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 Pěkné prožití svátků, hodně zdraví, 
spokojenosti, hodně úspěchů v novém roce 
2012.  Toto přání bude zaznívat ze všech 
stran, ale bohužel i „stran“… Bude zaznívat 
v době, která přináší mnoho změn, a ty se 
v příštím roce dotknou nás všech. Tyto změny 
zde nechci rozebírat, ono se ještě leccos 
může na poslední chvíli změnit. Ať k lepšímu 
nebo k horšímu. 
 Zkusme alespoň na pár dní v kruhu 
rodinném nebo mezi přáteli načerpat novou 
energii, odpočinout si. Věnujme se praktickým 
činnostem - jezme vánoční cukroví, 
procházejme se, dívejme se na pohádky – 
tam vždy vítězí dobro nad zlem. A ani 
sklenička svařeného vína či dobrého punče 
neuškodí… 
 Nemám možnost popřát každému        
z Vás osobně, tak mi dovolte popřát touto 
cestou všem (opravdu všem) rodinnou 
pohodu, hodně dobrých přátel a hlavně pevné 
zdraví.  

Dalibor Lampa , starosta obce 
 

 
 

 
 
 

ročník V, číslo 2            23. prosince 2011 
    

 
 

 
Již tradicí se v Benešově stalo rozsvícení 
vánočního stromku na první adventní neděli. 
Letos jsme se sešli 27. listopadu. Sváteční 
odpoledne začalo loutkovým představením, 
následovala divadelní hra ve škole a koledy. 
Náves benešovští hasiči mezitím provoněli 
sejkorami, svařákem a sadařovým 
tajemstvím. Počasí nám přálo a slavnostní 
odpoledne navštívil rekordní počet lidí, kteří si 
chtěli společně se svými známými a přáteli 
připomenout blížící se Vánoce. Krásnou 
vzpomínku ve mně zanechá živý betlém a 
společné zpívání koled. Pro mne osobně byla 
tato sváteční chvilka umocněna o to víc, že 
v jesličkách leželo naše miminko…     
Poděkování zaslouží místní dobrovolníci 
nejen za to, že ve svém volném čase věnují 
elán a energii pořádání mnoha akcí, ale i za 
to, že v obci společenský život opravdu 
funguje. Děkuji všem, kteří se na této milé 
akci podíleli, a přeji Vám krásné, klidné svátky 
a šťastný rok 2012. 

   Šárka Sedlá čková 
 
 

 

 
Komunální odpad 
Od 1. 1. 2012 je v platnosti OZV 1/2011 o poplatku za komunální odpad. Součástí této vyhlášky 
je i ceník služeb. Navýšení proběhlo pouze o náklady, které provozovateli vznikly z nové 
zákonné úpravy – navýšená DPH o 4%. Na základě předpokládaných oprávněných nákladů 
obce Benešov u Semil na rok 2012, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem 
rozvržených na jednotlivé poplatníky, podle počtu a objemu nádob, určených k odkládání 
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odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu činí sazba na kalendářní rok 
2012 

Velikost 
nádoby 

Frekvence 
svozu 

Poplatek Kč 

 
60 l 

Týdenní/52   1 968 
14-denní/26   1 452 

 
80 l 

Týdenní/52   2 280 
14-denní/26   1 680 

110 l 
120 l 

Týdenní/52   2 784 
14-denní/26   2 016 

 
240 l 

Týdenní/52   5 436 
14-denní/26   4 080 

 
1100 l 

Týdenní/52 20 844 
14-denní/26 15 768 

 
 
Pytlový svoz: 

Počet kusů 
plastových pytlů 

Poplatek Kč 

8 ks    492 
16 ks    984 
24ks 1 476 

 
Občané mají na Obecním úřadě Benešov u Semil k dispozici pytle na tříděný odpad a nadále 
mají k dispozici Sběrný dvůr v Semilech. Obojí bezplatně. 
 

Splatnost poplatku  
 

1.  Poplatek je splatný v poměrné výši měsíčně, vždy do 25. dne každého měsíce. 3)  
2.  Poplatek lze zaplatit jednorázově do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 3) 
 
3) Poplatek lze zaplatit: 
a) měsíčně inkasem (v poměrné výši), v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Benešov u 
Semil   
b) jednorázově bankovním převodem na č. ú. 126 3110 329/0800  
c) jednorázově v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Benešov u Semil 
 

Voda 
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení dne 14. 11. 2012, a to jako výstup            
z přibližně tříměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, 
Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce 
Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, 
Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.   
 

1. Nárůst ceny 
Základní nárůst ceny je schválen o 8,60 %, tedy 39,63 Kč za 1m3. Celková cena vody včetně 
DPH je tedy 45,18 Kč za 1m3.  
 

      2. Zdůvodn ění úpravy cen 
 

Pro VHS Turnov je po akci Čistá Jizera klíčovou úlohou pro příští roky stabilizovat rozpočet. 
Přesto musí být všemi cestami získány dostatečné peněžní prostředky na další obnovu 
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existujícího majetku. Navíc bude příští rok pravděpodobně jedním z posledních, kdy bude 
možno získat dotační prostředky z evropských fondů na dlouhodobě připravované klíčové akce. 
Ty však přinesou další povinnost vysoké míry spolufinancování. V příštích letech jsou proto 
připraveny k žádosti o dotaci například na akce výstavby vodovodů a kanalizace na Malé Skále, 
ČOV a kanalizace v Rovensku pod Troskami a rekonstrukce centrální úpravny vody v Příkrém 
(region Semily).  
V roce 2012 bude také dokončena technologicky mimořádně zajímavá intenzifikace ČOV a 
dostavba kanalizace na Benecku, vodovod v Tatobitech i odkanalizování zbylé části Ohrazenic.  
Zahájíme také dvě akce výstavby vodovodů v lokalitě Semil – Spálov a Nouzov i rozsáhlou akci 
úplné rekonstrukce centrální ulice 28. října v Turnově. 
V nové ceně vody je promítnuto navýšení DPh, nárůst cen energií, pohonných hmot a 
veškerých služeb.     Ing. Milan Hejduk , předseda DSO VHS Turnov 

 
 
 
 

 
Jedním ze základních strategických dokumentů obce je Program obnovy vesnice (POV). 
Aktuální verze dokumentu je zpracována pro období 2005 – 2011. Rada obce v roce 2011 
navrhla zastupitelstvu aktualizaci tohoto dokumentu min. pro období 2012 - 2015.  

První verze dokumentu byla vypracována v roce 1996, v roce 2003 schválilo zastupitelstvo 
vypracování nového programu. Zpracovatelem byla firma Hana Havlíčková - Takto, která 
zpracovala také strategii rozvoje mikroregionu Pojizeří, jehož je obec členem. 

Program obnovy vesnice byl vyhlášen vládou ČR na podporu obnovy a udržení života ve 
vesnicích, využití potenciálu zemědělsky využívané krajiny a zachování specifického rázu 
venkova a vesnické zástavby. POV je založen mj. na perspektivě zdravého a komplexního 
vývoje venkova v rámci trvale udržitelného rozvoje společnosti.  

Soulad s POV se např. prokazuje u žádostí podávaných do některých dotačních programů. Měl 
by proto být východiskem při plánování významných investic a rozvojových aktivit obce. Do jisté 
míry by mohl představovat jakýsi volební program zastupitelstva a jako takový zahrnovat cíle 
volebních uskupení zastoupených v orgánech obce. 

Program obnovy vesnice je pro občany jednou z možností, jak se aktivně podílet na rozvoji 
vesnice. Aktualizace dokumentu v roce 2012 bude obsahovat mj. shromáždění aktuálních 
projektových záměrů a cílů. V příštím vydání Benešovských novin bude zveřejněna výzva 
k občanům a organizacím v obci k předkládání aktuálních záměrů pro období 2012 – 2015. 
Dotazník bude k dispozici v Benešovských novinách a na vybraných místech v obci. 

Aktuální verze dokumentu je ke stažení na internetových stránkách obce 
(http://www.benesovusemil.cz/cs/obecni-urad-zastupitelstvo/dokumenty/program-obnovy-
vesnice.html).        Jiří Lukeš , místostarosta obce 
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 Letošní dlouhý a teplý podzim ustoupil a přenechal místo zimě. Věřme, že bude, jak má 
být a poskytne všem milovníkům bílých radovánek dostatek času a sněhové nadílky. Na své si 
jistě přijdeme i v Benešově a pro tento případ platí tradiční zimní nabídka. 
 V lednu se děti těší na tradiční dětské sáňkařské závody ve zvonici. Termín není předem 
dán, prostě až bude sníh, jede se. Sledujte kabelovou televizi či informace ve škole či na 
plakátovacích plochách. Jen věříme, že nám, tak jako v loňském roce, neudělá čáru přes 
rozpočet operativní zimní údržba místních komunikací … 
 Na neděli 19. února je naplánován další ročník lyžařského závodu Benešovská patnáctka 
– Memoriál Josefa Suchardy. Tratě v okolí Benešova a na svahu stejnojmenného vrchu budou 
připraveny pro místní i přespolní. 15, resp. 8 km klasickou technikou bude odstartováno v 10 
hodin. 
 Samozřejmostí je průběžná úprava lyžařských stop nad Benešovem a směrem do 
Vysokého nad Jizerou. Jakmile napadne dostatečná vrstva sněhu, skútr vyrazí a s ním i lyžařští 
turisté a závodníci.  
 Na závěr bych jménem Tělovýchovné jednoty, která vše výše uvedené zajišťuje, popřál 
všem nejen dobrou zimu, ale především pevné zdraví a úspěšný nový rok 2012. 
          Jiří Lukeš , TJ Benešov 
 
 

 
(z lidové koledy) 
 

Život ve škole plyne rychle. Než se naděješ, je konec roku – buď kalendářního, anebo školního. 
Jaký byl právě uplynulý rok? Pestrý. S dětmi jsme se zúčastnili recita ční sout ěže v Semilech  a 
okresní přehlídky divadelníků Turnovský št ěk. Pravým vrcholem naší práce se však stalo 600. 
výro čí první zmínky o Benešovu , ke kteréžto události byl koncipován celodenní kulturní 
program, na němž se škola významně podílela (podrobněji o tom píši v jakémsi kronikářském 
záznamu, který najdete na stránkách obce). Osobně na tuto událost budu dlouho vzpomínat. 
Herecké, pěvecké i taneční výkony našich dětí ocenili diváci skandovaným potleskem. Zvláště 
Erbenův Zlatý kolovrat  se nám povedl. Měli jsme z toho všichni velkou radost.  Na podzim 
jsme účinkovali na Vítání ob čánků a naši herci nacvičili na Rozsvícení vánočního stromu 
Vánoční hru o narození Ježíše Krista (27. listopadu). Hráli dobře a mile nás překvapilo, že to 
ocenili i přítomní návštěvníci, kteří si všimli, jaký pokrok za rok děti udělaly ve výslovnosti i 
hereckém projevu. Vánoční zpěvy  jsme realizovali s benešovskými ženami na schodišti 
školy . Deset písní souznělo s adventní atmosférou a přítomné hezky naladilo, kouzelné bylo 
vystoupení tanečního kroužku (ved. Mgr. I. Kulichová) na miniaturním prostoru mezi dveřmi 
šatny a školky. Těžko říci, jak to půjde dál. (Ale půjde…) V červnu 2012 nám odejde početně 
silný 5. ročník (12 dětí), do 1 třídy nastoupí zhruba polovina dětí. V září 2011 se nám podařilo 
„rozjet“ kroužek informatiky a výuku informatiky (St. Špalek), udrželi jsme oba taneční kroužky i 
nepovinný předmět pohybové hry (J. Lampová). Nyní se těšíme na vystoupení tanečního 
kroužku MŠ  na besídce školky (středa 21. 12. od 15 hod.). Nárůstem pracovních povinností se 
mi zatím nedaří pokračovat v pravidelném zpívání v MŠ. Chybí mi to, pokusím se polepšit. Děti 
MŠ i ZŠ vozíme na kulturní pořady do Semil objednaným autobusem a osvědčuje se to. O 
změnách v interiéru školy byli rodiče informováni na třídních schůzkách, podrobně jsou vypsány 
ve Výroční zpráv ě ZŠ a MŠ Benešov u Semil  (šk. rok 2010-2011), kterou najdete na 
stránkách obce, oddíl Škola. Bez vzájemné pomoci všech pracovníků školy – J. Lampové,  
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J. Zajícové, J. He řmanové, R. Pikorové, H. R ůžičkové, I. Kulichové, St. Špalka,  
R. Jáklové, H. Markové a B. Pastorkové  – by se toho mnoho nezvládlo. Velikou oporu 
nalézáme u rodičů a Obecního úřadu Benešov u Semil. Vážíme si toho. Proto přeji dětem, 
rodičům, pracovníkům školy a všem benešovským občanům milé Vánoce a štěstí v novém 
roce.             Mgr.  J. Vávra                    
 
 

 
Krásné svátky vánoční, pěknou cestu z půlnoční, od Ježíška velký ranec, na Silvestra pěkný 
tanec, od muziky lehký krok a pak šťastný celý rok.      -red- 
 
Sbor dobrovolných hasi čů 
Vážení spoluobčané, 
jménem sboru dobrovolných hasičů v Benešově u Semil Vám chci popřát krásné a radostné 
Vánoce plné pohody a do Nového roku mnoho úspěchů a hlavně štěstí a zdraví! 
 
Hromadu dárků, co srdce pohladí, rodinu, přátele, co nikdy nezradí. K bohatství krůček, ke 
štěstí krok - prostě nádherné Vánoce a šťastný Nový rok.    Pavel Bachtík 
 
Příjemné kilometry v novém roce, hodně sněhu a pěkného počasí přeje KČT Benešov . 
 
 

 
Kdysi v římských dobách začínal nový rok prvním březnem, dnem, kdy přebírali úřad konzulové. 
Počátek roku souvisí se zavedeným kalendářem. Od r. 46 př. n. l. až do r. 1582 platil juliánský 
kalendář, upravený císařem G. J. Caesarem. 

Juliánský kalendář se od Gregoriánského lišil tím, že za 
přestupný rok počítal všechny roky, které byly dělitelné 
čtyřmi. Aby se zabránilo odchylce, která vznikala, počítá 
gregoriánský kalendář za přestupné jen ty roky na počátku 
století, které jsou dělitelné 400. Již podle juliánského 
kalendáře byl prvním dnem roku 1. leden. V církevní liturgii 
se ale zpočátku 1. leden nesvětil, počátkem liturgického 
roku byl advent. Teprve od 17. st. se prosazovalo 
sjednocování církevního a občanského počátku roku na   
1. leden. V Čechách ten den dostávali kůroví zpěváci 

odměnu, hospodář obdarovával čeledíny a děvečky, rodiče děti. Farníci dávali výslužku svému 
faráři a přáli mu zdraví a Boží požehnání. Učitelé posílali vrchnosti a městským zástupcům tzv. 
minucí - malovaná a veršovaná přáníčka, na které bylo zvykem odpovídat finančním dárkem. 

V obcích chodila ulicemi koledující mládež. Nedělaly se nepříjemné práce - věřilo se, že co se 
bude dělat na Nový rok, to bude po celý rok, nesmělo se sušit prádlo, nesmělo se nic vynášet 
ani vymetat z místnosti. Chodili pekařští koledníci a peroutkami ometali za drobné pohoštění 
nebo odměnu prach, někde chodily na koledu i ženy v šátku s husím křídlem a s hrnečkem 
kolomazi, kterou umazaly nepozorného hospodáře. Jako výslužku dostávaly pálenku a nějakou 
pochoutku. 
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Většina těchto zvyků byla zapomenuta. Základem oslavy Nového roku dnes je setkání celé 
rodiny u bohatého oběda, kde by neměla chybět čočka nebo polévka s drobnou krupicí zvaná 
milionová (aby se člověka držely peníze), většinou se podává vepřové. Nepřípustný je zajíc či 
drůbež, aby štěstí neuteklo nebo neulétlo. Po obědě se rodina jde projít, navštěvují se výstavy, 
kulturní představení či přátelé 

 
Každý národ má své zvyky a obyčeje a pověry, které pocházejí většinou z pradávných věků. 
Mnohé z nich se udržely až podnes. Také národ český zachovával pečlivě svoji tradici a některé 
zvyky se udržely přes nepřízeň doby až dodnes. Všechny jsou kořením českého lidu, jimi se 
vracíme k minulosti, protože minulost nám vždy byla spolehlivým rádcem. A tím, že cítíme 
spojitost mezi dneškem a včerejškem, proteplujeme svůj současný život. Vraťme se proto 
trochu dál do minulosti a povězme si něco o Vánocích starých Čechů. Připadaly na dobu 
zimního slunovratu a počínaly 25. prosincem. V ten den obdrželi peněžité koledy literáti, kteří 
zpívali v chrámu Božím. Panstvo obdarovávalo svoje služebnictvo a čeládku a rodiče dávali 
svým dětem dárečky. Farníci obdarovali také svého duchovního správce a město nezapomnělo 
poslat dárek spřáteleným městům. Školní bakaláři, čili učitelé, spolu se svými žáky malovali 
novoročenky a rozesílali je hlavně panu purkmistrovi a radním. Těmto malovaným 
novoročenkám se říkalo minuce a starodávný obyčej jejich výroby a rozesílání zanikl až roku 
1748, kdy Marie Terezie vydala patent o kalendářích. V třicátých letech 19. století byly uvedeny 
v život hrabětem Chotkem, nejvyšším purkrabím království Českého, rytiny obrazů význačných 
malířů. Tento zvyk však neměl dlouhého trvání a v závěru toho samého století byl vytlačen 
novoročenkou grafickou, později knížkou. Ve 20. století již bylo pravidlem, že kominíci, popeláři 
nosili do domů kalendáře a přáli zdar v roce příštím. V Čechách byly novoroční zvyky kdysi 
dávno odděleny od zvyků vánočních. Na slovanském východě se tak však nestalo dodnes. 
K Novému roku se vázalo mnoho pověr. Byl to svým způsobem významný den. Takovou hlavní 
pověrou bylo to, že co se tento den udělá, bude mít vliv na celý rok příští. Bylo radno se 
vystříhati hádek a mrzutostí, aby neměl člověk po celý rok peklo. Ten kdo se oblékl do nového, 
byl zbylé dny v roce nový celý. Kdo měl ten den u sebe více peněz, nemusel se strachovat, že 
mu budou v roce příštím chybět. Za dobré znamení platilo, vstoupila-li do domu dívka nebo dítě 
a ne stará žena. Někde se pekla vánočka, která měla v sobě zapečené hrachové zrnko. Tato 
vánočka se načínala na Nový rok a ten, kdo ve svém kousku našel hrášek, byl příští rok dítětem 
štěstěny. Také se nemělo tento den nic vynášet ze stavení, protože by to celý rok ve stavení 
chybělo. Na Nový rok nesměla hospodyně věšet prádlo, neboť by se do roka usoužila. Gurmány 
bude možná zajímat, co se na Nový rok objevilo na jídelním stole. Pro ně máme jednu radu. Ať 
si nechají předložit na talíř k novoročnímu obědu prasečí rypáček. Malé prase je totiž symbolem 
štěstí. Dobrá je také vařená čočka. Ta plní přání, mít u sebe peníze po celý rok. Existuje ještě 
mnoho jiných pověr z různých částí Čech a Moravy. Tak jak jsme uvedli, jsou to ony, které 
proteplují náš život. Nový rok přináší odjakživa nejen radost, ale i bolest a žal. Proto se lidé cítí 
bezmocní vůči tomu, co má přijít. Snad proto se uchylovali a dále uchylují ve svém životě k 
pověrám, aby se tomu zlému v budoucnu ubránili. Jedno staré české přísloví praví, že tonoucí 
se stébla chytá. Nejlepší podle nás je však mít na cestě vpřed otevřené oči a nezdolné 
odhodlání. Jen s ním může člověk překonat obtíže a jen toho také tato novoroční kouzla 
nezklamou. Ať nezklamou ani vás, milí čtenáři. 
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Leden 
  Dětské sáňkařské závody     TJ 
14. 1.  Setkání turistů v Bratrouchově    KČT   
21. 1.  Dětský maškarní rej      SDH 
Únor  
  Představení loutkového divadla    TJ 
11. 2.  Ve stopě první středoevropské padesátky  KČT 
11. 2.  Dětský karneval      KČT (Bambuča) 
11. 2.  Turistický ples      KČT (Bambuča) 
  Benešovská 15 
24. 2.  Beseda s promítáním     TJ 
24. 2.  Valná hromada TJ 
29. 2.  Valná hromada TJ Sokol 
 

 
 

Na Štěpána na Št ěpánku  
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Čínské váno ční kolá čky 
Suroviny: 0,25 hrnku oloupaných, 0,5 hrnku sádla pokojové 
teploty, 24 najemno pomletých mandlí + 24 na ozdobu, 3 velké 
žloutky, 0,5 hrnku jemného krystalového cukru, 1 vanilkový cukr, 
1,33 hrnku polohrubé mouky, 1 lžíce vody 
Postup: Předehřát troubu na 150°C. Vyložit 2 plechy pe čícím papírem. Položit pomleté mandle 
na suchou pánev a za stálého míchání je opražit, až jsou voňavé (asi 2-3min). Pozor nespálit. 
Ihned je přendat do misky a nechat je zchladit. 
 
V míse našlehat sádlo s cukrem do lehka. Přidat dva žloutky a vanilkový cukr. Dobře našlehat. 
Smíchat mouku, mandle a pomalu postupně zamíchávat dovnitř sádlovou směs do hladka. 
Vytvarovat kuličky z 1 lžičky těsta a poskládat je na plechy asi 7cm od sebe. Rozmáčknout 
kuličky dlaní na 5 cm kolečka a do středu každého vložit jednu z uschovaných mandlí. Smíchat 
zbylý žloutek s vodou a potřít jím cukroví i mandle. 
Péct dozlatova (25-30min.) a obracet plechy uprostřed doby pečení. Nechat vychladit na 
mřížce. 
Cukroví je po upečení na povrchu popraskané. Velmi hezké, velmi chutné. 
 
Horký silvestrovský nápoj 
Ingredience: 1,5 l červeného vína, šťáva z 1 citrónu,  šťáva ze 3 pomerančů, 3 lžíce pískového 
cukru, 3 hřebíčky, 2 dl rumu 
Postup: Všechny přísady s výjimkou rumu zahřejeme k bodu varu, ale nevaříme. Odstavíme     
z plotny a dolijeme rum. Rozléváme do hrnečků z varného skla nebo sklenek. Zdobíme plátkem 
citrónu a ihned podáváme. 
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