva ročníky se konaly
v restauraci Slunce u Míry Matěchy,
další ve školní tělocvičně. Letní
sportovně-zábavnou
akcí
je
pravidelně konaný „Velký turnaj
v malém vodním pólu“ v bazénu u
Hádků, jehož se podařilo uskutečnit
již 9 ročníků a k němuž již tradičně patří rybízový koláč paní Marty a opékání buřtů. Tyto turnaje
jsou především pro děti a pro zábavu. Zatím jedinou pravidelnou kulturní akcí je „pietní akt u
pomníku mistra Jana Husa, kde paní farářka Lada Kocourková a Semilská 11 mají svá
vystoupení a po němž následuje poutní posezení, kdy k tanci a poslechu hraje Semilská 11.
Toto pouťové posezení se 2x konalo v restauraci Slunce a v posledních letech je v novém
areálu místních hasičů v Podolí.
Při příležitosti Sjezdu rodáků a po 10 letech aktivní činnosti TJ Sokol od jeho znovuzaložení
jsme vydali barevnou velkou „Fotokroniku“, která obsahuje kolem 400 fotografií, diplomů a
mapek z akcí, které organizujeme jako TJ Sokol, ale i z účasti členů Sokola na četných i
mezinárodních akcích jako je Vasův běh ve Švédsku, Konig-Ludvik-Lauf v Německu,
Birkenbeinerrent v Norsku apod. Fotokniha též obsahuje několik historických sokolských
fotografiíí, dokumentů a též několik fotografií z činnosti ostatních spolků v naší obci. Také zde
jsou fotografie památných lip na hřišti, které musely být pokáceny pro jejich špatný zdravotní
stav a bezpečnost v jejich okolí.
Na závěr tohoto malého ohlédnutí mi dovolte popřát nám všem hodně zdraví, pohody,
sportovního a kulturního vyžití a abychom společně k naplnění těchto přání přispívali a to nejen
v naší obci.
Ing. Jan Martinec, starosta TJ Sokol
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Z historie tábora TJ Jiskra Benešov v Krčkovicích
tak, jak z dostupných dokumentů sestavil v roce 1986 Zbyněk Matěcha
Začalo to v roce 1957 – v tomto roce nabídl OV ČSTV v Semilech naší jednotě k propůjčení
stanový tábor, tj. 15 ks stanů s veškerým příslušenstvím, postaveným nedaleko hráze rybníka
Věžáku. Této možnosti se chopil tehdejší výbor jednoty, ale hlavně její předseda Karel Kobr se
Zdeňkem Volfem, kteří sestavili partu 31 odvážných a strávili tam sedm krásných dnů – od 28.
července do 4. srpna. Mimo jmenovaných to byli: správce Jenda Kalačka a Franišek Strnad (ve
svém stanu) a jako kuchař Zdeněk Cerman s pomocnicí Annou Kalačkovou.
Rok 1958
Loňský tábor se plně vydařil, podchytil děti, ale hlavně další organizátory a tak v tomto roce se
již rozjel náš v l a s t n í stanový tábor a hned tři turnusy.
J e n ž e : toto představovalo veliké množství práce, shánění, projednávání. Mnoho členů i
nečlenů TJ odpracovalo nyní již nezjistitelný počet hodin při výrobě 15 ks podsad (z beden po
nových textilních strojích). Vše se vyrábělo v Koloře 11 a jedině za finančních, ale i
organizačních pomocí vedení závodu a ZV ROH bylo možné dát dohromady takový „kolos“. Tři
dny před zahájením tábora se vyjelo třemi plně naloženými auty s mnoha ochotnými brigádníky
tábor budovat: sekání a sušení trávy, stavba polní kuchyně, sklepa, hangáru, záchodů,
vybudování 100 metrů vedení vodovodu a napojení. Po čtyřech týdnech táboření se vše
rozebralo a znovu převáželo do závodu Kolory k uskladnění.
Léta 1959 – 1963
Každý rok se pronajímal pozemek, psalo mnoho žádostí o povolení stanování a v prvním týdnu
prázdnin bylo vždy velké stěhování a budování. Již v roce 1959 se táborová vesnička rozšířila o
3 stany + jeden zdravotní a další skladovací prostory. Od roku 1959 jsme již měli sousedy –
dole pod silnicí – z Lokomotivy Trutnov.
Léta 1964 – 1968
Od roku 1964 jsme zajišťovali pionýrskou rekreaci pro sociální odbor ONV v Semilech pro děti
invalidních důchodců. Chod tábora po organizační i výchovné stránce zajišťovali vždy Kobr a
Volf. Z toho nám vznikl finanční zisk, neboť ONV nám za každé dítě platil jako na běžnou
rekreaci ROH. Na náš tábor se vybíralo za 1 dítě a 1 týden 100 Kčs, což stačilo jenom na
stravu. ROH v té době na náš tábor přispívat nemohl. V letech 1967, 1968 a 1969 byl tábor
pronajímán závodu ČKD Praha, odborné učiliště, závod Choceň, kteří tam strávili se svými
vedoucími vždy 1 týden.
V dolením táboru nastala změna majitele – tábor převzaly Autobrzdy Hodkovice.
Léta 1969 – 1972
V roce 1969, kdy i v Benešově byl obnoven „Junák“, bylo 16 kluků s vedoucím Zbyňkem
Matěchou na 14 denním táboře Junáka v Bílém Potoce v Jizerských horách společně s junáky
z Jesenného.
Již několik let stačil pro benešovské děti jen jeden čtrnáctidenní turnus a Karel Kobr a Zdeněk
Volf se starali dalších 14 dní o děti invalidních důchodců. V roce 1969 byl tábor propůjčen na 1
týden učňovskému dorostu ČKD Choceň a prvně na 3 týdny TJ Sokol Lomnice nad Popelkou.
V dalším roce na 4 týdny a nadále pak vždy na zbývajících 6 týdnů prázdnin. Tito pak v roce
1971 tábor rozšířili o dalších 7 stanů na dnešních 31 a obstarali větší hangár.
____________________________________________________________________________________
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Léta 1973 - 1976
V těchto letech nám benešovským v budování tábora nějak opadla chuť, zato lomničtí se do
toho pustili plnou vervou. V roce 1974 dobudovali, podle projektu Františka Novotného, srub,
který nádherně zapadl do terénu a slouží jako kuchyň, sklad, sušárna i pro ubytování a mimo
sezónu pak pro uskladnění podsad, matrací i dalšího materiálu. Tento srub je majetkem TJ
Sokol Lomnice. Starý hangár byl vyměněn za nový prostornější. Z dalších větších akcí: byl
vykoupen pozemek tábořiště (Jiskra Benešov), vybudován stálý záchod ze skruží, nakoupena
velká lednice, plynové sporáky, několikerá kamínka, již dvakrát nové celty na stany a postupně
se staré podsady vymění za nové.
V roce 1977 byla uskutečněna velká porada všech organizátorů obou tělovýchovných jednot, na
které se sepsala a podepsala s m l o u v a o provozu tábora. Aby byla stálá shoda obou
zúčastněných tělovýchovných jednot, scházíme se každý rok v zimním období na poradách,
kde řešíme problémy k dalšímu chodu tábora: určení obsazování a střídání jednotlivých běhů,
vyřizování různých žádostí, nákup zařízení a drobných předmětů, údržba a zvelebování
tábořiště, stavba a likvidace tábora – brigádnické směny.
Potud autentické zápisy Zbyňka Matěchy.
Stanový tábor TJ Jiskry Benešov oslavil v minulém roce 50 let od svého vzniku. Nepřerušená
tradice má v sobě vždycky cosi vzrušujícího. Ovšem nebere se z ničeho, není to s ní „jen tak“.
Znamená živou práci v nepřetržité souvislosti, předávání zkušeností - těch dobrých i těch
špatných, ale i každoroční radost z toho, co trvá.
Z tehdejších táborníků jsou již důchodci, místa ve stanech dnes mnohdy patří jejich vnukům.
Bývalí i současní vedoucí, praktikanti, spolupracovníci a přátelé tábora se setkali v pátek 27.
června 2008 aby zavzpomínali, nahlédli do starých kronik, pohovořili s přáteli, zazpívali si u
táboráku a po letech nasáli génia loci tohoto místa. Místa plného krásných vzpomínek všech
dětí, které tu pod prázdninovou hvězdnou oblohou Českého ráje těch neuvěřitelných padesát let
usínaly. A doufejme, že i léta příští usínat budou.
Alena Matěchová

kolektiv vedoucích roku 1988
____________________________________________________________________________________
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Obecní úřad Benešov u Semil přijímá do 31. července 2009 žádosti na zařazení do nového
Územního plánu Benešov u Semil. Žádosti na způsob budoucího využití pozemků může podat
kdokoliv od soukromých vlastníků, přes podnikatele až po velké investory a organizace. Obec
Benešov u Semil uvítá žádosti nejen na plochy pro rodinné domy, drobné provozovny a další
typy stavebních parcel, ale například i návrhy na zalesnění pozemků či vytvoření nových
vodních ploch (rybníky). Nový Územní plán Benešov u Semil je rozvojový dokument
s návrhovým obdobím zhruba na 15 let, proto je potřeba uvažovat v delším časovém horizontu.
Pokud by záměr nebyl zapracován do územního plánu, nemůže jej stavební úřad povolit,
přičemž případné pořízení změny územního plánu trvá řádově několik let.
(-vm-)

84. slavnostního vítání občánků dne 24. dubna 2009 na Obecním úřadě
v Benešově u Semil se zúčastnilo 5 dětí – Dominik Kasan, Tereza
Violová, Adam Pavluk, Ivan Erban a Adéla Bártová. Všem přejeme
hodně zdraví!

Josef Skalský
Blažena Chlumová
Josef Hubař
Růžena Jirmásková
Františka Jiráková
Hana Holubová

24.07.
06.08.
12.08.
28.08.
31.08.
02.09.

70 let
70 let
90 let
80 let
88 let
70 let

Helena Maťátková
Květuše Kellerová
Marta Maturová
Jan Honců
Olga Matěchová

08.09.
08.09.
09.09.
22.09.
18.10.

92 let
83 let
84 let
70 let
84 let

V červnu oslaví náčelník BKS Petr Polanecký
10. výročí čtyřicátých narozenin.
Přejeme mu jako váženému občanovi naší obce hodně štěstí a energii
při plnění všech životních úkolů a funkcí.
BKS
Benešovský klub skialpinistů

____________________________________________________________________________________
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Květen
31. 5.
31. 5.
Červen
4. – 7. 6.
14. 6.
19. – 21. 6.
30. 6. – 11. 7.

Červenec
3. – 6. 7.
5. 7.
18. 7.

Srpen
8. 8.
14. – 23. 8.
30. 8.

Září
26. 9.
28. 9.

Říjen
3. 10.
10. 10.
24. 10.

Listopad
28. 11.

Prosinec
26. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.

Pojizerská liga (SDH)
Časovka Maroko (KČC)

Cyklovíkend Krčkovice (KČT)
Král Krkonoš
Sjezd rodáků a přátel + 125 let SDH (spolky)
Dětský stanový tábor v Krčkovicích (TJ)
Účast na okrskové soutěži požárních družstev (SDH)

Poznávací zájezd – Slovácko (KČT)
Pietní akt u pomníku Mistra Jana Husa a Poutní posezení se Semilskou 11
v Podolí (TJ Sokol)
Turnaj v malé kopané (X. ročník) na hřišti (TJ Sokol)
Provoz kempu a občerstvení v Podolí (SDH)

Výběh z Benešova na Zlaté návrší k mohyle (TJ Sokol)
Týdenní cykloputování po ČR (KČT)
Tour de Benešov (KČC)
Velký turnaj v malém vodním pólu (TJ Sokol)

Zájezd na Zahradu Čech v Litoměřicích (SDH)
Výlet Jizerské hory (KČT)
Svatováclavské posezení (SDH + OÚ)
Soutěž v požárním sportu o pohár Boba a Bobka (SDH)

Benešovská 8 (TJ)
Benešovský maraton a půlmaraton Pojizeřím (TJ)
Spanilá jízda či běh z Podmošny na vrch Benešov (cyklistický závod 3,5
km, převýšení 250 m) s následnou vyjížďkou dle počasí (TJ Sokol)
Tajný výlet rodičů s dětmi (KČT)
Hetos – Rokytnice nad Jizerou (KČT)
Podzimní hra Plamen (SDH)

Výroční valná hromada SDH Benešov
Výlety do okolí (KČT)

Na Štěpána na Štěpánku (SDH)
Zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou (SDH)
Turnaj v šachu a dámě od 15 hodin na OÚ Benešov (TJ Sokol)
Výroční schůze KČT

_______________________________________________________________________________
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 Město Semily zvažuje výstavbu geotermální elektrárny, která by z energie země vyráběla
elektřinu a zároveň sloužila jako zdroj tepla pro centální vytápění. V České republice je
vybráno kolem 30 oblastí, které mají potenciál využít geotermální energii. Podle
profesora Myslila z Geomedia patří Semily mezi čtyři nejvhodnější lokality. Zkušební vrt
za sídlištěm v Řekách by se měl dělat na přelomu roků 2011 a 2012.
 Semily získaly dotaci z Regionálního operačního programu ve výši 63,3 mil. Kč, která
znamená realizaci dlouhodobého záměru rekonstrukce kina Jitřenka. Současně dojde i
k rekonstrukci Riegrova náměstí.
 V souvislosti se stavebními pracemi na akcích Čistá Jizera a rekonstrukce ulice 3. května
pokračují uzavírky komunikací v Semilech:
-

pokračuje úplná uzavírka Tyršovy ulice a ul. 3. května – do 31. července 2009
pokračuje částečná uzavírka ul. 3. května od čerpací stanice PHM směrem
k nemocnici – provoz s omezením potrvá do 23. října 2009
došlo k částečné uzavírce Bořkovské ulice od benzínové stanice k Tescu – do
31. srpna 2009
dojde k postupné úplné uzavírce všech silnic na Kruhách – do 30. května bude
uzavřena Havlíčkova a Jungmanova, od 1. do 30. června bude uzavřena
Rezlerova ulice a od 16. do 30. června bude uzavřena ulice U Pekáren.

tentokrát se starostou Daliborem Lampou
Dalibor Lampa zastupuje funkci starosty obce Benešov u Semil již 3. volební období.
Pane starosto, dokázal byste shrnout, co se v posledních 5 letech v obci povedlo a
nepovedlo?
V obci byla dokončena plynofikace, která mohla být úspěšnější v počtu připojených odběrných
míst. I přes problémy při připojování jsme rádi, že má dnes možnost využít připojení téměř
každý obyvatel obce.
Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a ploch ve sportovním areálu, na kterém byl zároveň
vybudován i koutek pro děti – Tomovy parky.
Každý rok probíhá postupná rekonstrukce a obnova vybavení školy – osvětlení, tělocvična,
sociální zařízení pro personál, kuchyň atp.
Určitě by se ve výčtu neměla opomenout komplikovaná výměna vodovodního řadu z Podolí na
Rytiny a vybudování komunikace u nové zástavby na Převráti.
Těší mě, že se mezi zastupiteli obce podařily nastolit vzájemné vztahy, v nichž nerozhoduje,
kdo z jaké kandidátky byl zvolen, ale rozhoduje zájem společně pracovat pro obec a její
občany.
Jaké jsou výhledy obce do budoucna?
Mezi priority současného zastupitelstva patří udržení činnosti školy, oprava a údržba místních
komunikací (naposledy Podolí a Muchov) a v plném běhu je příprava na opravu kulturních a
historických památek. Letos se rekonstrukce dočká kříž v Podolí, příští rok je v plánu
restaurování kříže na hřbitově a sochy Jana Husa. Do letošního sjezdu rodáků bude dokončena
oprava kapličky v hořením Benešově u hřiště.
_______________________________________________________________________________
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Máte nějaké přání do budoucna?
Budu rád, pokud spolupráce mezi jednotlivými spolky bude fungovat i nadále alespoň tak, jak
funguje doposud. Činnost spolků je v chodu obce nezastupitelná. Spolky nabízí nepřeberné
množství sportovních, kulturních i společenských akcí. Děkuji všem, kteří se na veřejném životě
obce podílí a věnují mu i značné množství svého volného času.
Do příštích komunálních voleb (podzim 2010) bych si přál, aby občané a spolky nadále jevili
zájem o věci veřejné a aby se zajímali o to, co se děje kolem nich.
za rozhovor děkuje Mgr. Šárka Sedláčková

Pikantní mrkvová pomazánka
3 obdélníčky měkkého taveného sýra (150-180 g), 2 větší
mrkve, 5 stroužků česneku (kdo snese, může i víc), 1
lžíce Flory nebo jiného rostlinného másla.
Mrkev nastrouháme na jemné nudličky, přidáme tavený
sýr, lžíci Flory a rozmačkaný česnek. Vše dohromady ušleháme elektrickým šlehačem nebo
rozmačkáme vidličkou a spojíme v jemnou hmotu.
Krabí pomazánka
1 větší balení krabích tyčinek, 150 g najemno nastrouhaného tvrdého sýra (Eidam), 1
cibule, 2 tatarské omáčky, sůl, pepř, citronová šťáva.
Krabí tyčinky najemno nakrájíme, cibuli nakrájíme na kostičky a vše smícháme se sýrem a
tatarkou. Dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou. Necháme odležet.
Vynikající likér z ledových kaštanů
Potřeby
250 ml šlehačky, 1 salko, 3 ledové kaštany, 4 kostičky hořké čokolády, ½ litru rumu
Postup
Šlehačku vylijeme do hrnce a přidáme čokoládu a nalámané tyčinky ledových kaštanů. Za
stálého míchání povaříme. Poté sejmeme z plotny, necháme vychladnout, vlijeme SALKO a
nakonec rum. Řádně promícháme, aby bylo hladké a lijeme do lahví. Z jedné dávky je litr likéru.
Je to výborné kvalitní pití, které je zase jiné nežli známé domácí vaječné koňaky.
Navíc bez pudinků, vajec a podobných „kazících se“ přísad.

náklad 1000 výtisků, příští číslo vyjde 30. října 2009
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
e-mail: benesovus@seznam.cz
uzávěrka dalšího čísla je 22. října 2009
za redakci KKS .o)
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