
číslo 62
    čtvrtletník obce Benešov u Semil    ročník XIII    červen 2019

     Vážení občané, rodáci, přátelé,

 pět let vždy uteče jako voda a my opět stojíme 

před velmi krásnou, dá se říci vzpomínkovou 

akcí, kterou je Sjezd rodáků a přátel 

Benešova. Řada z Vás se vrátí do místa, kde 

jste strávili kus svého života, či si jen přijedete 

zavzpomínat – ať už při prohlídce školy, 

kterou jste navštěvovali jako děti, či při 

setkání se sousedy a přáteli, které jste dlouhé 

roky neviděli. Zavzpomínáte na chvíle, které 

jste zde prožili, nebo si budete moci oživit 

příběh Benešova na dobových fotografiích. 

   Je mou milou povinností Vás všechny 

pozvat na tento 13. ročník Sjezdu rodáků a 

přátel Benešova, a jako již tradičně toto 

pozvání vyjádřit zvoláním - "Přijďte pobejt".                                                                                                      
                                                                                                                

              Veronika Slavíková, starostka obce

    rozšířené vydání u příležitosti Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil 
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sraz účastníků v 10:15 hodin u hřiště

     Člověk je tvor společenský, aby mu bylo dobře u srdce, potřebuje mít kolem sebe jiné lidi, setkávat 
se s nimi, povídat si, naslouchat a radit se. Potřebuje vědět, že má někde své kořeny, že se má kam 
vracet. Lidé to tak měli vždycky a v dnešní uspěchané době je tohle zakotvení možná ještě důležitější 
než kdysi. Nejspíš proto jsou stále oblíbenější setkání rodáků a žáků škol, pořádají je vesnice, 
přidávají se i města. Ale jen málokterá obec se může chlubit tím, že od prvního setkání uběhlo už 85 
let. A ještě významnější je, že v této tradici pokračují i dnešní obyvatelé Benešova. I když dnes spíš 
než o sjezd rodáků jde o setkání lidí, kteří tu bydleli, chodili do školy, pracovali, nebo sem jezdili na 
prázdniny k babičce. V určité etapě svého života do Benešova patřili - a pro lidskou duši je důležité 
někam patřit.
     Věřím, že obyvatele obce i návštěvníky potěší kalendář, který jsem k této příležitosti připravila a 
který ukazuje Benešov v různých dobách a z různých pohledů. Některá místa si pak zájemci mohou 
připomenout i při procházce po obci, která je přichystána na nedělní dopoledne a která nebude nijak 
fyzicky náročná. Vycházet budeme v 10.15 ze hřiště, po místních komunikacích se projdeme po 
Podskalí. Přijďte se podívat, kde končí Semily a začíná Benešov.

                                   Na setkání se zájemci o historii obce se těší Lenka Holubičková, kronikářka

POZVÁNKA na vycházku - Benešov včera a dnes

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 1. 6. 2019 a příští číslo vyjde v září 2019 - rozšířené 
vydání u příležitosti 13. Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil.



Bude mít Benešov skutečnou zvonici?

vizualizace stavebních úprav kapličky
Ing. arch. Václav Hájek

     Po staletí byly zvony symbolem koloběhu 
života, zrození i smrti, tradice a řádu. Ohňový 
patent vydaný 21. srpna 1751 Marií Terezií jim 
dal za úkol také chránit obyvatele obcí před 
ničivými požáry. Každá obec si musela zvon 
obstarat, kde měli kostel, tam měli vyhráno, 
jinde začali zřizovat zvonice a zvoničky. To 
nebylo totéž. Zvonice byly stavby církevní, 
zvoničky sloužily jen pro zavěšení zvonu. 
Zprvu jimi byly jen rozsochaté kmeny, dřevěné 
či zděné stavbičky, dnes nedílnou součást naší 
venkovské krajiny začali naši předci budovat ve 
snaze ochránit před nepřízní počasí zvon i 
zvoníka. 
     
     Benešov míval kdysi jen prostou dřevěnou 
zvoničku, která stávala na návrší poblíž vozové 
cesty vedoucí k Vysokému. Na konci 19. století, 
kdy obec zažívala období nebývalého 
rozmachu, už to ale místním nestačilo. Chybělo 
jim místo pro setkání s Bohem, pro rozjímání i 
sebezpytování, chyběla jim kaple, jejíž 
součástí měla být i zvonice. Nechali zhotovit 
plány, ke stavbě ale kvůli nepřízni úřadů i 
nedostatku peněz nedošlo. Provizorně tedy 
nechali na střechu domku, který byl 
přebudován na márnici a chudobinec, umístit 

zvoničku, jež tvarem připomínala věžičku oné 
nerealizované kaple. A i když jí o zvon dvakrát 
připravila válka, sloužila až do roku 1967, kdy 
byl dům zbořen a na jeho místě po mnoha 
peripetiích vyrostl objekt, který byl především 
garáží a skladištěm a kterému název zvonice 
vlastně vůbec nepřináležel. Ale jen nemnohé to 
trápilo.

     Dnes už nám den neodměřují zvony, ale 
atomové hodiny. Čas počítáme na setiny 
sekund, stále někam spěcháme, za něčím se 
honíme, možná i proto se častým sdělením 
stala věta „Nemám čas“. Ale toho máme stejně, 
jako ho měli naši předci, z nichž mnozí už sní 
svůj věčný sen na místním hřbitově. Záměr 
upravit nevzhlednou budovu v jeho sousedství 
na kapli je dobrý záměr. Nejen že se tak 
Zvonice stane skutečnou zvonicí, ale hlavně se 
stane místem, které přinese Benešovu 
duchovní prostor, jenž mu už tolik let schází. A 
okolí hřbitova, na němž se u hrobů svých 
blízkých setkávají příbuzní bývalých i 
současných obyvatel obce, výrazně zkrásní.  
     
                                                                                                    
       Mgr. Lenka Holubičková, kronikářka obce

strana 3



strana 4

     Milý čtenáři, 
dovolte mi v následujících „pár“ 
odstavcích shrnout činnost 
sboru dobrovolných hasičů 
Benešova u Semil za posledních 
pět let, neboť budeme letos 
slavit už 135. výročí od založení 
sboru.
  Do běžné práce sboru patří 
udržení akceschopnosti a 
o d b o r n o s t i  v ý j e z d o v é h o  
družstva, údržba a zvelebování 
areálu v Podolí, sportovní 
činnost, tréninky a závody 
soutěžních družstev v požárním 
sportu. Tyto aktivity jsou 
proloženy dalšími akcemi pro 
veřejnost a pronájmy areálu pro 
svatby, oslavy i sportovní 
soustředění.
     Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Benešov u Semil je 
významnou součástí celé obce. 
Pravidelně provádí praktický i 
teoretický výcvik svých členů 
výjezdové jednotky, jak v 
hasičské zbrojnici, tak v areálu v 
Podolí s technickými prostředky 
ve výbavě, která je připravena k 
výjezdu. Velitelé družstev a 
strojníci se účastní pravidelného 
školení ř idičů a odborné 
způsobilosti cyklické přípravy. 
Tyto školení organizuje hasičský 
záchranný sbor Semily.
    Za posledních pět let se 
benešovská siréna rozezněla 
ce lkem dvaašedesátk rá t .  
Nejvíce napilno měla výjezdová 
jednotka v roce 2015, kdy byla 
povolána do akce sedmnáctkrát. 
V roce 2017 jednotka sboru 
dobrovolných hasičů začala 
společně s obcí pracovat na 
úpravě garáže pro novou 
c is ternu,  na kterou by lo 
požádáno o dotac i .  Vše 
proběhlo, jak nejlépe mohlo a 
začátkem roku 2019 se jednotka 
a hlavně občané mohli radovat z 
nové cisterny, která nahradila 
stávající dosluhující techniku. 
Slavnostní představení nové 
cisterny bude součástí a hlavním 

hřebem oslav 135. výročí sboru.
     V loňském září a říjnu 
jednotka také pomáhala v 
hasičárně při úpravě a úklidu 
zasedací místnosti po celkové 
rekonstrukci vody, odpadů a 
osvětlení v prostorách kuchyně, 
záchodů a sprch.
    

 I podolský areál během pěti let 
prodělal mnoho změn. Plocha 
na základně pro požární sport 
byla doplněna o nesmekavou 
zámkovou dlažbu. Venkovní 
s e z e n í  b y l o  o p a t ř e n o  
odnímatelnými stěnami, které v 
případě horšího počasí zajistí 
p ř í jemné posezení .  By la  
zakoupena nová mobi ln í  
výčepní zařízení, tři velké 
prosklené lednice a také byl 
vyřešen problém s elektrickým 
jističem, který způsoboval 
nepříjemné výpadky proudu při 
důležitých akcích. Dále byly 
zakoupeny nové venkovní židle, 
dřez, bylo nově natřeno podloubí 
a přiděláno nové osvětlení ve 
venkovním sezení. Díky dotacím 
z Libereckého kraje se také 
p o d a ř i l o  z a k o u p i t  n o v ý  
notebook. Nejvýznamnější 
investicí bylo zakoupení balíčku 
několika pozemků v aukci v 
Benešově u Semil. S tím i část 
pozemku, který je součástí 
areálu v Podolí. V loni proběhla v 

areá lu  obnova fasády a  
rekonstrukce odpadů v kuchyni 
a následné vymalování.
     Jaro co jaro, rok co rok, 
začínáme sezonu dubnovým 
sběrem šrotu a přípravou na 
pálení čarodějnic. Pořádat 
pálení čarodějnic v podolském 

a r e á l u  j e  u ž  p r o  n á s  
neodmyslitelnou tradicí. Je to 
neuvěřitelné, ale letos proběhl 
už 14. ročník a ani letos stejně 
jako v předchozích pěti letech 
nechybělo taneční představení 
dětí ze základní školy v 
Benešově u Semil, kulturní 
vložka ze strany našich členů, 
Krkonošské sejkory a také, 
všichni mi určitě dáte za pravdu, 
úžasný ohňostroj .  Až do 
jedenáctého ročníku v roce 2016 
jsme byli zvyklí na vystoupení 
tanečníků pod vedením p. 
Kučerové, díky které se taneční 
vystoupení dostaly na vrchol 
slávy v místním, a pokud byl 
mezi návštěvníky i nějaký 
cizinec, tak i v celosvětovém 
měřítku. Po deseti letech slávy 
pověsili benešovští tanečníci 
svůj úspěch na hřebík a 
přenechala benešovská prkna 
slávy „mladší“ generaci, která s 
vervou naskočila do rozjetého 
vlaku a snaží se udržet 
započatou tradici.   

SDH Benešov u Semil -
vše co jsme zapomněli, abychom si to připomněli...

SDH Benešov u Semil
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SDH Benešov u Semil

Během pěti let jsme ani jednou, 
stejně jako naše Krkonošské 
s e j k o r y ,  n e c h y b ě l i  n a  
Železnobrodském jarmarku. 
Sejkory bylo také možné 
ochutnat na semilské pouti a 
Semilském pecnu. 
     Pravidelně je v podolském 
areálu pořádáno pro děti z 
místní základní a mateřské 
školy zakončení školního roku, 
kde si děti opečou špekáčky, 
zahrají různé hry a hlavně si 
vyzkouší jaké je to být  
opravdovým hasičem. 
     V květnu 2015 pořádala 
s o u t ě ž n í  d r u ž s t v a  p r o  
benešovské děti a samozřejmě 
i ty přespolní, dětský den. Jejich 
pohádkové převleky byly 
opravdu úžasné! Beruška s 
Ferdou Mravencem, ovečky, 
Šmoulinka a další pohádkové 
postavičky byly součástí  
dětského dne. Díky HZS 
Semily, a „vyhlídkové“ plošině, 
měly děti možnost výhledu na 
celý areál z opravdu velké 
výšky.
     Je to jako včera, když jsme v 
roce 2015 uspořádali I. ročník 
Vaření v kotlíku a letos na konci 
prázdnin budeme vařit už po 
páté. Díky této akci s velmi 
přátelskou a společenskou 
atmosférou je mezi námi 
s p o u s t a  š é f k u c h a ř ů  
bramboračky, krkonošského 
kysela, zelňačky a buřtguláše.V 
letech 2014 až 2016 náš spolek 
pořádal soutěž v požárním 
útoku Extraligy ČR, na kterou se 
sjela ta nejlepší ženská i 
mužská družstva z celé České 
repub l i ky.  Sbor  je  také  
pravidelným pořadatelem 
Jizerské ligy.
Benešovské soutěžní družstvo 
můžu i žen se za poslední roky 
zúčastnilo okrskových soutěží,  
Podkozákovské ligy, Jizerské 
l igy,  Východočeské l igy,  
Extraligy a na kontě mají i 
odběhnuté závody Fire night 
cupu (noční závody).
V posledním pětiletém období 
bylo úspěšnější družstvo žen. 
Podařilo se jim celkově 

dvaačtyřicetkrát vystoupat 
nastupně v í tězů z  toho 
šestnáctkrát na stupínek 
nejvyšší. Benešovské ženy drží 
titul mistryň Jizerské ligy z roku 
2014 a 2016. Jsou také 
vicemistryně Fire night cupu z 
roku 2016 a v roce 2017 
obsadily celkově 3. místo v 
Jizerské lize. Určitě by se také 
mělo připomenout krásné třetí 
m í s t o  n a  E x t r a l i z e  v  
Radimovicích z roku 2015. V 
roce 2016 při závodu Extraligy 
na domácí půdě získaly ženy 
další bronzový kov z tohoto 
seriálu, který nakonec v roce 
2017  abso l vova l y  ce l ý .   
Celkově se jim podařilo obsadit 
7. místo s jednou bronzovou 
medailí ze závodů v Babicích. 
Nejlepší čas si družstvo žen 
dokázalo vyběhnout v roce 
2017 na závodech Jizerské ligy 
v Borovici, kdy se terče 
rozsví t i l y  po 16,16s od 
startovního výstřelu. V této 
s e z ó n ě  d o k á z a l y  ž e n y  
šestnáctkový čas zopakovat 
ještě ve třech případech. Rok 
2018 nepatřil bohužel mezi 
nejúspěšnější. V Jizerské lize 
ženy obsadily až 8. místo z 
celkového pořadí. Ale i tak jim 
patří velké poděkování za 
perfektní reprezentování sboru 
a obce v blízkém i dalekém 
okolí.
Mužské družstvo nebylo tak 
úspěšné, za zmínku ale stojí 
3. místo ze soutěží Extraligy ve 

Velkých Hošticích z roku 2014. 
V roce 2015 dosáhlo nejlepšího 
výsledku družstvo na domácí 
soutěži v Benešově, kde 
skončilo sedmé. Nejlepším 
úspěchem roku 2016 bylo čtvrté 
místo v Fire night cupu na 
s o u t ě ž i  v e  Ve s c i  p o d  
Kozákovem.
     Na celorepublikové soutěži v 
Širokém dole v roce 2017 
družstvo mužů skončilo 79. ze 
154 týmů.
  Samozřejmě by se dalo 
pokračovat ve výčtu soutěžních 
úspěchů i neúspěchů, toho, kde 
všude  zasahova la  naše  
výjezdová jednotka, kolik jsme 
zvládli upéct sejkor atd., ale já 
bych Vás všechny srdečně 
pozva la  na  135.  výroč í   
založení sboru a současně na 
nadcházející pořádané akce.
 Všem členům, kteří odvedli 
velký kus poctivé práce, za celý 
sbor děkuji.
                    Vlachová Veronika
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     Dobrý den, ahoj všem rodákům i přátelům 
Benešova. Chtěli bychom vám touto cestou něco 
málo přiblížit o naší partě říkající si CK Bambuča. 
Hodí se to nejen k příležitosti sjezdu rodáků, ale i z 
důvodu, že to letos bude deset let, co se v 
Benešově jméno našeho spolku začalo objevovat.
     Vezměme to od začátku. Zhruba před dvanácti 
lety se začala scházet parta převážně bývalých 
krčkovických táborníků. Bylo to na vandry a různé 
soutěže - ať už oficiální (Rokytnický Hetos, 
Pasecký Bloudil, Hon na lišku...) nebo jen pro sebe 
připravované (naše vlastní hetosy, noční hry, 
biatlon...). Jednoho dne jsme si v hospůdce na 
hrázi Komárovského rybníka začali říkat Cestovní 
Kancelář Bambuča neboli CKB. Inspirací byla v 
rohu stojící kartonová postava "afromena" z tehdy 
běžící reklamy na Fantu s hláškou: „Co je to 
Bambůča? Bambůča je všude tam, kde je dobře“. 
No a tak v souladu s naší toulavou náturou nebylo 
daleko k mottu CKB: „Všude dobře, tak proč bejt 
doma!“ Naším rajónem byl zpočátku hlavně Český 
ráj, ale v dalších letech nás víkendové vandry a 
delší turistické dovolené zavedly do řady koutů 
naší země od Tater po Českosaské Švýcarsko. 
Nicméně už v roce 2009 si zakládající členové 
řekli, že by to vedle všech těch vlastních aktivit 
chtělo přispět i k dění v Benešově.
     A stalo se! Za pomoci H. Muchy jsme vstoupili 
do KČT, abychom naše aktivity pro veřejnost 
oficiálně zaštítili. Nápadů bylo více, dohodli jsme 
se ale na třech hlavních akcích a začali je 
připravovat - Turistický bál & Dětský karneval plus 
turistické soutěže Benešovský Bloudil a Jen 
počkej, vlku! Jejich první ročníky se uskutečnily v 
roce 2011. Na začátku to bylo trochu tápání a 
nejistota, jak to vše organizačně a finančně 
utáhnout. Naštěstí se podařilo ulovit zájem lidí a 
obavy se postupně rozplynuly. 
     V průběhu prvních let se k nám přidalo několik 
dalších kamarádů nadšenců, o pár lidí jsme v 
průběhu však i zchudli, takže po uplynulé dekádě 
čítá spolek stále zhruba 10 aktivních členů. Během 
té doby jsme pomáhali a podíleli se na řadě dalších 
akcí nejen KČT ale i ostatních spolků - například 
na dětských dnech, maratonech, brigádách v 
táboře, různých kulturních či sportovních akcích 
(jak prací, tak materiálně či zajištěním 
občerstvení). Nejčerstvějším příspěvkem z naší 
dílničky na zážitky bude dlouho plánovaný 
retrotábor v Krčkovicích pořádaný 28.-30.6.2019 
ve spolupráci a pod taktovkou TJ.
Něco málo o našich stěžejních akcích:
     Bál a dětský karneval se staly už tradičním 
setkáním lidí všech věkových kategorií a doufáme, 
že si všichni návštěvníci těch devět ročníků užili. 

Plný sál je toho snad jasným důkazem. Pro nás je 
to zásadní akce, která sice obnáší ohromné 
množství sil a času (od přípravy zázemí v 
Restauraci Slunce či shánění tomboly po zajištění 
občerstvení a samotnou organizaci) ale na které 
získáme tolik potřebné finance na nákup vybavení 
používaného při ostatních nejen námi pořádaných 
akcích (zařízení na lezeckou, vodáckou, ale i 
občerstvovací činnost, atd.). Pokud jste ještě bál 
nezažili, určitě si nenechte utéci ten příští – bude 
jubilejní desátý a jeho výtěžek bychom chtěli 
věnovat na nějaký charitativní účel.
     Po plese přichází jarní probuzení turisticko-
vědomostních schopností a oprášení (či spíše 
první zablácení) pohorek při Benešovském 
Bloudilovi.  Devětkrát už prověřila zrádná a 
mnohdy i  fyzicky náročná trať připravenost 
průměrně padesáti účastníků. I za špatného 
počasí či velmi horkých dnů vyrážejí vstříc 
dobrodružství v podobě vědomostních kvízů, 
různých turistických dovedností, lanové dráhy, 
raftu a mnoha dalších mnohdy zábavných prvků.
     Orientační soutěž Jen počkej, vlku! (turistický 
score-lauf s přidanými kvízovými dohledávkami) 
má za sebou 7 ročníků, kdy prvních 5 se konalo v 
okolí Benešova u Semil a další 2 jsme zkusili – a 
velice úspěšně – zorganizovat v atraktivním 
prostředí skalních měst u Malé Skály. V tuto chvíli 
je vlk hodný a nezlobí, honáci tak mají prázdniny. 
Uvidíme ale, kdy zase začne řádit.  
    

     Poděkování za to, že jsme byli schopni vše 
zmíněné pořádat, patří všem spolkům obce i obci 
jako takové zastoupené minulým i současným 
vedením. Doufáme, že vzájemná spolupráce bude 
nadále zdárně pokračovat. Speciální poděkování 
bychom chtěli směřovat rodině Matěchových, ze 
které nás v začátcích všemi silami podporoval 
Míra a v jehož šlépějích nyní pokračuje Ája.
     Věříme, že vás přelouskání našeho příspěvku 
moc nevyčerpalo a že se uvidíme na nějaké naší 
další akci - například u stánku s občerstvením na 
sjezdu rodáků.
                    Za CKB Tomáš Bachman a Jan Klikar                                                                                     

Cestovní kancelář Bambuča se představuje



Country hudba v Benešově u Semil
  Předem podotýkám, že 
nejsem historik a zde popisuji 
jen to, co jsem zažil a co si 
pamatuji.
     Prvně, kde mě oslovila a kde 
se mi zalíbila tato muzika, byly 
trampské písničky hrané na 
čarodějnicích v Benešově na 
Hradě v roce 1968. Tyto písně 
jsme následně hráli téměř dva 
roky u nás v junáckém oddílu, 
než byl Junák zakázaný. 
Zhruba od roku 1970 začínáme 
poznávat novou hudbu, a to v 
podání Greenhorns, Rangers a 
KTO.
     Mirek Matěcha a Jirka Šimek 
hrají na kytary a já, aby všichni 
nehráli na kytary, začínám hrát 
na banjo. Co se týče mě, měl 
jsem tenorové banjo, které hrálo 
velmi špatně. Tenkrát se nedal 
žádný hratelný nástroj koupit. 
Můj sen bylo hrát na pětistrunné 
banjo. To se mi splnilo až na 
vojně (1972 – 1974), kde se mi 
podařilo koupit první banjo 
předělané ze čtyřstrunného na 
pětistrunné. Hrál jsem na něj, 
jak to šlo, žádná literatura k 
němu nebyla, ale hlavně mě to 
bavilo. Jak se na něj správně 
hraje, jsem se dozvěděl až za 
25 roků.  
     Po návratu z vojny začínáme 
hrát ve složení Míra Matěcha, 
Jirka Šimek , Pepa Hádek na 
basu a já viz. foto. Hrajeme již 
zmíněné Greenhorns, ale také 
trampské písně od bratrů 
Ryvolů a nesmím opomenout 
Karla Kryla. Co se nám líbilo, to 
jsme hráli. V druhé polovině 
sedmdesátých let byl Míra 
Matěcha na vojně, a tak s námi 
dva roky nehrál. Po jeho návratu 
se k nám ještě přidal Karel 
Buriánek ze Semil, který 
nahrad i l  Pepu Hádka s  
kontrabasem. V tomto složení 
h r a j e m e  d o  p o l o v i n y  
osmdesátých let, kdy s námi 
přestal hrát Jirka Šimek. S 
Mírou a Karlem Buriánkem 

hrajeme až do revolučních let 
8 9 .  C e l o u  d o b u  o d  
pětasedmdesátého roku do 
devadesátého byla naše 
základna pro  hraní převážně 
hospůdka U Křemílka na 
Cimbále. Hráli jsme tam skoro 
každý pátek. Revoluční léta 
prožíváme naplno a přestává 
být čas na hraní.
     Další hraní se obnovuje 
okolo roku 1993, a to ve staré 
hospodě U Matěchů. Náš 
repertoár obohatili noví hráči, a 
to Pavel Matějka na kontrabas, 
Tomáš Nedomlel na housle a 
Tomáš Hyka s kytarou. Zhruba v 
následujícím roce vzniká 
formace Johny Wolker Band. 
Hrajeme v následujícím složení 
Hyka, Nedomlel, Matějka a já. 
Naše první vystoupení bylo na 
country festivalu v Jablonci nad 
Jizerou a dále následovala 
další. Na přelomu tisíciletí 
odchází z Benešova Pavel 
Matějka a na jeho místo 
nastupuje v kapele moje žena 
Eva s baskytarou. V roce 2008 
Tomáše Nedomlela vystřídal 
Radim Janeček hrající na 
mandolínu. V tomto složení 

hrajeme až do roku 2014, kdy se 
JWB rozpadá. Tomáš Hyka s 
Radimem Janečkem zakládají 
kapelu Sapr a já s Evou 
začínáme hrát s Honzou 
Lengalem. Název naší sestavy 
je Střípky. 
     Naším největším úspěchem 
asi bylo pořádání Semilského 
country festivalu od roku 2006 
do roku 2018, na kterém si 
zahrála řada místních kapel, ale 
i výborných kapel z celé České 
republiky. Letos pořádáme už 
jen menší  fest ivá lek se 
s p ř á t e l e n ý m i  k a p e l a m i .  
Budeme hrát i na benešovském 
sjezdu rodáků.                                                         
    
         Těšíme se na vás 
           - přijďte pobejt.                                                                         
             Kamil Farský   

Skupina DRÁTY ve složení (zleva): Míra Matěcha, Jirka Šimek, Kamil Farský a Pepa Hádek
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     U příležitosti Sjezdu rodáků a přátel Benešova u 
Semil konaného v červnu 2019 přišel čas zpomalit 
a ohlédnout se za uplynulými pěti lety v životě a 
činnosti TJ Benešov u Semil. Prostor na toto 
ohlédnutí nám poskytuje speciální vydání 
Benešovských novin, kde se benešovské spolky a 
organizace vždy mohou pochlubit svojí činností a 
úspěchy v uplynulém období. A to jednak 
benešovským občanům, tak jejich hostům a 
návštěvníkům obce.
   Tělovýchovná jednota je v obci tradičním 
spolkem. Naše členská základna se pohybuje 
kolem cca 120 členů, mění se však složení, a 
především věkový průměr. Mezi členy najdeme jen 
minimum dětí a mládeže, většinou se jedná o starší 
členy, kteří často působí ve více benešovských 
spolcích. Také činnost TJ se ustálila a do značné 
míry se zaměřujeme na udržení akcí s dlouholetou 
tradicí. Do jisté míry to souvisí s jistou únavou, i 
pořadatelskou, tak trochu související s věkovým 
průměrem našich členů. 
     Činnost a aktivity TJ lze rozdělit do tří hlavních 
skupin – zima a lyže, organizace závodů, dětský 
tábor a akce pro veřejnost.
   Zimní aktivity se odvíjí od nevyzpytatelného 
počasí a sněhových podmínek v Benešově. Naší 
snahou je především s pomocí sněžného skútru 
upravovat a udržovat lyžařskou běžeckou stopu 
nad obcí, což se v posledních zimách dařilo spíše 
sporadicky. S tím souvisí i pořádání tradiční 
Benešovské 15 – memoriálu Josefa Suchardy, 
kterou se od roku 2006 se podařilo uspořádat 
pouze 6x (2006, 2009, 2010, 2012, 2017, 2019). Ač 
byla zima 2018 tou zdařilou, výkyvy počasí a časté 
oblevy lyžování v Benešově příliš nepřály a po 
oblevě a dešti se to projevilo i na Benešovské 15, 
která přivítala pouze desítku lyžařů!
     Lepší je to s dalšími zimními akcemi, pro které se 
většinou dostatek sněhu v Benešově či na horách 
najde. Pro děti jsou to tradiční, většinou lednové, 
sáňkařské závody ve Zvonici, pro všechny pak 
březnové Poslední mazání, na kterém se 
organizačně a finančně podílí KČT Benešov. 
     Do zimního období spadá i jedna reprezentační 
tradice TJ, a to účast na Krkonošské 70 - závodu 
lyžařských hlídek. V minulosti se pod hlavičkou TJ 
účastnila běžně dvě desetičlenná družstva, do 
kterých se nominovalo dle výkonnosti, později to 
byla 2 pětičlenná družstva (včetně veteránského), v 
posledních letech se nám stále daří vyslat alespoň 
jednu pětičlennou hlídku, složenou převážně z 
benešovských lyžařů (nebo alespoň odchovanců či 
příznivců). Ale tradici stále ctíme a prodlužujeme, 
letos opět na dlouhé, 70 km trati.     
     Chceme-li zmínit organizaci závodů,  je řeč 
především o takzvaném benešovském běžeckém 

podzimu, kam na počátku října patří přespolní běh
Benešovská osmička a následující Benešovský 
maratón Pojizeřím. Osmička již dosáhla 45 ročníků 
a stále si drží své místo v nabitém podzimním 
kalendáři přespolních běhů. Radost nám udělal 
hlavně ročník 2018 s celkovou účastí přes 100 
běžců, především v žákovských a dětských 
kategoriích. Je příjemné vidět na startu i žáky 
benešovské školy, za což patří dík především paní 
učitelce Jitce Lampové.

Největší a nejvýznamnější sportovní akcí TJ v 
Benešově je říjnový maratón, který už také 
překročil tři desítky ročníků. Od roku 2008 se vedle 
maratónu běhá i půlmaratón. Ročník 2015 byl 
vyhlášen Mistrovstvím ČR v maratónském běhu 
veteránů, které se k nám vrátilo po 15 letech. V roce 
2017 se běžel jubilejní 30. ročník maratónu a 10. 
ročník půlmaratónu. Při této příležitosti do rodiny 
přibyl ještě nesoutěžní běh na 10 km. I zde 
bojujeme s kolísající účastí, která od rekordního 
ročníku 2013 (221 běžců), došla ke 125 běžcům v 
roce 2018. Důležité však je, že stále nacházíme 
dostatek sil a pomocníků k organizaci dalšího 
ročníku a ještě vyšleme reprezentanty i na trať. 
Před 5 lety jsme zde zmínili nutný odpočinek od 
pořádání duatlonových závodů, nyní lze tvrdit, že 
Benešovské duatlony jsou historií a v jarním 
kalendáři je nahradilo např. Dětské sportovní 
odpoledne.

Benešovský maratón Pojizeřím

Benešovská osmička

Ohlédnutí TJ ke Sjezdu rodáků 2019
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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

Dětské sportovní odpoledne

     Poslední kapitolou, zdaleka však ne co do 
významu, je pořádání akcí pro děti a veřejnost. 
Sem patří např už zmiňované sáňkařské závody 
nebo Poslední mazání. Je třeba zmínit 
pokračující pravidelná cvičení žen v tělocvičně 
ZŠ, byť už jen jednou týdně (v Pondělí). Na tomto 
místě je třeba zmínit nejnovější z akcí TJ, kterou 
je Dětské sportovní odpoledne. Nová tradice 
vznikla v roce 2011 a odpoledne plné sportování 
a seznamování 

se s atletickými disciplínami formou víceboje 
vždy přitáhne několik desítek dětí všeho věku, od 
předškolních po náctileté. Skvělé prostředí, 
nejen této akci, poskytuje sportovní areál v 
Hořením Benešově ve správě a péči Obce 
Benešov u Semil.
     

     S velkým ohlasem se setkal Dětský den v roce 
2018, který byl uspořádán jako Pohádková cesta 
za Babičkou Boženy Němcové, ve spolupráci s 
paní Kučerovou a přáteli Benešova, na kterou 
zavítala téměř stovka dětí. 
     Historicky nejstarší aktivitou, která přetrvala 
do současnosti, je dětský tábor v Krčkovicích. V 
roce 2018 oslavil už 60 let od svého vzniku v srdci 
Českého ráje, nedaleko kaňonu Čertoryje a 
rybníku Věžák. Mnoho z nás jím prošlo, nemálo 
dlouholetých vedoucích již nás opustilo, mnoho 
dětí následně prošlo táborem jako vedoucí, 
kterým patří hluboký dík. 

TJ Benešov společně se Sokolem Lomnice nad 
Popelkou ročně vynakládají desítky tisíc na 
opravy a údržbu tábora a vybavení. V posledních 
letech došlo z organizačních důvodů k jeho 
zkrácení ze 14 na 11 dní, na úkor víkendových 
návštěv. V roce 2019 se jako ohlédnutí za 
loňským výročím koná Retro tábor, kde se (snad) 
sejdou dlouholetí vedoucí i účastníci tábora, aby 
zavzpomínali. Ještě jsou volná místa.
      Zástupci TJ působí na úrovni vedení obce, v 
Radě obce, Zastupitelstvu obce, výborech i 
komisích. V roce 2018 skončilo dlouholeté 
působení Dalibora Lampy ve funkci starosty 
obce, který vždy měl silný mandát vzešlý z 
komunálních voleb. Podzim 2018 rozdal karty 
jinak a obměnilo se i vedení obce. Na práci a 
působení zástupců TJ ve prospěch obce se však 
nic nemění, stejně jako se nezměnila podpora 
obce vůči spolkům, mj. po stránce finanční 
formou dotací na činnost spolků, za kterou patří 
obci velký dík. Ne náhodou obec v roce 2010 
získala obce bílou stuhu za spolkový a 
společenský život v soutěži vesnice roku 
Libereckého kraje. Stačí se podívat do nabitého 
kalendáře akcí. 
                                                    Za TJ Jiří Lukeš   Pohádková cesta za Babičkou Boženy Němcové
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        V letošním roce by divadelní soubor Jizeran 
oslavil 150 let od svého založení. Místo oslav 
zůstáváme už jenom u vzpomínání.
     Různé okolnosti zapříčinily to, že soubor 
přišel o své zázemí. Přesto si někteří jeho 
členové našli možnost, jak benešovským 
občanům připravit zábavnou chvilku. V roce 
2015 se spolu s hasiči opět připomněli tanečním 
vystoupením „Pražská galerka“ na oslavách 
čarodějnic. Dále spolupořádají každoroční 
vánoční prodejní výstavu.
     Jako vzpomínku na představení „Babička“ 
jsme po 35 letech připravili pohádkovou cestu 
„Po stopách Babičky Boženy Němcové“. A to za 

vydatné pomoci TJ Benešov. Velice jsem ocenila 
ochotu a vstřícnost všech účinkujících. Při této 
akci se ukázalo, že i v dnešní době je dobré 
slovo a osobní kontakt zárukou dobré 
spolupráce.
     Abychom se divákům připomněli i v 
současnosti, připravujeme pro ně Českou 
besedu.
I když se vlastně v posledních pěti letech jednalo 
o střípky naší činnosti, jsem za ně ráda. A 
divákům patří velký dík za přízeň.
      
                           Jarmila Kučerová

     Náš spolek byl oficiálně 
registrován v létě roku 2015 a k 
dnešnímu dni čítá celkem 34 
členů (včetně 4 dětí). Členové 
spo l ku  j sou  p řevážně  z  
Benešova, Semil a okolí. Už v 
názvu se vyskytuje slovo 
skialpinismus (Skialpinismus je 
pohyb na lyžích ve volném 
horském terénu), což naznačuje 
náplň našeho spolku. Naše 
aktivity probíhají většinou v 
zimním období, kdy vyrážíme 
společně nebo individuálně do 
hor - buď českých nebo 
zahraničních. Někteří členové se 
zúčastňují i skialpinistických 
závodů. Důležitou součástí 
skialpinismu je dodržování 
bezpečnosti na horách v zimních 
podmínkách. Opakování a 
procvičování zásad pohybu ve 
volném terénu, lavinových 
území a neposlední řadě první 
pomoci procvičujeme každý rok 
na našich akcích. Snažíme se i o 
po řádán í  p řednášek  p ro  
veřejnost, na kterých by si 
zájemci mohou zásady pohybu 
na horách, a nejen zimních, 
zopakovat.
     Jednou z našich členek je 
Nikol Kučerová, benešovská 
rodačka a od roku 2010 i 
reprezentantka České republiky 
ve skicrossu. Skicross je 

dynamicky  se  rozv í je j í c í  
disciplína, která kombinuje 
alpské lyžování s dlouhými a 
někdy velice obtížnými skoky. 
Trať je plná skoků, boulí, různých 
nerovností a klopených zatáček. 
To vše je ztíženo skutečností, že 
do takto náročné tratě startují 
najednou čtyři a na některých 
závodech i šest závodníků.
     V současné době je členkou 
Dukly Liberec. Dvakrát jsme ji 
mohli povzbuzovat na zimních 
olympijských hrách (Sochi, 
PyeongChang) a pětkrát na 
Mistrovstí světa, kde nejlépe 
obsadila 6. místo;  v roce 2019  
7. místo v Solitude, USA. 
Pravidelně se účastní závodů 
světového poháru a v současné 
době zahajuje přípravu na další 
ročník. Její dlouhodobé cíle a 
další vrcholy jsou mistrovství 
světa 2021 a zimní olympijské 
h r y  v  r o c e  2 0 2 2 .  J a k o  
fyzioterapeutka se o ní stará 
další naše členka Zuzka 
Polanecká, která ji doprovází na 
některých závodech.
     Přejeme vám, abyste si 
pohyb na horách užívali při 
všech vašich aktivitách a vraceli 
se domů s krásnými zážitky a 
zdraví. 

                            Roman Lukeš                             

BKS - Benešovský klub skialpinistů se představuje

Nikol KUČEROVÁ

Divadelní soubor Jizeran
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     Turistika v Benešově má dlouhodobou tradici. 
Výraznější počátky najdeme už v roce 1931. Když 
se v Podmošně na hřišti pod skálou konalo 
celookresní setkání skautů a trempů, byli 
hlavními „aktivátory” benešovské turistiky pan 
Zdeněk Volf a Karel Kobr st.  A až II. světová válka 
zmařila další rozvoj turistické činnosti. Po válce 
se činnost obnovila a později byla začleněna pod 
vznikající Tělovýchovnou jednotu, jako její 
součást „odbor turistiky“. 
V tomto uspořádání byla činnost benešovského 
odboru vedena až do r. 1990, kdy byl znovu 
ustanoven Klub českých turistů a jejím předsedou 
se v Benešově u Semil stal Honza Mucha, který 
nastavil laťku činnosti turistů na špičku nejen 
okresu, ale celého kraje, za což byl oceněn 
Čestným uznáním II. stupně s medailí, 
uděleným ÚV KČT. V této funkci byl až do roku 
2014.  Od tohoto roku až do současnosti tuto 
funkci vykonává Jan Hubař.
     

Od doby ustanovení KČT Benešov u Semil se 
koná průběžně mnoho akcí pravidelných i těch, 
které jsou jednorázovou záležitostí. Za 
připomenutí stojí uspořádání IV. Oblastního srazu 
turistů v srpnu 1997, ale i další akce, které jsou 
oblíbené u široké turistické veřejnosti, jako jsou 
cykloturistické zájezdy po vlastech českých a do 
zahraničí ,  prodloužený cyklovíkend v 
Krčkovicích, jarní výlety pro děti a podzimní pro 
děti i dospělé, oblíbené výlety našich členek, a v 
posledních dvou letech hojně navštěvované 
posezení u ohně v Chobotni s opékáním 
špekáčků a zazpíváním si při kytaře. Poslední 
roky se stává tradicí uspořádání divadelního 
představení v sále Restaurace Slunce, v podání 
okolních ochotnických spolků.  
Velké poděkování také patří všem, kteří 
zaj išťoval i  spolupořádání celostátního 
tur is t ického pochodu „Za posledním    
puchýřem“, 47. ročníku, který se konal v 
Semilech ve dnech 15. - 18. listopadu 2018 za 
krásného, slunečného počasí.  Společně s KČT 
Semily, Vysoké n. Jizerou a Jilemnice jsme se se 
ctí zhostili této náročné akce, která byla velice 

kladně hodnocena nejen ústředím KČT,  ale i 
samotnými účastníky pochodu. Bylo zde 
přítomno přes 2000 návštěvníků a jenom 
Benešov zajišťoval pořadatelské služby v počtu 
22 členů. 

 
     Součástí našeho odboru je i skupina turistů 
pod názvem Bambuča, která pořádá jarní výlet za 
poznáním – Benešovský Bloudil, turisticko 
orientační soutěž pro děti i dospělé, která má 
každoročně početné zastoupení dětí i dospělých.       
    V době plesové sezony pořádá Bambuča v 
Restauraci Slunce ve spolupráci s místním 
odborem oblíbený dětský karneval a večer 
turistický bál s bohatou tombolou a po celý večer 
provázený zábavnými soutěžemi. 
      Více než dvacetiletou tradici má zimní setkání 
turistů „Na Štěpána na Štěpánku“, kde se 
pravidelně schází přes 200 účastníků ze širokého 
okolí a tato akce je zařazena i do celostátního 
kalendáře. Současně se zde prodávají odznaky, 
podporující budování stezek pro vozíčkáře, jako 
celostátní sbírka pořádaná ústředím KČT.
Tímto bychom chtěli pozvat naše občany na akce 
pořádané benešovskými turisty! 
    Za naší bohatou a náročnou činnost patří 
poděkování Obci Benešov u Semil za finanční i 
materiálovou pomoc, bez které bychom velice 
těžko tyto akce v průběhu roku pořádali.                                                                               
                                                            Jan Hubař 

divadelní představení 

posezení u ohně v Chobotni

cyklo zájezd Kalábrie

KČT Benešov u Semil 



u pomníku M. J. Husa
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     Tak jako ostatní spolky v naší obci, tak i místní 
Sokolská tělocvičná jednota pravidelně informuje 
o své činnosti v „Benešovských novinách“ a to  
formou pozvánek na pořádané akce, tak i 
informacemi o jejich průběhu, včetně fotografií z 
akcí. Z prvního desetiletí po znovu založení 
Sokola byla vydána barevná fotokniha obsahující 
více než 400 fotek a to z dávné historie místní 
jednoty, tak hlavně  o konaných akcích v tomto 
období. Fotoknihu bude možno zhlédnout na 
výstavce při vlastním konání sjezdu rodáků.
    Mezi ty nejznámější pravidelné akce, jak je 
vidět z přiložených fotografií, patří ty,  u kterých se 
v letošním roce bude jednat již o 20. ročníky. Jsou 
to turnaje v minikopané, v šachu a dámě, ve 
stolním tenise, poutní taneční zábavy, pietní akty 
u pomníku mistra Jana Husa  a spolu s místní TJ 
„Letní lyžařovo trápení“, což je běh z Benešova na 
Mísečky k mohyle Hanče a Vrbaty.

     Dále již šestým rokem je pro širokou veřejnost, 
děti i dospělé, zajišťujeme možnost si v pondělí a 
ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 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 Alena.  
     Zároveň již čtvrtou sezonu je místní TJ Sokol  
účastníkem soutěže 4 členných družstev 
„Okresního přeboru“ kde, tak jako v minulých 
letech, dosahujeme dobrých  výsledků, většinou 
uprostřed tabulky z celkem 12 družstev, Sokolů 
ze sousedních vesnic, ale i Turnova a Semil.  
     Počtem členů patří místní Sokolská jednota k 
nejmenšímu spolku, ale pořádání výše 
uvedených akcí se dobře doplňuje s  
Tělovýchovnou jednotou, hasiči i Klubem 
českých turistů.                                                                                                       
                   Ing. Jan Martinec, starosta TJ Sokol

turnaj v minikopané

turnaj v šachu a dámě

turnaj ve stolním tenisu

TJ Sokol Benešov

posezení se Semilskou 12



     Milí rodáci, naší škole je už 110 let, a je stále 
krásná. To si uvědomíte, navštívíte-li okolní školy. 
Neuvěřitelná světlost chodeb, obrovské třídy, 
symbióza všeho, co děti MŠ i ZŠ potřebují - 
krásná tělocvična, jídelna, družina, učebna 
informatiky, výstavní sociální zařízení, 
neuvěřitelné půdní prostory využívané pro malé 
divadelní formy… Kouzlo malé školy mě 
neminulo. Strávil jsem v benešovské škole 14 let, 
nejdříve jako učitel (1979 – 1985) a pak jako řídící 
učitel (2010 – 2018). Přesné označení. Kromě 
administrativy řídící učí často do roztrhání těla. 
Vás ale bude nejvíce zajímat, co se změnilo od 
června 2014. Není možné popisovat všechny 
úspěchy školy, vybíráme jen ty zásadní. Učitelé si 
pomáhali, jinak to ani nejde. Každý rok škola 
pořádala závěrečnou Akademii, výrazně se 
podílela na Rozsvícení vánočního stromu, Vítání 
občánků, Sjezdu rodáků a dalších akcích. Na 
sportovním poli se o úspěchy školy zasloužila 
zvláště vynikající učitelka Jitka Lampová, kultury 
se držel Jaroslav Vávra, výtvarné úspěchy jsou 
spojeny s učitelkami Janou Zajícovou (ZŠ), 
Radmilou Pikorovou a Jitkou Heřmanovou (obě 
MŠ), divadlo v AJ s M. Maturou. MŠ pořádala 
vždy Vánoční besídku a Besídku ke Dni matek. 
Všechny děti ZŠ každé ráno před vyučováním 
zpívaly.  Paní ředitelka Monika Hnídková velmi 
úspěšně navazuje na aktivity školy. Přeji nejen jí, 
ale také celé škole hodně zdaru.             
     
      Šk. rok 2014/15: Uskutečnila se instalace 
zabezpečovacího zařízení, byly vyměněny desky 
stolů ve školní družině, o prázdninách také v 
jídelně 2015 (rekonstrukce celkem 17 stolů 
včetně nátěrů podsad, desky k 13 stolům získány 
sponzorským darem). Opravily se dřevěné 
postele v ložnici MŠ, bylo zde položeno nové 
linoleum a instalováno nové ostění, Byla 
vyměněna osvětlovací tělesa v síni mezi hernou 
a ložnicí, v ložnici a u vchodu do i MŠ, Cenu 
města Semil za rok 2014 získal na Plesu města 
Semily v r. 2015 Mgr. J. Vávra za pedagogickou a 
kulturní práci a Mgr. Jitka Lampová pak Ocenění 
Libereckého kraje za celoživotní pedagogickou 
práci rovněž za rok 2014 (KÚ Libereckého kraje).  
2. 6. 2015 hráli v Divadle Za komínem Eva 
Hrušková a Jan Přeučil „Staré pověsti české“.
   Úspěchy dětí: Vladimír Reichl zvítězil v 
krajském kole Lehkoatletického trojboje, bratr 
Jakub byl 3. V soutěži průměrů tříd Libereckého 
kraje získala škola 3 první místa a 1 druhé. V akci 
Česko sportuje se zapojilo 100% žáků školy. V 
recitaci postoupila Nella Lukešová do krajského 
kola. Děti hrály představení Štědrej den v 
Kerkonošich a pohádku O Popelce.  

      Šk. rok 2015/16: O prázdninách 2016 (hned 
od 1. 7.) začala komplexní rekonstrukce 
chlapeckých i dívčích WC ZŠ a koupelny bytu 
školnice. S rekonstrukcí WC šla ruku v ruce nová 
instalace elektrických rozvodů v těchto 
prostorách a jejich výmalba.  V I. třídě (učebně) a 
v ředitelně (sborovně) byla vyměněna umývadla 
a dlaždicový obklad stěn, došlo i na přívodní 
potrubí. Jednalo se o největší rekonstrukční akci 
na škole (finanční náklady včetně projektové 
dokumentace:  1 098 000 Kč. U vchodu do školy 
ze zahrady byla položena zámková dlažba a 
vyměněny dveře (září 2016, tedy v následujícím 
školním roce). Začalo vybavování nového 
kabinetu pro učitele (akumulačky, nábytek z 
ředitelny školy, kam byla zakoupena nová stolová 
sestava). Byl obnoven nátěr štukové výzdoby 
rostlinných motivů nad hlavním vchodem.  
     Úspěchy dětí:  Rozálie Reichlová (1. roč.) – 3. 
místo v kraji v Lehkoatletickém trojboji, v 
průměrech tříd jsme obsadili 2 první a jedno 
druhé místo. Jizeránek získal stříbrné pásmo v 
Oblastní soutěži školních pěveckých sborů v 
Jablonci nad Nisou. Jizeránek uvedl Vánoční hru 
o narození Ježíše Krista a operku Karkulka (J. 
Uhlíř, Zd. Svěrák).
     
     Šk. rok 2016/2017: Pokračovalo vybavování 
nového kabinetu (skříň, botník, stěna s věšáky, 
rekonstrukce nevyhovujícího osvětlení). Narůstal 
počet žáků, dokupoval se nábytek do I. třídy. Byly 
vyměněny desky zadních tabulí, zakoupeny 3 
skříně pro školní knihovnu (estetický přínos pro 
chodbu). V prosinci 2016 odešla do důchodu 
kuchařka pí Hana Marková, jako vedoucí ŠJ 
skončila Jana Zajícová. Přišla kuchařka Marta 
Hádková, vedoucí ŠJ se stala Pavla Vančurová. 
V prosinci 2016 byl zakoupen do školní jídelny 
program na evidenci strávníků a potravin, později 
nábytek. Od počátku r. 2017 škola zavedla 
internetové bankovnictví na úhrady obědů i 
všech faktur, kuchyně byla vybavena moderním 
zařízením: menším typem konvektomatu, 
termoportem na výdej jídel, zeleninovým 
kráječem a další chladničkou na skladování 
zeleniny. Nové vybavení přispělo k vyšší kvalitě 
obědů, ke zrychlení jejich výdeje a k odstranění 
namáhavé práce s tím související. 
K o n v e k t o m a t  i  p o č í t a č  s i  v y ž á d a l y  
elektroinstalační práce i „protažení“ sítě do školní 
jídelny. Celkové náklady v kuchyni dosáhly 
částky 300 000 Kč. Dotace 397 000 Kč, kterou 
získala obec, byla určena na obnovu podezdívky 
komplexu budov OÚ a školy. Oprava zkrášlila 
vzhled budov.
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Benešovskou školu nelze nemilovat
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     Úspěchy dětí: 4. 12. 2016 –  účinkování 
Jizeránku na oslavách 25. výročí založení 
Domova Tereza (s Petrou Černockou). Vojtěch 
Mifka – 1. místo v krajském kole v Liberci (Soutěž 
dětských recitátorů), Stříbrné pásmo souboru 
Jizeránek na oblastním kole školních pěveckých 
sborů v Jablonci n. Nisou, 3. místo Rozálie 
Reichlové v kraji (Lehkoatletický trojboj), 1., 2., 
5., 6. a 8. místo v kraji v soutěži třídních kolektivů 
(Lehkoatletický trojboj), 3. místo Elišky Housové 
(ZŠ) a 2.  Sofie Markové (MŠ) v kraji ve výtvarná 
soutěži Požární ochrana očima dětí. V okresním 
kole hrály děti v Desné pohádku se zpěvy 
Zlatovláska.  14. 6. 2017: (Jakub Reichl, E. 
Frenclová, Mgr. J. Lampová, J. Vávra) – 
vyhodnocení soutěže Sazka Olympijský víceboj 
(Praha, Česká národní banka, škola dostala šek 
na 20 000 Kč na tělovýchovné náčiní). Vynikající 
úspěch.     
     Šk. rok 2017/18: Na podzim byla část herny 
MŠ byla obložena dřevěným ostěním. V únoru 
2018 o jarních prázdninách proběhla generální 
oprava 9 dveří tříd, kabinetů a WC v ZŠ (nátěry, 
zámky, kliky, později mosazné označení tříd).  V 
obou třídách byla vyměněna zářivková tělesa. 
Školní kuchyně získala pečící pánev z Jablonce 
n. Jiz., byla zakoupena nová myčka na nádobí a 
celokovový mlýnek na maso. Nastal velký 
personální třesk. Odešel uč. Ing. Jiří Čapka, do 
důchodu uč. MŠ Radmila Pikorová, kuchařka 
Marta Hádková a řídící Jaroslav Vávra. Novou 
ředitelkou byla jmenována k 1. 8. 2018 Mgr. 
Monika Hnídková. 
     

Úspěchy dětí: Jizeránek sehrál 3 autorská 
představení J. Vávry (Vánoční příběh o 
Ježíškovi, Příběh z jedné čtvrti (hry se zpěvy) a 
operku Sněhurka. V MŠ jsme nacvičili operku 
Budulínek J. Uhlíře a Zd. Svěráka, p. uč. Ing. M. 
Matura připravil autorskou pohádku v angličtině 
O dvanácti měsíčkách. Poprvé se uskutečnil 
koncert Jizeránku pro veřejnost. Na Oblastní 
přehlídce školních pěveckých sborů v Jablonci 
nad Nisou získal bronzové pásmo. Sportovci 
obsadili 5., 6. a tři 2. místa v kraji (soutěž třídních 
kolektivů – Lehkoatletický trojboj).  Aneta 
Dohnalová (ZŠ) a Tomáš Vošmyk (MŠ) skončili 
třetí v krajském kole výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí.  Vítězem další požární 
soutěže na území okresu Semily se stala 1. a 2. 
třída.  7. 3. 2018 byla škola vybrána na Cvičení s 
olympionikem (Sazka olympijský víceboj). Na 
školu přijel David Svoboda, olympijský vítěz v 
moderním pětiboji z Londýna (2012), a 
skikrosařka Nikol Kučerová, emeritní žákyně 
školy. 14. 6. jsme byli opět vyhodnoceni v soutěži 
Sazka olympijský víceboj a dostáváme v Praze 
10 000 Kč (účast Anny Cellerové a Martina 
Bárty).
     Po celou dobu mého působení v Benešově 
škole všemi silami pomáhal OÚ Benešov, jeho 
rada a zastupitelstvo v čele se starostou 
Daliborem Lampou. Všem, kdo škole jakkoli 
pomohli, upřímně děkuji.                                                                                
                                                                                                       
                  Mgr. Jaroslav Vávra, řídící učitel v. v



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.
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Školní rok 2018/19 (Mgr. Monika Hnídková):
       Začátek mého působení v benešovské škole 
byl provázen napínavým hledáním nového 
kuchaře do naší školní jídelny. Hledání dopadlo 
nad očekávání dobře a škola získala hned dva 
velmi dobré pracovníky. Pana kuchaře Michala 
Drahoňovského a druhou pomocnou kuchařku, 
paní Zitu Tomáškovou. Paní Tomášková je již 
nyní připravena zastoupit paní Boženu 
Pastorkovou, která pracuje ve školní jídelně jako 
pomocná kuchařka, a která v září odchází do 
důchodu. I tímto způsobem bych jí chtěla za sebe 
(a jistě i za minulé pány ředitele a paní ředitelky) 
poděkovat za 25 let výborné práce pro tuto školu. 
Na jaře letošního roku se udála ještě jedna 
personální změna, a to v mateřské škole. Paní 
učitelka Mgr. Jitka Menšíková se připravuje na 
nový přírůstek do rodiny a její místo nám pomohla 
zaplnit paní Alena Brožková, která nám opravdu 
hodně pomohla, neboť byla ochotná nastoupit 
uprostřed školního roku. 
   Po materiální stránce se nám podařilo, 
především za finanční podpory obce, zrealizovat 
pár vylepšení. Do budovy školy byla instalována 
wi-fi, která pokrývá v podstatě celou budovu. Byla 
zakoupena další interaktivní tabule, která je 
umístěna v I. třídě a umožňuje tak žákům zase o 
něco zábavnější učení. Do kuchyně byl 
zakoupen nový robot a na jaře zde bylo 
instalováno nové odvětrávání. Na léto jsou 
plánovány menší opravy a výmalba  jídelny.

Koncem dubna proběhlo v naší škole šetření 
České školní inspekce, která byla se školou velmi 
spokojena, a to především s klimatem, přístupem 
učitelů k dětem, se vztahy mezi dětmi i mezi 
zaměstnanci.  Paní inspektorky ocenily 
pedagogické umění paní učitelky Mgr. Jitky 
Lampové, která bravurně zvládá učit tři spojené 
ročníky (1.!, 2. a 3.)
     Děti měli tento školní rok možnost navštěvovat 
několik zájmových aktivit: Pohybové hry, Klub 
zábavné logiky, Kroužek angličtiny (pro 1.- 2. 
ročník a 3.-5. ročník) a Taneční kroužek.  Kromě 
kroužků jsou pro děti pořádány různé projektové 
dny a akce. Za všechny uvádím např. Halloween, 
Spaní ve škole, Vánoční pečení, První pomoc 
atd. Děti tento školní rok opět bodují ve sportovní 
oblasti. Naši žáci: Anna Cellerová, Rozálie 
Reichlová, Viktorie Reichlová a Adam Pavluk, 
postoupili do okresního a Rozálie Reichlové 
dokonce do krajského kola lehkoatletického 
trojboje.  Anička Cellerová nereprezentuje pouze 
naši školu. Byla vybrána, aby reprezentovala 
Českou republiku v golfu. 
    Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům 
školy za pořádný kus odvedené práce, dětem, za 
to, že jsou tak úžasné, rodičům za spolupráci a 
obci za podporu. Děkuji a těším se na další 
společný rok.                        
                                                                                                                     
                       Monika Hnídková, ředitelka školy
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Zapojte se do zpracování plánu rozvoje obce

     Vážení spoluobčané,
na základě usnesení rady obce bude naše obec v následujícím půl roce zpracovávat svůj Plán 
rozvoje.
     Jedná se o strategický dokument, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout 
jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Tento plán rozvoje obce má zjednodušeně řečeno za 
cíl umožnit efektivní využívání finančních prostředků obce pro její rozvoj a zvyšování kvality života 
jejích občanů. Zpracování tohoto dokumentu je mimo jiné podmínkou pro čerpání dotačních 
programů z fondů Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj, atd.
     Nechceme, aby tento dokument sloužil pouze jako podklad zastupitelstvu při rozhodování o 
otázkách týkajících se obce, ale jeho hlavním smyslem by mělo být zrcadlení potřeb všech občanů 
žijících v naší obci. Proto se rada obce rozhodla dát možnost každému obyvateli vyjádřit svůj názor 
na rozvoj obce a určitým způsobem Vás zapojit do spolurozhodování o vývoji v naší obci.
Tuto možnost budete mít v následujícím vydání Benešovských novin, kdy jeho součástí bude 
papírový dotazník, ve kterém budete moci sdělit svůj názor. Dotazník pro Vás bude připraven i ve 
formě on-line dotazníku na facebooku a internetových stránkách obce. Výsledky průzkumu budou 
použity jako podklad pro zpracování plánu rozvoje obce a umožní lépe využít finanční prostředky a 
získávat dotace k uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
     Informujeme Vás o této skutečnosti s jistou časovou rezervou, aby měl každý, kdo se bude chtít 
zapojit, dostatečný čas na vnímání svého okolí a získávání poznatků pro jejich následné 
zapracování do dotazníku. 
                                                                                                            Rada obce Benešova u Semil

       V neděli 28. dubna 2019 proběhl ve 
sportovním areálu Benešov u Semil další ročník 
Dětského sportovního odpoledne, které TJ 
Benešov pořádá od roku 2011.    
     Děti od předškoláků po deváťáky čekalo od 14 
hodin odpoledne vyplněné soutěžemi v různých 
disciplínách po vzoru atletického víceboje. 
Vyzkoušely si sprint na 50 metrů, skok daleký, hod 
míčkem (resp. granátem u starších dětí), trojskok 
sounož, hod medicinbalem (míčem u menších) na 
závěr delší běh na 100–500 m (dle věku).     
     V neděli odpoledne se v areálu sešla bezmála 
padesátka dětí, kdy nejmladší ještě nenastoupil 
do mateřské školky, a nejstaršímu chybí jen málo 
do konce základní školy. Všechny poctivě 

sportovaly, ty zkušené závodily, ty nejmenší 
získávaly první atletické zkušenosti, aby na závěr 
byly všechny odměněny drobným občerstvením a 
cenami. 
     Devátý ročník sportovního odpoledne 
připravila TJ Benešov u Semil za finančního 
přispění Obce Benešov u Semil, za které tímto 
děkujeme. Věříme, že pro každého to bylo 
příjemně strávené odpoledne a své si užili i rodiče 
a fanoušci přítomných závodníků. Z akce byly 
pořízeny fotografie a videozáznam, které budou 
zveřejněny na stránkách obce. 
Děkujeme všem za účast a předvedené výkony a 
těšíme se na shledanou na dalších akcích TJ 
Benešov.    

Dětské sportovní odpoledne

     V březnu 2017 jsme se 
rozhodli navázat na pořádání 
hudebních akcí ve Slunci. 
P a m ě t n í c i  s i  j i s t ě  
vzpomenou, že u nás hrál 
tenkrát ještě neznámej 
Divokej Bill, Vašek Koubek či 
Zuzana Navarová. Snažíme 
se zatím jen využívat 
„ v l a s t n í c h  z d r o j ů ”  a  
z á k l a d e m  b l u e s o v ý c h  
večerů je tedy mladá kapela 
The PeaNuts, která si ze sálu 

benešovského  S lunce  
udělala svoji základnu. A 
h o s t i l a  b ě h e m  p ě t i  
bluesových večerů semilské 
Blues Friends, pražskou 
kapelu Byl pes a turnovské 
Duo BigBand. 
     Ještě jste na žádné 
b luesové noci  nebyl i?  
Nejvyšší čas to napravit! Na 
viděnou na příští BBN se těší                                                       
          
         Ája a Vašek Matěchovi. 

Nová tradice ve Slunci - Benešov Blues Night
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Bloudilové po deváté v akci
     Brzké jaro, ideální čas 
procházek cestou necestou.  
Tráva je zatím nízká, mnohde 
ještě slehlá, kopřivy na mezích 
dobré tak na salátek, ale ne aby 
vás pošlehaly až do půlky 
stehen. Holé stromy umožňují 
často netradiční výhledy. Třeba 
na stále zasněžené Krkonoše.  
Ani dopálený zemědělec s 
vidlemi v ruce vás nehoní za 
sešlapané pole poté, co jste si 
vítězoslavně vzpomněli, jak 
použít buzolu a jít podle azimutu!
     S tímto vším na mysli byl už 
více než před devíti lety zvolen 
t e r m í n  n a  p r v n í h o  
Benešovského Bloudila. Pochod 
dvou a vícečlenných družstev, 
jehož vzorem je letitý rokytnický 
HETOS (a táborové hetosy), 
nab í z í  výzvu  ne jen  p ro  
orientační smysl účastníků. Díky 
stanovištím mezi jednotlivými 
etapami jsou prověřeny znalosti i 
dovednosti v různých drobných 
disciplínách, občas i odvaha (ať 
už na lezeckém stanovišti či raftu 
přes Jizeru). Letos z důvodu 
vytíženosti organizátorů-lezců 
a d r e n a l i n o v á  s t a n o v i š t ě  
výjimečně chyběla, ale snad je 
trochu zastoupila zajímavá trať 
vedoucí do zatím nevyužitých 
koutů benešovského okolí.
     V inkriminovaný den D, v 
sobotu 27. dubna, nepanovalo 

ráno úplně ideální počasí. 
Přesto se sešlo 33 odhodlaných 
turistů, co v 9 družstvech 
postupně vyrazili vstříc zhruba 
18 kilometrové trase. Už tak 
poc t i vý  d í l  k i l ome t rů  s i  
samozřejmě každý měl možnost 
ještě libovolně rozšířit o ty 
problouděné. A že na nějaké 
zajímavé nábližky ve stylu „je to 
sice dál, ale za to horší cesta“ 
došlo! Autor trasy si to taky slízl 
( n e p r á v e m  a l e  v c e l k u  
očekávaně). Trasa vedla po 
hřebeni směr Treperka, pak 
traverzovala k Fantovým lomům 
a přes Chuchelnu a Slap až na 
Krkavčí skálu. Kolem hojně 
navštěvované semilské ferraty 
dále už klidnějším profilem přes 

město podél Jizery a nakonec 
přes driving range do cíle v 
Restauraci Slunce. Gulášek a 
pivo byly vítanou odměnou za 
vydanou energii. Na ty nejlepší 
čekaly zajímavé ceny. Úplně 
nejvýše mezi "turisty" stanul 
dívčí tým benešovských hasiček 
a mezi "závodníky" Hanka a 
Roman Lukešovi. 
     Za rok nás čeká kulatý ročník 
a těšíme se na všechny věrné 
Bloudily a samozřejmě zveme a 
věříme i v nové příchozí. 
Rozhodně bude zařazena i 
varianta do 10km uzpůsobená 
mladším a méně zdatným. Zatím 
přejeme do 2019 spoustu 
pěkných výletů a málo puchýřů.                                
                                   Jan Klikar

     V sobotu 25. 5. sbor 
d o b r o v o l n ý c h  h a s i č ů  
pořádal v podolském areálu 
pro děti dětský den. I přes 
nepřízeň počasí, byla účast 
velmi hojná. Děti si mohly 
hrá t  na nafukovacích 
atrakcích a zatočit na 
pouťovém kolotoči. K vidění 
by la i  nová hasičská 
cisterna, díky které se malý i 
velcí mohli na chvíli stát 
opravdovým hasičem a 
vyzkoušet si útok s hadicí na 
terč. Děti měly také možnost 

si obléci hasičskou výzbroj.
     Byla připravena i 
překážková dráha, ve které 
děti spojovaly hasičské 
h a d i c e ,  p ř e k o n á v a l y  
barieru, prolézaly tunelem a 
zdolávaly překážky. Za 
každou splněnou disciplínu 
na děti čekala sladká 
odměna. Na závěrečném 
vyhlášení byli odměněni 
všichni účastníci. 
                                                     
   Za SDH Benešov u Semil                                                                  
              Vlachová Veronika

Dětský den v podolském areálu
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     Jelikož někteří obyvatelé Benešova měli tu čest 
setkat se s naší méně známou zvěří, byl jsem 
osloven, abych napsal pár užitečných vět o praseti 
divokém (černá zvěř).
   Černá zvěř je naší původní zvěří, která 
upřednostňuje noční způsob života. Díky 
zvyšujícím se početním stavům je tato zvěř stále 
častěji k vidění i během dne. V dřívějších dobách 
byl jediným přirozeným nepřítelem divokých 
prasat vlk. Životní rovnováha prasat a vlků se 
udržovala do počátku 18. století, než začaly 
početní stavy vlků klesat. V 18. století dochází k 
hospodářskému rozkvětu zemědělství, které bylo 
poznamenáno třicetiletou válkou. Společnost 
usiluje o zvýšení zemědělské produkce a černá 
zvěř bohužel ráda navštěvuje zasetá pole. Situace 
dospěla k vydání Josefského patentu, který 
nařizoval chovat zvěř pouze v oborách. I. a II. 
světová válka se podepsala na osvobození černé 
zvěře, fronta procházela skrz obory, takže 
docházelo k zničení plotů, a k úniku černé zvěře do 
volné přírody. 
     Od té doby se černá zvěř pohybuje volně, a 
jelikož je zemědělství na vrcholu, a potravní 
nabídka na polích a v lese je více než štědrá, černá 
zvěř expanduje a úspěšně se rozmnožuje. Lov 
černé zvěře je časově náročný, jelikož je to 
převážně noční zvěř s vrozenou inteligencí, 
výborným čichem, sluchem a geneticky 
zakódovanou rozmnožovací schopností pro 
zachování rodu. A ačkoli člověk jako druh stojí na 
vrcholu potravního řetězce, a nepatří tak přímo 
mezi potravu vyhledávanou prasetem divokým, 
může se přeci jen nějaký rozlícený kňour či 
bachyně v krajním případě stát nepěknou noční 
můrou návštěvníka lesa nebo rodinky na 
procházce.  Pokud se rádi procházíte po lesních či 
polních cestách, možná jste už také nějakou 
zkušenost udělali. Jestli ne, je dobré vyrážet na 
cestu poučení a připravení na nejrůznější 
eventuality.
     Divoké zvíře je přirozeně plaché a lidskou 
společnost nevyhledává, spíše se jí straní. Mohou 
však nastat i situace, kdy jej třeba nepříjemně 
překvapíme. Pak už záleží jen na roční době a na 
tom, jak zvíře nečekanou situaci vyhodnotí. Pokud 
bude cítit, že má prostor v klidu opustit scénu, 
velice pravděpodobně to udělá. Pokud se bude 
cítit ohroženo, zaútočí. Zvláště nedůtklivě reagují 
bachyně s čerstvými mláďaty. Kolem dubna tak 
jejich agresivita roste a mohou razantně zaútočit. 
Statný samec může mít ke dvou metrákům 
hmotnosti a jeho páráky a klektáky (mohutné 
spodní a horní řezáky) jsou právem obávanou 
zbraní.
     Není pochyb o tom, že v opravdu vážném 

(naštěstí krajně ojedinělém) případě dokáže 
divoké prase člověka snadno vážně zranit.
     Nezapomínejte, že setkání je pro zvířata stejně 
nepříjemné, jako pro vás. I ona mají strach. 
Udělejte vše pro to, aby se necítila ohrožena. V 
ideálním případě se vám podaří udržet si od nich 
dostatečnou vzdálenost a (alespoň naoko) je 
ignorovat. Prasata mají naštěstí skvělý sluch i čich, 
takže v naprosté většině případů o vás budou 
vědět o trochu dříve než vy o nich. Pokud na ně ale 
opravdu narazíte tváří v tvář, nevšímejte si jich, 
dělejte, jako by tam nebyla, a klidným tempem 
pokračujte dále, pokud možno směrem od nich. 
Vyvarujte se všech prudkých, nečekaných 
pohybů! Rozjařený kanec na svých krátkých 
nožkách dokáže vyvinout rychlost až přes 50 km/h, 
takže by na olympiádě hravě předběhl i Bolta. Ani 
skákat do vody se před prasetem příliš nevyplatí.
     

Je kupodivu také dobrým plavcem, takže ani 
triatleti zde nemají oproti čistokrevným 
procházkářům žádnou výhodu. I útočící zvíře však 
od svého úmyslu často ustoupí, a raději se stáhne 
do bezpečí. Není to váš pomstychtivý soused. 
Představa, že vás skolí k zemi, a bude do vás rýt 
tak dlouho, dokud neutrpíte smrtelná zranění, je 
zcestná. Útoky prasat se počítají v řádech 
jednotek ročně, a napadení, které končí vážným 
zraněním nebo smrtí, činí ve statistikách zlomky 
promile. Není tedy vůbec třeba se obávat a 
přestávat se pohybovat v lese. Pravděpodobnost, 
že se fatálně střetnete s divokým prasetem, je 
mnohem menší, než že vyhrajete ve Sportce. 
Rizikový čas na setkání s černou zvěří je od 
soumraku do rozbřesku, pokud ovšem půjdete na 
procházku se svým psem v kterékoliv denní době, 
a ten se bude pohybovat na volno, tak je velká 
pravděpodobnost, že si pes prasátka najde. 
Prasata se budou snažit psa zahnat, ten logicky 
půjde ke svému pánovi, a to i s tlupou 
rozzlobených  prasat. 
    Nechtěl jsem vyvolat paniku, ale situace si 
vyžaduje informovanost. Problém je celoevropský 
a do budoucna se situace nezlepší, musíme se 
tedy naučit žít s novým sousedem.  Ale nejsme na 
tom tak špatně, jsou země, kde mají medvědy, 
hady, aligátory a jiná roztomilá zvířátka.                               
                    Za KŽP a MS Jizera Václav Špiroch  

Zvěř, která se nebude nikdy kamarádit!       Prase divoké
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     Myslivci z Benešova společně s dalšími 
myslivci z Příkrého a ze Semil společně 
obhospodařují honitbu, kterou máme pronajatou 
od Honebního společenstva vlastníků honebních 
pozemků. Museli jsme změnit název z 
Mysliveckého sdružení na Myslivecký spolek. Na 
naší společné práci se nic nezměnilo, museli jsme 
ale vyměnit razítka, a nechat zaregistrovat nové 
stanovy spolku. Obhospodařujeme 2026 ha 
honebních pozemků v šesti katastrálních 
územích v obvodu tří obecních úřadů: Benešov u 
Semil, Příkrý a Semily.
     I přes značnou rozlohu honitby, se nám daří 
společně obhospodařovat tuto honitbu, takže 
nedochází k velkým konfliktům s vlastníky 
honebních pozemků. Je ale pravda, že nás to stojí 
čím dal větší úsilí, a velký nárůst nákladů pro 
spolek. Jedná se převážně o náklady na nákup 
prostředků na ochranu proti škodám zvěří, na 
prostředky k zajišťování odpoutávacích krmelišť, 
kterými se snažíme zvěř odvádět co nejdál od 
obydlených oblastí honitby.
     V současné době máme velké problémy s 
přemnoženou černou zvěří. Doufali jsme, že po 
schválení vyhlášky, která nám měla umožnit 
jednodušší odlov této zvěře, dojde k poklesu 
stavů černé zvěře. Zatím je spíše opak pravdou. 
Problém vidíme hlavně v systému současného 
zemědělského hospodaření .  Rozsáhlé 
monokultury řepky a kukuřice umožňují pobyt této 
zvěři prakticky bez vycházení, a bez možnosti 
intenzivního odlovu.
     S problémem zemědělských monokultur přímo 
souvisí i problém drobné zvěře. Zajíc, koroptev a 
bažant - dříve zvěře vyskytující se v stotisícových 
stavech, dnes prakticky nejsou. V zemědělských 
monokulturách nemá tato drobná zvěř šanci 
přežít. Ať již to je z důvodu nedostatku potravy, 
vody, nebo z důvodu neexistence úkrytu před 
predátory. Rovněž změna krajiny v důsledku 
intenzifikace zemědělství se nepříznivě projevuje 
na veškeré zvěři, ale i na člověku.
     Dá se říct, že zvěř vlastně v těchto 
monokulturách hladoví. Proto jsme všichni 
svědky toho, že se stahuje stále více do 
obydlených částí obcí, kde nachází kvalitní 
krmení na našich zahrádkách a loučkách. Na 
druhou stranu se my myslivci snažíme tuto zvěř 
odlákat z těchto obydlených částí kvalitním 
přikrmováním. Lovit se zde nedá - hlavně z 
důvodu bezpečnosti.
     My myslivci již nejsme dávno "lovci nebo 
zabijáky chudinek zvířátek", jak nás nazývají 
pseudo ochránci přírody z měst. Všichni to 
děláme s láskou k přírodě a tradici českého 

venkova. Mohu bezpečně říci, že bez nás 
myslivců, a naší péče, by dnešní děti neviděly v 
přírodě zajíce nebo bažanta, které dávno 
nelovíme, ale pouze chráníme.
     Ale nic není zadarmo. Náklady stoupají ve 
všem. Jak v občanském životě, tak i v zájmových 
činnostech, mezi které patří i myslivost. My 
myslivci to pociťujeme také. Stoupají náklady na 
prostředky na ochranu proti střetům se zvěří, na 
ochranu proti černé zvěři. Naše myslivecká 
zařízení je potřeba také obnovovat a udržovat. 

Jsme za zákona povinni držet lovecké psy, kteří 
mají značnou hodnotu, musíme platit nájem z 
honitby. Cena na krmení a léčivo pro zvěř také 
stoupá. Ale je trošku paradoxem, že zvěř je do 
ulovení majetkem státu a my o ni musíme ze 
zákona pečovat. Vše zatím řešíme společně. 
Žádný člen, ani místní člen  Benešova, kterému je 
80 let, nemůže mít úlevy. Každý z nás musí ročně 
zaplatit do pokladny spolku 2000.-Kč. Dále každý 
musíme zaplatit příspěvek ČMMJ ročně 800.-Kč 
(důchodce nad 65 let 500.-Kč). Přikrmování zvěře 
je povinné pro každého člena bez výjimky a bez 
náhrady.
     Ale díky tomu, že jsme všichni z místních obcí, 
děláme myslivost s láskou, bez ohledu na věk, 
nebo problémy s tím spojené. Jsme rádi, že máme 
velkou podporu jak z Benešova, tak i ze Semil. V 
loňském roce jsme v Semilech převzali ocenění 
za nejlepší spolek roku 2018.
     Snažíme se to vracet dle našich možností. V 
Benešově se účastníme Dne země, v Semilech 
prací pro městské lesy, i prací pro soukromé 
vlastníky lesů. Každoročně musí odpracovat 
každý člen bezplatně cca 200 hodin. Jsou to 
hodiny, které musí každý člen odpracovat pro 
zajištění krmení pro zvěř, krmení a ochraně zvěře, 
práce pro lesy atd. Představuje to za rok cca 3000 
hodin.
     Ale každý z nás to dělá rád. Všichni víme, že je 
to práce nejen pro myslivost, ale i práce pro životní 
prostředí pro obce, ve kterých žijeme, pro nás pro 
všechny.
           František Buriánek, myslivecký hospodář                                                                                              

Myslivecký spolek JIZERA



 ... BOTY?
     
     SVATOSHOES je malá ševcovská 
dílna, ve které jsou vyráběny kvalitní, 
pohodlné, nozepřátelské boty. Je to 
především BAREFOOTová obuv, dále 
pak BOTKY SEŠÍVÁNKY s originálním 
designem a ortopedickou stélkou. 
     Výroba je převážně ruční, dbáme na 
pečlivé řemeslné zpracování každého 
páru. Máme rádi čistý styl, originalitu, 
barvy, hravost. Švec Jiří Svatoš nešije 
boty přímo na míru, nabízí však různé 
individuální úpravy s ohledem na potřeby 
a přání zákazníků.

Víte, že v Benešově se vyrábí ...

 ... SUDOKU?
     
     Měsíčníky Sudoku-k pro pokročilé a Sudoku-k 
střední obtížnost vycházejí pravidelně již od roku 
2008. 
  Zabývají se především logickým řešením 
číselných hlavolamů sudoku. Vydavatelství založil 
Miroslav Matěcha, nyní v jeho vydávání, společně 
s kolegou Martinem Doležalem, pokračuje jeho 
žena  Alena. 
     Koupíte jej u každého dobrého trafikanta. Jako 
jediné sudoku na trhu obsahuje nápovědu 
logického řešení pro každou úlohu. V každém 
vydání pro pokročilé najdete i soutěžní úlohy. 

 ... HLAVOLAMY?

 Magnetické hlavolamy CUTS se v 
Benešově vyrábí od roku 2013 a právě v 
tomto roce získaly titul Hlavolam roku.
   Jsou pro malé i velké luštitele.  

Základní pravidla všech her CUTS:
   - kameny vyplnit celou šachovnici
   - KAMENY STEJNÉ BARVY SE SMÍ  
     DOTÝKAT POUZE ROHY
   - každá úloha má jen jedno řešení
Malý hlavolam CUTS Pocket  byl vyroben 
i speciálně pro Sjezd rodáků 2019.
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