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KABELOVÁ

TELEVIZE

Od 1. ledna 2011 došlo ke změně majitele kabelové televize. Ke změně došlo z toho důvodu, že obec
neměla prostředky na nutnou rekonstrukci. Kabelovka po cca 16 – 18 letech provozu, lidově řečeno, dosloužila.
Náklady na kompletní rekonstrukci se dostaly na základě zpracovaného projektu, uskutečněné poptávky, provedení
úsporných změn v projektu na 3,8 milionu Kč. Tuto částku obec k dispozici neměla a v horizontu několika let mít
nebude.
Cestu dalšího zadlužení – přijetí úvěru na rekonstrukci kabelovky obec odmítla. Jedním z důvodů bylo i to,
že obec nemá ještě splacen úvěr na plynofikaci (splácí ročně 480 tisíc) a riziko předluženosti si nemůže dovolit. Své
zde sehrála i negativní zkušenost s přihlašováním a připojováním občanů k plynofikaci a následnému vracení
dotace. Dále je namístě v této souvislosti říci, že provoz kabelovky byl obcí výrazně dotován a to především z příjmů
za pronájem stožáru mobilním operátorům. Tyto smlouvy o pronájmu jsou časově omezeny a v letošním roce
smlouva s jedním operátorem končí. Tyto příjmy umožňovaly zachování stávající ceny vybíraných poplatků.
Jakékoliv další náklady na provoz a údržbu nebo pořízení placených programů by musela obec již promítnout do
výše poplatků. Počet uživatelů kabelové televize tak bude ovlivněn nabídkou služeb firmy Katro Servis. V dnešní
době je již možnost řešit příjem TV i individuální cestou – instalací satelitu.
Po dlouhých a složitých jednáních akceptovala firma Katro Servis nabídku obce na odkup rozvodů a stanice
(stožár zůstává v majetku obce) za podmínky, že zajistí rekonstrukci dle projektu. Stručně řečeno – firma nabídne po
rekonstrukci uživatelům cca 30 programů, (z toho část digitálně) a přístup k internetu po kabelu za stejných
podmínek pro uživatele, jako v sousedních Semilech.
Z tohoto důvodu obdrží všichni uživatelé Dohodu o ukončení nájemního vztahu s obcí (1x nazpět na obec) a novou
smlouvu s firmou Katro Servis (podepsané zpět na obec).
U smlouvy je nabídka programů a nabídka na připojení k internetu. Změny v nabídce programů budou
nabíhat postupně tak, aby od 1. 7. 2011 byla k dispozici celá nabídka. Do té doby se výše poplatků nemění.
K navýšení poplatků dle smlouvy dojde od 1. 7. 2011.
Již od 1. 3. 2011 bude rozšířena programová nabídka - seznam programů a pásem, na kterých je při ladění najdete:
S7
S8
S9
E5
E6
E8
E9
E11
E12

ČT 24
ČT4 – Sport
Info kanál
ČT2
Nova
Prima
ČT1
VIVA
PRO7

147,25
154,25
161,25
175,25
182,25
196,25
203,25
217,25
224,25

B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G

S14
S19
S23
S26
S27
S28

Eurosport
Barrandov
Nova Sport
Prima COOL
Nova Cinema
CS Film

252,25
287,25
319,25
343,25
351,25
359,25

B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G

K 32
K33

DVBT-1
DVBT-2

562
570

B/G
B/G

Informace na tel. 481 625 453 nebo na tel. 481 621 255
Dalibor Lampa, starosta
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Kontroly komínů
Každý již určitě slyšel o Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv, které vstupuje v platnost od 1. ledna 2011.
Podle něj pak musí být každý komín, který je připojený k funkčnímu kotli na vytápění, alespoň jednou za rok
zkontrolován způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví - kominíkem.
Ten musí nově při kontrole vystavit zprávu o kontrole, formulář, jehož cena se bude pohybovat kolem 300,-Kč.
Pokud máte kotel na pevná paliva, tzn. na dřevo nebo na uhlí o výkonu do 50 kW, můžete si čištění komínu provádět
svépomocí a o čištění žádné potvrzení od kominíka nepotřebujete. Při celoročním provozu pak musíte čištění
provádět 3x za rok, při sezónním provozu 2 x za rok. Kominík Vám pak při prováděné kontrole zhodnotí kvalitu vaší
práce a vystaví zprávu o kontrole.
V této souvislosti upozorňujeme na podvodníky, kteří kontrolu komínů nabízejí, aniž by k tomu měli
oprávnění. Ve sdělovacích prostředcích již varování proběhlo, a i když se snad takový případ v naší obci
zatím nevyskytl, je třeba se mít před falešnými kominíky na pozoru.

Zimní přejezd
KČT Benešov u Semil na uplynulý víkend plánoval zimní přejezd Moravskoslezských
Beskyd II. část - Jablunkovsko. Z důvodu nepříznivých sněhových podmínek v této oblasti
jsme akci odvolali. Náhradou byl lyžařský přejezd části Jizerských hor a Krkonoš. Ačkoli
počasí nebylo příliš ideální, sněhové podmínky byly přijatelné. Tříetapová trasa končila
v Peci pod Sněžkou a na nedělní etapu z Pomezních bud do Žacléře se přihlásilo málo
lyžařů, takže tuto trasu bychom chtěli opakovat, pokud to ještě v této zimní sezoně počasí
dovolí. Byla využita upravená lyžařská magistrála a škoda jenom zhoršené viditelnosti.
Zároveň bychom chtěli poděkovat organizátorům dětského maškarního bálu a turistického
plesu za jejich náročnou přípravu a klidný a nápaditý průběh. Obě tyto akce jistě potěšily
přítomné děti i večerní účastníky plesu.
Jan Hubař, za KČT Benešov u Semil

Turistický bál a dětský karneval ve zpětném
zrcátku
V sobotu 12. února se Restaurace Slunce stala centrem společenské
zábavy v Benešově u Semil, když se zde konaly odpolední dětský
karneval a večerní turistický bál. Obě události zaznamenaly hojnou
návštěvu jak z Benešova, tak i okolí, a v obou případech se přítomné
společnosti podařilo vytvořit velice přátelskou atmosféru plnou dobré
zábavy. Tu se organizátoři snažili (a doufají, že se jim to podařilo)
okořenit rozmanitými vloženými soutěžemi a hrami, bohatou tombolou
či turistickou výzdobou.
Skupina organizátorů, tedy mladší sekce KČT Benešov u Semil, tímto
děkuje všem zúčastněným za to, že přišli, za důvěru zasloužilejších
členů KČT, za přízeň sponzorů a též ak. malíři J. Salabovi za výhled na
panoramata Českého ráje. Věříme, že se vám turistická zábava líbila,
děkujeme, že jste shovívavě přehlédli případné nedostatky, a společně
se těšíme na vaši hojnou účast i do dalších akcí, které chceme v rámci
KČT Benešov u Semil premiérově uspořádat, jmenovitě mimo jiné
Turistickou hru pro děti a dospělé (14. května) a orientační hru Jen
počkej vlku (17. září).
Fotografie z karnevalu i plesu budete moci v blízké době nalézt na
stránkách www.ck-bambuca.webnode.cz a na stránkách obce. -hk-
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ A
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ
Jarmila Farská
Růžena Dlabolová
Marie Haasová
Ladislav Hladík

22.3.
24.3.
16.4.
18.4.

86 let
91 let
88 let
70 let
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Zprávy ze školy
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BENEŠOV U SEMIL SE USKUTEČNÍ 23. března 2011 od 9–11,30 hod. Od 1.
března 2011 si mohou rodiče vyzvedávat zápisní lístky. Mateřskou školu bude moci navštěvovat 28 dětí (stejně
jako letos, číslo nelze překročit). Přednostně budou přijímány: a) děti obce Benešov u Semil, b) předškoláci
z Benešova (pokud se nějaký přistěhuje), c) děti z Benešova od věku 3 let. V případě převisu poptávky pak dostanou
přednost děti z Benešova, jejichž matce (otci) skončil mateřský příspěvek a nastupují do zaměstnání, před dětmi,
jejichž matka (otec) pobírá dále mateřský příspěvek a zůstávají s dítětem na mateřské dovolené. Dětí mladší (od 2,5
let) přijmeme pouze tehdy, nebude-li naplněna kapacita, tzn. bude např. zapsáno 27 dětí. I tyto děti však dostanou
přednost před případnými zájemci z okolních měst a obcí. Za organizaci dětí děkuji pí uč. J. Lampové.
Do 1. ročníku bylo 2. února zapsáno 9 dětí (6 dívek, 3 chlapci).
Týž den byly instalovány další 4 počítače do učebny informatiky.
Připravujeme se na Turnovský štěk (přehlídka dětských souborů v místním divadle, 10. 3. 2011, odjezd v 7,10 h od
školy spec. autobusem, zpět pojedeme vlakem a linkovým autobusem) a na okresní kolo "Soutěže dětských
recitátorů" (16. 3., ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra Semily, odjezd od školy linkovým autobusem v 7,14 hod.).
Od nového pololetí má 4. roč. ve středu od 12, 45 hod. kroužek Výuka ČJ a M počítači. Týž den máme od 13,45
hod. Divadelní kroužek pro 1. – 4. roč. (J. Vávra).
21. 2. nacvičovalo 10 žáků ve škole obě divadelní představení (Sněhurka, Zlatý kolovrat).
Těší nás sledovanost našeho Školního časopisu na stránkách obce. Počty návštěvníků: č. 1 – 183, č. 2 – 251, č.
3 – 120, č. 4 – 99, č. 5 – zatím 41. Počet návštěvníků na webu obce: ZŠ a MŠ 573, ZŠ 577, MŠ – 509, prac. školy –
535. Zájem čtenářů nás těší. Budeme se snažit o stálou aktualizaci stránek i zpráv ze školy. Přivítáme každý dobrý
nápad, který je oživí.
SPORT
KOALA CUP 2010: V republikové soutěži čtyřčlenných družstev chlapců a dívek ve šplhu, kdy se každému
počítá 5 nejlepších časů a jejich součet určí výkon celého družstva, se umístila naše družstva chlapců a dívek v
kategorii 4. a 5. tříd shodně na vynikajícím 5. místě. Vezmeme-li v úvahu, že za naši školu soutěžili jen žáci 3. a 4.
ročníku, pak má výsledek o to větší cenu.
Sestavy družstev: Jan Antony, Filip Livar, Jindřich Janata (4. r.) a Michal Vosmík (3. r.); Markéta Violová, Amálie
Reichlová, Vanda Zázvorková (4. r.) a Eva Nováková (3. r.). Za org. dětí děkuji pí uč. J. Lampové.
J. Vávra

Změna poplatků za odvoz komunálního odpadu
Od 1. ledna 2011 je v platnosti OZV 3/2010 o poplatku za komunální odpad. Součástí této vyhlášky je i ceník služeb.
Navýšení proběhlo pouze o náklady, které provozovateli vznikly z nové zákonné úpravy o ukládání odpadu na
skládky.
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Benešov u Semil na rok 2011, vyplývajících z režimu
nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky, podle počtu a objemu nádob, určených
k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu, činí sazba na kalendářní rok:
Velikost
nádoby
60 l
80 l
110 l
120 l
240 l
1100 l
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Frekvence svozu

Poplatek Kč

Týdenní/52
14-denní/26
Týdenní/52
14-denní/26
Týdenní/52
14-denní/26
Týdenní/52
14-denní/26
Týdenní/52
14-denní/26

1 884
1 392
2 184
1 608
2 676
1 932
5 220
3 924
20 040
15 156
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Pytlový svoz:

Počet kusů
plastových pytlů
8 ks
16 ks
24ks

Poplatek Kč
492
984
1 476

Občané mají na Obecním úřadě Benešov u Semil k dispozici pytle na tříděný odpad a nadále
mají k dispozici Sběrný dvůr v Semilech (Po 8.30-16.30, St 8.30-16.30, So 8-12). Obojí
bezplatně.

Nové internetové stránky Benešova
Jak mnozí vědí, na internetové adrese www.benesovusemil.cz lze již cca 10 let navštívit
internetové stránky obce Benešov u Semil. Pozorní návštěvníci stránek zaznamenali, že od
podzimu 2010 mají obecní stránky na této adrese novou podobu a do jisté míry i obsah.
V roce 2010 získal Mikroregion Pojizeří dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje na
zkvalitnění internetové prezentace mikroregionu (www.pojizeri.cz) a jedné členské obce,
kterou byl Benešov u Semil. Pro tento účel byl „zakoupen“ nový redakční systém, do
kterého byly stávající stránky převedeny. Představovalo to překopírovat, přeformátovat a
zčásti aktualizovat většinu z desetiletého obsahu původních stránek. Věřím, že se práce
vyplatila a nové stránky splní svůj účel, tzn. kvalitně prezentovat naši obec a informovat o
dění v obci.
Nové stránky však nepředstavují jen novou podobu a aktualizovaný obsah. Především se
jedná o novou technologii, která umožňuje jejich další rozvoj. Stránky využívají redakční
systém Public4U, který mj. umožňuje vedení elektronické úřední desky, kalendáře akcí,
zveřejňování aktualit, správu fotografií a souborů, anket, diskuzí apod.
V neposlední řadě umožňuje redakční systém správu uživatelů a jejich přístupu do stránek.
Výhledově by se na obsahu stránek měli podílet kromě správce také další uživatelé a
organizace, jako např. obecní úřad, škola, spolky atd. Za tím účelem by se mělo v průběhu
roku uskutečnit setkání všech zainteresovaných s cílem seznámení se systémem,
proškolení a nastavení.
Na stránkách mají své místo všechny složky v obci, školou a obecním úřadem počínaje,
spolky a podnikateli konče. Samozřejmostí je také možnost využití domény
benesovusemil.cz pro elektronické adresy jednotlivých osob či organizací (např.
ou@benesovusemil.cz, sokol@benesovusemil.cz, starosta@benesovusemil.cz, atd.). Něco
již je hotové, na něčem se průběžně pracuje. Kromě nového redakčního systému a
rozšíření obsahu čeká stránky ještě převlečení do nové podoby, v tuto chvíli využíváme
jednu z přednastavených šablon. Nechte se překvapit, co grafici připraví.
V tuto chvíli, abych nepředbíhal, bych chtěl touto cestou požádat o jinou formu spolupráce
na vytváření obsahu stránek. Pořádáte akci? Máte zajímavou informaci z dění
v Benešově? Máte fotografie z benešovských akcí? Pošlete informaci či rovnou
podklady na adresu web@benesovusemil.cz. Uvítám i připomínky k obsahu stránek,
náměty či nové informace, které by se na stránkách měly objevit.
Čím více lidí se na stránkách bude tímto způsobem podílet, tím budou zajímavější.
Vynasnažím se, aby se maximum Vašich podnětů informací či podkladů na stránkách
objevilo. Těším se na spolupráci a na shledanou na stránkách www.benesovusemil.cz!
Myslím, že naše obec si kvalitní prezentaci při svých 600. narozeninách zaslouží.
Jiří Lukeš, web@benesovusemil.cz
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Stejně jako v minulých letech, i letos si pro všechny zájemce o sport a kulturu benešovské
spolky připravily mnoho zajímavých aktivit. Naše obec je považována širokým okolím za velmi
činorodou. Při pohledu na následující přehled sportovních a kulturních akcí mi jistě dáte za
pravdu.

Kulturně-sportovní nářez
Modrá stuha pro druhou nejlepší obec v Libereckém kraji, v kultuře a spolkové činnosti nás
zavazuje Vás nenechat v klidu. Zapomeňte na televizi, internet, stačí si vybrat ze spousty akcí
v kulturním kalendáři a nestačíte se divit. Jedeme na živo a bez reklam. Máme pro vás
sportovní programy (fotbal, volejbal, hasičské závody, maraton, dokonce, a to se podržte, vodní
polo). Dětem z pusy vypadne lízátko, až uvidí čerta nebo kašpárka. A to není jen loutkové
divadlo, letní tábor, tajné výlety, hasičský kroužek… Vaši zábavu obstarají oblíbené hasičské
čarodějnice a oslavy 600let obce. A ani to není vše. Stát se dopisovatelem do našich novin je
také výzva. A co třeba dobré video, to může vidět celá obec na kabelové televizi. Pokud se již
nemůžete některých akcí dočkat, máme pro vás také řešení - knihu z obecni knihovny. Tak
utáhněte pořadně tkaničky na botách celé rodiny a přijďte. Těšíme se na viděnou!
BENEŠOV U SEMIL A VÍCE NEHLEDEJ

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ SPOLKŮ 2011
8.1.
Novoroční turnaj ve stolním tenise
Sokol (hospoda Slunce)
22.1.
Dětský maškarní rej
SDH (Hasična)
30. ledna
Benešovská 15
TJ (sportovní areál)
leden
Dětské sáňkařské závody
TJ (zvonice)
leden/únor
Beseda s promítáním
TJ (kabiny TJ)
_______________________________________________________________________________
8.2.
Setkání turistů v Bratrouchově
KČT
12.2.
Turistický bál
KČT
17. - 20.2.
Zimní přejezd Beskyd
KČT
únor
Představení loutkového divadla
(OÚ)
25. února
Valná hromada TJ
TJ (kabiny)
________________________________________________________________________________
5. března
Účast na Krkonošské 70
TJ (Špindlerův Mlýn)
12. března
Poslední mazání
TJ+KČT (Krkonoše)
26.3.
Turnaj ve stolním tenise
Sokol (hospoda Slunce)
________________________________________________________________________________
1.4.
Členská schůze společně s výborovou schůzí
SDH
duben
Dětské sportovní odpoledne
TJ
duben
Zahájení letní sezóny
KČT
22.4.
Velikonoční pletení pomlázek
KKS (sportovní areál)
30.4.
Tradiční pálení čarodějnic
SDH
duben/květen
Benešovský duatlon
TJ (Sportovní areál)
________________________________________________________________________________
květen
Výlet ženy
KČT+TJ
Benešovské noviny
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květen
květen

Okresní hra Plamen – pro mladé hasiče
Výlet rodičů a dětí

SDH (areál Podolí)
KČT

14.5.
Turistický všestranný závod
KČT
21.5.
Okrsková soutěž v Bystré
SDH
květen-červen
Zahájení provozu kempu
SDH (areál Podolí)
28.5.
Voda ze střechy Evropy
KČT
květen/červen
Dětský den
(SDH + OÚ, spolky)
_______________________________________________________________________________
2.-5.6.
Cykloturistické Krčkovice
KČT
18.6.
Oslavy 600 let obce
SPOLKY (NÁVES)
červen
Country posezení (táborníci)
TJ (sportovní areál)
_______________________________________________________________________________
1-5.7.
Morava na kolech
KČT +SDH
2.–16.7.
Dětský tábor Krčkovice
(Krčkovice)
6.7.
Jan Hus (Benešovská pouť)
Sokol (pomník J.H.)
23.7.
Turnaj v malé kopané
Sokol (hřiště)
červenec/srpen
Běh na Benešov - Zlaté návrší
(TJ + Sokol)
______________________________________________________________________________
13.-20.8.
Cyklozájezd Česká Kanada
KČT
srpen
X.ročník v malém vodním pólu
Sokol (bazén P.H.)
______________________________________________________________________________
4.9.
Pohár Boba a Bobka (Podkozákovská liga)
SDH (areál Podolí)
17.9.
Orientační hra (Jen počkej vlku!)
KČT
24.9.
Benešovská 8
TJ (sportovní areál)
25.9.
Benešovský Pohár (Jizerská liga)
SDH (areál Podolí)
28.9.
Výlet do Jizerských hor
KČT
______________________________________________________________________________
8.10.
Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím
(Podmošna)
říjen
Okresní hra Plamen –pro mladé hasiče
SDH (areál Podolí)
22.10.
Podmošna-vrch Benešov cyklistický závod
Sokol
______________________________________________________________________________
26.11.
Výroční valná hromada SDH
SDH (Hasična)
25.12.
XI. ročník turnaje v šachu
Sokol (Obecní úřad)
26.12.
Na Štěpána na Štěpánku
KČT
28.12.
Výroční valná hromada KČT
KČT
29.12.
Představení loutkového divadla
(OÚ)
29.12.
Rozsvícení vánočního stromečku
(KKS+spolky)
Tělovýchovná jednota Benešov u Semil, předseda ing. Jiří Lukeš tel.: 739 611 493, e-mail: jplukes@seznam.cz
KČT Benešov u Semil předseda Honza Mucha tel.: 724 112 318, e-mail homucha@seznam.cz
SDH Benešov u Semil Starosta: Zdeněk Menšík tel.: 737 169 988, e-mail mensik.z@seznam.cz
Benešovské noviny
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Koncert "Památce Jiřího Hylmara (1929 – 2009)"
Dne 20. března 2011 (neděle) se uskuteční od 17 hod. ve Státním okr. archivu Semily
neobvyklý koncert, který byste rozhodně neměli "propásnout". Účinkovat bude Pěvecký spolek
Jizeran (sb. Jiří Kurfiřt), Jizerka (sb. N. Ladkany a A. Brádlová, ZUŠ Semily), sólistka Nadia
Ladkany (mezzosoprán), flétnistka Jana Kracík - Vávrová se svými žáky a klavíristka Monika
Chmelařová (ZUŠ J. B. Foerstera Jičín). Po koncertu se Jizeran s flétnovým souborem,
klavíristkou a N. Ladkany přepraví do Benešova u Semil, kde koncert zopakují od 19 hodin v
Divadelním sále Obecního úřadu Benešov. Vstupné na oba koncerty je dobrovolné.
Přátelé Jiřího, učitele z Benešova u Semil a zakládajícího člena obrozeného Jizeranu, chtějí
připomenout návštěvníkům koncertu jeho muzikantské dílo. Jiří přišel hned na 1. zkoušku
sboru, která se konala v den jeho 60. narozenin (5. ledna 1989) v budově ZŠ Dr. Fr. Lad.
Riegra v Semilech. A téměř záhy začal upravovat pro sbor lidové písně. Tak vznikla např.
legrácka "Táto, mámo, v komoře je myš," ale i další pěkné úpravy. Návštěvníky koncertů pak
velmi zaujaly čtyřhlasé krkonošské koledy. Posloužila mu známá sbírka Josefa Horáka, z které
čerpal i Jaroslav Krček. Tomu se velmi líbila hudební nápaditost Jirkových úprav. Velmi
zajímavě a atraktivně se Jiří ujal spirituálů (Stará archa, Čistý vždy mám býti, Boží mlýny, Dál
zvěstujte to zprávu …), romských písní (ty si troufne upravovat málokdo) a napsal také Znělku
Jizeranu, jakýsi vtipný skladatelský "ohlas" na podobný druh skladeb 19. století. Sboristé na
festivalech a setkáních, jichž se Jizeran zúčastnil, obdivovali jeho excelentní úpravu známé
staroanglické písně Scarborough a slova k renesanční písni Krásko, která ovládáš můj život (T.
Arbeau). Jako důchodce začal vyučovat hru na zobcovou flétnu na ZUŠ v Semilech. Pro své
žáky upravil desítky skladeb z dílny J. Voskovce, J. Wericha a J. Ježka; J. Suchého a J. Šlitra,
jakož i barokních skladatelů (G. P. Telemann, J. S. Bach, G. F. Händel). Zobcovou flétnu
považoval za rovnocenný nástroj se všemi ostatními a rozhodně ji nepokládal jen za "přípravný
instrument". Řadu skladeb sám pro flétny napsal. Zhruba sedmdesátiminutový koncert
představí v reprezentativním výběru hudební dílo Jiřího a mnozí návštěvníci, kteří ho neznají,
budou příjemně překvapeni jeho kvalitou.
J. Vávra

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
na začátek svého příspěvku za SDH Benešov u Semil bych se rád omluvil všem, kteří
v minulém čísle marně hledali náš článek. Chyba nebyla na naší straně, ale přesto se
omlouváme a opožděně přejeme pohodový a klidný rok 2011.
Dne 27. 11. 2010 proběhla v naší hasičně Výroční valná hromada. Pro členy i hosty bylo
připraveno malé pohoštění s hudbou, dále promítání fotografií při pomoci SDH na letošních
povodních v Libereckém kraji, z čarodějnic, z besedy s dětmi z Podolí a ze soutěží našich
družstev mužů i žen.
O den později jsme se podíleli na adventním podvečeru s rozsvěcením vánočního stromku na
náměstíčku v Benešově. Zde nemohly chybět naše vyhlášené sejkory.
Druhý svátek vánoční, tedy 26. 12. 2010, náš sbor uskutečnil zájezd na divadlo ve Vysokém
nad Jizerou s názvem Mam´zelle Nitouche. Věřím, že všichni, kteří se jeli podívat, byli
spokojeni.
V měsíci lednu jsme zorganizovali Dětský maškarní rej. Tradičně se konal v naší hasičně a to
v sobotu 22. ledna. Byla zde velmi hojná účast. Necelá 60 dětí v krásných maskách se přišla
pobavit, zatančit a vyhrát hodnotné ceny v tombole.
Mezi naše další a velké plánované akce bezesporu patří PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Uskuteční se
opět v areálu v Podolí a to tradičně 30. dubna 2011. Tímto Vás všechny zvu na bohatý kulturní
program, na kterém se již pilně pracuje. A samozřejmě zde nebudou chybět ani sejkory!☺
Více
informací
o
našem
sboru
najdete
na
internetových
stránkách
www.sdhbenesovusemil.estranky.cz
Pavel Bachtík
Benešovské noviny
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Tělovýchovná jednota na počátku roku 2011
V posledním vydání Benešovských novin jsme informovali, co připravuje TJ na zimu 2010-11.
Bohužel, průběh zimy nepřál plánování, bohatou sněhovou nadílku střídaly oblevy, a to se
bohužel projevilo i na plánovaných akcích.
Pro děti byly připraveny tradiční sáňkařské závody ve zvonici. Bohužel, sněhová nadílky vždy
přišla v nepravou chvíli a tak se tyto závody nepodařilo připravit, byť se našly dny, kdy byla
závodní dráha ve zvonici sjízdná. Podobně tomu bylo s Benešovskou 15. Ač se mnohým
lyžařům podařilo přes vánoční a novoroční svátky natrénovat v okolí Benešova potřebné
kilometry, nezbytné množství sněhu v neděli 31. ledna nebylo a tak byl závod přeložen na
náhradní termín. V době vydání únorového čísla už víme, že ani 27. února se nad Benešovem
na lyžích závodit nebude …
Věříme, že se vydaří alespoň tradiční březnové Poslední mazání, které s největší
pravděpodobností zamíří na Horní Mísečky. Definitivní termín bude stanoven na Valné hromadě
TJ 25. února. Benešovské běžce na lyžích čeká 19. března tradiční Krkonošská 70. Po
několika letech opět obsazujeme klasickou trať 70 km a také kategorii veteránů. Popřejme
našim družstvům hodně zdaru!
My však neúnavně plánujeme dále! V dubnu se ve sportovním areálu uskuteční na podzim
avizované dětské sportovní odpoledne. Děti si budou moci vyzkoušet různé atletické
disciplíny, jako např. sprint, skok do dálky, vrh či hod míčkem či vytrvalostní běh. Vyhlášeni
budou i nejlepší atleti či vícebojaři. Na uspořádání akce se TJ podařilo získat dotaci
z Grantového programu Libereckého kraje na sportovní akce pro děti (společně s podzimní
Benešovskou osmičkou).
Pro dospělé je na přelom dubna a května připraven tradiční Benešovský duatlon. Závod
v běhu a cyklistice si našel v regionálním kalendáři své místo, dokonce hostil i krajské
mistrovství, a tak očekáváme opět slušnou účast i sportovní úroveň. Nenechte tělo zahálet a
připravte se na aktivní účast. Vždyť benešovské závody nejsou jen pro přespolní!
Sledujte kabelovou televizi a především internetové stránky www.benesovusemil.cz, kde se
v sekci Sport objeví aktuální informace a termíny akcí. Kdo se nechystá závodit, uvítáme ho
mezi pořadateli, pro které je vždy připraveno občerstvení v podobě tradičního balíčku P+P
(párek + pivo…).
Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil

Něco málo pro přírodu
Jak často slyšíme, každé roční období má něco do sebe. Každé je něčím krásné. Samozřejmě i
zima. Když příroda zapadne bílým sněhem, rázem je vše uklizeno. Všechno je čisté a jiskřivé.
Jak ale k jaru začne tát, odkrývá se nám, co jsme kde zapomněli. Ze sněhu se stává šedá
hmota a pod nohama nám křupe písek nebo všelijaký jiný posypový materiál. Začínají se
objevovat všemožné věci, ale také spousta odpadků a v neposlední řadě značné množství
psích exkrementů. Opravdu to není hezký pohled - a čím více sníh odtává, tím je to horší. Na
některých místech si člověk musí dávat veliký pozor, kam šlape. Máme také psa, ale připadá
mně normální, že když si po něm uklidím na zahradě, tak po něm budu uklízet i jinde. Zvláště,
pokud to jsou veřejná místa. Raději nedomýšlet, že si tam v létě normálně hrají děti. Uklouznutí
po něčem takovém opravdu není nic příjemného a to už vůbec nechci připomínat možný přenos
různých nemocí. Pokud si pořídíme čtyřnohého miláčka, tak se o něj musíme starat. Pokud mu
dáváme jíst, tak dle přírodních zákonů po něm zůstává odpad a mělo by být samozřejmé, že ho
nenecháme ležet na chodníku. Pokud s ním chodíme na procházky někam do lesa, nemusíme
tento problém řešit. Jinak je ale nezbytné s sebou prostě nosit igelitový sáček a po svém
pejskovi uklidit. Jak k tomu nakonec přijdou ti, co psa nemají. Pokud chceme mít naši vesnici
čistou, tak se o to musíme sami starat a ne čekat, až nás milosrdně zachrání rostoucí tráva. -ef-
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Tříkrálová sbírka
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší
dobrovolnickou akcí u nás. V roce 2011 se uskutečnila již pojedenácté. Výtěžek sbírky je určen
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a
to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je určena na
humanitární pomoc do zahraničí. Celkový výnos této sbírky od počátku její existence je 606 480
426 korun, letošní výnos byl 72 575 318 (z toho farnost Semily 20 418 korun).
Na této částce má podíl i příspěvek dárců z Benešova u Semil, kteří již druhým rokem přispěli
kolednické skupince. Všem dárcům patří velký dík za podíl na dobré věci.
více informací na www.charita.cz a www.charitaliberec.cz

Velikonoční pletení
pomlázek
Kluky, holky, rodiče i další příznivce Velikonoc
zveme 22. dubna do sportovního areálu, kde
si
budete
moci
vlastnoručně
uplést
velikonoční pomlázku a obarvit kraslice. Pro
děti bude připravena i soutěž v hledání
kraslic.
Na viděnou se těší KKS.

Tradiční pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna Vás SDH Benešov u
Semil a divadelní spolek Jizeran srdečně
zvou na bohatý kulturní program zakončený
ohňostrojem. Koná se v areálu SDH v Podolí
od 19 hodin. Ochutnat zde můžete
samozřejmě výborné „Benešovské sejkory“.
Vstupné dobrovolné.
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VII. ročník velikonočního
turnaje ve stolním tenisu
Srdečně zveme všechny zájemce i
začínající hráče, každý si zahraje, vítány
jsou děti, diváci, fandové i rodinní
příslušníci. Turnaj se koná v restauraci
Slunce v Benešově 26. března. Děti od 9.00
hod a dospělí od 10.00 hod. Bude se hrát
na 3 stolech. Hrací systém ve skupinách
(nikoliv KO).
Rozlosování proběhne před zahájením
turnaje.
Startovné se nevybírá, občerstvení vlastní.
Drobné ceny obdrží první 3 v každé
kategorii.
Ing. Jan Martinec, starosta TJ, 737 212 711
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Uleželý pivní sýr
Ingredience
250 g tučného tvarohu, 330 ml světlého piva, špetka soli, 1 lžička
drceného kmínu, špetka drceného pepře
Příprava: Tvaroh, pivo a koření dobře promícháme. Vznikne řídká kaše, kterou nalijeme do
zavařovací sklenice a přikryjeme pečícím papírem nebo ubrouskem. Směs necháme v pokojové
teplotě odležet asi tři dny. Hotový sýr poznáme tak, že je slámové žlutý a voní podobně jako
olomoucké tvarůžky. Podáváme s čerstvým pečivem jako předkrm nebo svačinu.

Rychlá polévka s mletým masem
Ingredience
300 g mletého masa, 1/2 sáčku mražené zeleniny - mrkev, hrášek, kukuřice, 3 brambory, 2
lžičky majoránky, 1 lžička dobromysli, sůl, mletý pepř, 1 malá cibule, 1 kostka hovězího bujónu,
zelená petrželka
Postup: Do studené vody (asi 1 litr) rozdrobíme mleté maso, osolíme, opepříme, přidáme
oloupanou cibuli, bujón a koření. Přivedeme k varu a vaříme 10 minut. Zatím oloupeme
brambory a nakrájíme na kostičky. Společně se zeleninou je vložíme do polévky a vaříme
dalších 10 minut. Do hotové polévky přidáme zelenou petrželku (nemáme-li čerstvou,
použijeme sušenou) a už nevaříme.

Rybí filety s těstovinami
Ingredience
600 g filet z aljašské tresky nebo pangasa, 400 g těstovin, olej, 1-2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce
hořčice, 1 cibule, 4 rajčata, 400 ml smetany na vaření, 50 g strouhaného sýra, sůl, mletý pepř,
citron, máslo na vymazání
Postup: Částečně rozmražené filety z obou stran osolíme a pokapeme citronovou šťávou.
Necháme 30-60 minut odležet. Těstoviny uvaříme v osolené vodě, scedíme a udržujeme v
teple. Na trošce oleje osmahneme cibulku dozlatova, zasypeme moukou a usmažíme světlou
cibulovou jíšku. Zalijeme smetanou a krátce povaříme, osolíme, opepříme a vmícháme hořčici.
Měla by vzniknout hustá omáčka, podle potřeby můžeme naředit mlékem. Pekáč nebo zapékací
misku vymažeme máslem. Rozprostřeme polovinu uvařených těstovin, na ně naskládáme
polovinu filet, kolečka rajčat a zalijeme polovinou omáčky. Všechny vrstvy ještě jednou
zopakujeme a povrch posypeme sýrem. Vložíme do trouby vyhřáté na 200°C a pe čeme do
zezlátnutí povrchu (asi 20 minut).
Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Kdo zlato má, mlčet si může. Kdo však si přál, abys jak stařec
třaslavý jen potají a tiše proklínal bezpráví? Neboť - mlčíš–li vždy a všude, vše ještě horší bude.
Nespatříš ani záblesk práva, o kterém se ti zdává. A pro toho, kdo jako ty nekoná a mlčí, jen pro
toho může svět zůstat nezměněn. Kdo nepozdvihne hlas, ten mlčí na souhlas.
Herman van Veen

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