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Slovo starosty 

Nastal adventní čas, který je letos velmi krátký, 

poněvadž poslední svíčku zapálíme na Štědrý 

večer. Tyto dny plné shonu, příprav a očekávání 

utečou jako voda a Vánoce a Nový rok 2018 

budou přede dveřmi. Přeji Vám, abyste si 

v kruhu rodinném nebo mezi přáteli odpočinuli 

a načerpali novou energii.  

Rok 2018 bude opět rokem, který přinese 

množství změn, se kterými se budeme muset 

vyrovnat, a to nám nějakou energii odčerpá. 

Změn, které přinesou něco dobrého, bývá 

většinou méně, než těch opačných. Ale každý 

z nás je nakonec vstřebá... Budeme volit 

prezidenta, senátory a nové obecní 

zastupitelstvo. Možná i znovu parlament … 

Nezapomeňte, že tyto volby ovlivňují naše 

životy více, než si uvědomujete, a proto se 

těchto voleb zúčastněte. Nevolit a potom brblat? 

Je to jedna z mála možností, jak sdělit svůj 

názor na věci veřejné… Ale to vše bude až po 

svátcích ...  

Dovolte mi touto cestou popřát Vám všem (opravdu všem) rodinnou pohodu, hodně dobrých 

přátel a hlavně pevné zdraví. 

Dalibor Lampa, starosta obce 
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Rozsvícení vánočního stromu  

Advent v roce 2017 je rekordně krátký, první 

adventní neděle byla až 3. prosince, kdy jsme 

se opět v Benešově u Semil setkali při 

tradičním rozsvícení vánočního stromu.  

Program byl tradičně zahájen ve škole, kde od 

16 hodin děti sehrály novou Vánoční hru 

o Ježíškovi. Následovalo zpívání koloed na 

půdě Benešovské školy (tzv. Divadlo za 

komínem), kam se mnozí podívali poprvé. 

 

V 16 hodin také byly na návsi otevřeny dětské 

vánoční dílničky a občerstvení v režii bene-

šovských turistů.  

Od 17 hodin pokračoval společný program na 

návsi. Děti si vyráběly ozdoby a pouštěly 

lodičky na vodě. U živého betlému si všichni 

přítomní mohli společně s dětmi ZŠ zazpívat 

několik koled, a pak už se čekalo na rozsvícení 

vánočního stromu – který však na návsi chyběl! 

Letos poprvé se rozzářil živý strom z kapličky, 

který tak bude tvořit jednu ze zimních 

dominant obce.  

Pro všechny přítomné je rozsvícení vánočního 

stromu příležitostí k příjemnému setkání a pří-

pitkům svařeným vínem nebo „sadařovým 

tajemstvím“.  

I my Vám tímto chceme popřát příjemné 

prožití svátků a klidný vstup do nového 

roku.      Komise kultury a sportu 

 

Předvánoční výstava 

Týden před začátkem adventu, v pátek a sobotu 

24. a 25. listopadu se v zasedací místnosti 

obecního úřadu konala tradiční předvánoční 

prodejní výstava.   

V pátek výstavu navštívily děti z benešovské 

školy a školky, aby se zde setkaly s Krako-

nošem. V sobotu pak mohli závěr výstavy 

zhlédnout návštěvníci loutkového představení 

„O čem král doma nevěděl“.  

Dík patří všem vystavujícím a pořadatelům, ale 

také návštěvníkům výstavy, včetně slovutného 

Krakonoše. 
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Odpady na rok 2018 

Po čtyřech letech dochází ze strany SKS 

Jablonec nad Nisou ke změně v cenách za 

odvoz a likvidaci odpadů. Změny jsou 

v desítkách korun za kalendářní rok. Změna 

v inkasu bude provedena ze strany obecního 

úřadu a bude platit od 1.1.2018  

Velikost nádoby Frekvence 

svozu 

Poplatek  

Kč 

60 l Týdenní/52   2 148 

14-denní/26   1 584 

80 l Týdenní/52   2 496 

14-denní/26   1 812 

110 l a 120 l Týdenní/52   3 108 

14-denní/26   2 244 

240 l Týdenní/52   5 940 

14-denní/26   4 416 

770 l Týdenní/52 18 216 

1100 l Týdenní/52 24 984 

Pytlový svoz: 

Počet kusů 

plastových pytlů 

Poplatek Kč 

  7 ks    492 

14 ks    984 

21 ks 1 476 

Cena vody pro rok 2018 

Vodné je ponecháno na stejné hodnotě 

46,96 Kč bez DPH. Celková cena vodného 

včetně započítání DPH tedy zůstane na letošní 

výši 54 Kč. 

Dalibor Lampa, starosta obce 

Když Vám bouchnou saze 

Když v komíně bouchnou saze, škoda jde 

do statisíců korun. 

Starat se o řádný stav komínů byla tradiční 

povinnost občanů již od dob Rakouska – 

Uherska. V době vlády komunistů byli péči 

o stav komínů ve svém obvodu pověřeni 

kominíci. Nyní za komín odpovídá sám majitel. 

Ten má také zákonnou  povinnost dojednat si 

u kominické firmy každoroční kontrolu 

komínu. 

U vytápění spotřebiči na tuhá paliva do 

padesáti kilowatů s celoročním provozem se 

komín musí čistit 3x ročně, při sezónním 

provozu 2x. Také komíny připojené na kapalná 

paliva se musí čistit 3x ročně. Odvody  od 

topidel na plyn pak postačí čistit  a kontrolovat 

1x ročně. 

V průměru vyjde vyčištění komína na 500 Kč. 

Jsou však lidé, kteří tento výdaj považují za 

„vyhozené peníze„. To je ale šetření na 

nesprávném místě. Když v komíně „ bouchnou 

„ saze, pak může jít škoda do statisíců. Někteří 

šetřílci si pořídili různé napodobeniny 

kominického nádobíčka a začali komíny čistit 

sami. I tato praxe je problematická. Komín je 

totiž třeba nejen čistit, tj. zbavovat nečistot, ale 

i odborně kontrolovat. A k tomu už jsou  třeba 

odborné kominické znalosti a dnes je to 

i moderní technika, kterou laik určitě nemá 
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k dispozici, například mobilní kamery, jež jsou 

s to odhalit i skryté závady uvnitř komínu. 

Z hlediska rizika vznícení sazí v komíně jsou 

nejrizikovější topidla na pevná paliva. 

Při provozu, který není zcela v pořádku vinou 

špatného stavu  komína nebo kouřovodu či 

špatné kvality paliv, se na vnitřní straně 

komínové vložky může velmi rychle utvořit 

povlak sazí, které tvoří téměř čistý uhlík. 

Intenzita usazování, výška usazených sazí 

a nebezpečí jejich vznícení závisí na způsobu 

a druhu topení v kamnech na tuhá paliva. 

Komín se zanáší výrazně rychleji, pokud se 

hoření tlumí a odvod spalin nemá dostatečný 

tah. Velké zadehtování komína způsobuje 

i spalování syrového, vlhkého dřeva. 

V příhodném okamžiku se pak saze vznítí 

a hoří. Při vyhoření sazí vznikají uvnitř komína 

teploty přes tisíc stupňů Celsia.  

Těmito vysokými teplotami jsou pak materiály 

v komíně silně namáhány a vinou vysoké 

teploty může dojít ke vznícení dalších 

hořlavých látek v těsné blízkosti komína. 

Když už komín hoří, je nutné nepoužívat vodu. 

Hořící saze lze uhasit pouze suchým pískem, 

protože při použití vody by se mohl komín 

roztrhnout. Voda vlitá do komína tvoří páru, 

která se rozpíná. A protože nemá kam 

uniknout, dochází k výbuchu. 

Rozhodně by lidé neměli požár sazí 

podceňovat, při snaze ho uhasit bez ochranných 

prostředků může dojít k těžkým zraněním. 

U horní části komína hrozí riziko úrazu 

popálení od vyletujících jisker, při otevření 

dvířek je zase riziko sesutí hořících sazí do 

prostoru. K požáru komína je nutné vždy volat 

pomoc. 

Za nezávadný stav komínů nese odpo-

vědnost správce nebo majitel objektu.   

• Komíny se musí pravidelně čistit a 

kontrolovat a udržovat v bezvadném stavu. 

• Na půdě se nesmí v okruhu 1 metru od  

komínového tělesa skladovat hořlavý 

materiál. 

• Je nutné dodržovat návody a technické 

podmínky stanovené výrobcem spotřebičů. 

• Je zakázáno používání komínů, u nichž byly 

zjištěny závady. 

• Je potřeba dbát na řádné zaústění spotřebičů 

do kouřovodů. 

• Důsledná preventivní opatření zabezpečí 

majetek před požáry a ochrání zdraví. 

• Případný požár sazí v komíně se nesmí hasit 

vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání. 

   

Zprávy ze školy  

Úspěch v soutěži 

V pátek 13. října 2017 bylo v dopoledních 

hodinách pozváno 8 vybraných tříd ZŠ, které se 

zúčastnily naší výtvarné soutěže, na stanice 

profesionálních hasičů do Liberce, Jablonce 

nad Nisou, České Lípy a Semil. Zde jim hasiči 

četli pohádky z knížky, kterou sepsali sami 

příslušníci HZS ČR. V Semilech četl ředitel 

územního odboru plk. Ing. Jiří Kovalský, Ph.D. 

Děti si prohlédly stanici a požární techniku. 
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V rámci Dne požární bezpečnosti se zúčastnily 

i krátkého preventivního programu. Odnesly si 

knížky Hasičských pohádek, plyšového 

maskota libereckých hasičů plamínka 

Flambuchu, pracovní sešity, omalovánky 

a další preventivně výchovné materiály.  

"Do soutěže přišlo celkem 150 obrázků ze 

46 prvních  a druhých tříd základních škol 

Libereckého kraje. Všechny obrázky byly 

krásné. Proto jsme je  naskenovali a vložili na 

facebookový profil HZS LK. Zde si je 

prohlédněte a těm nejhezčím dejte "svůj palec". 

Děkujeme. Obrázky zdobí na stanicích hasičům 

jejich pracovní prostředí."  

Všem vítězům ještě jednou  gratulujeme a dě-

kujeme za krásné obrázky. Foto: HZS 

Libereckého kraje. Autor: por. Mgr. Iva 

Michaličková (kráceno).  

Poznámka: Děti vedla pí uč. Jana Zajícová.   

Vánoční hra o Ježíškovi  

Opakování starého neinspiruje. Proto letos 

škola uvedla novou Vánoční hru o Ježíškovi. 

Na jejím nácviku se podílelo na 33 dětí školy, 

které se s ní představily na Rozsvícení 

vánočního stromku v neděli 3. prosince.    

Vánoční besídka MŠ 

Uskuteční se v úterý 12. prosince od 15 hodin 

v herně mateřské školy. Děti nacvičily pásmo 

básní a vánočních koled. Těch zazpívají děti 

letos sedm, zatím nejvíce. Srdečně Vás, milí 

čtenáři, rodiče a prarodiče zveme.   

Vítání občánků 

Dne 10. 11. 2017 se škola podílela na přivítání 

osm nových občánků. Děti ZŠ na něm 

zazpívaly tři písně a předaly drobečkům 

andílka, kde se píše: Janíčku, těšíme se, až 

přijdeš do školy. Děti ZŠ. Program připravil 

J. Vávra, andílky vyrobila s dětmi pí uč. 

J. Zajícová.  
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Vybavení pro tělocvičnu 

Za 20 000 Kč v soutěži Sazka olympijský 

víceboj škola nakoupila 20 karimatek, 

10 balančních podložek, 12 míčů OVER 

BALL, 2 fotbalové míče, 1 stopky, 1 žebřík, 

11 překážek, 6 rozlišovacích triček, 24 kuželů, 

40 met, 30 florbalových míčků a 30 švihadel. 

Materiál objednala Mgr. Jitka Lampová.  

Nové ostění v mateřské škole 

Tkané textilie pod okny (i část protilehlé stěny) 

byly nahrazeny dřevěným ostěním, které 

barevně "ladí" se starým. Za jeho instalaci 

děkujeme p. Vladimíru Plecháčovi.   

Vánoční prázdniny 

Vánoční prázdniny začínají dětem ZŠ v sobotu 

23. prosince 2017 a končí v úterý 2. ledna 

2018. Do školy děti nastupují ve středu 

3. ledna.  

Poděkování  

Těžko se věří tomu, že uplynul další rok. Nebyl 

lehký. Na škole proběhly zásadní změny ve 

školní kuchyni. Nejen personální, ale výrazně 

se změnilo technické zázemí a organizace 

výběru peněz od strávníků. Ze dvou třetin 

obměněný kolektiv však vše zvládl, a proto si 

poděkování zaslouží Pavla Vančurová, Marta 

Hádková a Božena Pastorková. Učitelům pak 

patří dík za velké úspěchy ve sportu i kultuře, 

o nichž jsme psali. Pohyb nastal 

také v organizaci výuky.  Na škole máme dva 

asistenty (v MŠ Mgr. Jitka Menšíková, na ZŠ 

Ing. Michal Matura).  

Projekt je financován z programu EU Peníze 

školám (podpora z OP VVV Číslo výzvy: 

02_16_022  Registrační číslo: CZ.02.3.68/ 

0.0/0.0/16_022/0006114. Název projektu: 

„Personální podpora - Základní škola a Ma-

teřská škola Benešov u Semil, příspěvková 

organizace“. Číslo jednací projektu: MSMT-

16320/2017).  

Vzhledem ke zdravotním problémům, které 

naše pedagogy v uplynulém roce trápily, 

přeji všem hlavně pevné zdraví. Poděkování 

patří našim věrným partnerům: 

zastupitelstvu, radě a pracovníkum obce 

Benešov u Semil. Přeji pohodové Vánoce a 

dobrý rok 2018 všem dětem, jejich rodičům, 

prarodičům a příznivcům školy. 

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ

Sport 

První polovina října se nese ve znamení tzv. 

benešovského běžeckého podzimu, kam patří 

přespolní běh Benešovská osmička a silniční 

ENERVIT Benešovský maratón a půlmaratón 

Pojizeřím za pořádání TJ Benešov u Semil. 

Benešovská osmička 

V sobotu 7. října se konal ve sportovním areálu 

44. ročník přespolního běhu Benešovská 

osmička. Nepříznivé počasí v průběhu týdne 

a o víkendu se projevilo na nízké účasti – na 

startu všech závodů a kategorií se sešlo 

41 běžců a běžkyň, které v průběhu odpoledne 

opakovaně provázely proměnlivé počasí 

s dešťovými přeháňkami a chvílemi naopak 

polojasným počasím. 
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Od 13,30 hodin proběhly nejprve závody 

žactva na Hořeňačce a následně předškolní děti 

závodily na dráze v rámci areálu. Celkem 

běželo 28 dětí. 

V 15 hodin ostartoval hlavní závod dorostu 

a dospělých na 8000 metrů (muži, veteráni), 

resp. 2250 metrů (ženy, dorost) v rozmoklém 

terénu kolem obce. 

Vítězi 44. ročníku se stali Josef Provazník 

(muži), Jiří Čermák (veteráni nad 40 let), Petr 

Hlaváček (veteráni nad 50 let), Jitka 

Čermáková (ženy) a Ludmila Fišerová 

(dorostenky). Vzhledem k účasti se téměř 

každý postavil na stupně vítězů, ale všichni 

zúčastnění si při daných podmínkách zaslouží 

poděkování a respekt za účast a věrnost. 

 

Na startu nechyběli ani benešovští závodníci, 

v hlavním závodu Jiří Lukeš, Jarda Novák a 

Lenka Mifková, mezi dětmi pak ve větším 

zastoupení. 

Jubilejní maratón a půlmaratón 

Týden po osmičce pravidelně následuje 

ENERVIT Benešovský maratón a půlmaratón 

Pojizeřím, letos v sobotu 14. října. Letošní 

ročník byl výjimečný díky několika jubileím. 

Tím hlavním byl 30. ročník oficiálního 

maratónského závodu v Benešově u Semil, 

k tomu přibyl navíc 10. ročník běhu na 

poloviční vzdálenost.  

Při této příležitosti byla nabídka běhů rozšířena 

o nezávodní (FIT) běh na 10 kilometrů se 

společným startem s maratónci a půlmaratónci. 

Novinka byla určena pro běžce, kteří si nevěří 

na delší vzdálenost, nebo si chtějí zpestřit den 

strávený v Benešově u Semil. Na start desítky 

se postavilo 18 běžců a běžkyň (nezanedbatelné 

procento tvořili členové partnerského 

Bežeckého klubu Semily), z nichž nakonec 

nejdříve v cíli objevil domácí pořadatel Jirka 

Lukeš. 

 

Celkem se silničního běhu zúčastnilo 148 

běžců a běžkyň (36 maratón a 94 půlmaratón). 

Vítězem hlavního závodu se stal Tomáš 

Šťastný (PSK Olymp) v čase 2:52:00 hodin, 

mezi ženami zvítězila Kamila Věchtová (AC 

Čáslav). Na půlmaratónské trati zvítězil 

několikanásobný vítěz předchozích ročníků a 

držitel traťového rekordu Jiří Čivrný ml. (BK 

Semily) v čase 1:14:08 hodin, nejrychlejší 

ženou byla  Gabriela Veigrtová (SK Slavia 

Jičín) za 1:29:45 hodin. Domácí barvy 

reprezentovali mj. Roman Lukeš a Jarda 

Novák, oba na půlmaratónské trati. 
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Oproti předchozímu víkendu silničnímu běhu 

počasí přálo a solidní účast podtrhl 

bezproblémový průběh celého dne. To by, 

samozřejmě, nešlo bez desítek dobrovolných 

pořadatelů, kterým patří velký dík, a partnerů 

závodu, z nichž těmi hlavními jsou VITAR 

s.r.o., Obec Benešov u Semil, Filinger a.s. a 

Eleven sportswear. Děkujeme z podporu! 

Jiří Lukeš, TJ Benešov

Zima v Benešově 

 

Vždy před začátkem zimy na tomto místě 

píšeme, co nás v zimě v Benešově čeká. Po 

několika letech se naše předpověď naplnila 

v loňském roce a my doufáme, že se tak stane 

i letos. Už kvůli dětem … 

Jakmile budou po Novém roce příhodné 

sněhové podmínky, na závodní sáňkařské dráze 

ve Zvonici se uskuteční tradiční dětské 

sáňkařské závody.  

Pro příznivce běhu na lyžích a lyžařské 

turistiky upravuje TJ Benešov lyžařskou stopu 

na obcí a směrem k Vysokému nad Jizerou. 

S pomocí sněžného skútru bývá připraven 

okruh v délce pět až sedm kilometrů přes 

Kocánky k Příkrému a kolem Nouzova zpět.   

Na stejném okruhu se v případě příznivých 

sněhových podmínek běží Benešovská 15 – 

Memoriál Josefa Suchardy. Jeden z posledních 

klasických „pouťáků“ se koná v průběhu února,  

V době, kdy v Benešově už sníh nebývá, 

vydávajíc se lyžaři a turisté se zimou rozloučit 

do hor prostřednictvím tradičního Posledního 

mazání, druhou či třetí březnovou sobotu. 

Na závěr bych rád popřál všem 

benešovským občanům, lyžařům i ne-

lyžařům, sportovcům i nesportovcům, dětem 

i dospělým, příjemné prožití konce roku a 

především hezký a úspěšný rok 2017. 

Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil

Informace od turistů 

Výlet do Broumovských skal 

V den státního svátku 28. října 2017 pořádal 

místní KČT výlet do Broumovských stěn nejen 

pro své členy, ale všechny příznivce turistiky 

všech věkových skupin. Ačkoli předpověď 

počasí nebyla ideální, přesto do autobusu pana 

Říhy nastoupilo 43 účastníků.  

Výchozím bodem bylo nástupní místo Nad 

Slavným u Police nad Metují. Bizardními 

skalními útvary přes Kamenný rozcestník na 

Hvězdě jsme došli od obce Pěkov, kde jsme si 

pochutnali na zaslouženém obědě v hostinci 

„U Generála Laudona“. Díky nenaplněné 

předpovědi jsme došli nezmoklí i když cesta 

mezi skalními útvary byla podmáčená a místy 

blátivá.  

Po občerstvení jsme se autobusem přemístili do 

Police nad Metují, kde byla objednaná 

prohlídka v místním muzeu stavebnice 

Merkuru. Raritou zdejší ukázky, co lze ze 

stavebnice Merkuru dokázat sestavit je největší 
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exponát tohoto typu ve střední Evropě, zapsaný 

v Guinessově knize rekordů. Je to Ocelové 

město, postavené Jiřím Mládkem podle románu 

J. Verna, jehož sestava mu trvala16 let, a to 

ještě není u konce. Nechybí zde ani další 

zajímavosti jako Eiffelova věž, hrad Karlštejn, 

úžasné kolejiště s jezdícími vláčky a další 

zajímavé sestavy.  

Prohlídku muzea jsme končili vyzvednutím dětí 

z místní dílničky, kde si zkoušeli postavit 

model dle své fantazie. Domů jsme dojeli 

v podvečerních hodinách s pocitem příjemně 

prožitého dne. 

Jan Hubař, KČT 

Zprávy z KČT 

Už vychladlo ohniště v Chobotni a boty jsou 

čím dál tím více od bahna. Slunko už zapadá 

v pět a teploměr líně klesá dolů. U turistů to 

začíná před koncem roku pěkně vřít. Za prvé se 

blíží termín divadla, a proto jsme nechtěli nic 

ponechat náhodě. Vzali jsme to pořádně 

z gruntu, sál hospody U Slunce si o to opravdu 

říkal. Přeplněný kontejner by mohl vyprávět. 

Celé podium se odstrojilo (opony, závěsy, 

zástěny) a začalo se stříhat, zkracovat, zašívat. 

Také se opravilo osvětlení a elektro instalace.  

Dnes 11.11. máme za sebou šest brigád, a to 

jsme za polovinou práce kterou chceme 

stihnout do začátku divadla. Po divadle se 

honem chystáme na druhou událost a tou je 

adventní neděle, kde zajištujeme občerstvení se 

spoustou dobrot. Třetí událostí je již dlouholetá 

akce 26.12. Na Štěpána na Štěpánku, na kterou 

Vás srdečně zveme. 

Vláďa Plecháč, KČT 

KČT Benešov u Semil zve své členy na 

Výroční členskou schůzi, 

která se koná v pátek 12.1.2018 v 17.oo hod. 

v Hostinci Podmošnou 

Program:  

- zpráva o činnosti za uplynulé období 

- plán činnosti na r. 2017 

- finanční zpráva 

- zpráva revizní komise 

- výměna členských průkazů za nové 

- diskuze, závěr 

V průběhu schůze budou vybírány členské 

příspěvky !!!!! Občerstvení zajištěno. Těšíme 

se na hojnou účast! 

Na Štěpána na Štěpánku 

KČT Benešov u Semil pořádá setkání turistů 

Na Štěpána na Štěpánku   

26. prosince 2017  

S předáním účastnického listu a příležitostným razítkem 

na Turnovské chatě od 11.oo do 14.oo hodin.  

Účastnický poplatek 20 Kč 

Občerstvení na chatě zajištěno. Jede se i jde za každého počasí! Součástí akce je i sbírka KČT 

„Novoroční čtyřlístek“ (budování značených tras pro vozíčkáře). Příspěvek dobrovolný 
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Sokol 

Stolní tenis  

Jak jsme již dříve informovali, již pátým rokem 

je pro širokou veřejnost, děti i dospělé, možnost 

si v pondělí a ve čtvrtek od 18 do 20 hodin 

zahrát stolní tenis, a to na jakékoliv úrovni. 

Základ a podmínky pro tuto možnost vytvořil 

Míra Matěcha a po tom, co nás nečekaně 

opustil, nám vychází vstříc jeho manželka Ája.  

Zároveň již třetí sezonu je místní TJ Sokol 

účastníkem soutěže čtyřčlenných družstev 

„Okresního přeboru“ kde, tak jako v minulých 

letech, dosahujeme slušných výsledků, většinou 

uprostřed tabulky z celkem 12 družstev, Sokolů 

ze sousedních vesnic, ale i Turnova a Semil.  

Přiložené foto je z nedělního utkání v polovině 

listopadu se silným Turnovem, kdy jsme sice 

prohráli, ale byli jsme důstojným a vyrovna-

ným soupeřem.  

Stolní tenis je vhodným sportem i zábavou, 

zlepšující postřeh, pohyblivost, rychlost, 

taktiku, spaluje kalorie a je nenahraditelný 

v době, kdy počasí neumožňuje jiné pohybové 

aktivity.  

Proto opět nabízíme možnost si přijít zahrát, 

pokud pošlete děti, nebo přijdete s nimi, tak se 

jim budeme věnovat. Standardně hrajeme na 

dvou stolech, ale můžeme postavit i třetí, čímž 

při čtyřhrách může současně hrát 12 hráčů. Též 

tradičně organizujeme velikonoční turnaje. 

Jan Martinec, starosta TJ Sokol 

TJ Sokol Benešov u Semil pořádá 

XIV. ročník „Vánočního turnaje 

v šachu a dámě pro děti 

i dospělé“  

V sobotu 30.12.2017 od 15.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

Kategorie a hrací systém budou stanoveny před 

zahájením turnaje podle počtu přihlášených.  

Občerstvení: čaj, opečený párek. Drobné ceny 

obdrží vítězové kategorií a všechny děti. 

 Přijďte si zahrát i podívat, srdečně zvou 

pořadatelé TJ Sokol. 
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Co se děje v přírodě 

V tomto období se nám více než jindy ukazuje 

obyvatel našich lesů, který se úspěšně 

domestikoval u našich domovů a zahrad. Je to 

hlasitý drzoun se sklony k loupežím - Straka 

obecná. Jelikož s námi tento pták žije v těsné 

blízkosti, tak si zaslouží, abychom se o něm 

něco dozvěděli.  

Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Hlava černá, 

lopatky bílé, horní hřbet černý, kostřec bílý 

s příměsí šedé. Ocas je dlouhý silně stupňovitý, 

rýdovací pera jsou kovově lesklá s převážně 

tmavozelenou modře lesklou špičkou. Krk 

a vole je černé, prsa a břicho bílé. Vnitřní 

prapory letek téměř bílé s černými špicemi. Vše 

ostatní leskle černé, včetně svrchní křídelní 

krovky s ocelově modrým leskem.  

Hnízdo je nejčastěji vysoko na stromech 

a v nepřístupných křovinách. Základ hnízda je 

ze suchých větví, na kterých je vrstva hlíny 

a drnů. Vnitřek hnízda je vystlán listy a chlupy. 

Nad hnízdem je typická řídká stříška z větví. 

Hnízdí 1x ročně, od poloviny března do 

začátku června, snáší 5 až 7 vajec. Zpravidla 

sedí pouze samice 17 až 18 dní. Mláďata krmí 

oba rodiče 22 až 27 dní. Po opuštění hnízda se 

drží pohromadě s rodiči až do příštího jara, kdy 

dospívají.  

Potrava je velice rozmanitá. Živočišnou složku 

tvoří hmyz, pavouci, měkkýši, obojživelníci, 

mláďata a vejce ptáků a drobní savci do 

velikosti mladého zajíce. Rostlinnou část 

potravy tvoří obilí, ovoce, různá semena 

a bobule.  

Početnost u nás pomalu stoupá. I když má 

straka pověst lupiče a křiklouna s nakřáplým 

hlasem, tak patří do naší přírody. 

Za KŽP a MS Václav Špiroch 

             

Hasičská sportovní sezóna 2017

V letošním roce jsme Vás několikrát 

informovali o dění u nás v areálu v Podolí, ale 

co jsme letos ještě nerozebrali je to, jak se 

v letošní sezóně dařilo soutěžním družstvům.  

Od začátku kalendářního roku 2017 jsme začali 

pravidelnou přípravou v místní tělocvičně, 

která nám dělá zimní zázemí již po několik 

sezón. S pravidelností jsme se scházeli každý 

páteční podvečer a pilovali především fyzickou 

kondici, aby jarní rozjezd nebyl z jedné vody 
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na čisto. K jaru se k této činnosti navíc přidaly 

pravidelné nácviky na tradiční pálení 

čarodějnic, kde jsme v letošním roce převzali 

velení nad večerním programem. Proto jsme 

sedmičlenné družstvo přetransformovali na 

trpasličí základnu a pod vedením naší krásné 

Sněhurky jsme 30. dubna ovládli parket 

v Podolí. 

K hasičskému sportu patří v posledních letech 

také co nejvýkonnější mašina, proto i ta naše 

v rámci zimní přípravy prošla značnou úpravou 

a celou zimu pobyla na servise v Jinolicích, 

odkud se nám vrátila až těsně před prvními 

závody, a to ještě ne v úplně finálním stavu. 

Zima z areálu také neodešla zrovna brzy, proto 

opravdová příprava na požární útok započala 

na poslední chvíli, tak se nám hodily hodiny 

nacvičené tělocvičně.  

V letošním roce se pravidelně scházelo pouze 

družstvo žen, které se zúčastnilo všech závodů 

Jizerské ligy, kterou jezdí pravidelně již 

několik ročníků, a letos se poprvé zúčastnilo 

i všech závodů Extraligy české republiky 

v požárním útoku.  

V Jizerské lize se nám podařilo vyhrát hned 

první závod, čímž jsme do sezóny vběhly 

s nadšením, že by se mohlo dařit jako 

v loňském roce, kde jsme obsadily 12 závodů 

ze 13 na medailových pozicích. Hned po 

prvních závodech se však začaly objevovat čím 

dál větší problémy se strojem, který místo toho, 

aby po zimním servisu nějaký výkon přibral, 

tak naopak začal stávkovat a tři následující 

závody Jizerské ligy jsme musely počítat 

s propadem v žebříčku.  

V druhé polovině seriálu se nám však povedlo 

dost bodů nahnat. Naším prvním závodem, kde 

se nám povedlo zaběhnout rekord ligy pro rok 

2017, byl závod na Sychrově u Minichova 

Hradiště, zde jsme zaběhly útok v čase 16.35 s, 

a posunuly tak i osobní rekord. Nikdo z nás ale 

netušil, že tuto hranici posuneme ještě o dost 

níž na srpnovém závodě v Borovici, kde jsme 

nový rekord tratě, rekord ligy pro rok 2017 

a náš osobní rekord snížily na neuvěřitelných 

16.16 s! Ale rozhodujícím závodem, na kterém 

jsme se popraly o celkovou bronzovou příčku, 

byl až Benešovský pohár, kde se nedařilo 

našim soupeřkám z Košťálova a naopak my 

jsme si odnesly z domácí půdy stříbrné medaile 

a v říjnu na slavnostním vyhlášení si došly pro 

bronzové medaile z celkového pořadí ligy. 

Extraligová sezóna byla o něco náročnější, 

neboť tyto soutěže se pořádají celovíkendové, 

a téměř všechny závody jsou pořádány na 

Moravě nebo v Jižních Čechách. Pro letošek 

jsme se jako sbor vzdali pořádání Extraligy 

u nás v areálu, a proto pro nás nejbližším 

závodem byly Radimovice, které do svého 

nedělního klání přibraly Podsedice 

(Litoměřický kraj).  

 

Závody Extraligy jsme odběhly v pozměněné 

sestavě, kde nám na proudech vypomohly dvě 

kolegyně z jiných družstev, neboť celé naše 

stávající družstvo se pro takto časově náročné 

závody dohromady nedalo. Jak jsme tušily, 

konkurence na těchto závodech je veliká a nám 

se dost často nevedlo, jak jsme chtěly. 

V průměru se těchto závodů účastní okolo 

20 týmů žen a 50 týmů mužů a body se 

v ženské kategorii rozdávají pouze do 8. místa. 

Ale abych nemusela rozebírat jen neúspěchy, 

o kterých moc dobře víme, tak se pochlubíme 

alespoň tím, co se nám povedlo. I z Extraligy 

nám přibyla jedna medaile do sbírky, a to bronz 
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ze závodů v Babicích a několik nepopulárních 

bramborových příček. Celkově jsme obsadily 

7. příčku, a nezbývá než doufat, že se v příštím 

roce sejdeme ve stejném složení a toto umístění 

vylepšíme.  

Družstvo mužů se ze zimního spánku probudilo 

až začátkem září, a tak si alespoň zaběhli pár 

posledních závodů Jizerské ligy, kde se umístili 

na bodovaných místech. Obě družstva 

zakončila svou sezónu na tradiční říjnové 

recesní soutěží o pohár VŘSR - Memoriál 

V.I.Lenina 2017 v Širokém dole, kde se schází 

přes 200 týmů z celé České i Slovenské 

republiky. Ženám se zde každoročně nedaří, 

a ani letos tomu nebylo jinak, ale i s vysokým 

časem na hranici 20 vteřin jsme se probojovaly 

do první poloviny. Mužům se jejich výkon na 

konec sezóny vydařil a obsadili 80. příčku za 

čas 16.17 s. 

Závěr sezóny spolu strávíme na podzimním 

soustředění na chtě Technometra na 

Dvoračkách, kde na nás již čeká hromada 

sněhu, vyhřátý sklípek a snad i předvánoční 

odpočinek před novou sezónou 2018. 

To je z letošní sezóny vše a snad jen na závěr 

prosba ke čtenářů, kdyby někdo chtěl obohatit 

naše řady ať už ženského nebo mužského 

družstva, tak se nás nebojte kontaktovat. A pro 

fanoušky Facebookových stránek jedno malé 

upozornění, od začátku letošní sezóny nás 

můžete sledovat i na naší stránce Firesport team 

Benešov u Semil – ženy, kam přidáváme 

aktuální informace o výsledcích, fotky i videa 

ze závodů.  

Za soutěžní družstva SDH Benešov u Semil 

Veronika Slavíková 

Kalendář akcí – konec roku 2017 

Datum Název akce Místo Pořadatel 

26. prosinec 2017 
Na Štěpána na Štěpánku 

(Memoriál Karla Kobra) 
Turnovská chata KČT 

30. prosinec 2017 Vánoční turnaj v šachu a dámě OÚ Sokol 

prosinec 2017 Zájezd do divadla Vysoké nad Jizerou SDH 
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Vláďovy tipy 

Zapékané brambory se slaninou a vejci  

Suroviny: 1,2 kg brambor vařených ve slupce ve slané vodě, 150 g slaniny, 

4 vejce natvrdo, oloupaná, na plátky, 200 g debrecínských párků nebo jiných 

kořeněných klobásek, na plátky, máslo, 300 ml kyselé smetany, 30 g (2 lžíce) 

jemné strouhanky, není nutná 

Postup přípravy: 

Brambory uvařené ve slupce ve slané vodě oloupeme a nakrájíme na plátky. 

najemno nakrájenou slaninu osmahneme na pánvi bez oleje dokřupava a dozlatova. Pečící misku 

vymažeme máslem a dno pokryjeme plátky bramborů, na ně položíme vrstvu vajíček a párků. 

Pokropíme kyselou smetanou a položíme vrstvu osmahnuté slaniny částí vypečeného omastku. Pak 

pokračujeme stejným způsobem v kladení dalších vrstev stejným způsobem, dokud všechny suroviny 

nespotřebujeme. Ponecháme si však něco slaniny i s omastkem a kyselou smetanu na zakončení. 

Zakončíme vrstvou brambor, které pokropíme zbývající smetanou a položíme zbývající plátky slaniny 

a pomastíme vypečeným omastkem. nakonec můžeme vše posypat strouhankou, není to však nutné. 

Brambory upečeme v předehřáté troubě při střední teplotě (180-220°C) za dobu 40 minut, až je povrch 

zbarvený dohněda. Pokrm podáváme se sezónním zeleninovým salátem nebo s naloženou zeleninou. 

V alternativní verzi pokrmu můžeme slaninu vynechat a nahradit ji rozpuštěným máslem. 

Mrkvová polévka se zázvorem 

Suroviny: 50 g másla, 2 menší cibule, 1,5 litru zeleninového vývaru, 1 kg mrkve, 1 lžíce, nastrouha-

ného čerstvého zázvoru, 200 ml smetany, sůl a pepř podle chuti, zakysaná smetana, mletá paprika, 

petrželka nasekaná. 

Postup přípravy: 

Jemně nakrájenou cibuli zpěníme v hrnci na másle, přilijeme vývar, přidáme oškrábanou, na kolečka 

nakrájenou mrkev a nastrouhaný čerstvý zázvor. Vaříme, dokud není mrkev měkká. Polévku necháme 

asi na pět minut vychladnout. Obsah hrnce promixujeme tyčovým mixérem nebo propasírujeme. 

Polévku znovu zahřejeme, osolíme, opepříme a dolijeme smetanou. Pár lžic zakysané smetany 

smícháme s mletou paprikou a polévku ozdobíme až při servírování spirálou z paprikou ochucené 

zakysané smetany a petrželkou. 

 

Vychází v nákladu 350 výtisků, 

Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz 

e-mail: lukes@benesovusemil.cz. 


