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Zprávy z obce 

         

Rekonstrukce vodojemů v Benešově u Semil  

Letos na jaře byly dokončeny poslední 

nedodělky komplexní rekonstrukce dvou 

klíčových vodojemů, jejichž stavební stav byl 

bez nadsázky kritický. VDJ Starý byl postaven 

ve 30. letech minulého století a akumuluje 

50 m3. VDJ Nový je o padesát let mladší a má 

dvě akumulační komory, každou o velikosti 

100 m3.  

Vodohospodářské sdružení Turnov připravilo 

jejich obnovu podle stejných zásad jako 

u dalších objektů na svém území. Vždy 

realizuje úplnou rekonstrukci najednou – tedy 

stavební i technologickou část. Kvůli pitné 

vodě používá špičkové materiály a snaží se 

i o zásadní posun ve vzhledu objektů.  

Dodavatelem stavby byla firma Vodaservis 

s. r. o. ze Žďáru na Sázavou. Osvědčená 

technologická firma měla mírné problémy 

v dodržení průběžných časových lhůt ve 

stavebních pracích, na které si najímala 

subdodavatele.  

Akce byla současně velmi složitá tím, že 

samozřejmě nesmělo být omezeno zásobování 

vodou v obci, a proto stavba probíhala 

postupně a vždy za provozu jednoho 

z vodojemů. Nakonec však firma celou akci 

dotáhla do úspěšného konce. 

Vlastní dílo stálo 3,5 mil. Kč. K tomu VHS 

za projekční a další přípravné, či inženýrské 

činnosti zaplatila dalších cca 0,4 mil. Kč. Díky 



úspěšnosti VHS Turnov v získávání dotací se 

podařilo na tohle dílo získat dotaci ve výši 

2 mil. Kč od Libereckého kraje. Zbytek byl 

hrazen z vybraného vodného a stočného na 

území VHS Turnov, obec nemusela přidat ze 

svého rozpočtu ani korunu.  

V letošním roce se ve VHS Turnov připravují 

další aktivity v obci v příštích letech. 

Oba vodojemy mají přístup jen po cizích 

pozemcích, a proto je naprojektován potřebný 

nový přístup včetně jejich oplocení a dalších 

venkovních úprav areálu. Letos by mělo být 

získáno po komplikovaných jednáních stavební 

povolení a příští rok bude areál dokončen. 

Na tuto etapu už podle pravidel financování 

našeho svazku bude muset trochu přispět obec.  

Letos ještě opraví provozní pracovníci zcela 

dožilou část vodovodu pod kravínem. 

V současné době probíhá zaměření a příprava 

podkladů pro stavební povolení.  

V dalších třech letech se chce VHS zaměřit na 

úplnou obnovu velké části vodovodní sítě. 

Obec potřebuje na rok cca 35 tis. m3. Pro 

bezproblémové zásobování se musí částečně 

zkapacitnit všechny 4 zdroje, na dvou vyhlásit 

ochranná pásma, opravit vodojem Strážník, 

a hlavně přeměnit staré ocelové vodovody, 

kterých je v obci skoro nejvíce na našem 

území.  S vodovody začneme pravděpodobně                 

v lokalitě Podmošna a čeká nás odhadem 

výměna řadů o celkové délce cca 3 km.  

Za VHS Ing. Milan Hejduk, předseda Rady 

sdružení a Dalibor Lampa, člen Rady sdružení  

Žádosti na změnu Územního plánu Benešov u Semil 

Upozorňujeme občany, že lhůta pro podávání 

žádostí na změnu Územního plánu Benešov 

u Semil, který schválilo Zastupitelstvo obce 

Benešov u Semil v roce 2010 bude končit 

23.9.2017. 

Žádosti na změnu Územního plánu Benešov 

u Semil je potřeba podat písemně na Obecní 

úřad Benešov u Semil, č.p. 125, 512 06 

Benešov u Semil. 

Jelikož žádost musí obsahovat přesně 

stanovené náležitosti dané stavebním zákonem, 

doporučujeme využít formulář, který je 

k dispozici na Obecním úřadě Benešov 

u Semil, nebo na internetových stránkách města 

Semily www.semily.cz pod odkazem (Územní 

plánování – Územní plány obcí – Žádost 

o změnu územního plánu), zároveň je tam 

uveden     i vzor pro vyplnění. 

Před podáním žádosti na změnu doporučujeme 

seznámit se s dokumentací Územního plánu 

Benešov u Semil, která je k dispozici na 

Obecním úřadě Benešov u Semil, na Městském 

úřadě Semily, oddělení územního plánování 

a dále na internetových stránkách města Semily 

www.semily.cz pod odkazem (Územní 

plánování – Územní plány obcí – Obec 

Benešov u Semil). Bližší informace Vám budou 

poskytnuty na Obecním úřadě Benešov u Semil 

nebo na Městském úřadě Semily, oddělení 

územního plánování. 

Následně budou žádosti předány pořizovateli 

územního plánu, který po vyhodnocení předloží 

doporučení na rozhodnutí o žádostech společně 

se zprávou o územním plánu Zastupitelstvu 

obce Benešov u Semil, které rozhodne 

o případném zpracování změny. O rozhodnutí 

Zastupitelstva obce budou podatelé písemně 

informováni. 

AVIA – konec ježdění 

Sděluji všem občanům, že k 30.6.2017 končí 

provoz AVIE.  K ukončení činnosti vedlo stáří 

vozu (44 let), neopravitelnost některých částí 

vozu, a především bezpečnost provozu.   

Nákladní vůz bude nahrazen osobní vozidlem 

s károu.  Vozidlo bude 4 x 4, motor 1.6  benzín, 

nákladní plochu 130 x 135 cm, kára s nosností 

1,3 tuny. Finanční prostředky ve výši 480 tisíc 

Kč má obec připraveny. 
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Úprava hasičské zbrojnice a žádost o vybavení novou cisternou 

Na jaře proběhla oprava parkovacího stání pro 

cisternu. Parkovací prostor byl prodloužen, 

snížena podlaha a provedeno odvodnění. Jeho 

výška a plocha je vyhovující pro nové typy 

vozidel. Náklady na opravu parkovacích 

prostor byly cca 400 tisíc Kč.  

Obec podala v dubnu 2017 žádost na přidělení 

nové cisterny u Generálního ředitelství HZS 

ČR. Na vozidlo se poskytuje dotace 

Generálního ředitelství ve výši 2,5 mil. Kč 

a dotace z Libereckého kraje ve výši 0,5 mil. 

Kč, tedy přibližně 50% ceny. Celkové náklady 

na pořízení nového vozidla, cisterny, budou 

plus minus pár tisíc 5,5 milionu Kč. Peníze na 

vlastní podíl má obec připraveny.

Oprava komunikací 

V roce 2017 proběhne oprava cesty na Muchov 

- druhá část v hodnotě 493 tisíc Kč, dále oprava 

výjezdové komunikace z Hradišťat do 

Benešova v hodnotě 1 991 tisíc Kč, bude 

dodělána komunikace od paní Bachtíkové 

k silnici  v Hořením Benešově za 76 tisíc Kč 

a opravena část propadlé komunikace u 

řadovek v Podmošně za  20 tisíc Kč. Konečné 

povrchy budou položeny z balené. Práce budou 

probíhat v červenci až říjnu, zakázku bude 

realizovat firma Opravy silnic Jičín. Finanční 

prostředky má obec připraveny. 

Jak třídíme odpady 

Obec Benešov u Semil je zapojena do systému 

EKOKOM – to znamená, že za vytříděný 

odpad obec dostane odměnu – ne velkou, ale 

také nezanedbatelnou.  Odměna 79 726 Kč za 

rok 2016 významně  sníží rozdíl mezi příjmy  

a náklady za odpadové hospodářství.  

Celkové příjmy jsou včetně odměny od 

EKOKOMU 680 544 Kč a celkové výdaje jsou 

ve výši 784 571 Kč. Ve výdajích jsou náklady 

za: 

• pronájem kontejnerů na tříděný odpad 

a jejich vyvážení,  

• zakoupení pytlů na tříděný sběr,  

• provoz Sběrného dvora v Semilech,  

• svoz nebezpečného odpadu,  

• vývoz komunálního odpadu na skládku do 

Košťálova, 

• odvoz z nahodilých skládek 

• vývoz popelnic  

Rozdíl ve výši cca 104 tis. obec dotuje 

z rozpočtu. Díky třídění se dotace z rozpočtu za 

poslední roky drží na plus mínus na výše 

uvedené částce a zastupitelstvo nemusí 

zvyšovat poplatek za třídění odpadů. 

Přehled legálně zlikvidovaných odpadů na 

území obce v tunách: 

Papír – 8,512 t, plastové obaly 6,156 t, 

kompozitní odpady (krabice od mléka apod.) 

0,26 t, sklo 10,260 t, motorový olej  0,117 t, 

barvy  0,34 t,  kovy  2,16 t, biologický odpad 

1,987,  směsný komunální odpad (popelnice) 

131,037 t, objemný odpad (návoz občany 

a obcí do sběrného dvora a na skládku)  35,99 t, 

kaly z čističek 6,5 t, léky 0,006 t, pesticidy  

0,015 t, obaly z nebezpečných látek 0,27 t. 

Jak z výše uvedeného přehledu vyplývá, dalo 

by se ještě třídit o něco více – množství 

směsného odpadu je k tomu vybízí ale díky za 

to, jak jsme na tom. 

Všem těm, kteří třídí a vedou ke třídění své děti 

(a naopak) velice děkuji a věřím, že v této 

činnosti vytrvají a někteří další se i přidají…… 
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Zprávy ze školy  

Obrovský úspěch v soutěži Sazka 
olympijský víceboj (14. 6., Praha):  

Benešov se probojoval mezi 50 škol, které 

obdrží hlavní cenu 20 000 korun na sportovní 

vybavení. Dva zástupci školy a dva žáci se 

zúčastnili slavnostního předání ocenění ve 

středu 14. 6. 2016 od 10:30 v prostorách České 

národní banky. Do České národní banky odjeli 

pedagogové Jitka Lampová, Jaroslav Vávra 

a dva soutěžící – Ema Frenclová (3. roč.) a 

Jakub Reichl (4. roč.). 

Pěkně zorganizovaného pořadu se účastnili 

čeští olympionici: Mirka Topinková Knapková 

(zlatá z letních OH 2012 v Londýně ve skifu), 

Iveta Vacenovská (stolní tenis, 3. místo na ME 

– ta nám předávala šek), Šárka Kašpárková 

(bronzová medailistka z OH v Atlantě  

mistryně světa v trojskoku), Martin Doktor 

(olympijský vítěz v závodech na 500 a 1000 m 

v Atlantě – kanoistika), Štěpán Janáček 

(čtyřnásobný mistr republiky ve skoku o tyči 

a dvakrát stříbrný na Univerziádě) a Kateřina 

Kudějová (vodní kajakářka, mistryně světa). 

Už ráno se čtyřčlenná delegace školy potkávala 

před ČNB s podobnými skupinkami, kdy měly 

děti na zádech baťůžky a všichni včetně 

pedagogického doprovodu se tvářili radostně. 

A tak jsme se na sebe smáli a celý den jsme si 

řádně užili. Na učitelky a učitele tělesné 

výchovy pršely za všech stran zasloužené 

pochvaly. Stoly se prohýbaly sladkostmi 

i stravou masitou kombinovanou se zeleninou, 

nechyběly nápoje. Všichni byli příjemní 

a vstřícní, zkrátka pohoda – a ještě 20 000 Kč 

k tomu. Paní učitelce Jitce Lampové a dětem 

blahopřejeme k velkému úspěchu, který se 

nemusí už nikdy opakovat, ale rozhodně to není 

žádná náhoda, nýbrž výsledek poctivé 

a systematické práce.    

Skvělý úspěch v recitační soutěži (16. 3.): 

V 1. kategorii okr. kola na ZŠ Dr. Dr. Riegra 

v Řekách zvítězil Vojtěch Mifka (3. roč.), 

Anička Cellerová si odnesla účastnický diplom. 

Pět zástupců školy ve 2. kategorii 

(26 recitátorů) dostalo čestná uznání: Aneta 

Dohnalová (4. roč.), Tereza Mašková (4. roč.), 

Nella Lukešová (4. roč.), Zdeňka Janatová 

(5. roč.) a Václav Svoboda (5. roč.). 

Blahopřejeme.  

Na divadle tentokrát v Desné (24. 3.): 

V Kulturním domě Sklář v Desné soutěžil 

Jizeránek letos z důvodu přeložení 

Turnovského Štěku z 9. 3. na 16. 3. Třicet pět 

herců a zpěváků dostalo diplom za 

nejpočetnější a nejzpěvnější soubor přehlídky 

(nehrálo pouze 8 žáků).  

Stříbrné pásmo pro sbor Jizeránek (4. 4.): 

Jizeránek se mezi osmi soutěžícími převážně 

z velkých škol Jablonce a Liberce „rozhodně 

neztratil a nemá se za co stydět,“ řekl Václav 

Brádle. Všechny (i další) by hned přijal do 

Čekanek, přípravného sboru semilské Jizerky. 

Blahopřejeme a děkujeme Bc. Radku Hanušovi 

za klavírní doprovod.  
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Vojtěch Mifka vítězí v Liberci (22. 4.): Vojta 

vyhrál i v krajském kole recitační soutěže, kde 

se zařadil ve své kategorii mezi tři nejlepší 

recitátory.  Blahopřejeme.  

 

Čarodějnice (30. 4.): Děti ZŠ i MŠ malovaly 

výkresy (J. Zajícová, R. Pikorová, 

J. Heřmanová), v Podolí vystoupil také taneční 

kroužek (I. Kulichová). Škola i školka také 

malovaly výkresy do soutěže Požární ochrana 

očima dětí.  

Na osmileté Gymnázium Semily byli přijati 

dva páťáci (2. 5.): Štěpán Rypl a Václav 

Svoboda, který skončil na pěkném 12. místě.  

Blahopřejeme.  

Požární ochrana očima dětí – okresní kolo: 

Soutěže se zúčastnilo 184 dětí ze 7 škol 

(3 mateřské, 4 základní) a 3 SDH. Výsledky 

našich dětí: kategorie M1 (nejmenší děti MŠ) –

1. místo Sofie Marková, 2. Kateřina 

Špirochová; kategorie M2 (starší děti MŠ) – 

2. Martin Novák, 3. David Maťátko. Kategorie 

ZŠ 1: 1. Eliška Housová (1. roč.); Kategorie ZŠ 

2: 1. Tereza Mašková (4. ročník). Děti školy 

získaly v kategoriích MŠ a 1. stupeň ZŠ přesně 

polovinu medailí a zvítězily ve 3 kategoriích ze 

čtyř. Blahopřejeme a děkujeme učitelkám 

Radmile Pikorové, Jitce Heřmanové a Janě 

Zajícové, které s nimi výtvarné práce 

připravily. 

Keramické dárky ke Dni matek (v týdnu od 

2. – 5. května): Děkuji paní ředitelce Mgr. Janě 

Pavlatové a pí vychovatelce Janě Zajícové, 

které v uvedené dny vyráběly s dětmi vkusných 

dárků pro maminky. Je dobře když se drží 

tradice.   

Slavnost Slabikáře (4. 5.): Deset dětí 

1. ročníku četlo hezky. Počítaly příklady na 

sčítání a odčítání do 20, psaly svou adresu. 

Přišli prakticky všichni rodiče i někteří 

prarodiče.   

Pěkná besídka ke Dni matek (9. 5.): Cenné 

je, že v jednom smíšeném oddělení, které 

navštěvují děti od tří do šesti (7 let) let měl 

přednes básní i zpěv dětí svou kvalitu. Paní 

učitelky Jitka Heřmanová a Radmila Pikorová 

si zaslouží upřímné poděkování.  

Žluté květy proti rakovině (10. 5.): Děti ZŠ, 

zaměstnanci školy a obecního úřadu přispěli na 

boj proti rakovině částkou 1320 Kč, tzn. koupili 

66 květů.    

Fotografování dětí 12. 5.: Fotografování - 

mela, ale památka je to hezká.  

Pythagoriáda (16. 5.): V okresním kole 

soutěže se umístil Václav Svoboda na pěkném 

13. místě a Štěpán Rypl na solidním 18. místě.  

Z okrsku atletického trojboje (18. 5., ZŠ 

Ivana Olbrachta) postoupilo 

z 18 benešovských závodníků do okresního 

kola pět dětí (připravovali je Mgr. Jitka 

Lampová a Ing. Michal Matura): 1. Filip 

Prantner – 1. roč. (50 m – 9,4 s, dálka 286 cm, 

míček 15 m), 2. Adam Pavluk – 2. roč. (8,5 s, 

321 cm, 24 m), 3. Ema Frenclová – 3. roč. 

(8,2 s, 340 cm, 13 m), 4. Viktorie Reichlová – 

1. roč. (9,8 s, 240 cm, 13 m), 4. Jakub Reichl – 

4. roč. (7,8 s, 380 cm, 31 m). Z 9 škol skončil 

Benešov na 3. místě dle počtu postupujících do 

okresu: 1. ZŠ TGM Lomnice (13), 2. ZŠ Dr. Fr. 

L. Riegra Semily (8), 3. ZŠ Benešov u Semil 

(5), 4.– 6. ZŠ I. Olbrachta, ZŠ Libštát a ZŠ 

Košťálov (3), 7. – 8. ZŠ Chuchelna a Mříčná 
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(2), 9. ZŠ Stružinec (1). Solidně si vedly děti 

v okresním kole lehkoatletického trojboje 

v Turnově: 11. místo - Viktorie Reichlová, 

8. Filip Prantner, 11. Adam Pavluk, 13. Ema 

Frenclová, 5. Jakub Reichl.    

Celostátní testování 5. tříd (18. a 23. 5.): v M, 

AJ a pracovních činnostech (výběr pro naši 

školu) dosáhli naši tři páťáci velmi pěkných 

výsledků: matematika (připravovali J. Vávra 

a M. Matura) – průměr 77% (83%, 82% 

a 65%), angličtina (připravoval M. Matura) – 

průměr 84% (89%, 82% a 79%), pracovní 

činnosti (připravovala J. Lampová) – průměr 

82% (Člověk a svět práce, 93%, 87% a 67%). 

Každý byl nejlepší v jednom oboru.  

Výlet školy na Bezděz (30. 5.): Po návštěvě 

hradu jsme se projeli lodí po Máchově jezeře 

a navštívili Muzeum Čtyřlístku v Doksech. 

Nejcennější přínos výletu: dobré znalosti dětí 

(zvláště ve 3. - 5. ročníku, ale i v 1. a 2. roč.) 

o Přemyslu Otakarovi II. a jeho době.  

Dopravní hřiště Košťálov (31. 5., 4. roč.): 

Všech osm dětí získalo průkaz cyklisty.   

Solná jeskyně: Děti mateřské školy 

absolvovaly v termínech 16. 3. – 25. 5. deset 

pobytů v semilské solné jeskyni, což jistě 

prospělo jejich zdraví.   

Škola sportu pro MŠ a 3. - 5. ročník ZŠ: 

V sedmi hodinách od 3. 5. do 14. 6. se děti 

seznamovaly se základy míčových her (fotbal, 

florbal, volejbal a košíková). Hodiny 

organizačně zajišťoval p. Josef Hloušek 

ze Semil, známý fotbalový trenér. Děkujeme.  

VI. ŠKOLNÍ AKADEMIE (6. 6.): Děti MŠ 

nacvičily pásmo písní, recitace a pohybového 

doprovodu (J. Heřmanová, J. Krupčíková), 

předškoláci ukázali orientaci v abecedě a byli 

obdarováni. Děti tanečního kroužku 

(I. Kulichová) předvedly pořad V trávě panna 

stojí. Tři písně zazpíval Jizeránek (J. Vávra) 

a rozloučili jsme se s páťáky. Nakonec všechny 

děti ZŠ cvičily a ukázaly, co se naučily 

z průpravy k míčovým hrám (připravila 

J. Lampová).     

Akce do konce školního roku: 13. června 

(3. – 5. roč.) - "Brazílie - vášnivé srdce Jižní 

Ameriky", 21. června – Draví ptáci (1. – 5. 

roč.- ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra Semily.   

Děkuji za uplynulý školní rok všem 

pracovníkům školy, zvláště pak paní Mgr. Jitce 

Lampové, jež mi velmi pomáhá, a oběma 

novým pracovnicím školní jídelny, paní Pavle 

Vančurové, vedoucí školní jídelny, a kuchařce 

Martě Hádkové, které zabezpečily plynulý 

chod kuchyně, kde se přešlo na nové účtování 

obědů a jiný způsob vaření i výdeje stravy. 

Děkuji rodičům za vstřícný přístup k základní 

i mateřské škole. Všichni včetně dětí vykonali 

kus dobré práce. Škole pomáhali zastupitelé, 

rada, starosta, zaměstnankyně OÚ i jeho 

pracovníci (drobná údržba). Přeji všem hezké 

dovolené.      Mgr. Jaroslav Vávra ředitel školy       

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ

Informace od turistů 

Zahájení turistické sezony 

Jako správní turisté jsme v pátek 28. 4. 

zahajovali sezonu. Na první letošní oheň 

nebylo přímo narváno, ale skalní nezklamali. 

Co by to bylo, neuvítat turistickou sezonu 

s přáním, aby nás provázela na našich cestách 

štěstěna, dobrá nálada a pěkné počasí. Což je 

u turistiky hodně důležité. To se potvrdilo 

i v Chobotni, k ohni nakukovaly těžké mraky 

jen zapršet. Proto jsme napnuli plachtu a měli 

radost, jak jsme tentokrát nad počasím vyzráli. 

Od ohně už pěkně voněly buřty a spokojené 

výrazy dávaly tušit dobrou náladu. Tma, chlad 

a drobný déšť nás čím dál více tlačil do tepla 

domovu. S dohasínajícím ohněm jsme se 

rozcházeli. Tak zas příště. 

Výlet rodičů s dětmi  

To je nápad pořádat něco třináctého, ještě že 

nebyl pátek. Na místě srazu to vypadalo, jako 

v hokejovém zápase při oslabení, 6 dospělých, 

5 dětí. Velkou radost nám udělali 3 účastnici 

z Rybnic. A tak jsme vyrazili. U bytovek na 

Převráti jsme si zaskákali v pytlích. Jediný 
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benešovský most se nám nepodařilo rozhoupat, 

no vždyť nás bylo málo. Přes golfové hřiště nás 

převedl zkušený účastník golfového turnaje. 

Druhý most na golfu jsme přešli ukázněně 

a vzhůru do lesa na soutěž v hodu šiškou. 

Stoupání lesem bylo náročné a už přecházíme 

silnici na hoření cestu. Zdravíme Suchardovi 

a scházíme do Podskalí a po staré cestě nahoru 

k Benešovu. Ještě soutěž s hokejkou na 

„Hořeňačce“ a už směr opékaní v Chobotni. 

Odpoledne pomalu končí a my jdeme 

spokojeně domů. Tak ahoj. 

Opékaní Choboteň 26.5 

Tentokrát se vše podařilo. Vypadalo to, že do 

Chobotně přijel autobus. Tolik se nás se tu ještě 

nesešlo. Číslice 48 je dost veliká a vyjadřuje 

účast, z toho 10 děti, 3 kytaristi a z říše zvířat 

3 psi. Co nejde vyjádřit čísly je pohoda a pěkné 

počasí. Všeho bylo málo, buřtů, míst k sezení 

i nápojů. Vše tak rychle uteklo a začíná 

loučení. Cestou ve tmě domu se do úst dere 

verš „z buřta v břiše jdeme Benešovem tiše, 

tmou….“ 

PS. Na pátek 1.11 2017 od 20 hodin máme 

pro Vás překvapení. Sledujte stránky 

www.kctbenesovusemil.cz 

Cyklo Krčkovice 

První víkend v červnu se konal tradiční 

prodloužený pobyt ve stanovém táboře 

v Krčkovicích. V letošním roce se nám počasí 

opravdu vydařilo. Během víkendu jsme na 

kolách nebo i pěšky projeli, popřípadě prošli 

mnoha zajímavými místy Českého ráje. Mnozí 

využili i možnost koupání v některých 

z rybníků. Nechyběla ani oblíbená večerní 

stezka odvahy pro děti s konstatováním, že děti 

mají neustále menší strach ze strašidel a dalších 

pohádkových postaviček.  

Sobotní večerní táborák byl příjemným 

zakončením této dlouhodobé cykloturistické 

tradice. Škoda, že zůstalo ve stanech ještě 

několik volných postelí, které příště jistě 

obsadíme! Tak zase za rok ahoj.      

Jan Hubař 

KČT připravuje zájezd na Šumavu 

v termínu 26.8. - 2.9. 2017 pro pěší i cyklo.  

Bližší informace budou včas sděleny  v KTV 

a www.kctbenesovusemil 

 

TJ Sokol 

TJ Sokol Benešov u Semil pořádá již tradiční 

19. ročník pouťového turnaje v minikopané 

• Datum konání: sobota 22. července 2017 

• Místo konání: sportovní areál Sokola Benešov v hořením Benešově - travnaté hřiště 

• Zahájení: 8.30 – 9.00 hod. losování, v 9.00 hod. zahájení turnaje 

• Startovné: 300,-Kč za celé družstvo – bude použito na ceny a občerstvení 

• Pořadatelé: Jan Martinec tel. 705 228 042, Josef Hádek 481 621 847 

• Přihlášky: písemně se zaplacením startovného a soupiskou hráčů včetně označení 

kapitána družstva. Nejpozději do středy 20.7.2016 u kteréhokoliv   uvedeného pořadatele. 

Na sportovní zápolení se těší pořadatelé ze Sokola Benešov u Semil 

http://www.kctbenesovusemil/
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TJ Sokol Benešov u Semil ve spolupráci s Obecním úřadem v Benešově u Semil pořádá 

Tradiční  pouťové oslavy s hudbou a tancem  v restauraci „Slunce“- v divadelním sále 
v hořením Benešově  

Vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana Husa  u hřbitova v Benešově u Semil 

Pouťové oslavy a vzpomínkový akt se uskuteční v sobotu 8. července 2017 od 16.00 hod. u pomníku 

mistra Jana Husa  

PROGRAM: 

1) od 16.00 hod. u pomníku mistra Jana Husa u hřbitova v Benešově u Semil krátké vzpomínkové 

vystoupení farářky paní Lady Kocourkové s hudbou v podání kapely „Semilská 11“ 

2) od 17.00 hod. k tanci a poslechu hraje „Semilská 11“ v divadelní sále restaurace „Slunce“ 

v hořením Benešově u Semil při příležitosti konání tradiční pouti v Benešově u Semil. 

Srdečně zveme všechny spoluobčany, příznivce dechové hudby, pěkných písniček a tance 

 

Myslivecký dětský den 

Po čtyřleté odmlce přešel štafetový kolík 

dětského dne na MS Jizera. Dětský den proběhl 

28.5.2017 v mysliveckém areálu v Kocánkách.  

Pro děti byla připravena naučná stezka 

zaměřená na ochranu přírody, pohyb, šikovnost 

a znalosti o zvířatech a rostlinách rostoucí 

v okolí Benešova. Bylo připraveno 

12 stanovišť, které byly umístěny v lese. 

Jelikož bylo teplé a slunečné počasí, tak ve 

stínu lesa bylo velice příjemně.  

Děti si mohly vyzkoušet krmení zvěře, ruský 

kuželník, střelbu ze vzduchovky, házení do 

prasátek, soutěž v přenášení kaštanů. 

Dozvěděly se informace o sokolnictví, 

loveckých psech, rostlinách a určit co do lesa 

nepatří (černá skládka). Po ukončení naučné 

stezky si děti vyzvedly limonádu a párek, který 

si mohly samy opéct na ohni. 

Václav Špiroch, MS Jizera 
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Den Země – úklid obce 

Jelikož jsou spolky v naší obci aktivní (což je 

více než dobře) a kalendář se nedá nafouknout, 

tak letošní úklid obce proběhl netradičně na 

velký pátek 14.4.2017.  

Za slunného jarního dne se sešlo 13 dětí 

s doprovodem a zástupci MS. Děti utvořily 

malé skupinky, na které dohlížel minimálně 

jeden dospělý, vyfasovaly pytle, rukavice, 

tatranku, pitíčko a bezpečnostní vestu. Takto 

vyzbrojeni jsme se rozešli do terénu. 

Na vzdálená místa byly sběrači odvezeni.  

Každá skupina měla určen úsek a naplněné 

pytle čekaly u silnice, kde byly okamžitě 

naloženy na obecní automobil a odvezeny na 

skládku do Košťálova. Pro členy Mysliveckého 

sdružení byl určen úsek od Hradišťat do Babího 

a následně do Podolí, aby děti nechodily po 

frekventované silnici. Jako každoročně se 

posbíral odpad, který naplnil Avii.  

Chtěl bych tímto poděkovat hlavně dětem: 

Hochmanová Kateřina, Cellerová Anna, 

Čonka Jan, Čonka Denis, Dohnalová Anna, 

Špiroch Matěj, Mičulka Víťa, Reichlová 

Viktorie, Reichlová Rozárka, Litenová 

Kateřina, Novák Martin, Lukešová Marie, 

Pospíšilová Barbora. Poděkování patří 

i základní škole a školce v Benešově a 

Waldorfské škole v Semilech, bez kterých by 

tato akce neměla takový úspěch.  

KŽP děkuje všem zúčastněním. 

Za KŽP Václav Špiroch (komise  

životního prostředí) 
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Čarodějnice 

Již pravidelně, na svátek všech čarodějnic 

pořádali benešovští hasiči ve svém areálu 

v Podolí jejich oslavu. Počasí jim přálo, a tak 

nic nebránilo v tom, aby si poslední dubnový 

den všichni užili.  

Letošní čarodějnice vyšly na neděli, a tak se 

začínalo už v 17,30 hodin dílničkou pro 

všechny šikuly. Děti si zde mohly vyrobit 

masku čarodějky nebo čaroděje a strašidelného 

pavoučka. Kulturní program byl opět bohatý.  

Nechybělo taneční vystoupení dětí „Panna 

v trávě stojí“ ze základní školy z Benešova pod 

vedením paní Kulichové. Tanečního vystoupení 

z řad hasičů se letos ujala „nová generace“ 

a nastoupilo nám sedm trpaslíků s krásnou 

Sněhurkou v čele.  

Samozřejmě se také nezapomnělo odměnit 

benešovské děti za jejich krásné obrázky, které 

byly součástí čarodějné výzdoby. A ocenit 

všechny kdo přišel v masce čarodějnice.  

Po setmění jsme shlédly krásný ohňostroj, 

který už je nedílnou součástí benešovského 

pálení čarodějnic a kulturní večer nám uzavřela 

Sněhurka se Šmudlou, když zapálili vatru. 

Benešovské pálení čarodějnic má spoustu tradic 

a mezi jednu z nich patří i krkonošské sejkory, 

které jsme v průběhu večera mohli ochutnávat.  

Za SDH Benešov u Semil bych touto cestou 

chtěla poděkovat všem, co se na pořádání 

účastnili a těm, co nás přišli podpořit, 

a doufám, že i za rok se na pálení čarodějnic 

potkáme.  

Vlachová Veronika, SDH Benešov 
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Pozvánky 
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Vláďovy tipy 

Hovězí žebra pečená přes noc, marinovaná v hrubozrnné hořčici 

Že je hovězí žebro jen polévkovou záležitostí? Vůbec ne! Z velmi levného masa, lze vykouzlit 

výborný oběd. A navíc se „dělá“ sám, zatímco my vesele spíme. :-) Nad krásně masitými žebry jsem 

zajásal, při přípravě Boršče, a řekl jsem si, že je zkusím využít i jako „hlavní chod“. Nejvíce práce nám 

dá výběr pěkných, zhruba stejně velkých kousků. Měla by mít celistvou kost (už jsem se setkal i s tím, 

že je řežou, jak je napadne, tedy i v půli kosti), a na ní libové nebo jen lehce prorostlé maso, vysoké 

alespoň 4 cm. Když se spolehlivému řezníkovi předem řekne, určitě vybere ta správná. 

Do očištěných a osušených žeber vetřeme marinádu připravenou smícháním 2 lžic medu, 3 lžic 

celozrnné hořčice (použil jsem tradiční francouzskou Maille), 3 lžic olivového oleje a 3 lžic vinného 

octa (množství marinády postačí na cca 4 ks). Žebra vložíme do vhodné nádoby, přikryjeme 

potravinovou fólií nebo vzduchotěsným víkem, a v nejchladnější části lednice necháme 2 dny 

marinovat. Poté marinádu z žeber seškrábneme – ale nevyhazujeme, žebra osušíme (neomývat), 

a zprudka opečeme ze všech stran na oleji do zlato-červena. Do vyšší zapékací mísy s víkem nebo 

třeba litinového hrnce vložíme větší mrkev a cibuli pokrájené na větší kostky, přihodíme 4 bobkové 

listy, několik kuliček pepře, a na tuto „podestýlku“ položíme opečená a osolená žebra kostí dolů, 

přilijeme zbylou marinádu, a zlehka (cca 1 cm ode dna) podlijeme vývarem nebo vodou. Přiklopíme 

poklicí, okolo pořádně utěsníme alobalem, aby neunikala žádná pára, a vložíme do trouby vyhřáté na 

100 °C na 10 hodin, nejlépe přes noc. Žebra se tak budou brasírovat – čili pomalu dusit ve vývaru 

i v páře. Výsledkem bude krásně měkké, šťavnaté maso, se spoustou šťávy, kterou pustila i zelenina. 

Ráno žebra vyjmeme, uložíme na teplém místě, výpek přecedíme (nepasírujeme – ono by to ani nešlo, 

protože zelenina nebude rozvařená), sebereme z něj tuk, přidáme asi lžíci celozrnné hořčice, a svaříme 

na polovinu objemu. Dochutíme solí a pepřem, případně trochou medu (výsledek by měl být jemně 

sladkokyselý). Nejlépe chutnají s bramborovou kaší, přelitá silnou omáčkou.  

Banánový dort s kokosem 

Ingredience: 2 kelímky zakysané smetany, 4 velké banány, 2 plechovky kokosového mléka (165ml), 
2 balíčky vanilkového cukru, 1 lžička sušené pomerančové kůry, 2 balíčky piškotů, strouhaný kokos. 

Na ozdobu: marcipánové kytičky. Podle potřeby: želatina v plátcích 

Postup přípravy receptu: Dortovou formu vyložíme piškoty (2 vrstvy na sebe). Kokosové mléko 

necháme rozpustit ve vodní lázni, pokud je příliš tuhé. Dáme ho do mixéru společně s banány 

a rozmixujeme dohladka. V misce vymícháme smetanu s vanilkovým cukrem a vmícháme banánovo-

kokosové pyré. Přimícháme sušenou pomerančovou kůru. Aby nám krém dobře ztuhl, můžeme 

přimíchat i trochu rozpuštěné želatiny. Směs vlijeme opatrně na piškoty, abychom neporušili základ. 

Poklademe další vrstvu piškotů a zasypeme kokosem. Želatinu necháme rozpustit a vršek dortu jí 

zalijeme. Opět posypeme kokosem. Na závěr ozdobíme a necháme v lednici dobře zatuhnout. 

Osvěžující jahodový nápoj s bazalkou 

Ingredience: 250 g jahod, 4 lžíce cukru, 4 lžíce citronové šťávy, 1 litr perlivé minerálky, bazalka. 

Postup přípravy: Omyté jahody dáme do mixéru. Cukr rozpustíme v citronové šťávě a přidáme do 

mixéru. Umixujeme. Bazalku nakrájíme, posypeme cukrem a rozetřeme. Jahodovou drť a bazalku 

Rodella do vyšších sklenic a doplníme minerálkou. Podáváme ihned, s ledem. 


