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ročník II, číslo 6               31. srpna 2009 
 

 

Městský ú řad Semily 
Husova 82, 513 13 Semily, Odbor životního prost ředí 

Váš dopis zna čky / ze dne Naše zna čka Vyřizuje linka SEMILY dne 
 ŽP/09-221Les Bc. Jiří Poláček 29. 7. 2009 
 

Odstra ňování následk ů větrné kalamity  
 Městský úřad Semily, odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů, ve kterých došlo 
k poškození zejména smrkových porostů větrnou kalamitou dne 23. 7. 2009, na nutnost včasného 
odstranění polomů a vývratů z dosahu lesa. K zamezení kalamitního přemnožení lýkožrouta smrkového 
a dalších kůrovců, a tím vzniku ekonomických škod vlastníkům lesů je nezbytné, aby všichni majitelé 
lesů důsledně dodržovali povinnosti v ochraně lesa dané příslušnými právními předpisy. Povinnost 
předcházení a zabraňování šíření škůdců ukládá vlastníkům lesa § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 lesního 
zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. 
 

„Ochrana lesa před hmyzími škůdci“ 
Vzniku zvýšeného stavu hmyzích škůdců se předchází zejména odstraňováním 

materiálu vhodného pro rozmnožování hmyzích škůdců a soustavným vyhledáváním a včasným 
zpracováváním všech napadených stromů, ošetřováním lesních porostů, zjišťováním výskytu a hubením 
škůdců. 

Jestliže existuje nebezpečí vzniku kalamitního stavu, nebo tento stav již nastal, je vlastník lesa 
povinen provést bezodkladně taková opatření, která povedou k redukci škůdce pod kalamitní stav, k 
odstranění škod nebo k zamezení dalšího šíření škůdce. 

Při hospodaření v lesích, provádění opatření proti kůrovcům a vedení evidence je vhodné 
spolupracovat s příslušným odborným lesním hospodářem (OLH). Jméno a kontakt na příslušného OLH 
můžete získat na MěÚ Semily, odboru životního prostředí. 

Podle § 55 odst. 2 lesního zákona orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100.000 Kč 
vlastníku, který neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby 
nahodilé.      Ing. Jana  Hrubá v.r., vedoucí odboru životního pro středí 
 

SEZNAM FYZICKÝCH OSOB POVĚŘENÝCH VÝKONEM FUNKCE ODBORNÉHO LESNÍHO 
HOSPODÁŘE (OLH) NA SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, MĚSTA SEMILY: 
 

Lesy ČR, s.p., kancelář LČR Lomnice n.Pop., Obora 351, 512 51 Lomnice nad Popelkou, revírník Ing. 
Miroslav Vlášek, tel.: 724 524 367,  revírník Ing. Michal Radla, tel.: 724 524 344  
katastrální území: Bělá u Staré Paky (část), Bradlecká Lhota, Chlum pod Táborem, Košov, Kotelsko, 
Libštát (část), Lomnice nad Popelkou, Nedvězí, Nová Ves nad Popelkou, Ploužnice pod Táborem, 
Pohoří u Stružince, Rváčov, Stružinec u Lomnice nad Popelkou, Syřenov, Tuhaň, Veselá u Semil, 
Bítouchov u Veselé, Žďár u Kumburku, Želechy 
 

Lesy ČR, s.p. kancelář LČR Jilemnice, revírník Václav Myslivec, Čsl. Legií 341, 514 01 Jilemnice, tel.: 
724 524 364 - katastrální území: Háje nad Jizerou, Dolní Sytová, Rybnice, Kundratice, Bělá u Staré 
Paky (část), Libštát (část)  
OLH František Buriánek, Nábřeží Svatopluka Čecha 444, 513 01 Semily, tel.: 737 382 174  
katastrální území: Bítouchov u Semil, Benešov u Semil, Semily, Spálov 
 

OLH Bedřich Čech, Tyršova 100, 512 11 Vysoké nad Jizerou, tel.: 776 866 881  
katastrální území: Vysoké nad Jizerou, Sklenařice (mimo ochranné pásmo KRNAP), Tříč, Stará Ves, 
Roprachtice 
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OLH Martin Dolenský, Jesenný 103, 512 12 Jesenný, tel.: 604 386 052 - katastrální území: Jesenný  
 

OLH Jiří Havrda, 512 13 Bozkov 261, tel.: 737 387 050 
katastrální území: Roztoky u Semil, Helkovice, Škodějov, Bozkov, Příkrý   
 

OLH Ing. Filip Otmar, Popluží 198, 468 22 Železný Brod, tel.: 602 112 131 - katastrální území: Smrčí u 
Semil, Záhoří, Chuchelna, Lhota Komárov, Hořensko, Slaná, Bořkov, Čikvásky, Košťálov, Bystrá nad 
Jizerou 
 

Správa KRNAP, lesní správa Rokytnice nad Jizerou, 512 44 Dolní Rokytnice 454, tel.: 481 522 367  
katastrální území: Sklenařice (ochranné pásmo KRNAP)  
 

  
 

Pouťové oslavy  s hudbou a tancem v novém areálu hasičů v Podolí a vzpomínkový akt u 
pomníku mistra Jana Husa  u hřbitova v Benešově u Semil se uskutečnily v sobotu 5. července 2009 
od 16.00 hod. s následujícím programem: 
1) od 16.00 hod. u pomníku mistra Jana Husa u hřbitova v Benešově u Semil vzpomínkové vystoupení 
farářky paní Lady Kocourkové s hudbou v podání kapely „Semilská 11“ 
2) od 17.00. do 19.45 hod k tanci a poslechu hrála „Semilská 11“ v  areálu hasičů v Podolí v Benešově u 
Semil při příležitosti konání tradiční pouti v Benešově u Semil. 

Celý program se konal za příznivého počasí, bylo polojasno, později jasno. K pomníku byly ze 
hřiště přivezeny dvě lavičky pro starší přítomné, u pomníku byla květinová výzdoba. Poutavé vystoupení 
paní farářky bylo proloženo vybranými skladbami v podání Semilské 11. Vše proběhlo jako každý rok 
velmi dobře. Počet návštěvníků byl cca 30, většinou místních, ale tradičně i ze Semil, Chuchelny, apod. 

Po přesunu do areálu hasičů v Podolí proběhla tradiční druhá část programu - Pouťové posezení 
se „Semilskou 11“. Současně zde kempovali „pejskaři“, což nijak nevadilo, naopak, někteří se připojili 
k ostatním posluchačům. Vystoupení „Semilské 11“ se zpěváky Janou Nesvadbovou a Jar. Křapkou bylo 
aplaudováno a díky pěknému počasí bylo celkově vydařené. Počet příznivců „Semilské 11“ byl cca 40 
přítomných. 

Poděkování patří též hasičům, kteří zajistili bohaté občerstvení.  
Dopravu od pomníku do Podolí a zpět zajišťoval J. Martinec svým autem.  

 

Pouťový turnaj v minikopané 
V sobotu 18. července 2009 proběhl již 11. ročník pouťového turnaje v minikopané na sokolském 

hřišti v Benešově u Semil. 
Turnaje se zúčastnila dvě 

družstva – Sokol Benešov (Vladimír 
Martinec, Ondřej Hádek, Jan Martinec, 
Jan Mejsnar, Štěpán Nečásek, Martin 
Odut) a J-elita (Petr Kučera, Patrik 
Budinský, Ivan Erban, Martin Šmíd, Jiří 
Dohnal, Vasil Regimon, Jakub Šťastný, 
Jiří Kudrnáč). Třetí předem přihlášené 
družstvo se z důvodu nemoci jednoho 
hráče nedostavilo.  
 Zápas dvou družstev byl 
vydařený, fotbalová úroveň velmi 
dobrá. Herní čas byl 2x15min. Před 

utkáním pršelo, čímž byl začátek o 30 min. odložen a čas byl využit pro trénink pod vedením zkušeného 
trenéra a rozhodčího Míly Řeháka. 

V jediném utkání zvítězila J-elita nad Sokolem 4:1 a to při vyrovnaném zápase, kdy Sokol vedl 
1:0 ještě začátkem druhého poločasu. V koncovce měl více štěstí soupeř, když Sokol neproměnil několik 
vyložených šancí. 

Počasí bylo deštivé, teplota kolem 18 °C, p ři samotném utkání nepršelo. 
První cenou byl dárkový balíček v hodnotě 250,- Kč. 
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Letní lyža řovo trápení 
10. ročník běhu na Zlaté návrší 2009 aneb „Letní lyžařovo trápení“ se konalo v neděli 2. 8. 2009 

od 9.00. Startovalo se na hřišti TJ Sokol Benešov u Semil, cílem byla mohyla Hanče a Vrbaty v Horních 
Mísečkách. 

V 9 hodin odstartovalo 7 běžců: z toho 3 místní (Jiří Hloušek a Roman a Jirka Lukešovi), dále to 
byli Jan Zahradník z Vrchlabí, Jan Šubrt ze Sytové, Jiří Skořepa ze Semil a Vladimír Blažek z Liberce. 

Tradiční účastník Pepa Hádek (běžel již 7 
ročníků) byl tentokrát pořadatelem a 
kameramanem. 

Volba trati do cíle k Mohyle Hanče a 
Vrbaty je na každém závodníkovi. Tentokráte 
menšina běžela klasickou trasu přes 
Roprachtice, Horní Dušnici a Rezek. Jan Šubrt 
a Vladimír Blažek zvolili až do Poniklé běh po 
pojizerské silnici, od Rezku běželi jako ostatní. 
Domácí závodníci zvolili trasu přes Vysoké a 
Jabloneček, čímž se Rezku vyhnuli. 
 Délka běhu je 30-34 km, náročnost je 
vzhledem k členitosti terénu a převýšení na 

úrovni maratonu. Běh je částečně po silnici a částečně terénem. 
 Do cíle skoro všichni doběhli v dobré pohodě a spokojeni a to ještě většinu čekal 5 km seběh 
k Jilemnické boudě, kde měli v doprovodném vozidle TJ Š 1203 věci na převlečení a občerstvení. 

Počasí bylo pro běh vyhovující (v nižších polohách až moc teplo) – jasno až polojasno 30 stupňů, 
ve výšce od 800 m, svěží vítr, teplota kolem 20 stupňů a velmi dobrá viditelnost 

 

Výsledky:   
1. Jiří Lukeš    čas  2:47:18 

      2. Jiří Skořepa   2:54:40             
3. Roman Lukeš   2:58:11 
4. Jan Šubrt   3:12:30              
5. Jan Zahradník   3:18:18             
6. Jiří Hloušek   3:24:12              
7. Vladimír Blažek   3:42:07            
 

Historický traťový rekord Romana Lukeše překonán nebyl a tak speciální připravená prémie nebyla 
předána.      ze zápisů Ing. Jana Martince , starosty TJ Sokol 
 

 
TJ Benešov u Semil pořádá každoročně na počátku října dva běžecké závody, které jsou 
součástí neoficiálního tzv. Benešovského b ěžeckého podzimu . Jedná se o přespolní běh 
Benešovská 8, určený pro dětské a dospělé kategorie, a především Benešovský maratón a 
půlmaratón Pojizeřím. 
Benešovská osmi čka 
V sobotu 3. října 2009  proběhne v Benešově u Semil 36. ročník přespolního běhu 
"Benešovská osmi čka" . Pořadatelé z Tělovýchovné jednoty Benešov u Semil pro účastníky 
připravili tradiční tratě v okolí Benešova, 8 500 m pro muže a veterány a 2 500 m pro ženy, 
dorost a příchozí. Společný start hlavního závodu pro výše uvedené kategorie je v 15 hodin. 
Srdečně zváni jsou mladí závodníci žákovských a dětských kategorií. Pro přítomné děti, místní i 
potomky přespolních závodníků, je od 13,30 hodin připraven vložený závod na tratích od 50 do 
1500 metrů. 
Loňský ročník přivedl do Benešova více než sedmdesát  závodník ů, z toho dvě desítky mužů a 
veteránů v hlavním závodě na 8,5 kilometrů. Obhajoba vítězství čeká již čtyřnásobného vítěze 
Jiřího Čivrného mladšího . Benešovská trať je ze strany účastníků hodnocena jako skutečný 
přespolní běh (kros). Krom lesních a polních cest a místních komunikací nechybí ani pasáže po 
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lesních pěšinách a volných loukách. Často se znatelným převýšením. Start závodu a centrum 
celé akce je ve  sportovním areálu v Horním Benešově.  

Závod je společně s následujícím 
Benešovským maratónem a Benešovským 
maratónem Pojize řím součástí neoficiálního 
Benešovského b ěžeckého podzimu  a 
úvodním dílem Benešovské kombinace 
o nejvšestrannějšího účastníka benešovských 
závodů. Kromě podzimního přespolního běhu 
je její součástí lednový závod v běhu na lyžích 
"Benešovská 15" a jarní "Benešovský duatlon 
(MTB)". 
 
Benešovský maratón a p ůlmaratón 
Hned následující víkend uvítá Benešov u Semil maratónské běžce. V sobotu 10. října  je na 
pořadu 22. ročník Benešovského maratónu Pojize řím. Po vzoru loňského roku se v rámci 

společného závodu běží i druhý ročník 
Benešovského p ůlmaratónu Pojize řím. Trať 
závodu vede příjemným údolím Jizery a je 
vhodným typem závodu pro začínající běžce – 
vytrvalce. Kdo se necítí, může se přihlásit právě 
na půlmaratón. Start závodů je od 11:15 hodin, 
prezentace v blízkosti startu probíhá od 9 hodin. 
Údolí mezi Benešovem u Semil a Jabloncem 
nad Jizerou hostí maratónský běh už od roku 
1976, od roku 1988 v organizované podobě. O 
významu akce hovoří i fakt, že zde v roce 2000 
proběhlo veteránské mistrovství v maratónském 
běhu. Poté co se v roce 2007 konal v rámci 

maratónu závod koloběžkářů, v roce 2008 to byl maratón na kolečkových lyžích. Lyžaři budou 
v rámci závodu soupeřit i v letošním roce, kdy po absolvování maratónské trasy budou 
pokračovat do Semil a Vysokého nad Jizerou. 
Maratónský a půlmaratónský závod přivítal v roce 2008 více než stovku závodníků (lyžaře 
nepočítaje). Přijďte i vy druhou říjnovou sobotu do Dolního Benešova. Srdečně zváni jsou 
závodníci, diváci i pořadatelé. 
 

 
PRACOVNÍ PROJEDNÁNÍ ROZPRACOVANÉHO 

NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL 
Výzva pro ob čany - jedna z posledních možností, jak ovlivnit roz hodování v území na 
dalších 15 let.  
Obec Benešov u Semil oznamuje pracovní projednání rozpracovaného nového Územního plánu 
Benešov u Semil. S rozpracovanou dokumentací se bude možné seznámit na Obecním ú řadě 
Benešov u Semil v termínu od 17. srpna 2009 do 4. z áří 2009. V dokumentaci budou již 
zahrnuty rozvojové lokality, které byly obci známé, a které byly projektantem doporučeny. 
Obecní ú řad Benešov u Semil bude p řijímat nejpozd ěji do 4. zá ří 2009 písemné žádosti na 
zařazení záměrů (např. výstavba, zalesn ění, vodní plochy) do nového Územního plánu 
Benešov u Semil,  který v současné době zpracovává a připravuje projektant. Do této doby lze, 
aniž by se prodlužovala doba nezbytná na pořízení tohoto dokumentu a zároveň bez navýšení 
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finančních nákladů obce na tuto dokumentaci, zařazovat jednotlivé žádosti do nového 
Územního plánu Benešov u Semil.  
Následně dne 10. 09. 2009 zastupitelstvo obce doporučí, popř. nedoporučí jednotlivé záměry 
projektantovi územního plánu k zapracování. 
Jednotlivé záměry posoudí projektant mimo jiné z hlediska urbanistické a architektonické 
vhodnosti, z hlediska návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu, a zda nedochází ke 
střetům se zákonnými omezeními, která se v území nacházejí. Záměry následně zapracuje, 
popř. nezapracuje do dokumentace Územního plánu Benešov u Semil. 
Po odevzdání dokumentace projektantem bude zahájeno projednání Územního plánu Benešov 
u Semil dle ustanovení stavebního zákona, a ještě se k němu budou moci občané vyjádřit, ale 
již by nemělo docházet k zásadním zásahům do dokumentace.  
Upozorňujeme, že po schválení vydání Územního plánu Benešov u Semil zastupitelstvem obce 
bude tento dokument závazný pro jakékoliv povolování výstavby a dalších změn v území a 
jakékoliv změny tohoto dokumentu budou velice problematické a případně časově a finančně 
značně náročné. 
 

 
Signál televizních stanic přijímaných na hlavní přijímací stanici (dále jen HPS) televizního 
kabelového rozvodu Benešov (dále jen TKR) je z několika zdrojů. A to pozemský analogový a 
satelitní digitální signál. Vše je převáděno do systému, který umí zpracovat běžný evropský 
televizor, tj. analog. – PAL. To znamená, že i zavedením pozemského digitálního signálu (dále 
jen DVB-T), uživatel TKR nepřijde o své nynější programy a nemusí si z tohoto hlediska 
kupovat nový televizor či set top box. Programy ČT jsou již nyní převáděny ze satelitu. 
 Vzhledem k rychle se rozvíjejícím technologiím, k tomu, že již dnes prodávané televizory 
jsou pro příjem signálu DVB-T připraveny a snižujícím se cenám dojde v brzké době k obměně 
TV a uživatel sám bude vyžadovat signál TKR ve formě DVB-T. Tento systém mu bude 
umožňovat používat různé doplňkové služby a přijímat další nové programy, které přijdou 
s rozvojem DVB-T.  
 

Přikládám tabulku rozvoje signálu DVB-T v našem regionu.  
Termíny vypínání analogových vysilačů v regionu Trutnov 

Lokalita Vysila č Program Kanál Vypnutí vysila če 
Liberec Ještěd ČT 2 43 červenec 2009 
Trutnov Černá Hora ČT 2 40 srpen 2009 
Liberec Ještěd Prima 60 srpen 2010 
Liberec Ještěd ČT 1 31 červen 2011 
Trutnov Černá Hora ČT 1 23 červen 2011 
Liberec Ještěd Nova 8 červen 2011 
Trutnov Černá Hora Nova 11 červen 2011 

Termíny spouštění digitálního vysílání -multiplex 1 - programy: ČT 1,ČT 2,ČT 4,ČT 24 
Lokalita Vysila č   Kanál Zapnutí vysila če 

Liberec Ještěd   43 červenec 2009 
Trutnov Černá Hora   40 srpen 2009 
     

Termíny spouštění dig. vys. -mux 2 - programy: Nova,Nova Cinema,Prima,Prima Cool,Barrandov  
Lokalita Vysila č   Kanál Zapnutí vysila če 

Liberec Ještěd   52 srpen 2010 
Trutnov Černá Hora   61 srpen 2010 
     

Termíny spouštění digitálního vysílání -multiplex 3 - programy: Z1, Óčko, Public TV, Noe  
Lokalita Vysila č   Kanál Zapnutí vysila če 

Trutnov Černá Hora   60 srpen 2010 
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Poznámka: přesné termíny spouštění jednotlivých vysílačů či číslo kanálu se mohou v budoucnu změnit. 
Shrnutí informací: 
Uživatele TKR se přechod na systém DVB-T v současné době nijak nedotkne. 
 

Uživatel, který nevyužívá příjmu TKR - má možnost příjmu: 
a) systém DVB-T: zakoupit nový televizor nebo set top box ke každému analog. TV 
   - jednotlivé programy budou k dispozici dle tabulky - viz nahoře 
   - v dané lokalitě není zaručeno 100% pokrytí kvalitním signálem DVB-T 
 

b) systém DVB-S - satelit: zakoupit ke každému používanému televizoru satelitní přijímač 
   - značná vstupní investice 

 

 
Hana Holubová   02.09.  70 let                     
Helena Maťátková  08.09.  92 let                     
Květuše Kellerová    08.09.  83 let                    

Marta Maturová      09.09.  84 let                    
Jan Honců       22.09.  70 let            
Olga Matěchová  18.10.  84 let                  

 

 
 

 
Září 
26. 9.  Zájezd na Zahradu Čech v Litoměřicích (SDH) 
28. 9.  Výlet Jizerské hory (KČT) 
  Svatováclavské posezení (SDH + OÚ) 
  Soutěž v požárním sportu o pohár Boba a Bobka (SDH) 
 
Říjen 
3. 10.  Benešovská 8 (TJ) 
10. 10.  Benešovský maraton a půlmaraton Pojizeřím (TJ) 
24. 10. 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) 

 
Listopad 
28. 11.  Výroční valná hromada SDH Benešov 
  Výlety do okolí (KČT) 
 

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

náklad 350 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) 


