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ročník I, číslo 2               21. prosince 2007 
  

 Vážení spoluobčané, 
rok 2007 pomalu odpočítává své poslední dny a my se zamýšlíme nad tím, co se nám podařilo 
a co ne. Dlouhý je výčet společenských, sportovních a kulturních aktivit. Zrovna tak i počet 
investičních akcí, které obec zajišťovala. Velmi mě těší, že se do veřejného života v obci 
zapojuje stále více mladých lidí. Podrobný přehled společenských a investičních akcí na rok 
2008 si budete moci přečíst v příštím čísle Benešovských novin.  
Rád bych Vám popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a poděkoval všem, kteří se podíleli na 
chodu obce a na společenském a sportovním životě.                                                                                                       Dalibor Lampa, starosta obce   

 Dne 13. prosince 2007 od 19.00 proběhlo 
na obecním úřadě poslední letošní zasedání 
zastupitelů.  
Zásady sestavení rozpočtu na rok 2008 
budou vytvářet rozpočet jako přebytkový. 
Přebytek je určen na splátky jistiny úvěru. 
V roce 2008 se budou zastupitelům vyplácet 
stejné odměny jako v roce předešlém, tzn. 
50% z maximální možné částky. 
V roce 2008 bude mít obec 3 zaměstnance 
na plný úvazek a 2 na částečný. ZO pověřili 
radu, aby se zabývala hledáním řidiče 
výjezdového družstva. 
V příjmech i nákladech se rozpočet 
schválenými rozpočtovými změnami v roce 
2007 povyšuje, ale zůstává vyrovnaný. 
Obec získala na daních více, než se 
předpokládalo, a vydala tedy více za 
plynofikaci, rozvody TKR v Podolí, přepad a 
odvodnění vodojemu pod Novotňákem a 
rekonstrukci školní kuchyně.  
Dne 7. 11. 2007 odbor kontroly KÚ LK 
provedl dílčí přezkoumání hospodaření 
Obce Benešov u Semil a Mikroregionu 

Pojizeří. Závěrem zprávy bylo konstatováno, 
že za kontrolované období roku 2007 nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 
Zastupitelé odsouhlasili, aby se pohledávky 
dlužníků účetně odepsaly, ale přesto pro 
dlužníky zůstává povinnost tyto pohledávky 
zaplatit. 
Za provoz Sportovního areálu v Benešově u 
Semil bude od ledna 2008 zodpovídat obec. 
Hospodářská činnost se ukončí z důvodu 
ztrátovosti.   
Zastupitelstvo se na svém jednání zabývalo 
rozšířením programové nabídky na 
kabelové televizi. V nejbližší době bude 
vysílání rozšířeno o další program. Viz 
návratka na konci Benešovských novin. 
ZO schválilo vyhlášku o místním poplatku za 
sběr odpadů. Připomínky a požadavky 
občanů předané do 17. prosince 2007 
budou zohledněny.  
 Příští zasedání zastupitelů se konají 21. 2. 2008, 17. 4. 2008 a 26. 6. 2008 vždy od 19.00 na Obecním úřadě v Benešově u 
Semil.
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  Leden 
1.1.  novoroční výstup na Kozákov (společná akce SDH a KČT Benešov) 

 13.1. Jizerská 50 (TJ) 
20.1. 2. kontrolní test – Jilemnická 50 (TJ – SKI)         
27.1.  dětský maškarní rej v zasedací místnosti SDH 
Beseda s promítáním v kabinách – datum bude upřesněno v TKR (TJ) 
Smíšené štafety v Kocánkách – datum bude upřesněno v TKR (TJ – Sokol) 
Loutkové divadlo – datum bude upřesněno v TKR (TJ) 
dle sněhových podmínek – Sáňkařské závody na zvonici – datum bude upřesněno v TKR (TJ)   Únor 
10.2. Benešovská 15 (TJ) 
24.2. 5. kontrolní test – Harrachov veřejný (TJ – SKI) 
Beseda s promítáním – datum bude upřesněno v TKR (TJ) 
Výroční schůze TJ  
Lyžařský přejezd Šumava II – termín bude upřesněn v TKR (KČT) 
Loutkové divadlo – datum bude upřesněno v TKR (TJ) 
 

 

 

  
Josef Blažek   17. 1.   84 let 
Helena Halvová  19. 1.   81 let 
Jaroslav Regner  21. 1.   70 let  
Anna Šenkyová  23. 1.   60 let 
Emil Chlum   25. 1.   70 let 
Vlastimil Kousal            2. 2.   85 let 
Jiřina Pelánová      7. 2.   60 let 
Věra Mikšů   17. 2.   95 let 
Jaroslava Kusová  20. 2.   82 let 
Hana Pikorová  24. 2.   82 let
 
   
Tiskařský šotek 
Jako v každé pořádné redakci, i u nás řádí šotek Neplecha. Podařilo se mu, 
nezbedníkovi, vymazat ze seznamu žáků nejvšestrannější třídy Jilemnicka 
jméno Verunky Bařinkové. Tímto bychom se jí chtěli omluvit a doufáme, že se 
mu už podobné neřesti nebudou dařit… 
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Advent - čas klidu, přátelských setkání, 
rodinné pohody. 
Dne 2. prosince se letos konalo na 
benešovské návsi slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu. Odpoledne zahájilo 
loutkové divadlo, na které se opět přišlo 
podívat mnoho dětí. Zhlédnutím divadla 
však teprve vše začínalo. Na benešovské 
návsi bylo pro děti připraveno další 
zpestření - mohly si zde vytvarovat zvířátka 
z vizovického těsta, ozdobit perníčky, 
nechat si předpovědět budoucnost z olova, 

pustit si lodičku, slepit papírový řetěz, 
vystřihnout kouzelné andělíčky… 
Kolem čtvrté hodiny pracovní ruch přerušil 
zpěv koled. Za doprovodu kytary manželé 
Farští a Tomáš Hyka zahráli známé koledy 
a ostatní se k nim postupně přidávali.  
Během zpěvu přišli do chléva, který 
představovala místní zastávka, Marie 
s Ježíškem a Josefem. Vytvořili tak živý 
obraz betléma. Adventní atmosféru doplnila 
krásným slovem paní Kučerová.  
Sváteční odpoledne, provoněné pečenými 
sejkorami, svařeným vínem a vánočkami, 
završilo rozsvícení vánočního stromu a 
zapálení prskavek.  
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se 
na oslavě adventu podíleli, zejména 
hasičům, spolku Beznaděj, hudebníkům, 
paní Kučerové, KKS a všem, kteří se tohoto 
pěkného (i když deštivého) odpoledne 
zúčastnili. 

      
  Šárka Strmisková

 

   

  

 Představte si krásnou zimní noc. Nad hlavou září tisíce hvězd a sníh křupe pod nohama. Dobře 
si pamatuji na takové zimní procházky. Ale také si vzpomínám na zážitek, který se opakoval. 
Mrazivý vzduch štípá do nosu a najednou vás do nosu praští docela něco jiného. Nepříjemný 
páchnoucí smrad, který vám sevře průdušky a mě pokaždé rozzuří. Tušíte dobře, někdo pálí 
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odpadky. Ve vesnici, kde pravidelně jezdí popeláři a každý by měl mít popelnici, je pro mě něco 
takového nepředstavitelné. Víte, že pálení starého nábytku nebo jiného chemicky ošetřeného 
dřeva (dřevotřísky, sololity, různé nátěry) vyprodukuje 50 – 500 krát více dioxinů než 
topení čistým dřevem? Dioxiny vznikají i při pálení PVC a jsou nejen rakovinotvorné, ale 
poškozují také hormonální a imunitní systém. Při topení celobarevnými letáky a časopisy se do 
ovzduší uvolňují těžké kovy, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Nebezpečné odpady 
(jako jsou baterie, barvy, léky) spálením nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se 
dostanou do vzduchu a následně do půdy. No a o pálení takových věcí, jakými jsou 
pneumatiky, polystyren, PET lahve, snad ani psát nemusím. Pálení odpadků je ze zákona 
zakázáno. Nejlépe je odpadky nevytvářet, a když už musíme, snažme se je třídit! Opravdu se 
pozná, kdo pálí odpadky, kdo topí dřevotřískou, kdo topí uhlím a kdo dřevem. Vždyť tady 
můžeme mít čistý vzduch.   
 

 tentokrát s paní Alenou Martincovou 
V prvním prosincovém týdnu probíhala v prostorách Státního okresního archivu historicky první 
výstava patchworku v Semilech. A pro velký zájem byla dokonce prodloužena.  
Víte, co to je patchwork? 
A že jeden patchworkový klub vznikl před třemi lety v Benešově u Semil? 
Chtěly byste se patchworku věnovat a nevíte, jak na to? 
Na tyto otázky nám odpovídá zakladatelka klubu, paní Alena Martincová. 
 
Tak tedy jednoduše – co je to 
patchwork? 
Patchwork je prastará textilní technika, která 
vznikla již v roce 980 před naším letopočtem 
v Egyptě. Spočívá ve skládání a sešívání 
pestrobarevných kousků látek různých tvarů 
a velikostí do větších ploch připomínajících 
mozaiku. Nastříhané kousky látek mají 
geometrický tvar, který přes svoji 
jednoduchost a stále se opakující vzory 
umožňuje nespočet kombinací. Výsledkem 
jsou zajímavé dekorační závěsy, ozdobné 
ubrusy, pokrývky, prostírání, ale i např. 
kabelky či polštáře. 
Jaký je první krok, chci-li začít s touto 
technikou? 
Tuto techniku je možné se samostatně 
naučit s použitím literatury a internetu. Kdo 
má však raději příjemnou tvůrčí atmosféru 
v kolektivu a přímý kontakt s lektorem, může 
navštěvovat kroužek patchworku. V prvních 
10 lekcích se učíme ruční techniky a 
v dalších 10 lekcích strojové techniky. Příští 
kurz bude začátkem února v Semilech, 
v případě zájmu i v Benešově. Zájemci se 
mohou hlásit na tel. čísle 775 048 998. 

Podrobnější informace zveřejním v kabelové 
televizi benešovské i semilské. 
 
Vítáte mezi sebou v klubu začátečnice?  
Ano, vedle kurzů, které poběží od února a 
od září, se chceme scházet v klubu, a to 
pravidelně každé druhé pondělí v měsíci. 
První schůzka se uskuteční 11. února 2008 
od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ 
v Benešově. Každý, kdo má zájem, se může 
přijít nezávazně podívat, věk samozřejmě 
nerozhoduje. 
 
Jaké jsou první ohlasy na výstavu? 
Výstavu navštívilo překvapivé množství 
zájemců, jednotlivé exponáty byly kladně 
hodnoceny a někteří návštěvníci si zde 
nakoupili i vánoční dárky. Podle výsledků 
ankety, kterou jsme během výstavy 
uspořádali, velice oceňovali pracovitost, píli 
a kreativitu vystavujících, pocítili také 
pozitivní atmosféru, která z vystavených 
prací vyzařovala a mnohé pohladila po duši. 
Ve světle až nečekaně kladných ohlasů na 
výstavu uvažujeme o brzkém zopakování 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na realizaci výstavy podíleli. 
Děkuji za rozhovor a přeji klidné Vánoce.                                                                                                               ptala se Alena Matěchová 
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Já jsem malý hošíček 
a mám malý košíček. 
Ten je plný oříšků, 
donesu jej Ježíšku.            Ondřej Lukeš, 3.třída 
   aneb jeden tip na knihu, divadlo a film  
 
Kniha - Jaroslav Křapka, Poudání vo poudání  „Poudání vo poudání“, to je název druhé knížky Jardy Křapky, populárního zpěváka a 
moderátora Semilské 11.  Po úspěchu prvotiny „Prauda praudoucí“, kdy bylo 1000 kusů 
vyprodáno za 4 týdny, si  příznivci Jardy budou moci zakoupit „volné pokračování“ jeho 
vyprávění už  26. ledna 2008 (sobota) v divadelním sálku Obecního úřadu v Benešově u Semil, kdy proběhne od 17 h křest nové knihy. V kulturním programu vystoupí Jaroslav 
Křapka, Viktor Blažek a  rodina Vávrova (Jana jun. – fagot, Jarmila – hoboj, Jan – klarinet, Jana  
– klavír, Jaroslav – průvodní slovo). Následující týden budou knížku prodávat Kodoňovi, 
knihkupectví Hobit, archiv, muzeum a MIS Semily. Vydání knihy podpořilo Město Semily, 
ilustroval ji Viktor Blažek a vytištěna byla v Tiskárně GLOS Semily.  
Divadlo - ČOCHTAN aneb hrníček zlata v Jemarice 
 Divadelní spolek PODIO při KC GOLF Semily připravuje na  čtvrtek 29. prosince 2007 
reprízu hry „ČOCHTAN aneb hrníček zlata v Jemarice“. Dle ohlasů se divákům, nejen na 
domovské scéně, vyplatilo vypnout televizní  bedýnky a přijít na rozdávání hřejivého 
inteligentního humoru. Jde o úpravu muzikálu J.Voskovce a  J.Wericha „Divotvorný hrnec“, 
který byl v české kotlině první vlašťovkou tohoto žánru v poválečných letech. Diváci klasický 
muzikál neuvidí , ale uslyší příběh Čochtana ,vodníka z Třeboně , o jeho svízelné cestě do 
Ameriky, aby zachránil, jak říká, celé hastrmanstvo od úplného krachu.  
Diváka čeká příběh plný humoru, písniček a člověčenství. Zároveň chceme ctěné příznivce 
divadla pozvat na „Předčasný Silvestr“, posezení a možná i potancování po divadelním zážitku. 
TAK PŘIJĎTE POBEJT. 
 
Film – Občan Havel, v kinech od 31.ledna 2008 
Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období 
Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při volbě českého prezidenta či trápení při nácviku 
prezidentské děkovací řeči. Poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr a nalít Miloši 
Zemanovi becherovku. Kamera jej ale sleduje i v situacích, kdy se dokáže pěkně rozčílit a 
zanadávat na špatně ušité košile. Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet v roce 1992, 
premiéry se ale nedočkal. Po jeho tragické smrti na jaře 2006 se dokončení filmu ujal režisér 
Miroslav Janek spolu se svou ženou, střihačkou Toničkou Jankovou.  
Bezmála dvouhodinový návrat do minulých patnácti let je rychlou procházkou. Občan Havel 
utvrdí příznivce bývalého prezidenta v tom, že s ním z Hradu odešlo to nejlepší, co mohlo naši 
republiku po revoluci potkat. Jeho odpůrci – včetně Václava Klause, který filmem proplouvá jako 
démon Havlova prezidentského života – se mu budou posmívat dál. Ale Koutecký s Jankem 
jako trpěliví pozorovatelé nikoho nesoudí. 
Od 31. ledna v českých kinech. Přijďte si utvořit vlastní názor!
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Benešovský valčík 
 Předmluva autora 
V naší milé obci Benešov 
jsem se narodil a žiji zde 
nepřetržitě již více jak 70 let. 
Rovněž moji rodiče i 
prarodiče zde trvale žili. 
Jsem na Benešov hrdý. 
Přesto, že v současné době 
zde není žádný průmysl, 
obec vzkvétá a žije čile 
sportovním i kulturním 
životem. 
Pokud má paměť sahá, není 
mi známo, že by někdo 
věnoval naší obci písničku. 
Rozhodl jsem se proto tak 
učinit. Můj pokus berte jako 
neumělý a svým způsobem i 
naivní, neboť nejsem ani 
spisovatel, ani hudební 
skladatel. Jde to však od 
srdce a upřímně. 

                                                                                                                          Jaroslav Čermák 
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Počátky úmyslu mít vlastní benešovské stopy sahají do roku 1975. První pokusy razit stopu 
vlastními běžkami prováděli lyžníci z důvodu zúčastnit se Jizerské padesátky. 
To však mělo ještě daleko od sněžného skútru. Ten získala TJ Jiskra Kolora Benešov zdarma 
od Horské služby Špindlerův Mlýn kolem roku 1980. Byl to švédský stroj z roku 1971, 
jednoválec, obsah 360 cm3, sestavený z několika vyřazených sněžných skútrů. 
V roce 1997 jsme získali autobazarovým způsobem novější stroj SKI-DOO. Je to výkonnější 
dvouválec o obsahu 435 cm3, který ještě převyšuje svého předchůdce. Dříve se proháněl 
v Kanadě, dnes nám odvádí dobré služby s tím, že jako každý veterán běžecké stopy má své 
neduhy.  
V současné době mají zdejší tratě tři okruhy - základní 7 kilometrový benešovský okruh, dále 
pak 2,5 kilometrový nouzovský okruh a 7 kilometrový škodějovský okruh. V příznivých 
sněhových podmínkách tratě projíždějí ve svém volném čase se skútrem benešovští traťmistři – 
Pepa Hádek, Jarka Pikora a Roman Lukeš. Za což jim patří dík. 
Trať je zmapována a u každého nástupního místa je mapa s průběhem tras. Distribuční místa, 
kde dostanete mapu zdarma, jsou: OÚ Benešov, Hospůdka u Kapličky Nouzov, Pod lipou 
Škodějov a Informační centrum Semily. 
Děkujeme všem, kteří podpořili dobrou věc.  
Běžkaři mějte štěstí nejen na dobrou mázu, ale také na dobré zdraví sněžného skútru. 
         
  
 
 
Zima je za dveřmi a tělovýchovná jednota 
jako každý rok připravuje několik akcí pro 
všechny milovníky sportu. Všichni čekáme, 
až napadne sněhová nadílka, a budeme pro 
vás moci s přispěním Sokola upravit tradiční 
lyžařské běžecké stopy v okolí Benešova. 
Tratě budou standardní, ale máme pro vás 
připravenou novinku. Jsou to mapové 
podklady benešovských tratí i s nástupními 
místy. Tyto mapy zhotovil a zrealizoval 
Vladimír Plecháč, za což mu patří velký dík. 
První akcí v roce 2008 je již tradiční lyžařský 
běžecký závod Benešovská 15 – Memoriál 
Josefa Suchardy, který startuje 10. února v 

10 hodin na místním sportovním stadionu. 
Závod je určen pro širokou veřejnost. Další 
akcí, tentokrát pro ty nejmenší, budou 
sáňkařské závody ve Zvonici. Termín 
bude upřesněn v kabelové televizi. Záleží na 
sněhových podmínkách. V měsíci lednu 
připravujeme loutkové představení 
s Kašpárkem v divadélku nad obecním 
úřadem. V lednu chystáme další 
cestopisnou besedu v kabinách. 
Rozhodně se nudit nemusíte a můžeme se 
potkat na některé uvedené akci.  
S pozdravem Skol a přáním hodně zdraví 
na shledanou v roce 2008.

 
 SDH Benešov přeje všem členům a příznivcům klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí 
a zdraví v roce 2008. 
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 Královské kuře 
Potřebujeme jedno kuře, dvě – tři lžíce kořenové zeleniny, půlku 
cibule, sůl, čtvrtka žampiónu, jednu lžíci másla, jeden a půl lžíce 
hladké mouky, šálek mléka, jeden žloutek, deset deka mandlí, jednu 
pálivou papričku nebo trochu bílého nebo cayenského pepře, trochu sherry.  
Kuře rozkrojte na čtvrtky, vložte do hrnce a zalijte do roviny horkou osolenou vodou. Přidáte 
zeleninu, cibuli a uvaříte doměkka. Potom maso vyjměte, z másla a mouky uděláte světlou 
jíšku, zalijete mlékem a silným vývarem z kuřete, vymícháte do hladka a necháte deset až 
patnáct minut povařit. Spaříte mandle, oloupáte a nakrájíte na lístečky. Podusíte je na másle, 
stejně tak žampióny. Oboje přidáte do bílé omáčky a ještě chvilku společně povaříte. Kuře 
vykostíte, odstraníte kůži a pokrájíte na menší kousky. Do omáčky přidáte pálivou papričku 
nebo pepř, maso z kuřete a po odstavení z plotny přilejete žloutek, rozmíchaný v sherry. 
Podávejte s tím, co máte rádi, ať už to je rýže, noky nebo knedlíky. 
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 TV ANKETA 
Zastupitelstvo se na svém jednání zabývalo rozšířením programové nabídky na kabelové 
televizi. Z jednání vyplynulo, že v nejbližší době bude vysílání rozšířeno o další program. Při té 
příležitosti Vám nabízíme možnost, vybrat si jej z přiložené nabídky. Nejčastější odpovědi zajistí 
demokratický výběr : 
   
Název    žánr    jazyk      cena bez DPH 
 
Markíza   zábava   slovenský     0,00 Kč 
Hallmark   starší filmy USA  český    10,50 Kč 
CS film   filmy CS a SL  český    10,00 Kč 
Jetix (Fox Kids)  dětský comics  český      9,50 Kč 
Film + (Czechia)  filmy    český      9,50 Kč 
TV DECO   pro kutily   český      5,50 Kč 
TV Paprika   dokumenty   český      7,00 Kč 
Animal Planet  o zvířatech   český      9,50 Kč 
zde odstřihnout ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zvolený program…………………………………….. číslo popisné……………………………………. 
Návratku vhoďte do připravené schránky na poště, obecním úřadu nebo benešovských obchodech. 


