
Obec založil Beneš z Vartenberka
v polovině 13. století jako lesní ves
ZUZANA KOULOVÁ

Benešov u Semil/ Obec se
rozkládá na jižním svahu
Benešovského vrchu, z ně-
hož je pěkný pohled na hře-
beny Krkonoš, Ještěd, Tá-
bor, Kozákov a Kumburk.

První písemná zmínka o
obci pochází z roku 1411, ves
patřila k semilskému pan-
ství. Beneš z Vartenberka ji
ale založil už ve druhé polo-
vině 13. století, a to jako les-
ní lánovou ves.

Jak uvádějí webové
stránky obce, místní název
Hrad a Hradiště a také blíz-
kost několika Strážníků,

které chránily zemské stez-
ky, upozorňují na možnost
mnohem staršího slovan-
ského osídlení.

V Benešově najdeme ně-
kolik roubených domů pod-
krkonošského typu s půvab-
nými vyřezávanými lomeni-
cemi. Domy pocházejí z prv-
ní poloviny 19. století a stojí
ve střední části obce.

O průmyslový charakter
Benešova u Semil se nejvíce
zasloužily bavlnářské pod-
niky Františka Matouše a
Josefa V. Hyblera. Na sním-
ku Hyblerova přádelna na
Hradišťatech, a to nedlouho
po svém dokončení v roce
1896. Foto: Státní archiv Semily

Starosta Benešova u Semil Dalibor Lampa:

Chceme především udržet základní
školu a opravit zdejší silnice
O tom, jak se žije v Benešově u Semil,
a co všechno chystá obec do budoucna?
ZUZANA KOULOVÁ

Na to se v rozhovoru Deník
ptal starosty Dalibora Lampy.

Jaké největší investiční akce se v
následujících letech v obci chystají a
co je prioritou pro zdejší obecní
úřad?

Prioritou je pro nás udrže-
ní základní školy – malotříd-
ky. Bez školy končíme jako
obec a ztratí se jakákoliv in-
tegrita. Bojujeme tvrdě, za-
tím to vypadá, že bychom to
mohli ještě nějaký rok ustát.
Porodnost se teď zlepšila, ale
Semily jsou blízko.

Podobný problém řeší v mnoha ob-
cích. Je to tím, že je dětí málo, nebo
tím, že je rodiče vozí do města, pro-
tože tam pracují? Prý také rodiče
nevěří malotřídkám a jejich schop-
nosti vzdělávat...

Já s tím mohu jen souhla-
sit. Ve městech v první třídě
bývá 27 dětí, jsou vystaveny
vlivu starších a špatné pří-
klady táhnou. My máme zku-
šenost takovou, že děti, které
odcházejí odtud do Semil,
jsou ve většině případů velice
dobře připraveny a ředitelé a
kantoři říkají, že jsou dokon-
ce připraveny lépe, než větši-
na dětí ze třicetičlenného ko-
lektivu.
Kolik dětí je ve zdejší třídě?

Dohromady máme ve dvou
dvoutřídkách 36 žáků. Máme
i poměrně zkušený kolektiv
pedagogů a ten se jim může
lépe věnovat, když je dětí ve
třídě méně. Mrzí nás, že to
místní rodiče ani nezkusí a
rovnou od první třídy dají dě-
ti do školy Semil. Bohužel
nejsme schopni jim poskyt-
nou nadstavbu, nemáme tu
kroužky, jako například
housle. S tím musí do Semil a
pak je výhodnější, když rodi-
če pracují tam, aby tam také
děti chodily do školy. Ale
družinu máme otevřenou do
čtyř odpoledne.

Co je další prioritou pro Benešov?
Priority budeme stanovo-

vat ke konci roku. Pochopi-
telně to jsou opravy silnic, ty
musíme dořešit. Co se týče
infrastruktury, tak se tu za
posledních deset let udělal
pořádný kus práce na vodo-
vodním řadu. Máme dvě čis-
tírny odpadních vod, skoro
polovinu obce máme napoje-
nou na vlastní čističky. Do
budoucna budeme muset od-
kanalizovat i zbytek, protože
Evropská unie to podle mne
bude chtít i u malých obcí.
Co podle starosty zdejší obyvatele
nejvíce trápí, nebo co jim zde chybí?

Každé věkové skupině lidí
něco chybí. Mládeži určitě
místo, kde by se konaly dis-
kotéky, nebo něco podobné-
ho. Místo jsme měli, ale maji-
tel hospody se nedohodl s
obecním úřadem ohledně
ohlašovací povinnosti. Na-
konec je hospoda zavřená a
nic tu není. Hasiči a další
spolky uspořádají zábavu
alespoň v létě.

Pro starší tu chybí interne-
tové připojení. Kabelovka se
tu dělala v devadesátých le-

tech, takže nemáme dost vy-
bavení, abychom ho rozvedli
do každého domu. Pokud bu-
dou zdejší obyvatelé chtít,
působí tu firmy, které jim in-
ternet zapojí přes námi po-
skytnutý stožár. Na to jsme
také žádali o dotaci, ale neu-
spěli jsme.
Znamená to, že kdo si bude chtít po-
řídit internet, dojde na úřad, domlu-
ví se a nechá si ho zapojit?

Ano, přesně tak. Střední
generaci v obci v současné

době chybí dostupná hospo-
da. Jednu máme, je dokonce
nekuřácká, ale pro některé
obyvatelé je daleko.

Starší generaci v Benešově
chybí určitě obchod. Konku-
renční markety ničí malé
prodejce, kteří dostanou zbo-
ží od výrobce dráž, než oni.
Paradoxně jim za to, proč to
mají tak drahé, pak vyčiní
obyvatelé. A určitě nás trápí i
nezaměstnanost. Zde je vidět
odchod mladých kvalifiko-
vaných lidí do Prahy, Liber-
ce nebo Hradce Králové. Z
přehledů pracovního úřadu
vychází, že jsme na tom z obcí
nejhůře.
Zmínil jste nový územní plán. Mohou
se obyvatelé k jeho podobě vyjádřit

a budou v něm k dispozici pozemky
ke stavění?

Pozemky už byly ve stáva-
jícím plánu. Udělali jsme ši-
rokou kampaň, aby obyvatelé
věděli, co se schvaluje. Do
prvního července mohou při-
jít a říci, co se jim nelíbí a oni
opravdu chodí. Co se týče
stavění, zájem je, ale jak to
dopadne, nikdo neví. Chtěl
bych, aby se dalo stavět na ce-
lém zastavitelném území ob-
ce. Je tu ale několik limit:
fond ochrany půdy, životní
prostředí, natura, biokoridor,
záplavové území a další. Je
třeba ještě dále jednat. Naší
snahou je, bylo vhodné k za-
stavění maximální množství
půdy.

DALIBOR LAMPA. Starosta stojí v čele obce už třetí volební období. Prio-
ritou je pro něj udržet základní školu. Foto: Deník/ Zuzana Koulová

„Děti z naší malotřídky
jsou většinou připraveny
lépe, než děti z větších
škol. Říkají nám to
kantoři a ředitelé.“
starosta Dalibor Lampa

Do obce se sjedou rodáci i přátelé

Benešov u Semil/ Co znamená mít v současné době do-
mov? Místo, kam se rádi vracíme. Pro zdejší rodáky je
to určitě Benešov u Semil, zdejší milí obyvatelé a jeho
malebná poloha. Proto se sem vydají na víkendový
Sjezd rodáků a přátel. Akci pořádají zdejší spolky spo-
lu s obecním úřadem. Je připraven zajímavý a vskutku
bohatý program plný kulturních, sportovních a spole-
čenských akcí, jejichž program naleznete v infobloku
pod tímto článkem. „Vítáni jsou nejen ti, jimž Benešov
byl, je nebo bude domovem, ale i ti, kteří mají naši obec
jednoduše rádi,“ řekl starosta obce Dalibor Lampa.
Sjezd se koná od 19. do 21. června. (zuz)

Program Sjezdu rodáků a přátel
Benešova u Semil:

Pátek 19. června
j 20.00 Country večer – skupina „Johny Walker Band“
sportovní areál

Sobota 20. června
j 8.00 - 12.00 „Pojďte s námi do školy“ – prohlídky školy od sklepa až

po půdu. Pro všechny, kteří chtějí zavzpomínat na školní léta v Benešově –
ZŠ Benešov

j 9.00 Volejbalový miniturnaj na hřišti – sportovní areál
j 9.30 Slavnostní schůze SDH u příležitosti založení sboru – zasedací

místnost SDH

akce přístupné od 10 do 17 hodin:
j Fotografie z historie Benešova - videoprojekce (Ilja Todorov) – restaurace
„Podmošnou“
j Výstava obrazů malíře Františka Kousala – kabiny sportovní areál
j Výstava fotografií z Benešova a okolí (Zdeněk Sucharda) – kabiny spor-
tovní areál
j Výstava prací – Patchwork (ing. Martincová a spol.) – divadélko OÚ
j Výstava kresleného humoru „Čmáranice“ od Miroslava Prokeše – zasedací
místnost OÚ
j Vycházka po Benešově s výkladem o historii s Mgr. Lenkou Holubičkovou
(možnost zakoupení knihy „Místopis obce Benešov u Semil„) – ve sportovním
areálu

j 13.30- 15.00 Dětský den na hřišti – sportovní areál
j 15.00 Vystoupení mažoretek – sportovní areál
j 15.15 Slavnostní zahájení a přivítání hostů starostou obce –

sportovní areál
j 15.30 - 17.00 Ukázka lidových řemesel (drátkování, košíkářství, práce

se dřevem, předení na kolovratu) – sportovní areál
j 16.00 Hudební produkce Pavel Matějka (swing, jazz …) – spor-

tovní areál
j 17.00 V průběhu hudební produkce se uskuteční kulturní vy-

stoupení „ Divadelní čarodějný rej“ - děti, ženy i muži. Akci připravili „Be-
nešáci Benešákům“ (Jizeran a SDH pod vedením paní Kučerové) – spor-
tovní areál

j 20.00 Večer s harmonikou (Petr Ochman) – restaurace
„Podmošnou„

j 20.30 Taneční zábava, hraje skupina Soumrak z Jilemnice –
areál SDH v Podolí

Neděle 21. června
j 9.00 Soutěž družstev mladých hasičů v požárním sportu – areál SDH v

Podolí
j 9.00 Ukázka dobové i moderní požární techniky – areál SDH v Podolí
j 10.00 - 15.00 Výstava obrazů malíře Františka Kousala – kabiny spor-

tovní areál
j 10.00 - 15.00 Výstava fotografií z Benešova a okolí (Zdeněk Suchar-

da) – kabiny sportovní areál
j 10.00 - 15.00 Výstava prací – Patchwork (ing. Martincová a spol.) –

divadélko OÚ
j 10.00 - 15.00 Výstava kresleného humoru „Čmáranice“ od Miroslava

Prokeše – zasedací místnost OÚ
j 13.30 Odpoledne s Krkonošskou dechovkou za řízení Josefa

Ulricha k poslechu i tanci – areál SDH v Podolí

kPo celou dobu konání sjezdu rodáků je možnost občerstvení:
m Teplá jídla v restauraci „Podmošnou„ u Michala Špirocha (během soboty

bude probíhat videoprojekce fotografií z historie Benešova, kterou při-
pravil pan Ilja Todorov).

m Ve sportovním areálu připravují v sobotu od 10.00 - 21.00 drobné občer-
stvení členové Mysliveckého sdružení Jizera Semily (srnčí guláš a podob-
ně). – sportovní areál

m Od soboty 12.00 po celou dobu sjezdu zajištěno občerstvení také v areálu
Podolí.

ROZHOVOR

HISTORICKÁ FAKTA BENEŠOVA U SEMIL V KOSTCE:
j nejstarší selské usedlosti byly postaveny ve střední části vesnice nad původní obecní cestou. Něko-
lik roubených domů podkrkonošského typu z 1. poloviny 19. století s půvabnými vyřezávanými lo-
menicemi dodnes v obci stojí
j nejvýznamnější památkou je kamenný kříž z roku 1788 s reliéfem Piety na podstavci
j mezi kulturní památky patří i pomník Mistra Jana Husa z roku 1901 od akademického sochaře
Aloise Khuna z Votic
j na kraji obce se nachází zajímavá technická památka - dřevěný krytý věšadlový most přes řeku Ji-
zeru z roku 1922
j roku 1907 byla zahájena stavba nové školy – dokončena byla v roce 1909 (na podzim to bude 100 let)
j v roce 1920 byla zřízena knihovna, která tu nepřetržitě funguje dosud
j divadelní spolek Jizeran byl založen v roce 1869 a v činnosti pokračuje i nyní
j Sbor dobrovolných hasičů funguje rovněž bez přerušení (od roku 1884)
j počátky organizované tělovýchovy v obci spadají do roku 1892, kdy zde byl založen Sokol
j v roce 1930 Sokol zakoupil loutkové divadlo. S těmito loutkami se tu pro děti hraje několik před-
stavení ročně i dnes (to se najde málokde)
j v dubnu 2007 byla obci udělena vlajka a znak: modré břevno vyjadřuje řeku Jizeru, modrá lvice na
zlatém poli rod Markvarticů a spodní zlatočervená část rod pánů z Vartenberka, kteří stáli u zrodu
obce

Střihání pásky při posledním sjezdu. Foto: archiv OÚ
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