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   Naši tři králové nebyli ani tři, ani 

králové a do naší obce nepřišli 

zdaleka. A ani zdaleka nestihli 

navštívit vás všechny, kdo jste na ně 

čekali. Moc se omlouváme za 

všechny letošní nedostatky. Přesto 

jsme rádi za ty, koho nějakým 

způsobem tradice Tříkrálové koledy 

potěšila, byť třeba jen z okénka 

projíždějícího auta. Děkujeme vám, 

kdo jste koledníky přivítali svým 

úsměvem, děkujeme za vaše 

příspěvky do charitní Tříkrálové 

sbírky. Letošní tři králové vyšli z 

několika rodin. Kromě ostřílených 

dětí Svobodových, patří velký dík 

rodinám Vyskočilovým a Cellerovým, 

bez jejichž nadšení by bylo radosti 

podstatně méně. 
   Skupinka koledníků v různém 

složení navštívila a požehnání nesla 

kromě mnoha domovů také do školy 

a školky, školní kuchyně a na obecní 

úřad. Ve dvou kasičkách se nakonec 

sešlo celkem 10 884 korun, z nichž 

se větší část vrací do semilského 

regionu, kde budou pomáhat. 

Díky vám.

                Klára Anežka Svobodová

Na poslední den Tříkrálové sbírky pršelo už dost slušně na velký duhový deštník, který 
spolu s koledníky přinášel rozměr pokoje a míru.

Ohlédnutí za Třemi králi
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Hned začátkem roku se členové rady a 

finančního výboru sešli nad tvorbou rozpočtu obce pro 

rok 2019, který byl následně schválen zastupitelstvem 

obce. Prioritou letošního roku je zpracování 

Rozvojového dokumentu obce, který je v současné 

době důležitým dokumentem pro možnosti čerpání 

dotací a fondů na republikové i evropské úrovni. 

Zpracování těchto dokumentů externí firmou je velice 

finančně náročné, proto jsem ráda, že si jeho tvorbu 

vzali za vlastní členové zastupitelstva, a i přes časovou 

náročnost, kterou to bude obnášet, se nám podaří 

zpracovat kvalitní dokumentaci, která bude Benešovu 

vlastní.  
Jak již bylo z loňského roku předjato, největší 

investicí se v letošním roce stane pořízení nové 

hasičské cisterny, jejíž nákup je podpořen dotací z 

Libereckého kraje ve výši jednoho milionu korun a dále 

se obci podařilo získat dotaci od Ministerstva vnitra ve 

výši 2 500 000 korun, což velmi podpoří samotný nákup 

cisterny. Novou cisternu obec slavnostně převezme v 

rámci plánované oslavy 135 let od založení hasičského 

sboru, která proběhne v termínu Sjezdu rodáků.
V rozpočtu byla dále vyhrazena částka na 

chystaný Sjezd rodáků a přátel, který nás v tomto roce 

čeká a nemine a je již v přípravách spolu s bohatým 

programem. K této příležitosti byla podána žádost o 

dotaci z Libereckého kraje na podporu Kulturních aktivit 

v Libereckém kraji a doufáme tedy v jejich podporu. 

Důležitou položkou v rozpočtu je i naše škola a školka, 

kde byl rozpočet navýšen kvůli plánované rekonstrukci 

vzduchotechniky a zlepšení odvodu par z kuchyně, 

díky čemuž by se měla zmenšit vlhkost, která se v 

kuchyni i přilehlých prostorách hromadila a docházelo 

tak k vlhnutí zdí.
Rozpočet pro rok 2019 nám dále naplnili menší částky 

vynaložené například na probíhající změnu územního 

plánu číslo 1, která by se letoškem měla dočkat finále. V 

rámci plánované rekonstrukce „Pojizerky“ bude 

zadána příprava projektu na veřejné osvětlení, aby v 

budoucnosti nedošlo ke složitému řešení toho úseku s 

nutností do něho dále zasahovat výkopovými pracemi. 

Koncem února byla podepsána partnerská smlouva s 

městem Semily na projekt Greenway Jizera. Bude 

vytvořen plán cyklostezky se smíšeným provozem a 

zpracován projekt na rekonstrukci vedlejší cesty Na 

Převráti. Realizace se cesta vzhledem k finanční 

náročnosti dočká pravděpodobně až v příštím roce. 

Dále nás čeká rekonstrukce střechy garáže 

u zvonice, která je v současnosti v havarijním stavu 

a dodělání dlážděného chodníčku od kříže k boční 

brance na hřbitově. Proběhne také prořez a obnova 

jistících prvků v lipové aleji okolo hřbitova. Některé 

lípy jsou bohužel díky původním zásahům i jejich 

stáří ve velmi špatném stavu, proto bude třeba tyto 

kusy do budoucna citlivě nahradit novou kvalitní 

náhradou, aby nedošlo k jejich pádu a nevznikla tak 

škoda na zdraví či majetku. Zbudována by měla být 

i dvě zpevněná stání na kontejnery s tříděným 

odpadem a řada dalších drobných úprav.

              Mgr. Veronika Slavíková, starostka

SLOVO STAROSTKY

_____________________________________________________________________________________________________________________

Periodický tisk územního samosprávného celku „Benešovské noviny“, evidenční číslo MK ČR E 23511, vychází čtyřikrát ročně v Benešově u Semil. 
Vydává Obec Benešov u Semil, č. p. 125, 51206, IČO 00278017. Uzávěrka tohoto čísla byla 28. 2. 2019 a další číslo vyjde v květnu 2019.
Fotografie: A. Matěchová, L. Nováková, J. Lukeš, L. Bachmanová, K. A. Svobodová, archiv Obec Benešov u Semil
_____________________________________________________________________________________________________________________

Příspěvky od občanů do novin
 přivítáme emailem na adrese

  benesovskenoviny@seznam.cz,
nebo dopisem na adresu Obecního 
úřadu. Případné fotografie v dobrém 

rozlišení nevkládejte do textu, ale 
přiložte jako samostatnou přílohu.



Obec Benešov u Semil ve spolupráci se Severočeskými komunálími službami s.r.o. pořádají

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

v neděli 7. dubna 2019 od 12.40 hodin do 13.25 hodin

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle 
časového rozpisu:

Benešov - Podskalí (autobusová zastávka) 12.40 - 12.45
Benešov - u školy12.50 - 13,00
Benešov - Podolí (na křižovatce)13.05 - 13.10
Benešov - Hradišťata (u továrny)13.15 - 13.20
Benešov - Pod Mošnou (u továrny)13.25 - 13.30

Přijímány budou následující druhy odpadů:
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
- Oleje a tuky
- Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
- Barvy, lepidla a pryskyřice
- Rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxidy)
- Nepoužitá léčiva (léky)
- Pesticidy (hnojiva)
- Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství 
odpovídající provozu běžné domácnosti.

Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
- Elektro
- Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí atd.
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce OÚ
2. Odpady budo předávány osobně občany nebo zástupcem obce
3. Odpady, které budou na stanoviště umístěny před příjezdem nebo po odjezdu mobilní sběrny, 
nebudou odvezeny.

Další informace poskytne Obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních 
služeb na telefonním čísle 493645111.
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   Známé zvířátko z našich lesů, které se nám 
skrývá ale sleduje v lese každý náš krok je Veverka 
obecná. I když se nám veverka někdy nechce 
ukázat, dá o sobě vždy vědět ohlodanou šiškou, ze 
které zbyde jen středové jádro a pár šupinek na 
vršku. 
   Tohoto roztomilého hlodavce asi nikomu moc 
představovat nemusím, takže jenom krátce. 
Zbarvení srsti bývá různé, od rezavé, přes šedou 
až černou. Spodní část těla je bílá. Barva srsti má 
určitou souvislost s tím, kde veverka žije. 
Rezavých veverek je více v nižších oblastech a 
těch tmavých na horách. Nepřehlédnutelný je její 
dlouhý chlupatý ocas, který používá i jako kormidlo 
při skákání z větve na větev. Ocas bývá stejně 
dlouhý jako tělo samotné. Na zimu veverkám 
narůstají na ušních boltcích štětičky. Známé třeba u 
rysa.
   Veverky se u nás vyskytují téměř všude, od nížin 
až po podhorské oblasti. Zdá se, že se z volné 
přírody stahují stále častěji do městských parků, 
kde mají dostatek potravy nejen přirozené, ale 
můžeme vidět i veverky loudící u laviček s lidmi, 
kteří právě konzumují svoji svačinu. Ty naše mají 
zatím přirozený odstup od lidí a maximálně nám 
uloupí oříšky ze stromu, když nejsme dost rychlí se 
sklizní. 
   Veverka tráví většinu života v korunách stromů. 
Při skoku ze stromu na strom může překonat 
vzdálenost až 4 metry. I na zemi si však počíná 
velmi obratně. Jak na zemi, tak na stromech sbírá 
semena a pupeny jehličnatých i listnatých stromů. 
Nepohrdne ani hmyzem, houbami nebo ptačími 
vejci. Patří mezi hlodavce, kteří si na zimu ukládají 
potravu. Žije většinou v páru.
   Ve svém revíru, který může mít až 50 hektarů, má 
několik hnízd vysoko ve větvích, která střídavě 
využívá. Ke stavbě využívá listí a větvičky. 
Nepohrdne ani dutinou stromu, či ptačí budkou s 
dostatečně velikým otvorem. Mláďatům ustele na 
mech rozcupovaný tak, že je jemný jako vata. 
Veverčí páreček dokáže třikrát ročně přivést na 
svět tři až čtyři mláďata. Mláďata se rodí holá a 
slepá. Oči se jim otvírají po čtrnácti dnech života. 
Když zhruba po měsíci vystrčí mláďata své 
čumáčky z hnízda, a začnou dovádět na větvích, je 
to krásná podívaná. Přejme jim život bez predátorů 
dlouhý minimálně 7 let.
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   Tento způsob zimy zdá se poněkud nezvyklým. 
Parafráze známého citátu Vladislava Vančury z 
knihy Rozmarné léto charakterizuje odcházející 
zimu. Na jedné straně dostatek sněhu, na straně 
druhé výkyvy počasí. A nejinak tomu bylo i v 
Benešově.
   Opakovaně se podařilo upravit sněžným 
skútrem lyžařskou stopu nad Benešovem. 
Bohužel, díky nestálému počasí a výkyvům teplot 
vždy jen na pár dní.
   Benešovská patnáctka (Memoriál Josefa 
Suchardy) bojuje s nepřízní počasí každý rok. Od 
roku 2006 se ji podařilo uspořádat pouze 6x 
(2006, 2009, 2010, 2012, 2017, 2019). V letošním 
roce to sice dopadlo, ale jedna víkendových změn 
počasí s výrazným oteplením a deštěm, udělalo 
ze závodu v neděli 3. února akci pro několik 
nejvěrnějších a nejotrlejších borců.
   Konkrétně se na start postavilo 10 (slovy 
„deset“) závodníků od 13 do 73 let, včetně dvou 
žen. Že zvítězili dva domácí lyžaři (Jirka Lukeš v 
čase 1:01:33 před Honzou Klikarem), je jen malá 
náplast za nadšení a práci dvacítky pořadatelů z 
TJ Benešov, který patří velké poděkování. 
Doplním, že mezi ženami byla nejrychlejší Míša 
Háková z Valteřic.
   Mezi zimními akcemi nesmíme zapomenout na 
tradiční dětské sáňkařské závody ve Zvonici. Zde 
je to vždy ze dne na den, kdy je trať sjízdná a 
bezpečná, i tak po sněžení v týdnu přišel 
víkendový déšť. Ani ten neodradil cca třicítku 
benešovských děti, které si za své výkony 
vysloužily občerstvení a ceny.
   Se zimou se rozloučíme v sobotu 23. března 
tradičním Posledním mazáním, které připravuje 
TJ Benešov ve spolupráci s KČT. V tu dobu už 
budeme na silnicích potkávat cyklisty, ale to už je 
jiný příběh.                                                        
                                      
                                      Za TJ Benešov Jiří Lukeš

Zima 2019 v Benešově
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VÝZVA OBČANŮM

Máte-li chuť se podílet na 
přípravě či pořadatelství 
Sjezdu rodáků, ozvěte se.

Kontakty:

Benešovské noviny:
benesovskenoviny@seznam.cz

Kulturní komise:
A. Matěchová
telefon 602 403 049

U příležitosti Sjezdu rodáků vyjde 
zvláštní číslo Benešovských 
novin, kde bude prezentována 
činnost spolků jako ohlédnutí za 
minulými pěti lety. 

Rádi bychom v tomto čísle také 
představili místní řemeslníky či 
podnikatele. Svoje příspěvky 
posílejte na výše uvedenou 
emailovou adresu i s přiloženými 
fotografiemi v dobrém rozlišení.

Za kulturní komisi A. Matěchová

13. SJEZD RODÁKŮ a přátel Benešova u Semil 2019
se koná ve dnech

pátek 21. – sobota 22. června 2019

Předběžný program - vše bude upřesněno v kabelové TV, příštím čísle 
Benešovských novin a na webových stránkách obce.

Pátek - 21. června 2019
country večer v Hostinci v Podmošně

Sobota - 22. června 2019 
začátek programu na návsi ve 13 hodin
 
výroční valná hromada pro pozvané hosty 10:30
Semilská 12      13:00 – 13:30 
slavnostní předávání cisterny   13:30 – 14:00
Semilská 12       14:00 – 14:30
             
Česká beseda - taneční vystoupení  14:30 – 15:00
taneční vystoupení žáků ZŠ   15:00 – 15:30
 
Big O Band      16:00 – 17:00     
Střípky      17:30 – 18:15          
The PeaNuts      18:45 – 20:00          
SVR - večerní rocková zábava   21:00 – 01:00

Stánek s upomínkovými předměty, procházka po Benešově s 
kronikářkou Lenkou Holubičkovou, výstavy v prostorách školy, zvláštní 
vydání Benešovských novin, vyhlídková plošina, prohlídky školy i 
hasičské zbrojnice.
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sobota 6. dubna 
v 16 hodin

Restaurace Slunce

Veselá pohádka 
o ježibabě Magi, 

loupežníku Bujónovi, 
strašidlech, strachu, 
lásce a kouzelných 

polévkách.



Obecní úřad pro vás tento kurz připravil, jako první ze série povídání o zdraví a nemoci.

Z následujících témat pro vás připravujeme například povídání o onkologické prevenci 
či ukázky preventivní rehabilitace.

Další témata mohou vznikat podle vašich návrhů.

                                                                                                                   MUDr. Lenka Nováková

Obecní úřad zve na

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST

Využijte příležitosti vyslechnout si minimum teorie a možnost vyzkoušet si na 
figurínách masáž srdce, umělé dýchání, odstranění cizího tělesa z dýchacích 
cest, práci s defibrilátorem.

Termín:  pondělí 25.3. 2019 od 18 hod   
Místo: hasična Benešov

Akce je určena pro dospělé všech kategorií a starší děti.

K dispozici vám budou: 
MUDr. Olga Škodová, lékařka se záchranářskou zkušeností,  
Jiří Hloušek, profesionální hasič a 
MUDr. Lenka Nováková.

PŘINESTE SI SVÉ MOBILNÍ TELEFONY!

Těšíme se na vás

Komise kultury a sportu obce Benešov u Semil
srdečně zve děti i rodiče na

 

na Velký pátek 19. dubna 2019 v 17 hodin
ve sportovním areálu Benešov u Semil

Čeká vás společné pletení pomlázek a velikonoční dílnička pro šikovné děti i rodiče

Přítomni budou i zkušení pletači, kteří vám pomohou i předvedou různé techniky pletení pomlázek.
Proutky a hbité prsty s sebou (omezené množství proutků bude připraveno).

Drobné občerstvení zajištěno.
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NÁZORY OBČANŮ

Malá úvaha o volbě starosty

   Tato volba byla samozřejmě předmětem úvah 
několik týdnů předem. Komunální volby dopadly 
způsobem ne zcela jasným. Ano, určité náznaky zde 
byly již před volbami. Dominance Tělovýchovné 
jednoty (dále TJ) vzala za své.
   Jsem přesvědčen, že kandidát TJ Jirka Lukeš by 
zvládl starostování s jistotou, avšak situace se 
posunula směrem od TJ. Výsledem mandátů 6:5:4 
není rozhodující, 40 % pro TJ je nejvyšší, ovšem, kdo 
není přes 50 %, ten se musí s někým spojit.
   Mgr. Veronika Slavíková byla navržena Sborem 
dobrovolných hasičů (SDH) a Klubem českých turistů 
(KČT). Tímto spolky vytvořily koalici proti TJ, zřejmě 
mají tyto spolky k sobě blíže, než k TJ.
   Sám jsem byl členem TJ, nyní však sleduji situaci s 
jistým odstupem, odborníci by řekli, že situaci 
analyzuji, já ji však pozoruji. Delší dobu jsem „cejtil v 
kostech“ určitý posun v aktivitách jednotlivých 
seskupení. TJ měla vždy převahu v zastupitelstvu. 
Množství akcí ji však vysálo mnoho sil. Dva duatlony, 
několik cyklistických závodů Pojizerské ligy, Spanilé 
jízdy na vrch Benešov (horské i silniční) – to je vše 
minulostí, umořilo by to leckoho. Zůstaly další tradiční 
a náročné akce, jako je přespolní běh „Benešovská 8“ 
a hlavně maratony, to samo o sobě je mimořádné, 
zvláště mistrovství republiky veteránů v r. 2000 a 
2015. Ovšem další úbytek v podobě plesu způsobil 
poměr 1:1 – pořadatelé:návštěvníci. Toho se chopil 
KČT a překvapivě s úspěchem. Další jeho akce 
„Benešovský bloudil“ a „Chyťte vlka“ jsou organizačně 
velmi náročné, viz. přeprava přes Jizeru.

   Hasič i  jsou proslu l í  svými excelentními 
čarodějnicemi, stejně tak organizací „Superpoháru“,či 
podobných soutěží, toto je srovnatelné s mistrovstvím 
republiky v maratonu veteránů. Přibyly „kotlíkové“ 
soutěže (kyselo, buřtguláš), zdánlivě nevýznamné 
akce. Spolu s provozováním kempu v Podolí to dává 
vcelku velkou sílu.
   Samozřejmě volba starosty není závislá na počtu akcí 
jednotlivých spolků. Již před volbou starosty jsem 
zaslechl slova „vyšachovat“. Ano, při jednání o funkcích 
na jakékoliv úrovni dochází na „šachy“.  Po volbě 
starosty, rady a dalších funkcí padlo slovo „podvod“. 
Tento názor plně respektuji, avšak s ním nesouhlasím. 
Krátká glosa Daniela Kroupy o 40:30:30 v ČR, mně 
připomněla situaci u nás v Benešově. Někdo se musí 
spojit s někým a není povinnost spojit se s prvním, jsou 
zde 4 možnosti: 1.+2., 1.+3., 2.+3. a 1+2.+3. Je jisté, že 
nezáleží jen na procentech – mandátech. Podstatná je 
kvalita kandidáta.  
   Co se týče hlasování, tak si dovolím pro porovnání, 
vrátit se do minulosti před 20 lety, kdy byl do jeho 
čtvrtého volebního období za TJ navržen Ing. Jan 
Martinec, přičemž hasiči navrhli Dalibora Lampu. I když 
poměr zastupitelů byl tehdy výrazně pro TJ, tak byl 
zvolen Dalibor Lampa, což znamenalo, že i některými 
hlasy TJ, takže „šachy“ jsou hra prastará. Nyní byl za 
TJ oficiálně navržen Ing. Jiří Lukeš, který byl však 
zřejmě nezvolen hlasy KČT a SDH, čili toto hlasování 
bylo čistější, než to, které jsem uvedl z minulosti.
   Co bude čekat novou starostku Mgr. Veroniku 
Slavíkovou netuším, její odpůrci budou čekat na 
každou chybu, ba i chybičku, jednoduše řečeno, nepřeji 
si, aby ji někdo nachytal na švestkách.  
                                                               Josef Hádek

Tělovýchovná jednota Benešov u Semil ve spolupráci 
s Klubem českých turistů Benešov u Semil Vás srdečně zvou na 

POSLEDNÍ MAZÁNÍ
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Cíl cesty (Krkonoše, Jizerské hory) bude upřesněn dle aktuálních 
sněhových podmínek. 

Odjezd autobusu v 7.30 z Podmošny směr Podolí – přes Hoření 
Benešov do Semil (po zastávkách ČSAD). 

Po návratu je připraveno občerstvení v Restauraci Slunce Benešov 
u Semil.

v sobotu 23. března 2019



Hlívu ústřičnou nadrobno posekáme nebo 

pomeleme.  Na oleji jemně opražíme ovesné 

vločky, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a 

česnek, hlívu, kari a kmín.  Přikryté krátce 

podusíme. Pak přidáme nadrobno nakrájenou 

papriku a ořechy, podlijeme vývarem nebo 

vodou a znovu krátce dusíme.  Nakonec 

přidáme sójovou omáčku, hořčici a citronovou 

šťávu. Ještě chvíli mícháme a odstavíme. 

Pomazánku můžeme podávat teplou i 

studenou na pečivu. Ozdobíme plátky rajčat a 

petrželkou. Zdravá a velmi chutná svačinka.

Ingredience

·200 g hlívy ústřičné
·2 papriky
·1 lžíce ovesných vloček
·2 stroužky česneku
·1 lžíce mletých vlašských ořechů
·2 lžíce zeleninového vývaru, může být i 
voda
·1 lžíce citronové šťávy
·1 lžíce sojové omáčky
·1 lžíce hořčice

trochu kari, kmínu, plátky rajčat a petržele na 
zdobení, pečivo

Nápověda - 124, 182, 654, 945, 785, 523, 294, 974, 256, 966, 736, 219, 939, 899, 817, 
918, 778, 922, 993, 987, 473, 721, 951, 753, 627, 612, 148, 159, 379, 569, 689, 177, 
337, 196, 676, 391, 581, 441, 546, 631.

obtížnost 4

         

 8 2 7  1 5 3  

 6   5   8  

 9      4  

  4    2   

   3  5    

4   9  7   2

 5 3    1 6  

         

obtížnost 7

Nápověda - 651, 284, 114, 424, 564, 549, 954, 774, 257, 456, 593, 495, 576, 482, 418, 
219, 226, 196, 936, 846, 913, 298, 338, 323, 633, 629, 739, 825, 745, 355, 135, 317, 
162, 148, 177, 515, 537, 687, 678, 852. 

 1   9   3  

  2    5   

   4  6    

  1    9   

 2   8   1  

6   2  5   4

 8   3   6  

  4    3   

 7      5  

Sudoku je číselný hlavolam, ve kterém jde o doplnění čísel 1-9 do všech řádků, sloupců a velkých čtverců. 
Vycházíme z tradičního japonského sudoku, a každé zadání má pouze jediné řešení. 
Hlavolamy zde uvedené, s obtížností 4 a 7, lze řešit logickou cestou bez pomůcek (tužka a guma nebo poznámky na okraji).

Nápověda u každé úlohy uvádí jednu z možných logických cest řešení. 
Význam trojčíslí nápovědy : řádek/sloupec/číslo k doplnění (tzn. že např. nápověda 326 znamená, 
že na třetí řádek ve druhém sloupci patří č. 6).
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Děti na základní škole již měly příležitost naučit se základům
první pomoci. Byly velmi aktivní, měly mnoho dotazů, s vervou 
se hrnuly do možnosti vyzkoušet si dovednosti na figurínách.

RETROTÁBOR  KRČKOVICE 2019

pátek 28. 6. - neděle 30. 6. 2019

Sraz bývalých táborníků k 61. výročí založení tábora

Více info, propozice, přihláška 
na www.benesovusemil.cz / k vyzvednutí na obci
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