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14. března 2017

Zprávy ze školy
Aktuality ze školní jídelny

Další akce

V pátek 27. ledna 2017 jedli strávníci školní
jídelny
poprvé
oběd
připravený
v konvektomatu paní kuchařkou Martou
Hádkovou, který byl instalován ve škole
technikem z Prahy dne 26. ledna. Pro historii
budiž zaznamenáno, že to byla vepřová roláda.
Tento stroj umí připravit rýži, knedlíky,
zeleninu, veškeré druhy masa apod. Dá se
v něm dělat i několik věcí najednou. Je šetrnější
k surovinám a více zachovává jejich výživové
hodnoty.

•

31. ledna – divadlo KC Golf Semily

•

6. března– Kocour v botách
(KC Golf Semily)

•

9. března – Štěk, divadelní přehlídka
v Turnově (děti soutěží s hrou Zlatovláska)

•

16. března – okresní kolo Soutěže mladých
recitátorů (ZŠ Dr. Riegra Semily)

•

4. dubna – Jablonec n. N., oblastní soutěžní
přehlídka dětských pěveckých sborů

•

30. dubna – Čarodějnice

•

9. května – besídka MŠ ke Dni matek
(od 15 hodin v herně MŠ)

•

10. května – A do třetice všeho dobrého,
divadlo, KC Golf

•

16. května – Pythagoriáda
(5. roč., ZŠ Dr. Fr. L. Riegra Semily)

•

25. května – návštěva dne IZS v Semilech.
Na programu se budou kromě Hasičského
záchranného sboru ČR, Policie ČR
a Zdravotnické
záchranné
služby
Libereckého kraje podílet i Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Semily, Městská
policie, Horská služba…

•

30. května– výlet celé ZŠ na hrad Bezděz

•

6. června – 6. AKADEMIE (od 15 hod.
v tělocvičně školy – ZŠ i MŠ)

Zároveň byl zakoupen termoport, který
v nádobách ponořených do vodní lázně
uchovává potraviny po celou dobu jejich
výdeje na stálé teplotě, aniž by se připálily. Tak
benešovská školní jídelna vstoupila do rodiny
moderně vybavených kuchyní. Poděkování
patří radě a zastupitelstvu obce, že nám
pomohly uvolněním investičního finančního
výdaje realizovat náš požadavek.
Zhruba polovina rodičů využila novou možnost
a bude hradit školní obědy prostřednictvím
internetového bankovnictví, polovina pak
nadále přímou platbou u vedoucí školní jídelny
pí Pavly Vančurové, která úřaduje přímo
v jídelně školy.
Termíny zápisů
•

MŠ – 2. května 2017 od 9.30 do 11.30 hod.

•

ZŠ – 20. dubna 2017 od 14 do 16 hod.
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•

21. června – návštěva představení
s dravými ptáky (ZŠ Dr. Fr. L. Riegra
Semily)

•

Nedílnou součástí našeho školního života
budou samozřejmě také sportovní soutěže,
zvláště lehkoatletický trojboj a Sazka
olympijský víceboj.

Jizeránek
si
Černockou

zazpíval

s

Petrou

Domov Tereza oslavil 14. 12. 2016 v sále
Sportovního centra Semily 25. narozeniny.
Slavnostního projevu se zhostil Mgr. Jaroslav
Vávra, který připomněl porevoluční dobu, kdy
v Semilech a jeho okolí vznikaly organizace
podporující staré lidi a občany s mentálním
nebo fyzickým postižením. Ocenil ty, kteří
nejen stáli u nelehkých začátků, ale u své práce
vytrvali až do dnešních dnů. Taková občanská
iniciativa potřebovala podporu: nejdříve obce
Benešov a města Semily, pak Libereckého
kraje.

Zpívá Zdeňka Janatová, přihlíží
Mašková.

Terezka

Soubor TEREZÁČEK, Honza a Petr, zazpívali
Zahradu ticha, Stín katedrál a další písně,
všichni jeho členové zatančili. Sbor naší školy
Jizeránek přednesl posluchačům lidové koledy.
Zlatým hřebem večera bylo vystoupení Petry
Černocké a jejího manžela Jiřího Pracného,
který ji doprovázel na kytaru a foukací
harmoniku. Sympatická a stále mladá paní
Petra, filmová Saxana, zaktivizovala všechny
přítomné a zvláště naše zpěváky, což pro ně byl
jistě velký zážitek. Krásné odpoledne.

A. Bártová, pan Jiří Pracný, N. Lukešová, paní
Petra Černocká, T. Mašková, Z. Janatová,
A. Cellerová, T. Violová a N. Koucká.

Děkujeme za to, že jsme byli pozváni.
Považujeme to za velkou čest.

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ

Sáňkařské závody
Krakonoš vyslyšel přání a modlitby všech
zimomilných a sněhomilných lidí a letošní
leden byl ve znamení skutečné zimy.
Nechyběly tuhé mrazy, bohatá sněhová nadílka,
ale také jasné dny s třpytivým sněhem pod
modrou oblohou. Mj. byly ideální podmínky
pro zimní radovánky a tradiční zimní akce, jako
například dětské sáňkařské závody ve Zvonici.
Benešovské noviny

V sobotu 14. ledna 2017 se sešla bezmála
třicítka dětí, aby na tradiční „závodní dráze“
kolem sochy Mistra Jana Husa závodily na
saních, pekáčích, bobech a jiných strojích. To
vše v režii pořadatelů a pomocníků pod
hlavičkou TJ Benešov.
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Každý absolvoval tři soutěžní jízdy, z nich se
započítal
součet
dvou
nejrychlejších.
Následovalo v kabinách sportovního areálu
s občerstvením.
Předškolní - s rodiči
Hubařová Barbora
Doležalová Klára
Předškolní - dívky
Lopatová Viktorie
Předškolní - chlapci
Novák Martin
Honců Vilém

39,5
46,0

1.
2.

53,3

1.

46,2

1.
2.

Dívky 1. a 2. třída
Bártová Adéla
Hochmanová Kateřina
Koucká Viktorie
Vyskočilová Klára
Svobodová Světlana
Hladíková Michaela

38,8
51,8
55,3
65,4
67,9
73,6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chlapci 1. a 2. třída
Prantner Filip

42,3

1.

Dívky 3. a 4. třída
Koucká Mariana
Koucká Nela
Frenclová Ema
Cellerová Anna
Kubíková Bára
Svobodová Zdislava

39,5
45,3
46,3
47,6
57,1
61,8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chlapci 3. a 4. třída
Bárta Martin
Vyskočil Jakub
Lopata Šimon
Mičulka Víťa

37,8
39,3
62,4
63,7

1.
2.
3.
4.

Dívky 5. a 6. třída
Bártová Natálie
Vlachová Lucie
Janatová Zdeňka
Bužková Natálie

38,2
44,1
53,5
56,0

1.
2.
3.
4.

Chlapci 5. a 6. třída
Svoboda Václav

37,0

1.

Chlapci 7., 8. a 9. třída
Vlach Lukáš

43,8

1.

Zima v přírodě
Letošní zima bohatá na sníh a mrazy, jako by jí
namaloval Josef Lada, nám ukázala svoji krásu
i krutost. Sněhu bylo tolik, že se zvěř zdržovala
převážně v lese a remízcích, kde nebyla tak
vysoká sněhová pokrývka. Když někdo prošel
na sněžnicích nebo lyžích po sněžných pláních,
tak zvěř tuto stopu okamžitě využila. Vznikaly
tak úzké pěšinky, které využívala převážně
srnčí zvěř, ale i zajíc, liška, kuna a bažant. Na
těchto migračních trasách jsme mohli číst stopy
jako ve slabikáři.
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Bez přikrmování lidmi by ztráty na zvěři byly
vysoké, takže myslivci museli doplňovat
krmelce 2 – 3 x týdně. Velký úbytek krmiva
nastává, když krmelec navštíví jelen. Tento
fešák se u nás v zimě zastavil, takže doplňování
krmiva bylo náročnější, ale vyvážené
nezapomenutelným zážitkem při setkání s ním.

Jistě jsme všichni byli rádi, že do našeho
podhorského kraje zavítala po několika letech
pořádná zima, a tak jsme si mohli dosyta užívat
sáňkování, lyžování či jen krásných procházek
zimní krajinou.
Za KŽP a MS Václav Špiroch (komise
životního prostředí a myslivecký spolek)

Vánoční turnaj v šachu a dámě
příznivé. Neúčast místních dětí měla za
následek to, že poprvé za všech předchozích
17. ročníků se nehrála dáma.

TJ Sokol Benešov u Semil uspořádal v pondělí
26. prosince 2016 v zasedací místnosti OU již
XVIII. ročník „Vánočního turnaje v šachu
a dámě pro děti i dospělé“
Šachy
Hrálo se na dva zápasy-každý s každým na
hodiny 2x15 min. na partii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Havel Milan, Benešov
Novák Jaroslav, Benešov
Rypl Pavel, Benešov
Martinec Jan, Benešov
Jerie Matyáš, Semily
Rypl Štěpán, Benešov
Makovička Tomáš, Chuchelna

12 bodů
10
7,5
5,5
3
2
2

Z dětí se dostavil pouze Štěpán Rypl a Matyáš
Jerie, kteří si zahrál s dospělými a kvalitní hrou
příjemně překvapili, za což si odnesli sladkou
odměnu …

Turnaj tradičně proběhl v příjemném
„rodinném prostředí“, poděkování patří obci za
poskytnutí kvalitního zázemí – zasedačky
s možností přípravy občerstvení
včetně
sociálního zařízení.

Diváků přišlo méně než vloni, někteří využili
zrovna volných šachovnic a zahráli si mezi
sebou i s hráči, ocenili občerstvení stejné jako
všichni přítomní,

Turnaj byl propagován v kabelové televizi a
v „Benešovském zpravodaji“ a všem dětem ve
škole byla rozdána osobní pozvánka, na kterou
na rozdíl od minulých ročníků nikdo
nezareagoval, přestože venkovní počasí nebylo
Benešovské noviny
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Šachové hodiny byly zapůjčeny od Ing. Otto
Zákouckého - šachový kroužek Semily,
startovné se tradičně nevybírá.
Občerstvení: párky, hořčice, kečup, chleba čaj,
sirup,
Pořadatelé: Jan Martinec a Josef Hádek
Za TJ Sokol Jan Martinec

ČARODĚJNICE
V neděli 30. dubna 2017 proběhne tradiční pálení čarodějnic v hasičském areálu v Podolí. Můžete se
těšit na bohatý program, občerstvení i ohňostroj.
Všichni jsou zváni! Na setkání se těší SDH Benešov u Semil.

Benešovská 15
Jak už jsem psal na jiném místě, letošní zima je
jak má být. Jestliže však lednovým sáňkařským
závodům přálo počasí a jezdilo se na čerstvém
sněhu, s příchodem února přišla změna počasí
a oteplení s deštěm.

Mezi ženami zvítězila také pravidelná účastnice
Kateřina Svobodová z Jilemnice, která porazila
i nejrychlejšího dorostence, kterým byl
semilský Jiří Čermák.
Domácí barvy tentokrát nesli Honza Klikar
(4. místo mezi muži) a Honza Martinec
(8. místo mezi veterány).

Postihlo mj. Benešovskou 15, která se jela
naposledy v roce 2012. I tak dostatek sněhu
umožnil další ročník tohoto posledního
„pouťáku“ uspořádat, byť v uplakaném
počasím a na těžkém mokrém sněhu.

Vyšší účasti pravděpodobně zabránila kromě
deštivého počasí vysoká nemocnost (z řad
místních) a nabitý kalendář závodů (z řad
přespolních). Všem zúčastněným závodníkům i
pořadatelům patří velký dík!

V neděli 5. února našla do Benešova navzdory
počasí skupina skalních lyžařů, aby si na
benešovském okruhu na svahu vrhu Benešov
odzávodilo vypsaných 15 km (muži, veteráni),
resp. 7 km (ženy, dorost) klasickou technikou.
Tradičně nejsilnější kategorií jsou muži starší
40 let, kteří do Benešova přijíždí pravidelně.
V hlavním závodě na 15 km zvítězil Jan Paulů
z H. Branné, který jako veterán (43 let) porazil
nejrychlejšího muže Petra Nesvadbu (ČSK
Vysoké). Oba již náš závod vyhráli a jako
jediní se s časem vešli do jedné hodiny.
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Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
TJ Sokol Benešov u Semil pořádá

XIII. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenisu
pro neregistrované děti i dospělé
Srdečně zveme všechny zájemce i začínající hráče, vítáni jsou děti, diváci, fandové i rodinní
příslušníci. Každý si zahraje!
•

v neděli 16. dubna 2017 od 9.00 hodin v restauraci „Slunce“ v Benešově

•

Kategorie: děti od 9.00 hod a dospělí od 10.00 hod

•

Hrací systém: ve skupinách (nikoliv k.o.), rozlosování před zahájením turnaje

•

startovné se nevybírá, občerstvení vlastní, hraje se na 3 stolech

•

drobné ceny pro první 3 v každé kategorii
za TJ Sokol pořadatelé Jan Martinec a Pepa Hádek

Pozvánky
Komise kultury a sportu obce Benešov u Semil srdečně zve děti i rodiče na

VELIKONOČNÍ PLETENÍ POMLÁZEK
na Velký pátek 14. dubna 2017 v 17 hodin ve sportovním areálu Benešov u Semil
Společné pletení pomlázek. Velikonoční dílnička pro šikovné děti i rodiče.
Proutky, hbité prsty a trpělivost s sebou (omezené množství proutků bude připraveno).
Přítomni budou i zkušení pletači, kteří Vám pomohou i předvedou různé techniky pletení.
Drobné občerstvení zajištěno, stejně jako zábava pro přítomné děti v podobě her a soutěží.

Komise životního prostředí
ve spolupráci s Obecním úřadem a
Mysliveckým sdružením Jizera Vás zve na

ÚKLID OBCE
u příležitosti mezinárodního Dne Země.
Sraz v pátek 14. dubna 2016 v 8.30
na návsi.
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Vláďovy tipy
Rýnské zelí s bůčkem
Suroviny: 600 g libovějšího bůčku, 500 kysaného zelí, 3 cibule, 30 g vepřového
sádla, 200 g bílých fazolí, bobkový list, několik zrnek sušeného jalovce, cukr, pepř
a sůl
Postup přípravy: Sušené fazole namočíme den předem do vody; pokud
použijeme předvařené fazole, nebo dokonce fazole z konservy, tak tento proces
odpadá. Druhý den vaříme nabobtnalé fazole společně s bůčkem, jalovcem,
bobkovým listem, trochou solí a pepřem, to bude trvat si hodinu, než fazole změknou. Během této
doby zase pro změnu předvaříme bůček s kořením a solí a u fazolí s konzervy si s bůčkem uvaříme
i zelí. K téměř měkkým fazolím s bůčkem přidáme kysané zelí a vaříme společně ještě asi 20 minut.
Pokud použijeme uvařené fazole z konzervy, tak je jen přidáme k již uvařenému bůčku i zelí a jen
spolu prohřejeme. Vyjmeme uvařený bůček a nakrájíme na tenké pláty. Zelí s fazolemi dochutíme
cukrem a solí, nahoru položíme plátky bůčku a ozdobíme kolečky na sádle osmažené cibule.

Kuře s nivou na česneku
Suroviny: 1 kuře, 1 kg syrových brambor, 100 g sýra nivy, 150 ml smetany, 8 stroužků česneku, koření
kari, grilovací koření, sůl, olej
Postup přípravy: Brambory oloupeme a nakrájíme na větší kusy, kterými vyložíme vymaštěnou
zapékací misku. Na brambory poklademe porce kuřete, osolíme, okořeníme, přidáme nakrájený
česnek, nahrubo nakrájený sýr Niva. Zalijeme smetanou a pečeme asi 60 minut.

Žampiónová krémová polévka
Suroviny: 250 g žampionů, na plátky, 1 cibule, nakrájená najemno, 4 lžíce másla, 3 lžíce hladké
mouky, 1 litr zeleninového vývaru, 1 kelímek smetany ke šlehání, 125 g taveného smetanového sýra,
nasekaný svazek pažitky, mletý muškátový oříšek, sůl a pepř
Postup přípravy: Na oleji osmahneme cibulku, přidáme polovinu nachystaných žampionů
a orestujeme, pak opepříme a osolíme. Do pánve přidáme mouku, zpěníme, přilíváme vývar
rozmíchaný se smetanou a povaříme. Vzniklou směs rozmixujeme, nejlépe ponorným mixérem.
Sejmeme z ohně a ochutíme nastrouhaným muškátovým oříškem. Stranou odložené žampióny vložíme
do vzniklého krému, prohřejeme. Dochutíme kořením, solí a posypeme pažitkou.

Zdravé mrkvové palačinky zapékané
Suroviny: 750 ml mléka, asi 400 g hladké mouka proseté, 2 ks celých vajec, špetka soli, 2 jablka, asi
4 střední mrkve, nastrouhané najemno, asi 4 lžíce krystalového cukru na karamel, 2 lžíce másla,
meruňková nebo jahodová marmeláda podle potřeby, 1 sáček vanilkového pudinku dle návodu na
sáčku, jen mírně oslazeného, cukr na posypání upečených palačinek
Postup přípravy: Připravíme palačinky ze směsi mléka a ostatních surovin (mouky, vejce, špetky
soli) takovém v počtu, abychom jich měli dost na pokrytí dna menší zapékací misky. Na pánvičce
rozpustíme máslo, přidáme jemně nastrouhanou mrkev a chvíli vše na másle opékáme. Pak přidáme
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nahrubo nastrouhané jedno nebo dvě jablka. Přidáme krystalový cukr podle chuti tak, aby směs na
pánvi chutnala příjemně. Když všechny suroviny změknou, zvláční a cukr trošku zkaramelizuje,
odstavíme ji z ohně a vmícháme do směsi marmeládu. Touto směsí namažeme palačinky a zavineme je
jako tortilu (přeložíme okraje a smotáme), ale když se nám to nepodaří tak smotáme palačinku
klasicky. Smotky nebo kornoutky narovnáme do vymazaného a vysypaného pekáčku tak, aby bylo dno
těsně zaplněno, tj. jedna palačinka ležela těsně vedle druhé. Následně uvaříme poněkud viskóznější
vanilkový pudink (podle receptu na sáčku) s cukrem, kterého dáme poněkud méně. Pudink nalijeme na
palačinky rozložené v pekáčku a dáme do předehřáté trouby zapéct při 180 °C - až jejich povrch
zezlátne. Necháme chvíli zchladnout a pak pocukrujeme podle chuti.

Rozpočet obce na rok 2017
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 23. února 2017 schválilo předložený návrh rozpočtu obce na
rok 2017. Rozpočet bych schválený jako vyrovnaný ve výši 11.801.840 Kč.
PŘÍJMY:

VÝDAJE

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činosti 1 900,00
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 50,00
Daň z příjmů fyz. osob za kap. výnosů
200,00
Daň z příjmů právnických osob
2 200,00
Daň z příjmů právnických osob za obce
310,27
Daň z přidané hodnoty.
4 050,00
Celní úřad LK
1,10
Odvod z loterií
0,60
Poplatek za likvidaci komunálního odp.
510,00
Poplatek ze psů
12,00
Správní poplatky
5,00
Daň z nemovitostí
454,00
Neinvestiční přijaté transf. ze st.rozpočtu
165,50
Odvádění a čištění odpadních vod
21,00
Odvody příspěvkových organizací
17.00
Sdělovací prostředky
220,00
Tělovýchova
1,50
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
1 300,00
Komunální služby a územní rozvoj
10,00
Nakládání s odpady (pytle, EKOKOM)
132,00
Regionální a místní zpráva
0,50
Ostatní převody vlastním fondům
30,00
Vypořádání z minulých let MR
209,17
Ostatní činnosti jinde nezařazené
2,20

Pozemní komunikace
2 829,40
Silniční doprava
78,12
Odvádění a čištění odpadních vod
80,10
Zařízení předškol. výchovy a zákl. školství 1007,00
Kultura
97,80
Ochrana památek
30,00
Sdělovací prostředky
91,00
Ostatní činnosti v záležitosti kultury a církví 57,00
Tělovýchova
136,70
Zájmová činnost
28,00
Rozvoj bydlení a byt. hospodářství
1 753,50
Komunální služby a územní rozvoj
437,20
Nakládání s odpady
780,00
Ochrana přírody a krajiny, veřejná zeleň
378,00
Ochrana obyvatelstva
5,00
Požární ochrana
496,20
Ost. záležitosti požární ochrany a IZS
11,80
Zastupitelské orgány
1 068,60
Regionální a místní správa obce
1 227,80
Obecné příjmy z finančních operací
0,15
Převody vlastním fondům
30,00
Ostatní finanční operace odvody – DPH
160,00
Ost. činnost
1018,47
(přísp. spolkům, práv. služby, daň práv. osob)

PŘÍJMY ROZPOČTU

VÝDAJE ROZPOČTU

11 801,84

11 801,84

Návrh rozpočtu dle tříd:
Třída 1
Třída 2
Třída 4
Třída 5

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery
Běžné výdaje

Benešovské noviny

9 692 970 Kč
1 734 200 Kč
374 670 Kč
11 801 840 Kč
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