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UKONČENÍ MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA
ZMĚNU č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
o změnu územního plánu), zároveň je tam
uveden i vzor pro vyplnění.

Upozorňujeme občany, že se blíží konec
lhůty pro podávání žádostí na změnu
Územního plánu Benešov u Semil, který
schválilo Zastupitelstvo obce Benešov
u Semil dne 23. září 2010.

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).

Po schválení Územního plánu Benešov u Semil
zároveň rozhodlo Zastupitelstvo obce, že
veškeré žádosti na změnu územního plánu
budou shromažďovány po dobu 5 let od
schválení územního plánu.
Lhůta pro podání žádostí na změnu
Územního plánu Benešov u Semil č. 2 bude
ukončena dne 30. září 2017.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na
Obecním úřadě Benešov u Semil nebo na
Městském úřadě Semily, oddělení územního
plánování.

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.

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.

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
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Zprávy ze školy
Škola v roce 2017/2018,
podpora z programu EU

•

Děti 1.-5. ročníku mohou navštěvovat
Taneční kroužek (vedoucí Mgr. Ilja
Kulichová, vždy v pátek od 12.15 hod.).

Základní školu navštěvuje 47 a mateřskou
školu 26 dětí.

•

Mgr. Jitka Menšíková, nová členka
pedagogického sboru, bude učit v 1.-2.
ročníku předmět s názvem Pracovní
činnosti (tedy dřívější „ruční práce“).
Pomůže také s nápravou řeči dětí MŠ i ZŠ.

•

Ing. Michal Matura bude dále působit jako
asistent pedagoga na ZŠ (3.,4. a 5. ročník),

•

Mgr. Jitka Menšíková pak jako asistentka
pedagoga v MŠ.

•

1. a 2. ročník – 19 žáků (tř. uč. Mgr. Jitka
Lampová ČJ, M, Prv v 1. a 2. roč., Prv ve
3. roč., Pohybové hry v 1. – 5. roč.),

•

3. až 5. ročník 28 dětí (tř. uč. Mgr. Jaroslav
Vávra, řed. školy, ČJ, M, HV ve 3. -5. roč.,
HV v 1. – 2. roč.).

•

•

Nadále u nás budou učit Ing. Michal
Matura (10 hodin – AJ 3.-5. roč., Vl 4.– 5.
roč., TV v 1. a 2. roč.) a Ing. Jiří Čapka (Př
4.–5. roč., Informatika – 5. roč.).

Školní rok 2017/2018 jsme zahájili v pondělí
4. září 2017 v 8 hod. Po přivítání prvňáčků děti
zhlédly od 9 hod. pohádku „O Ježíškovi“
ve školním „Divadle Za komínem“ (půda
školy, hrál Miroslav Los z libereckého Divadla
Na Cestě).

Paní vych. Jana Zajícová bude učit PČ a
VV (VV v 1.-5. roč., PČ ve 3.-5. roč.).

Benešovské noviny
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•

Slavnost včetně krátkého šotu z pohádky
natáčel p. Ladislav Kroupa a můžete se na ni
podívat na stránkách obce.

Máme pohromadě pět Knih o škole z let
2010 až 2015.

Organizace školního roku

Projekt je financován z programu EU „Peníze
školám“. (OP VVV, číslo výzvy: 02_16_022,
reg. čís.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006114.
Název projektu: Personální podpora Základní škola a Mateřská škola Benešov
u Semil, příspěvková organizace. Číslo
jednací projektu: MSMT-16320/2017. Finanční
částkou bude ve školním roce 2017/2018
podpořena 20 hodinami asistence v mateřské
škole, ale také v základní škole.)

2017/2018

Práce na škole o prázdninách

•

Státní svátek: 28. září (čtvrtek), 29. září –
pátek, ředitelské volno pro děti ZŠ).

•

Podzimní prázdniny: 26. – 29. října (čtvrtek
až neděle 2017).

•

Státní svátek: 17. listopadu (pátek) 2017.

•

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017
(sobota) – 2. ledna 2018 (úterý). Výuka od
3. ledna 2018 (středa).

•

1. pololetí končí ve středu 31. ledna 2018.
Pololetní prázdniny (1 den): pátek 2. února
2018.

•

Jarní prázdniny: 24. února (sobota) –
4. března 2018 (neděle).

•

Velikonoční prázdniny: 29. března (čtvrtek)
– 2. dubna 2018 (pondělí). Do školy žáci
nastoupí v úterý 3. dubna.

•

3. 7. Zakoupení florbalových holí za
3500 Kč (prostředky za 1. a 2. místo
třídních kolektivů – Lehkoatletický trojboj).

•

10. 7. Příjem papírenského zboží

•

17. 7. Odvoz 10 PC z Ministerstva prům.
ČR na rekonstrukci.

•

25. 7. Instalován velkoplošný nástěnný
obraz NP, CHKO, zvířata a ptáci).

•

Státní svátky: 1. května a 8. května (úterý).

•

26. 7. Čištění koberců v MŠ a školní
družině (odvedena vynikající práce).

•

•

11. 8. Upevnění magnetické tabule v herně
MŠ. Připevnění stěny na odkládání kabátů
v kabinetě učitelek, oprava ostění ve třídě
J. Lampové.

2. pololetí končí v pátek 29. června 2018.
Nový školní rok 2018/2019 začíná
v pondělí 3. září 2018.

Co připravujeme

•

Jaroslav Vávra pracuje na
Hrubínovy básně Kuřátko a obilí.

14. 8. a 17. 8. Pan J. Trejbal kontroluje
topný systém ve třídách ZŠ i MŠ, na
chodbách a na WC.

zhudebnění

Premiéra skladby se uskuteční 26. prosince
2017 na tradičním Rozsvícení vánočního
stromku. Nastudujeme i novou vánoční
divadelní hru.

•

21. 8. Zabudování nových desek na zadní
tabule ve třídách ZŠ.

•

28. 8. Oprava dveří u školní jídelny.

•

28. 8. Pan Evžen Malý přiváží učebnice.

Kalendárium akcí

•

29. 8. Instalace
počítačů do učeben.

•

•

31. 8. Vychovatelka Jana Zajícová dává
nové štítky se jmény do šatny ZŠ.

•

1. 9. Práce v učebně informatiky, instalace
programů. Objednáno nové obložení od
firmy Polyform do MŠ a odkládací stůl na
nádobí do školní jídelny.

12. 9. Výlet 1. – 5. roč. ZŠ do Lomnice nad
Popelkou (skokanské můstky v Popelkách,
Městské muzeum a galerie, kde je výstava o
hradu Kumburk, pak na hrad a případně i na
Alainovu věž).

•

13. 9. (st) První lekce PLAVECKÉHO
VÝCVIKU v Jilemnici (3. a 4. roč. +
předškoláci a pětileté děti MŠ).

Benešovské noviny
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•

17. 10. (út) Ať žijí strašidla (muzikálová
pohádka, 1.-5. roč., MŠ, KC Golf Semily
od 10.30 hod.).

•

1. 12. (pá) Hvězdička betlémská (Hudební
divadlo
dětem
Hradec
Králové,
M. Novozámská, KC Golf od 10.30 hod.,
1.-3. roč., MŠ).

•

26. 11. (ne) Rozsvícení vánočního stromku
(chystáme opět některá překvapení),

•

12. 12. (út) Vánoční besídka MŠ
(od 15 hodin),

•

31. 1. 2018 Terezka a kouzelné autíčko
(1.-3. roč. MŠ, KC Golf od 10.30 hod.).

Děkuji všem pracovníkům školy za přípravu
nového školního roku, zvláště pak paní školnici
R. Jáklové za náročný generální úklid (mytí
oken a další práce) a paní Mgr. J. Lampové
(příprava učebnic a pracovních sešitů, práci na
Knihách o škole a další organizační práce).
Za práci pro školu děkuji zaměstnancům obce:
p. L. Maturovi, p. L. Maturovi ml. a p.
L. Prantnerovi (instalace nových tabulových
desek a jejich nátěr, zavěšení velkoplošného
nástěnného obrazu, úpravy v kabinetě učitelek,
drobné opravy ve školní jídelně, pomoc při
mytí oken apod.).
Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ

Poděkování

Jubilejní ENERVIT Benešovský maratón a
půlmaratón Pojizeřím
Už 30. ročník maratónského běhu a 10. ročník
půlmaratónu v Benešově u Semil se připravuje
na sobotu 14. října 2017. Přihlášky za
zvýhodněnou cenu startovného jsou možné od
1. července do 30. září.

Start a zázemí závodu bude opět v Podmošně
na parkovišti a otáčce autobusu, závod bude
odstartován v 11,15 hodin.
Srdečně zveme všechny příznivce druhou
říjnovou sobotu do Benešově u Semil. Kdo se
necítí na aktivní účast, může přijít běžce
povzbudit, vítání jsou i dobrovolní
pořadatelé!

Dvě jubilea v rámci jediného závodu oslavíme
novinkou - Fit Benešovskou desítkou,
měřeným lidovým během na 10 km. Kromě
příležitosti pro začínající běžce, , je to šance
pro doprovod závodníků, jak si zpestřit čekání.

Benešovské noviny
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Benešovská osmička
čtyřicítky své dlouhé historie. V Benešově si
zazávodí celá rodina - od 2 do 99 let!
Ve 13,30 hodin odstartují žákovské kategorie
na Hořeňačce na tratích od 400 do 1200 metrů.
Následovat budou předškolní děti, kteří na
atletickém oválu sportovního areálu poběží
50 metrů a 100 metrů.
Závod mužů a veteránů na 8 000 metrů
doplňuje běh na 2 250 metrů pro ženy a dorost.
Tratě dospělých vedou převážně ve volném
terénu v okolí Benešova a na svazích
stejnojmenného vrchu (567 m n.m.).
Závod dospělých a dorostu odstartuje
v 15 hodin. Novinkou je rozdělení kategorie
veteránů na mladší (40-49 let) a starší (50 let a
starší).
Pořadatelé z TJ Benešov srdečně zvou děti
i dospělé k aktivní účasti, stejně jako diváky
a pomocníky!

Součástí
tzv. benešovského
běžeckého
podzimu je tradiční přespolní běh, který
v sobotu 7. října pokračuje v ukrajování druhé

ŠUMAVA 2017
výchozí pozice a v případě potřeby nás zpět
naložil na určeném místě.

KČT Benešov, jako každoročně na konci
prázdnin, pořádal pro všechny příznivce pěší
i cykloturistiky týdenní zájezd, tentokrát na
Šumavu. Dopravu zajišťoval bus pana Říhy
s přívěsem na kola a ubytování s bufetovou
polopenzí bylo objednané v osvědčeném hotelu
Stella*** na Špičáku u Železné Rudy. Kvalita
jako vždy nezklamala.

Navštívili jsme nejzajímavější místa v dané
oblasti jako Velký Javor (Groser Arber) nejvyšší hora Šumavy, ležící na německé
straně, 1456 m n.m.; pramen Vltavy, Pancíř
a Špičák s možnými výhledy na Alpy; Černé
a Čertovo jezero. Na Modravě a na Kvildě jsme
ochutnali piva uvařená v jejich minipivovarech
a prošli se po hatích na nejstudenějším místě
naší republiky – Jezerní slati, s průměrnou
roční teplotou 1°C. Samozřejmě jsme navštívili
i další zajímavá místa, což nám umožnilo
mimořádně příznivé počasí pro tuto oblast
a roční období. Také jsme využili právě
probíhajících „houbových žní“, kdy se daly
houby hledat se sedla kol a sklizeň nakrájená a
smíchaná se solí se nakládala do sklenic.

Trasy byly připravené jak pro pěší, tak cyklisty,
přesně 50 % zastoupeny elektrokoly, jejichž
jezdce jsme nazývali „elektrikáři“. Toto jim
zásadně usnadňovalo časté stoupání na
šumavských cyklotrasách a na druhou stranu
ubylo remcání na náročnost připravených tras.
K dispozici po celou dobu byl autobus, který
ráno rozvezl dle plánovaných tras turisty na

Benešovské noviny
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Jediným deštivým dnem byl pátek, ale to jsme
plánovaně navštívili expozici skla v německém
městě Bodenmais, kde celoročně probíhá
výstava užitkového i okrasného skla včetně
ukázek výroby v huti, broušení skla, kde na
zakoupený výrobek bezplatně vybrousili mistři
brusiči vámi požadovaný nápis nebo symbol.
V huti si někteří mohli vyfouknout i drobný
výrobek např. vázičku nebo džbánek.
Při sobotním dopoledním odjezdu jsme tuto
akci hodnotili jako zdařilou, která se stala
příjemnou tečkou za letošním létem.

KČT zve příznivce turistiky na
Podzimní výlet do Broumovských stěn a muzea Merkuru v Polici nad Metují,
který se koná 28.10.2017 (sobota)
Odjezd: 6.30 hřiště TJ, 6.32 škola, 6.35 Podolí, 6.40 Podmošna, 6.45 Semily – nám.
Cena: člen KČT Benešov 100,- Kč; nečlen 150,- Kč; děti do 15 let zdarma
Přihlášky s platbou: obecní úřad – tel. 481 624 891, Jan Hubař – tel. 777 159 201
Benešovské noviny
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Informace od turistů
veselo, nad ohněm se otáčí na prutech několik
špekáčku. Konečně dorazil i Petr s kytarou.
Dvacet není žádné velké číslo, ale pro dnešek
spokojenost.

Choboteň 28. července
Pátek, jak se patří, počasí obstojné a tak honem
do Chobotně přichystat vše na další setkání
u táboráku. Od rána už chodili SMS “hele dnes
nemůžu, jsme pryč, jedeme na dovču“,
vyhlídky na velkou účast nic moc. Oheň ne
a ne hořet a to už bylo skoro šest hodin. Všude
ticho a nikdo nikde. Tak pomalu začnu opékat
svůj špekáček, na který se celý den těším.
Dlouhá chvíle čekání je konečně u konce, už
přicházejí první kamarádi. A najednou je

Choboteň 25. srpna
Poslední pálení táboráku v tomto roce.
Taborák je v oslabení, plný autobus turistů zítra
brzy ráno odjíždí na cyklozájezd na Šumavu.
U ohně je nás celkem všeho všudy dvanáct.
Tentokrát chybí i kytara, nevadí, zážitků je dost
a dost.

Pouťové oslavy s hudbou a tancem
a vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana Husa
vybranými skladbami. Počet návštěvníků byl
jako tradičně cca 30 většinou místních, ale i ze
Semil a okolí.
Následoval přesun do restaurace „Slunce“, kde
již tradičně proběhla druhá část programu –
Pouťové posezení se „Semilskou 12“ se
zpěváky J. Křapkou a dvěma zpěvačkami.
Vstupné se nevybíralo, účast přítomných byla
větší než v minulých letech. Pro všechny
přítomné to byl příjemně strávený čas, na
parketu se tančilo, prostředí bylo příjemné.
Pouťové oslavy a vzpomínkový akt se
uskutečnily v sobotu 8. července 2017.
Od 16.00 hod. u pomníku mistra Jana Husa
u hřbitova v Benešově u Semil vzpomínkové
vystoupení farářky paní Lady Kocourkové
s hudbou v podání kapely „Semilská 12“.
Od 17.00. do 19.15 hod k tanci a poslechu hrála
„Semilská 12“ v restauraci Slunce v Benešově
u Semil při příležitosti konání tradiční pouti
v Benešově u Semil.
Celý program se konal za příznivého
polojasného počasí polojasno. K pomníku byly
doneseny lavičky pro starší přítomné a pro
kapelu. U pomníku byla květinová výzdoba,
Poutavé vystoupení p. farářky bylo proloženo
Benešovské noviny
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Pouťový turnaj v minikopané - 19.ročník
sekáním trávy na hřišti i okolo hřiště pomohla
obec, též obci patří poděkování i za zapůjčení
kabin se zázemím.

Datum konání – sobota 22.července 2017
v Benešově u Semil na sokolském letním hřišti
Výsledky turnaje:

Pozitivem byla benešovská mužstva Kout
a Beznaděj s perspektivními dětmi. Tak jako
vloni, drtivá většina hráčů byla místních.
Zajímavostí turnaje byla aktivní hráčka Denisa
Machová, která nejen výborně hrála, ale
o poločase stihla i nakojit miminko…

1. Škoda team,6 bodů, skóre 8:4
Zounek T. ml., Bařinka M., Matěcha V.,
Vanda F., Řezníček Š.
2. Beznaděj, 2 body, skóre 7:7
Lukeš J., Lukeš F., Machová D., Mach R.
ml., Mach R. st. Svatoš J.

Počasí polojasné, teplota spíše vysoká, ale
pitný režim všichni dodržovali. Překvapením
byl velký počet diváků, většinou rodinní
příslušníci, ale i fandící příznivci…

3. Kout, 2 body, skóre 10:13
Liďák J. st. Liďák J. ml., Svoboda O.,
Candrák Š., Svoboda V., Mašek J.,
Novotný A.

Občerstvení: opečený párek s chlebem, hořčicí
nebo kečupem, balené vody a k zakoupení
pivo. Vyhodnocení i občerstvení se konalo
v kabinách sportovního areálu. Organizaci
zajišťovali Jos. Hádek a Jan Martinec.

4. Sokol Benešov, 2 body, skóre 8:12
Martinec J. st., Klikar Miloš, Klikar Milan,
Drahný S. st., Mládek P.

Turnaj byl vydařený, fotbalová úroveň velmi
dobrá, velká vyrovnanost, mezi 2. až 4. místem
byl minimální rozdíl. Herní čas byl 2x10 min.
Hřiště bylo vzorně svépomocně připraveno. Se

zapsal Jan Martinec

18. ročníku běhu na Zlaté návrší
Volba trati do cíle k Mohyle Hanče a Vrbaty je
na každém závodníkovi, tentokráte většina
běžela klasickou trasu přes, Škodějov,
Roprachtice, Horní Dušnici a Rezek a někteří
přes Vysoké nad Jizerou. Délka je 26-28 km.

konaného v neděli 30.7.2017 od 8.00, start na
hřišti TJ Sokol Benešov u Semil – cíl mohyla
Hanče a Vrbaty, Horní Mísečky
V 8:00 odstartovalo devět běžců, z toho dva
místní, a dva borci na kolečkových lyžích (KL).
Benešovské noviny
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Do cíle si všichni doběhli v dobré pohodě a
spokojeni, a to ještě některé čekal 5 km seběh
k Jilemnické boudě, kde měli v doprovodných
vozidlech věci na převlečení a občerstvení.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Počasí bylo pro běh na začátku velmi teplé
postupně se zatáhlo a na horách bylo příjemně
chladněji, což všichni běžci přivítali.

Celá akce je tradičně zajišťována ve spolupráce
TJ Sokol a místní TJ,. Hlavní servis na trati
a doprovod zajišťovali: Pepa Hádek a Jirka
Hloušek se svými vozidly.

Výsledky:
1.
2.
3.
4.

Klikar Jan – Benešov
Mašek Petr – Vrchlabí
Šír Vladimír – Jilemnice
Lukeš Roman – TJ Benešov

Vejnar Pepa – Jilemnice
3:04:42 KL
Havlíček Ivo – SKI Lánov
3:12:00
Šubrt Jan – Sytová
3:13:00 KL
Palán Zdeněk – SKI Harachov 3:21:24
Pastyřík Radek – BK Semily 3:26:10
Nosek Jaroslav – BK Semily 3:26:10
Zahradník Jan – Sokol Sudslava 4:10:07

2:42:22
2:46:25
2:49:50
3:02:04

Zapsal J. Martinec

Co se děje v přírodě v září
štěrbinách, půdách, přístřešcích, jako třeba
mouchy, motýly, zlatoočka (na obr.) apod.
Vosy, čmeláci a sršni přezimují pod zemí.

Začíná nejbarevnější období roku, a to je signál
k přípravě na zimu. Vlaštovky obecné, jiřičky a
některé husy odlétly již v třetím srpnovém
týdnu. Málo kdo ví, že do teplého pásma odlétá
i kukačka obecná, skřivan polní, holub hřivnáč,
konipas bílý a mnoho dalších. Většina z nich
odlétá do jižní Evropy. Severní Afrika je
dočasným domovem husy velké a dudka
chocholatého (na obr.), západní Afrika
poskytne azyl pro drozda zpěvného a volavku
popelavou (na obr.). Specialisté na dálkové lety
(vlaštovky) dolétnou až do jižní Afriky.

Hmyz, který napadá stromy jako třeba obaleč
jablečný nebo modřínový, přezimuje pod kůrou
stromů, a je důležitou potravou pro sýkorky
a jiné šplhavce. Kobylky, sarančata a mšice
s příchodem mrazů umírají a pokračování
druhu zajistí vajíčka, které nakladly dostatečně
hluboko do půdy.
Sociální hmyz jako třeba včely přezimují
v chumáči, kde se střídají, a včely, které jsou
uprostřed a jsou ohřáté, přemístí na vnější okraj
chumáče, aby se mohly ohřát včely, které jsou
prochladlé. Včely si v úlu přes zimu udržují
stálou teplotu 14°C. Některé včely se starají

Zajímavostí je, že do oblastí mírného pásma
odlétá i hmyz jako třeba lišaj svlačcový nebo
lišaj šeříkový, kteří patří mezi tažné motýly.
Ostatní hmyz přezimuje v hibernaci, a to ve
Benešovské noviny
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o krmení včelstva tím, že dojdou mimo chumáč
do buněk v plástvích pro zásoby medu, které si
nanosily v létě. Mravenci si v létě donesli do
mraveniště mšice, které si domestikovali,
a v zimě je pomocí nohou motivují k tomu, aby
vypouštěly medovici, která jim zajištuje
potravu.
Jsou ale i druhy hmyzu, které zimu milují, jako
třeba pavučnice a sněžnice. Můžeme je potkat
na sněhové pokrývce i za mírného mrazu.
Za KŽP a MS Václav Špiroch

III. ročník VAŘENÍ V KOTLÍKU
a doufám, že se za rok opět sejdeme u kotlíků s
hladovým žaludkem.

Letošní III. ročník vaření v kotlíku se nesl ve
znamení zelí. V kotlíkách kuchaři vařili tu
nejlepší zelňačku, kterou umí.

Veronika Vlachová, SDH Benešov

Ke kotlíkům se nám letos postavilo pět týmů,
mezi kterými byli jak nováčci, tak i věrní
kuchaři. Mezi nováčky patřil tým Lukáše
Hlouška, duo pánů Bartoš a Vlach a manželé
Mitrovi. Mezi věrnými kuchaři našich kotlíků
nemohli
chybět
manželé
Nesvadbovi
s nejmladšími účastníky a tým manželů
Plecháčových a Bísových.
Stejně jako předešlé ročníky tak i ten letošní
nám v průběhu zpestřily dvě soutěže. První
soutěž o nejrychlejší oškrábání a následné
nastrouhání mrkve ovládl Radek Nesvadba.
Druhou soutěž s přehledem vyhrál Joži Mitro
a svým soupeřům předvedl bravurní namotání
okurky na niti na jazyk.
Kuchaři nám uvařili pět zelňaček a každou
úplně jinou. Rozhodování nebylo jednoduché.
Po sečtení rozdaných bodů si první cenu odnesl
Lukáš Hloušek s přítelkyní. Ostatní účastníci
byli odměněni domácí čalamádou, jak jinak než
ze zelí.
Ani letos jsme nevynechaly večerní zábavu
a oslavu vítězů i poražených. A ti co vydrželi,
budou určitě souhlasit, že i tato část večera se
vyvedla a pomohla tak zakončit léto.
Jménem svým i ostatních pořadatelů bych ráda
poděkovala kuchařům i divákům za spolupráci
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Zakončení školního roku v Podolí
Prázdniny jsou za námi a další školní rok už
nám klepe na dveře. Ale i přesto bych ráda
připomenula, že i letos proběhlo v hasičském
areálu v Podolí zakončení školního roku pro
děti ze základní a mateřské školy v Benešově.

Sestřelování jelena, stříkání ze džberovky
a přetahování lanem patří k zakončení školního
roku v Podolí stejně jako opékání špekáčků na
ohni ke svačině, které jsme samozřejmě
nevynechali.

Jako každý rok byly pro děti připraveny
soutěže a hasičská auta, které si mohly
prohlédnout i prolézt. Děti si vyzkoušely
hasičské vybavení, které by měl mít každý
správný hasič u sebe. Největší úspěch slavila
hasičská
helma
společně
s vysílačkou
a megafonem.

Za SHD Benešov u Semil bych chtěla
poděkovat členům sboru za uskutečnění
příjemného dopoledne a dětem popřát úspěšný
vstup do nového školního roku.
Veronika Vlachová, SDH Benešov

Pozvánky
TJ Sokol Benešov u Semil Vás tímto srdečně zve na

11. ročník SPANILÉ JÍZDY NEJEN NA KOLE
Benešova u Semil - Podmošny od Salewy na vrch Benešov, směr Příkrý,
délka cca 3.250 m, převýšení 250 m.
Sobota 21.října 2017 start ve 13.30 hod.
Čas si měří každý sám, hlavně jde o účast a to i rodičů s dětmi a o skoro 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 každého 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.
Případné dotazy: Jan Martinec 705 228 042, Pepa Hádek 721 360 763.
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KČT Benešov u Semil Vás zve na Bozkovské divadelní umělce
v pátek 1. prosince od 20h sál restaurace Slunce
Barbara a Allan Aeasovi
dramatizace Miroslav Hanuš

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
hudební komedie, která Vám poradí, jak předcházet partnerským krizím
režie Jiří Doubek, pomocná režie Josef Kurfiřt ml., scéna Jaromír Ouhrabka, kostýmy Barbora Kurfiřtová za podpory všech
účinkujících, světla a zvuk Jan a Vratislav Ouhrabkovi, text sledují Dobroslava Prokopová a Radka Benešová, choreografie
Jiří Doubek, Joseg Kurfiřt, Zuzana Hušková.

Bluesový večer v Restauraci Slunce Benešov u Semil
v sobotu 28. října 2017, start ve 20 hodin, zahrají – Blues Friends a The PeaNuts
Srdečně zvou muzikanti a CK Bambuča na večer plný nejen blues.
Vstupné dobrovolné.
Blues Friends je mezigenerační formace z Mříčné, Semil, Chuchelny a Benešova u Semil, hrající ve složení:
Miloš Farský – kytara, zpěv; Bohouš Kadleček – baskytara; Václav Matěcha – bicí; Ruda Fišer – klávesy.
The PeaNuts je mladá kapela ze Semilska hrající ve složení:
Matěj Myslivec – kytara, zpěv; Václav Matěcha – bicí; Tomáš Valenta – baskytara.
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Vláďovy tipy
Chlapská polévka
Suroviny: 200 g mletého hovězího masa, 85 g rajčatového protlaku, 200 ml
černého piva Kozel Premium, 850 g hovězího vývaru, 1 plechovka
loupaných krájených rajčat, malá plechovka červených fazolí, malá
plechovka cizrny (nebo 3 lžíce velkých uvařených krup), 1 velká cibule,
1 stroužek česneku, 1 červená chilli paprička, mletá paprika, kmín,
1 bobkový list, sušené oregano, sůl, čerstvě nahrubo pomletý pepř, olej na
pánev
Postup přípravy
Na oleji osmahneme cibuli a česnek, přidáme mleté maso a restujeme. Přidáme kmín, mletou papriku,
chilli a vše promícháme. Přidáme vývar, rajčata, bobkový list, pepř, sůl a zalijeme Kozlem. Pomalu
vaříme 30 minut. Nakonec přidáme fazole, cizrnu (nebo předem namočené a uvařené kroupy),
oregano, a ještě krátce povaříme. Zahušťovat není potřeba, ale kdo má rád, tak na másle osmahne
hladkou mouku a jak začne zlátnout, přilije naběračku polévky, promíchá a dá zavařit do polévky.

Kuřecí prsa na medu a hořčici
Přísady: Kuřecí prsa (500g), cibule 1-2 ks,česnek -2 stroužky, ml.pepř, sůl, hladká mouka, hořčice ,
med -1 lžíce (použila jsem pampeliškový), olej slunečnicový, trošku sójové omáčky a půl kostky
kuřecího bujónu..
Postup přípravy
Prsa překrojíme podélně, naklepeme, osolíme, opepříme a obalíme jemně v mouce. Na pánev dáme
olej, stačí málo. Prsa opečeme z obou stran. Vyjmeme na talíř a do pánve dáme osmažit nakrájenou
cibulku a česnek. Když zesklovatí, přidáme med. Mícháme a přidáme hořčici asi 1 lžíci a trošku
sojovky. Zalejeme vodou, přidáme bujón a vrátíme do pánve prsa. Pod pokličkou dusíme do měkka,
šťávu zahustíme (moukou s vodou dle potřeby) necháme provařit. Podáváme buď s bramborovou kaší,
bramborem, rýží, nebo těstovinami...

Zdravý a jednoduchý salát z červené řepy
Ingredience: 1 ks červená cibule, 700 g červená řepa, 2 lžíce olivový olej, 1 lžíce citronová šťáva,
podle chuti mletý bílý pepř, drcený kmín, sůl
Postup přípravy receptu
Neopracovanou červenou řepu povaříme ve vodě do změknutí. Slijeme vodu a necháme řepu
vychladnout. Poté červenou řepu oloupeme a nastrouháme na hrubším struhadle. Do mísy s červenou
řepou přidáme olivový olej a najemno nakrájenou červenou cibuli. Jestliže doma nemáte červenou
cibuli, použijte stejně jako já klasickou. Z citronu vymačkáme do mísy zhruba lžíci citronové šťávy
a podle chuti osolíme, opepříme a přidáme drcený kmín. Všechny suroviny na zdravý salát z červené
řepy smícháme a necháme v lednici uležet. Zdravý a jednoduchý salát z červené řepy je vhodný
zejména v zimních měsících, kdy je červená řepa snadno k dostání.
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Z kalendáře akcí
23. září Benešovský pohár (Jizerská liga)

areál SDH v Podolí

SDH

7. říjen Benešovská osmička

sportovní areál

TJ

14. říjen Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím Podmošna

TJ

21. říjen Spanilá jízda na vrch Benešov

Podmošna

Sokol

28. říjen Podzimní výlet

Jizerské hory

28. říjen Bluesový večer

Restaurace Slunce

25. listopad Výroční valná hromada SDH

zasedací místnost SDH

KČT
Rest. Slunce a
CK Bambuča
SDH

1. prosinec Divadelní představení

Restaurace Slunce

KČT

3. prosinec Rozsvícení vánočního stromku

centrum obce

KKS

Informace o počasí v obci
Mnozí již jistě zaznamenali snímky z webové kamery na stránkách obce www.benesovusemil.cz.
Kamera je umístěna na stožáru pod sportovním areálem a spolu s ní je zde od loňského roku také
meteostanice. Partnerem kamery i meteostanice je společnost Netair, s.r.o. Na začátku léta se podařilo
informace o počasí sloučit do jedné stránky, kde si zájemci mohou prohlédnou snímek z kamery
(krásný pohled přes obec směrem na Krkonoše) i data z meteostanice, a to včetně archívu teplot
a dalších údajů. Vše najdete na adrese http://www.benesovusemil.cz/cs/informace/pocasi.html,
případně po kliknutí na malý snímek kamery na pravé straně stránek.

Vychází v nákladu 350 výtisků,
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
Uzávěrka dalšího čísla bude v pondělí 6. listopadu 2017,
e-mail: lukes@benesovusemil.cz.
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