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4. října 2010

v pondělí 11. října v 19 hodin

Restaurace Slunce
Přijďte se seznámit se všemi
kandidáty ještě před volbami.
Vyslechněte si názory
volebních seskupení, pomůţe
vám to zodpovědně zvolit své
zástupce.
Na setkání s vámi se těší
zástupci všech volebních
seskupení!

V tomto čísle BN najdete:
 Předvolební setkání
 Benešovští hasiči
 Letní lyţařovo trápení
 Volby - kandidáti
 Plánované akce
 Zprávy ze školy
 Spanilá jízda

Příští číslo BN vyjde
20. prosince 2010
***
Uzávěrka
13. prosince 2010
Benešovské noviny

Jak jsem v minulém čísle informoval, v měsíci červnu
proběhla v našem areálu v Podolí beseda s dětmi
s ukázkou hasičské techniky. Dětem jsme poděkovali za
velmi krásné výkresy s poţární tématikou, za které byly i
odměněny. Na děti z místní školy a školky čekalo
zajímavé dopoledne, kde se mohly blíţe seznámit
s hasičskou technikou, zasoutěţit si a opéci buřty.
Pokračování na str. 2
1
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Mezi další větší akce našeho spolku patřila bezesporu návštěva Semilské poutě, kde jsme
nemohli chybět s naším „sejkorákem“. Tento červnový víkend nám počasí velmi přálo, a proto
se hodně našich hostů přišlo ochladit a občerstvit do „Zeleného stánku“ na Staropramen.
V letních měsících byl opět provozován kemp v Podolí, kde nás navštívilo mnoho lidí
z nejrůznějších koutů republiky i místních obyvatel, kteří si přišli navečer třeba jen na chvilku
posedět a odpočinout si od všedních starostí.
V srpnu zasáhla Liberecký kraj děsivá povodeň. I členové SDH Benešov u Semil přiloţili ruku
k dílu a pomáhali při odstraňování škod způsobených touto povodní. Tímto moc děkujeme!
V neděli 5. září proběhla v areálu hasičská soutěţ s názvem „O pohár Boba a Bobka“. Přijelo
k nám pár desítek soutěţních druţstev z okolních sborů. Chlapci se umístili na krásném 11.
místě. Ale naše děvčata musím opět pochválit. Získala totiţ prvenství s časem 17:96 a spolu
s medailemi a pohárem si odnesla i dort.
A kdyţ mluvím o soutěţích ani naši nejmenší nezůstali pozadu a navštívili hasičskou soutěţ
v Libuni, která se konala o čtrnáct dní později. Skončili na pěkném 7. místě a celkově se
v Soptíkově poháru umístili na 7. místě. Tímto všem ze soutěţních druţstev děkujeme!
Druhý víkend v září se uskutečnil Semilský Pecen, kde se mnoho našich členů podílelo na
občerstvení tentokráte jiţ na dvou sejkorákách. Bohuţel na další skvělé „benešovské Sejkory“
si budete muset počkat aţ do příštího roku. 
18. září naši hasiči nezapomněli ani na starší spoluobčany a uspořádali společně s obcí
posezení s dechovkou, která proběhla kde jinde neţ v areálu Podolí. K tanci a poslechu hrála
Krkonošská dechovka pod vedením Josefa Ulricha. I kdyţ slunce svítilo a hudba krásně hrála,
byla zde velmi malá účast. Ale kdo se této akce zúčastnil, nelitoval. Ba dokonce si i pochvaloval
vystoupení kapely.
Na měsíc říjen jsou plánovány volby do místního zastupitelstva obce. Na kandidátní listině č. 3
za SDH Benešov u Semil je15 kandidátů. Věřím ve Vaši hojnou účast a rozvahu při těchto
volbách konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010.
Šťastnou ruku při volbách přeje
Pavel Bachtík, SDH Benešov u Semil

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
A ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ

9. 10.
16. 10.
říjen
říjen
říjen

Benešovská 8
Benešovský maratón a
půlmaratón Pojizeřím
Zájezd do vinného sklípku
Spanilá jízda do vrchu
Tajný výlet rodičů s dětmi
Zakončení turistické sezóny
Podzimní část hry Plamen

27. 11.
listopad

Valná hromada SDH
Rozsvícení vánočního stromku

26. 12.

Na Štěpána na Štěpánku
(Memoriál K. Kobra)
Zájezd do divadla ve Vysokém n. J.
Turnaj v šachu a dámě
Výroční schůze KČT
Předvánoční prodejní výstava

2. 10.
9. 10.

26. 12.
26. 12.
27. 12.
prosinec
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Olga Matěchová

18.10.

85 let

Stanislav Matěcha 26.10.

70 let

Helena Leberová

12.11.

83 let

Josef Hladík

20.12.

88 let

Nabídka sportovních aktivit
ve školní tělocvičně

2

Cvičení ţen se koná kaţdé
pondělí (18 – 19:30 hod.) a
čtvrtek (18:30 – 20 hod.).
Na viděnou se těší Jitka Lampová.
ŘÍJEN 2010

Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou volby do zastupitelstva obce. V Benešově u Semil
můţete volit jednu ze tří kandidátních listin – č. 1 TJ Benešov u Semil, č. 2 Česká strana
sociálně demokratická a č. 3 SDH Benešov u Semil.
Číslo kandidátní listiny: 1
Kandidátní listina: TJ Benešov u Semil
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrh. Politická
věk strana přísluš.

Povolání

Bydliště

1 Lampa Dalibor

53 NK

BEZPP

technik výroby

Benešov u Semil

2 Lukeš Jiří Ing.

38 NK

BEZPP

projektový
manager

Benešov u Semil

3 Hylmar Jan Ing.

45 NK

BEZPP

konstruktér

Benešov u Semil

4 Morávková Anna Mgr.

62 NK

BEZPP

učitelka ZŠ

Benešov u Semil

5 Müllerová Dana Mgr.

51 NK

BEZPP

učitelka ZŠ

Benešov u Semil

6 Špiroch Václav

38 NK

BEZPP

technik provozu

Benešov u Semil

7 Lukeš Jiří Ing.

64 NK

BEZPP

finanční manager

Benešov u Semil

8 Kovář Petr Ing.

57 NK

BEZPP

výrobní manager

Benešov u Semil

9 Klimeš Petr

43 NK

BEZPP

ţivnostník

Benešov u Semil

10 Šidlichovská Ivana Ing.

35 NK

BEZPP

dispečer výroby

Benešov u Semil

11 Kučera Miroslav

51 NK

BEZPP

jednatel firmy

Benešov u Semil

12 Dolenský Vladimír

61 NK

BEZPP

obchodní manager Benešov u Semil

13 Bělka Jaroslav

46 NK

BEZPP

technik elektro

14 Runátová Radana

48 NK

BEZPP

obchodní manager Benešov u Semil

15 Novák Jaroslav

46 NK

BEZPP

výpravčí

Benešov u Semil
Benešov u Semil

Číslo kandidátní listiny: 2
Kandidátní listina: Česká strana sociálně demokratická
Navrh. Politická
strana přísluš.

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

Povolání

Bydliště

věk

1 Frencl Milan

32 ČSSD

ČSSD

podnikatel

Benešov u Semil

2 Váňová Vladimíra

43 ČSSD

BEZPP

prodavačka

Benešov u Semil

3 Havránková Kamila

32 ČSSD

BEZPP

prodavačka

Benešov u Semil

4 Frenclová Lucie

30 ČSSD

ČSSD

na MD

Benešov u Semil

Benešovské noviny
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Číslo kandidátní listiny: 3
Kandidátní listina: SDH Benešov u Semil
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrh. Politická
věk strana přísluš.

Povolání

Bydliště

1 Menšík Zdeněk

44 NK

BEZPP

ţivnostník, brusič
nástrojů

Benešov u Semil

2 Plecháč Vladimír

43 NK

BEZPP

ţivnostník, truhlář

Benešov u Semil

3 Menšíková Michaela

42 NK

BEZPP

archivářka

Benešov u Semil

4 Kučera Zdeněk MUDr.

41 NK

BEZPP

lékař

Benešov u Semil

5 Václavík Luděk Ing.

43 NK

BEZPP

samostatný
konstruktér

Benešov u Semil

6 Bachtík Jaroslav

64 NK

BEZPP

důchodce

Benešov u Semil

7 Dyntr Jaroslav

37 NK

BEZPP

člen HZSLK - ÚO
Semily

Benešov u Semil

8 Bařinka Miloš

46 NK

BEZPP

elektromechanik

Benešov u Semil

9 Bachtík Pavel

38 NK

BEZPP

člen HZSLK - ÚO
Semily

Benešov u Semil

10 Rypl Pavel

38 NK

BEZPP

programátor

Benešov u Semil

11 Bís Ladislav Ing.

40 NK

BEZPP

vedoucí výroby

Benešov u Semil

12 Bachtík Josef

40 NK

BEZPP

obsluha CNC
stroje

Benešov u Semil

13 Mihok Ivan

45 NK

BEZPP

brusič skla

Příšovice

14 Houha Jaroslav

32 NK

BEZPP

technolog

Benešov u Semil

15 Matura Ladislav

36 NK

BEZPP

řidič

Benešov u Semil

Pozvánka na Benešovskou osmičku
V sobotu 2. října proběhne ve sportovním areálu již 38. ročník přespolního běhu
Benešovská osmička.
Start děti a žactvo:
Start dospělí a dorost:

ve 13,30 hodin
v 15,00 hodin

Přihlásit se je moţné od 12,30 ve sportovním areálu.




Děti čekají tratě od 50 do 1000 metrů na asfaltové Hořeňačce, dospělí a dorost na
tratích 8000, resp. 2250 metrů zamíří do terénu (Podskalí, Kocánky).
Výsledky a fotografie ze závodu budou následně zveřejněny na nových stránkách
www.benesovusemil.cz.
Benešovská osmička je opět úvodním dílem Benešovské kombinace 2010/11.
V průběhu podzimu, zimy a jara v této soutěţi soupeří nejvšestrannější závodníci
v přespolním běhu, běhu na lyţích a duatlonu.

Pořadatelé z Tělovýchovné jednoty uvítají kaţdého pomocníka při zajištění závodu.
Pořadatelé a pomocníci nechť se hlásí od 12 do 13 hodin ve sportovním areálu (J. Lukeš).

Benešovské noviny
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V neděli 1. srpna 2010 v 9 hodin odstartovalo 13 závodníků ze hřiště TJ Sokol Benešov u
Semil. Jejich cílem byla mohyla Hanče a Vrbaty na Horních Mísečkách. V tomto dosud
nejpočetnějším startovním poli nechyběli dva místní závodníci (Jiří Hloušek a Roman Lukeš).
Velmi významná byla účast ţen (Blanky Paulů a Michaely Mikáskové). Dále závodili Pepa Vejnar,
Petr Nesvadba, Martin Cupák, Jan Šubrt ze Sytové, Ivo Havlíček (Lánov), Lukáš Dvořák (Kyje u
Jičína), Groh Stanislav (AC Vrchlabí), Jan Zahradník (SKI Vrchlabí) a na kolečkových lyţích
Zdeněk Palán (TJ Harrachov).
Tradiční účastník Pepa Hádek (běţel jiţ 7 ročníků) byl tentokrát pořadatelem a kameramanem.
Volba trati do cíle k Mohyle Hanče a Vrbaty je na kaţdém závodníkovi, tentokráte většina
běţela klasickou trasu přes Škodějov, Roprachtice, Horní Dušnici a Rezek, Zdeněk Palán na
kolečkových lyţích zvolil pojizerskou silnici, Roman Lukeš zvolil trasu přes Vysoké a Jabloneček.
Délka běhu je 27-32 km, náročnost je vzhledem k členitosti terénu a převýšení na úrovni
maratonu. Běh je částečně po silnici a částečně terénem.
Občerstvovací stanice: za Příkrým, odbočka na Zimrově, na Rezku zajišťoval obecní (SDH)
devítimístný Opel a téţ auto jednoho z běţců, jejichţ manţelky stihly občerstvit i většinu běţců na
Rezku bouda s vyuţitím domluvených „domestiků“ – většinou rodinných příslušníků či známých.
Na kole tentokrát jako domestik jel, pro Romana Jiří Lukeš ml., ale s ohledem na bolest v noze
Roman ve Vysokém vzdal. Většina běţců si nesla bidon či malý ruksak.
Do cíle si skoro všichni doběhli v dobré pohodě a spokojeni a to ještě většinu čekal 5 km seběh
k Jilemnické boudě, kde měli v doprovodném vozidle Opel věci na převlečení a občerstvení.
Servis a doprovod zajišťovali: Jan Martinec, Pepa Hádek s kamerou a Pavel Martinec. Bylo
zajištěno dovezení na kole od Jilemnické boudy (po zaparkování vozidla) v ruksaku k Vrbatově
boudě převlečení a občerstvení dle potřeb běţců. Návrat do Benešova byl ve 14 hod. Další servis
zajišťovali rodinní příslušníci závodníků.
Běh byl propagován v kabelové televizi na www stránkách i v místním tisku s nabídkou i pro lyţaře
a maratonce. Foto a výsledky z této akce jsou na www stránkách obce Benešov u Semil
www.benesovusemil.cz
Počasí bylo pro běh vyhovující (v niţších polohách aţ moc teplo) – jasno aţ polojasno 24 stupňů,
ve výšce od 800 m, svěţí vítr, teplota kolem 19 stupňů, velmi dobrá viditelnost
Výsledky:
1. Josef Vejnar SKI Vysoké …………
2:34:07 (nový traťový rekord)
2. Petr Nesvadba, SKI Vysoké………
2:34:07
3. Martin Cupák, SKI Vrchlabí………
2:39:26
4. Jiří Hloušek TJ Benešov…………..
2:59:38
5. Ivo Havlíček, Lánov, Krkonoše……
3:00:42
6 Jan Šubrt, Horní Sytová…………...
3:04:35
7. Lukáš Dvořák, Kyje u Jičína………
3:09:02
8. Stanislav Groh, AC Vrchlabí………
3:18:01
9. Blanka Paulů, Maratonstav Úpice 3:20:03
10. Michaela Mikásková, SKI Vrchlabí 3:20:03
11. Jan Zahradník SKI Vrchlabí…… 3:25:04
12. Roman Lukeš, TJ Benešov. …… doběhl do Vysokého, zdravotní problémy
13. Zdeněk Palán, TJ Harachov ………jel na kolečkových bruslích pojizerskou na Mísečky
Doprava: jako doprovodné vozidlo a pro svoz závodníků zpět do místa startu poskytla vozidlo obec
(SDH) – za vybraný příspěvek á 50,- Kč byla nakoupena nafta a občerstvení. K dispozici byla téţ voda
na umytí.
zapsal Ing. Jan Martinec, starosta TJ Sokol

Benešovské noviny
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Dne 1. září 2010 byl zahájen nový školní rok. Paní ředitelka Mgr. Anna Morávková odešla do
důchodu. Za její práci jí patří upřímné poděkování. Novým ředitelem se stal od 1. 7. 2010 Mgr.
Jaroslav Vávra ze Semil, jenţ v Benešově působil v letech 1979–1985.

Z dění na škole
O prázdninách byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské školce, zakoupily
se plachty na pískoviště. Byl přestěhován klavír z hostince a oba nástroje (škola, OÚ) p. Vít
Šobáň naladil.
9. září (setkání s rodiči): Nejdůleţitější informací pro rodiče byl fakt, ţe od příštího šk. roku
(2011/12) bude ve škole obnovena 5. třída, v minulosti zrušená, neboť tento ročník přičlenili ke
2. stupni.
13. září zahájil práci taneční krouţek, který vede Mgr. Ilja Kulichová. Krouţek v MŠ bude
přeloţen z pondělí na pátek (13 dětí), v pondělí pracuje s 10 ţáky ZŠ od 13,20 hod.
16. září proběhla 1. hodina nepovinného předmětu pohybové hry (ved. Mgr. Jitka Lampová).
17. září se zúčastnil 4. ročník výcviku na dopravním hřišti v Košťálově.
22. září navštívili ţáci 1. – 3. roč. a MŠ Myší pohádky (Naivní divadlo) v KC Golf Semily.
23. září děti ZŠ absolvovaly naučný výlet (Zlatá stezka Českého ráje – Turnov město,
Hlavatice, Valdštejn, Kopicův statek, Hrubá Skála, Sedmihorky – Karlovice). Cestovaly
autobusem i vlakem, panovalo nádherné počasí. Zhlédly skalní reliéfy i samotný Kopicův
statek. Nyní nás čeká zpracování celé cesty.
25. září vybojovala Anna Mifková zlatou medaili ve třídě Master Class (nultá kategorie)
v Ţelezném Brodě (step aerobic) a 26. 9. zlatou medaili v Mladé Boleslavi v soutěţi wellness
týmů v kat. benjamínci (děti do 8 let).
V září jsme se připravovali na operku Sněhurka (její premiéra se uskuteční 18. listopadu ve
škole od 15 hod.) a v jeho konci začneme s přípravou na hru Štědrej den v Krkonoších. Začali
jsme hrát na zobcové flétny. Vyšlo 1. číslo měsíčníku Školní časopis (10. 9.), kde rodiče najdou
všechny potřebné informace.
Přejme si, abychom byli všichni zdraví – děti, rodiče i zaměstnanci školy – a práce se nám
dařila.
Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy
Sokol Benešov a TJ Benešov u Semil Vás tímto zvou na jiţ tradiční
5. ročník SPANILÉ JÍZDY NEJEN NA KOLE
v délce cca 3.250 m, převýšení 250 m
Datum: sobota 16. října 2010
Start: ve 13.30 hodin
Čas si měří kaţdý sám, hlavně jde o účast a to i rodičů s dětmi a o uzavření letošní
cyklistické sezony.
Zároveň se vyhlašuje soutěž o nejpočetnější rodinnou účast – počítá se účast i
s kočárkem či jiná, podle pohádky „Chytrá Horákyně“
V cíli kaţdého čeká teplý čaj, drobné ceny a jistě i dobrý pocit ze zdolaného kopce.
V případě pěkného počasí a dle chuti bude následovat krátká či delší vyjížďka.

Benešovské noviny
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEMILY
Program Týdne knihoven v nově otevřené knihovně v Semilech:
 Sobota
 Pondělí
 Úterý
čtenáře
 Středa

2. října - 14. 00 – 17.00 hod. slavnostní otevření pro veřejnost a prohlídka celé knihovny
4. října - zahájení provozu ve všech odděleních
5. října - den pro maminky na MD s dětmi v dětském koutku oddělení pro dospělé
6. října - den pro handicapované – přivítáme vozíčkáře ze Sociálních služeb Semily a
děti z Domova Tereza Benešov
7.října - návštěva dětí mateřských škol;
odpoledne pro celou rodinu: v 15 hod. řešíme sudoku, pro odvážné i soutěž!
8.října - 16.30 – 17.00 autogramiáda spisovatele Michala Viewegha, po promítání
v kině beseda s autorem

 Čtvrtek
 Pátek

Každý den v tomto týdnu bude také možnost:
- bezplatného přihlášení nových čtenářů
- vrátit dlouhodobě vypůjčené knihy bez sankčních poplatků
- soutěží a her v dětském oddělení

KINO JITŘENKA – Tohle jste v Semilech ještě neviděli
...aneb české filmy, které nás za poslední dva roky neměly minout
Od 2. do 10. 10. uvidíte v Semilech přehlídku českých filmů, které zaznamenaly příznivý ohlas diváků
doma i v zahraničí. Všechny filmy nabízíme za 60,- Kč. (Román pro muţe bude stát 80,- Kč).
Film Tobruk v Semilech osobně uvede reţisér filmu Václav Marhoul a dramaturg filmu Jan Gogola.
Program přehlídky

Datum

Představení

Čas

02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.

Kawasakiho růže
Ženy v pokušení
Tobruk
Normal
Hlídač č. 47
Protektor
Román pro muže
(premiéra za účasti Michala Viewegha)
Román pro muže
Kuky se vrací
Kuky se vrací
Román pro muže

20.00
15.30, 17.30 a 20.00
17.30 a 20.00
17.30 a 20.00
17.30 a 20.00
17.30 a 20.00

08.10.
09.10.
09.10.
10.10.
10.10.

Benešovské noviny
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Uplynuly dva roky od posledního zájezdu benešovských turistů na zahraniční
cyklozájezd. Pro letošní rok padlo rozhodnutí na slunečnou a teplem prohřátou
francouzkou Provence. Ve spolupráci s CK Alpina s. r. o. jsme si objednali a nechali „ušít
na míru“ tento zájezd s tím, ţe naplníme celou jeho kapacitu. Po nespočetných
e-mailových a telefonických kontaktech nastal očekávaný den odjezdu. Psalo se 9. září a
v 19 hodin odjíţdíme v počtu 42 účastníků, vedoucího zájezdu, kuchaře a dvou řidičů na
desetidenní aktivní dovolenou. Po nočním přejezdu zastavujeme u jezera Bieler See ve
Švýcarsku. Na celodenní vyjíţďku v okolí jezera máme připraveno několik tras v délce
53 – 85 km. Ta delší vedla přes vrchol Chasseral (1607 m n. m.) s nádhernými rozhledy do
širokého okolí a z části oparem zahaleným vrcholem Mt. Blanc (4.807 m n. m.). Dlouhým
rychlým sjezdem zpět k autobusu, naloţit kola a nočním přejezdem do Francie.
Putováním římskou historií, teplem, levandulí a révou vonící krajinou začala jedna
z jeho mnoha krás - kaňon Ardéche. Po krátkém výjezdu následoval téměř 30 km sjezd
s výhledy do kaňonu s řekou, po které sjíţdělo na lodích nespočet vodáků. Se zastávkami
na mnoha vyhlídkových terasách jsme dojeli do St. Just a odtud busem do kempu. Zde
ubytování ve vlastních stanech nebo chatkách a dobrým sociálním zázemím.
V dalších dnech jsme projíţděli malebnými starobylými vesničkami, vinicemi
lemujícími místní silničky se zralými a sladkou šťávou naplněnými hrozny, které přímo
vybízely k ochutnání. Nikdo upatlaný od sladké šťávy si nestěţoval na jejich kvalitu; ale
opak byl pravdou. Lány jiţ sklizené levandule zanechaly jen několik zbytků květů, jakoby
čekaly na naši návštěvu a následné utrhnutí jako upomínku na návštěvu zdejšího kraje.
Program zájezdu neopomněl navštívit v dané oblasti takové zajímavosti jako Pont
du Gard – vápencový most, pohoří Malý a Velký Luberon, město Orange s prohlídkou
antického divadla a oblouku, návštěvu známé vinařské vesničky Chåteauneuf du Pape,
světoznámého „okrového“ Rousillonu, St. Rémy s antickými vykopávkami a pevností,
pohořím Alpille s kapličkou St. Sixte, mohutnou doposud neprozkoumanou vyvěračkou řeky
Sorgue, na jejímţ břehu se nacházel i náš kemp.
Bonbonkem na pomyslném cyklistickém dortu byl pro skupinu bojovných a
ctiţádostivých členů našeho zájezdu kultovní výjezd na horu Mont Ventoux (1912 m n. m.)
známou ze závodů Tour de France. Po 20 km stoupání s převýšením 1.500 m se nám
otevřel za jasného a bezvětrného počasí úchvatný pohled do širokého okolí. Co
následovalo po tom, se málokdy bude běţnému cyklistovi opakovat. 70 km dlouhý sjezd
zprvu lemovaný poli levandulí a níţe úrodnými vinicemi se zralými modrými, sladkou
šťávou naplněnými hrozny. Mezi těmito dvěma oblastmi jsme projíţděli oblastí kaňonu
Nesque, který skýtá úţasné pohledy do jeho nitra z výšky několika desítek metrů.
Toto zdaleka není vše, co Provence, domov mnoha básníků a malířů, nabízí a co
jsme projeli, mohli projet a zhlédnout, případně čeká na další naši návštěvu.
Loučíme se pro nás z části poznanou i nepoznanou krajinou, ale naplněni
nezapomenutelnými záţitky z krajiny vonící atmosférou dálek, tepla, historie a vůní
levandulí a vinic.
Jan Hubař
Benešovské noviny
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TJ Benešov u Semil srdečně zve
děti i dospělé, závodníky, pořadatele i diváky na

Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím
Jiţ potřiadvacáté odstartuje v sobotu 9. října v Benešově – Podmošnou silniční běh na
maratónské trati. Potřetí se na trať vydají běţci na půlmaratónskou distanci. Letošní ročník
závodu přináší některé změny, nové partnery a v neposlední řadě nový název - Xpower
Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím.
Také v případě maratónu přinášíme aktuální informace a novinky:
- Hlavními partnery jsou společnosti Motorland Bělá pod Bezdězem (poskytuje
zázemí a občerstvení na startu a v cíli) a Aminostar, s.r.o. (dárky pro startující,
občerstvení na trati a ceny pro nejlepší).
- Zázemí závodu pro pořadatele i závodníky je nově na parkovišti před Salewou, kde
budou pro tento účel postaveny velké stany a mobilní WC. V areálu závodu Hybler
zůstává prostor pro parkování automobilů.
- Společný start závodu pro obě tratě proběhne v 11,15 hodin. Předpokládaný doběh
vítězů 12:25 – 12:35 hod. (půlmaratón), resp. 13:50 – 14:00 hod. (maratón).
- Rádi bychom všechny – děti i dospělé, závodníky, pořadatele i diváky – co
nejsrdečněji pozvali na závod.
- Uvítáme kaţdého pomocníka při zajištění závodu. Pořadatelé a pomocníci nechť se
hlásí u J. Pikory nebo P. Hádka.
- Propozice
a
podrobné
informace
o
závodu
jsou
na
stránkách
www.benesovusemil.cz, kde budou po závodě zveřejněny výsledky a fotografie ze
závodu.
Upozornění pro obyvatele:
o Po dobu závodu, tzn. v sobotu 9. října bude omezen provoz na místní
komunikaci od parkoviště u Salewy kolem hostince Podmošnou.
o Ţádáme všechny obyvatele, aby nejpozději v pátek 8. října v 15 hodin uvolnili
parkoviště u Salewy, kde budou postaveny stany se zázemím pro závodníky.
o Příjezd ke garáţím u parkoviště bude zajištěn, ale v omezené míře.
o Respektujte, prosím pohyb závodníků a pořadatelů v prostoru startuj a cíle a
na trati závodu (Pojizerská silnice)
o
Na závěr malá tipovací soutěž
o Podaří se Jiřímu Čivrnému do třetice zopakovat stejný vítězný čas na
půlmaratónské trati (1:14:18)?
o Která distance přiláká více startujících (loni 79 maratón)?
o Překoná rok 2010 účastnický rekord (loni 127 běţců)
o Kolik domácích závodníků se objeví na startu obou závodů (loni 5x Benešov,
5x Semily)?

Benešovské noviny

9

ŘÍJEN 2010

Ingredience
600 g jablek
100 g hladké mouky
100 g moučkového cukru
4 vejce, mletá skořice, cukr krupice, máslo na vymazání formy
Postup
Jablka oloupeme, nakrájíme na plátky a rozloţíme je do máslem
vymazané
koláčové formy. Posypeme je mletou skořicí a cukrem krupice.
Z bílků a moučkového cukru ušleháme tuhy sníh, do kterého
vmícháme
ţloutky a hladkou mouku. Těsto nalijeme na jablka a upečeme.
Hotový koláč necháme téměř vychladnout. Potom ho posypeme
trochou
hladké mouky a obrátíme.

Ingredience
česnek 1 – 2, olej - 2 lţíce, sůl
cibule - 2 ks, kmín, sádlo - 1 lţíce
koriandr, houby - 700 g
hladká mouka - 1 lţíce
mletá sladká paprika - 1 lţička
mletý černý pepř
houbový bujon - 200 - 300 ml

Ingredience
150 g másla, 150 g cukru krupice
2 vejce, 200 ml kefíru
1 lţička mleté skořice
150 g polohrubé mouky
1 lţička jedlé sody
špetka soli, 200 g jablek

Postup
Houby očistíme a nakrájíme na kostičky. Cibuli
a česnek očistíme a nasekáme nadrobno.
V hrnci rozehřejeme olej a cibuli na něm
zpěníme. Přidáme houby, koření a vše dusíme
doměkka. Pak šťávu zaprášíme moukou.
Podle potřeby můţeme směs zředit vývarem.
Vše ještě chvilku povaříme.
Zatím si na horkém rozpuštěném sádle asi jen
10 vteřin opraţíme sladkou papriku a
vmícháme ji do směsi.
Takto připravený guláš podáváme s vařenou
rýţí nebo s pečivem.

drobenka:
80 g cukru krupice
1 lţička mleté skořice
50 g nasekaných ořechů
Postup
Změklé máslo utřeme s vejci, vmícháme
kefír,
skořici,
mouku,
sodu
a
sůl. Přidáme oloupaná a nastrouhaná
jablka.
Těsto nalijeme do formy vymazané máslem
a
vysypané
hrubou
moukou
a
posypeme ho připravenou drobenkou.
Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 40
minut.

Vychází v nákladu 350 výtisků,
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
e-mail: benesovus@seznam.cz, za redakci KKS .o)
Benešovské noviny

10

ŘÍJEN 2010

