
Vážení diváci

Vítáme Vás při sledování místního vysílání 
na Obecním televizním kanálu.

Vysílání je trvalé



      Starosta:   tel./fax 481 622 793, 724 180 025
    Účetní:      tel. 481 624 891
    E-mail: obec@benesovusemil.cz
    www.benesovusemil.cz, dat. schránka: shxbp99

 Obecní úřad Benešov u Semil 
kontakty  

mailto:obec@benesovusemil.cz
http://www.benesovusemil.cz/


Hlášení poruch v dodávkách 
 vody                840 111 111  
 plynu               1239                  
 el. Proudu       800 850 860
 Katro  (TV) 487 070 007

 Změny záloh  za elektřinu
800 810 820



 
   

       

   Vysílání záznamů
Vysílací časy:    9 a 9.30 hod.,  16 a 16.30 hod.

  Po    Jizerská liga v požárním útoku 2019
      Benešovská patnáctka 2019

  Út  Pálení čarodějnic 2019
 Dětské sportovní odpoledne 2019

  St  Dětský karneval KČT 2019
          Jizerská liga v požárním útoku 2019
  Čt     Benešovská osmička 2019

  Maraton a půlmaraton pojizeřím 2019
  Pá     Přátelské posezení k příležitosti MDŽ 2019 

  Pálení čarodějnic 2019
  So    Maraton a půlmaraton pojizeřím 2019

 Benešovská osmička 2019
  Ne   Vaření v kotlíku 2019

 Dětské sportovní odpoledne 2019



SMS InfoKanál
Obec Benešov u Semil tímto nabízí jednoduchý 

a pohodlný způsob získávání důležitých 
informací o dění v obci pomocí SMS zpráv na 

telefonní číslo 481 624 891.
Zaregistrovat se dá pomocí SMS zprávy ve tvaru

na OU nebo na webu obce www.benesovusemil.cz
Další informace Vám poskytneme 

na tel. 724 180 025

REGISTRUJmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ
MezeraBENESOVmezeraČÍSLO POPISNÉ

- u reg. chaty je třeba za čp. přidat slovo EVID

http://www.benesovusemil.cz/


Na Obecním úřadě jsou k dostání 
kalendáře na rok 2020 kronikářky 
 Mgr. Lenky Holubičkové, které 

byly vydány k příležitosti 
13. sjezdu rodáků a přátel 

Benešova u Semil. 
Cena kalendáře je 140,-

K dostání jsou i další upomínkové předměty a materiály obce 
(plátěné tašky, pohledy,knihy a hlavolamy).



Zprávy





Výborová schůze SDH 
Benešov u Semil se koná 

10. 1. 2020 od 19:00 
v hasičské zbrojnici. 



V Podmošně se našel svazek 
klíčů, k vyzvednutí na úřadě.

Na zastávce u hřiště se našel 
svazek klíčů. K vyzvednutí 

na Obecním úřadě.



Katro servis







ČEZ Distribuce, a.s.
VÝZVA KE KÁCENÍ A OKLEŠTÉNÍ
STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
pro majitele a uživatele pozemků v blízkosti

elektrických rozvodných zařízení
Na základě zákona č.458/2000 Sb. o energetice, si 
Vás dovolujeme požádat o pokácení a okleštění 

stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických 
rozvodných zařízení nízkého a vysokého napětí.

Toto proveďte v období od 1. října do 15. 
listopadu. Po tomto termínu mohou okleštění 

provést pracovníci ČEZ a předepsat vám náklady.



Vážení spoluobčané,  
vzhledem k plánované opravě hlavního 
vodovodního řádu ze strany VHS Turnov, bude 
v následujících měsících probíhat geodetické 
zaměření stávající trasy vodovodu. V souvislosti 
s připravovaným projektem se bude po obci 
pohybovat pracovník geodezie a firma Vodní 
zdroje Ekomonitor s.r.o. Vzhledem k trase 
vodovodu, která může vést z části přes soukromé 
pozemky, prosíme vlastníky o umožnění vstupu 
na tyto pozemky. Děkujeme za pochopení.



Vážení spoluobčané,  
vzhledem k plánované opravě hlavního 
vodovodního řádu ze strany VHS Turnov, bude 
v následujících měsících probíhat geodetické 
zaměření stávající trasy vodovodu. V souvislosti 
s připravovaným projektem se bude po obci 
pohybovat pracovník geodezie a firma Vodní 
zdroje Ekomonitor s.r.o. Vzhledem k trase 
vodovodu, která může vést z části přes soukromé 
pozemky, prosíme vlastníky o umožnění vstupu 
na tyto pozemky. Děkujeme za pochopení.



Sport



KČT Benešov u Semil pořádá:
Přejezd BESKYDY 2020

termín: 20.2. - 23.2. 2020
odjezd: ve čtvrtek 20.2.2020 v 5.oo hod. od hřiště TJ Benešov, v 

5.15 z náměstí v Semilech 

ubytování: autokemp Kněhyně Prostřední Bečva s polopenzí

cena zájezdu: 2.300,- Kč , pro členy KČT Benešov mírná sleva

cena zahrnuje: ubytování se zvýš. polopenzí, poplatek obci, 
dopravu busem včetně na trasy a pojištění vyplývající z členství v 
KČT, 

platba hotově, popř. na č.ú: 231076344/0300

závazné přihlášky a info: Jan Hubař tel. 777159201 do 31.1.2020



Klub českých turistů

Rokytnice nad Jizerou

zve všechny příznivce turistiky na výlet.

21. Setkání turistů ve Františkově 
Termín: Sobota 11. ledna 2020 mezi 11:00 – 15:00 hod.

Místo: hostinec U Hásků ve Františkově 

Tradiční zimní setkání turistů z okolních odborů KČT.

Účastníci setkání obdrží jako vždy diplom. Možná se bude i zpívat.

Pořadatelé mají sraz již v 09:30 hod. u Modré Hvězdy v Horní 
Rokytnici n. Jiz.

Akci organizuje: Jan Kocourek, tel: 731 601 221.

web: https://kct-rokytnice.com/

https://kct-rokytnice.com/


  Milí přátelé, praktikující i nepraktikující 
vyznavači východní filosofie Hathajogy. Zvu 
Vás všechny na zahajovací cvičební hodinu 

10. 9. 2019 v 18:00 do tělocvičny ve 
stodole u Nalezených. Pokuste se udělat 

něco pro sebe, své zdraví, svou psychickou 
kondici...

Výsledek Vás nejen překvapí, ale i potěší. 
Veškeré informace na tel. 724 888 048 či 

724 183 193 do 21 hodin večer.
Těší se na Vás K. Nalezená 



Kultura









 Inzerce



  Nově poskytujeme připojení internetu v Podmošně!






