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Vážení občané,  
v minulých dnech nás řádně potrápila paní 
zima, velké mrazy nám prověřily naše 
kotelny, komíny a zásoby paliva. V této 
souvislosti Vám chci připomenout nutnost 
řádného vymetání komínů, aby v nich 
nedošlo k zahoření sazí. I přes pravidelné 
vymetání toto může nastat. Pokud nastanou 
škody a Vy nebudete mít doklad od 
kominíka, pojišťovna Vám nic neuhradí, a 
v případě likvidace zahoření jednotkou 
hasičů Vám bude vystavena bloková pokuta 
minimálně tisíc korun. Dále věnujte 
pozornost elektroinstalaci a pořádku kolem 
komínů na půdách. Oheň je dobrý sluha, ale 
zlý pán, o čemž svědčí 7 požárů v obytných 
objektech v Benešově u Semil v období od 
roku 1998. 
Zima nás ještě neopouští, cesty budou znovu 
zapadané a ledovaté. Obec má maximální 
snahu aby byly cesty včas protažené, 
posypané a ošetřené chemickým posypem. 
Přesto nejde protáhnout a posypat všechno 
najednou. Pokud některé úseky nebudou 
v pořádku, oznamte to na OÚ nebo 
starostovi, náprava je vždy možná. Děkuji 
Vám za pochopení.  Dalibor Lampa 
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Vítězství d ětí v sout ěži KOALA CUP 2012! 
Žáci benešovské školy, vedení paní učitelkou 
Jitkou Lampovou,  dosáhli vynikajícího 
sportovního úspěchu. Družstvo chlapců 
v sestavě Michal Vosmík, Filip Livar, 
Jind řich Janata a Jan Antony  zvítězilo 
v kategorii 4. – 5. tříd v celorepublikové 
sout ěži ve šplhu: 1. Benešov u Semil – 
107,8 s, 2. Neratovice A – 118,3 s,                
3. Jilemnice 122,9 s.  Dívky obsadily v téže 
kategorii pěkné 6. místo (Amálie Reichlová, 
Markéta Violová, Vanda Zázvorková a Eva 
Nováková ). 
Moc nám pomohlo, že jsme nebyli 
diskriminováni skutečností, že nemáme         
5. ročník. Děkujeme soutěžícím a paní 
učitelce za dobrou reprezentaci školy a 
těšíme na tělovýchovné vystoupení dětí na 
akademii.  
 
Zápis do 1. t říd 
Uskutečnil se 1. února 2012  a mnoho radosti 
nám nepřinesl. Zapsány byly pouze 3 děti, ale 
velmi šikovné, na které se už teď těšíme. Přáli 
jsme si zapsat alespoň 5 žáků. Ideální počet 
by se měl pohybovat kolem 8 – 10 žáků. 
V příštím školním roce nám odejde 12 páťáků, 
propad počtu dětí bude výrazný. Z 34 žáků 
klesne počet dětí v 1. – 5. ročníku na 25. Už 

nyní přemýšlíme, jak se s tím vyrovnáme. Postupné navyšování počtu žáků v benešovské škole 
nezačne v roce 2013/2014, kdy odejde 7 žáků a nahradí je zhruba stejný počet prvňáčků, ale až 
v roce 2014/2015. To odejdou pouze 4 páťáci a prvňáků přijde více. V dalším roce bude trend 
navyšování počtu dětí pokračovat, neboť odejdou pouze 3 páťáci, Nárůst počtu dětí se poněkud 
zastaví ve šk. roce 2015/2016 a opět by měl poněkud stoupnout v r. 2016/17. Ptáte se, co 
z těchto úvah vyplývá pro vaše děti. Odpověď je jednoduchá. Méně žáků = možnost větší 
individuální péče o děti. Méně žáků = dopad na ekonomiku školy ve všech úrovních. Každý klad 
má samozřejmě i svůj zápor. Mohu však rodiče ubezpečit, že neuvažujeme o rušení aktivit, 
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které byly zavedeny v uplynulém školním roce a pokračují v tomto. Věřím, že v součinnosti 
s obcí, ale také s rodiči dětí budeme v Benešově stále nabízet dobrý prostor ke vzdělávání dětí. 
Leccos se už podařilo. Nejdůležitější ale je, aby rodiče, kteří žijí v Benešově, posílali své děti do 
naší školy a vzdali se někdy i drobných výhod, například: pocházím ze Semil, práci mám 
v Semilech, dovezu tam i dítě.                         
  

 
Zápis do Mate řské školy Benešov u Semil  se uskuteční ve středu 21. března 2012 od 9 do 
11,30 hodin. Od 1. března 2012 si rodiče mohou vyzvedávat zápisní lístky v MŠ.  Mateřskou 
školu bude moci navštěvovat 28 dětí (stejně jako letos, číslo nelze překročit). Přednostně budou 
přijímány děti po dosažení v ěku 3 let, místní p ředškoláci a d ěti, které ve škole mají 
sourozence.  V případě převisu poptávky pak dostanou přednost děti, jejichž matce (otci) 
skončil mateřský příspěvek a nastupují do zaměstnání, před dětmi, jejichž matka (otec) pobírají 
dále mateřský příspěvek a zůstávají s dítětem na mateřské dovolené.    
            Jaroslav Vávra 
 

 
Rok se s rokem sešel, a tak se v sobotu 11. února v Benešově           
u Semil uskutečnil již druhý ročník turistického bálu a maškarního 
karnevalu organizovaný spolkem CK Bambuča a zaštítěný odborem 
KČT Benešov u Semil. Útočištěm se jim opět stala restaurace Slunce.  
Odpolední karneval zaznamenal rekordní návštěvu, když dorazilo    
57 dětí spolu s řadou rodičů a prarodičů. Pro děti byla připravena 
hudba, soutěže o ceny a sladkosti, omalovánky, občerstvení všeho 
druhu a další zpestření. Například i dětská tombola. Podle reakcí 
osazenstva si snad karneval všichni užili.  
Večerní turistický bál se též těšil z hojné návštěvy, přišlo 115 hostů. 
Ples hudebně provázela z prvního ročníku osvědčená kapela Oasa+. 
Její široký hudební repertoár nalezl velmi vřelé přijetí. V průběhu 
večera bylo také několik vstupů na rozptýlení v podobě různých 
soutěží pro družstva. Například skládání puzzle obřího znaku KČT na 
čas či stavba stanů na rychlost dámy versus pánové. V baru zvaném 
„Peklo“ se do pozdních hodin odehrávalo turistické klání na Zlaté 

stezce Českého ráje, ze kterého paradoxně nejlépe vyšlo družstvo „Bohové“. A díky štědrosti 
partnerů akce, kterých bylo 
mimochodem plných 47, byla 
pro přítomné připravena veliká 
tombola. V jejím rámci došlo i 
na losování půlnočních 
hlavních cen, kdy své majitele 
nalezly například turistický 
marcipánový dort, ohromný 
sedací vak či velký sud piva. 
Proběhla i dražba hokejky 
podepsané celým hokejovým 
družstvem Bílých Tygrů.  
Protože bál byl nekuřácký, 
kuřákům organizátoři opět vyšli 
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vstříc venkovním ohřívadlem, na které know how ušlechtile poskytli afroameričtí přátelé 
z newyorského Bronxu. V mrazu, který venku panoval, se toto jistě hodilo. Celý prostor včetně 
předsálí a sálu byl vyzdoben v turistickém duchu, vlastně již u sestupu u silnice byl umístěn 
rozcestník. V rámci interiéru bylo tomu, kdo si nebyl orientačně jist, nápomocno turistické 
značení. Výzdobu doplnily nástěnné malby od ak. malíře Jiřího Salaby nabízející výhled na 
panoramata Hruboskalska, mapy a další turisticky laděné dekorace - včetně původně 
zamýšleného moderátora, který po bujaré předplesové veselici bivakoval na jevišti a se svým 
stanem a obrovským binčusem se tak stal neplánovanou rekvizitou pro všechny přítomné.  
Stejně jako v úvodním ročníku se celý večer nesl ve velmi přátelské a společenské náladě, což 
bylo největší odměnou za čas a engerii strávenou na přípravách pro skupinu organizátorů.  
Zvýšená účast byla rovněž příslibem do budoucna. „Věříme, že se stejným úspěchem se setkají 
i další akce připravované CK Bambučou, tedy druhé ročníky Benešovského Bloudila (28. 4. 
2012) a orientační hry Jen počkej, vlku! (22. 9. 2012),“ uvedl Jan Klikar.  
 
„Děkujeme všem zúčastněným za to, že přišli, a partnerům akce za jejich podporu!“  
 
Fotografie a video  z karnevalu i plesu lze nalézt na webových stránkách obce Benešov           
u Semil.               -hk- 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ve dnech od 2. do 12. ledna letošního roku proběhla po 
celé České republice Tříkrálová sbírka. Také naší obcí 
chodila skupinka tří malých koledníčků, která navštívila 
vaše domovy, Obecní úřad, školu a školku, Domov 
Tereza, obchod a poštu. S koledou a písmeny K+M+B 
předávala požehnání do dalšího roku. Do kasičky se 
vybralo 4 131,-Kč, které byly předány do celostátní 
sbírky. Všech Vašich darů i milých úsměvů si velmi 
vážíme. 

     
 
 

Děkujeme vám . 
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V neděli 19 února 2012 proběhl v Benešově 33. ročník lyžařského závodu „Benešovská 15 – 
Memoriál Josefa Suchardy“. Počasí si letos s pořadateli a závodníky nepěkně pohrálo. Po 
stabilním mrazivím počasí došlo k několika obratům od vydatného sněžení, přes silný vítr, až po 
závěrečný celonoční déšť. Konečná úprava tak musela opakovaně proběhnout až v neděli ráno 
a pro sněhový skútr i řidiče (poděkování patří Pepovi Hádkovi a Jardovi Pikorovi) to byl náročný 
víkend. Z výše uvedených důvodů byl závod odstartován o 30 minut později a trať jednoho 
okruhu cca o 1 km zkrácena. Vzhledem k podmínkám a počasí se naštěstí nenaplnila obava 
pořadatelů ze zrušení závodu či minimální účasti. Hlavní nepříjemností tak zůstal vytrvalý 
drobný déšť, měkká stopa pro hůlky a klistrová máza … 
Důležité však je, že v půl jedenácté se na start mohl vydat první z bezmála třicítky závodníků, 
které čekalo 13 km (muži, veteráni), resp. 7 km (ženy, dorost, příchozí) klasickou technikou. 
Nejpočetnější zastoupení měla kategorie veteránů, kde se setkali pravidelní účastníci 
benešovských závodů.  
Celkovým vítězem se stal čerstvý čtyřicátník (a veterán) Karel Soukup v čase 51:36 minut před 
svým jilemnickým kolegou Petrem Svobodou. Třetí místo vy absolutním pořadí obsadil 
nejrychlejší muž Michal Šmíd. Nejlepší z domácích závodníků, Jiří Lukeš, dosáhl na bronzový 
stupínek mezi veterány (další letošní čtyřicátník) a čtvrté místo absolutně. Mezi 26 startujícími 
byli mj. lyžaři Benešova u S., Jilemnice, Vysokého n. J., Semil, Roprachtic nebo z Prahy. 
Na kratší trati zvítězila Eva Böhmová (ČVUT Praha) v čase 27:52 minut) před Jilemnickou 
Katřinou Svobodovou. Zajímavý byl generační soubor rodiny Závěrkových (TJ Semily). Dcera 
Eliška (dorost) oplatila otci Filipovi (příchozí) jarní porážku z duatlonu. 
Benešovská patnáctka byla úvodním dílem benešovské kombinace o nejvšestrannějšího 
závodníka benešovských akcí, kam patří také Benešovský duatlon (6.5.) a podzimní 
Benešovská osmička (29.9.). Poděkování patří všem pořadatelům a především partnerům akce: 
Tělovýchovná jednota Benešov, Obec Benešov u Semil, Aminostar s.r.o., Salewa Benešov, 
Hybler textil a další. 
 

 
Jako každoročně připravuje Tělovýchovná jednota Benešov na konci lyžařské sezóny 
rozloučení se zimou v podobě Posledního mazání. V sobotu 17. března bude pro zájemce z řad 
lyžařů a turistů opět vypraven autobus na Horní Mísečky. Odjezd autobusu v 7.35 z Podmošny 
směr Podolí – přes Hoření Benešov do Semil (cca 8.10 – náměstí) po zastávkách ČSAD. Po 
návratu (cca v 16 hod.) je připraveno občerstvení v restauraci „Podmošnou“ v Benešově           
u Semil. Seberte lyže, prnka, sněžnice, pohorky, sáňky, boby a pojeďte se rozloučit se zimou! 
 

 
Potřicáté se v květnu v Benešově pojede duatlonový závod. Kombinaci běhu a cyklistiky hostí 
Benešov u Semil od roku 1991 a cestu sem nachází běžci, lyžaři i cyklisté. Letošní ročník je 
připraven na neděli 6. května a je otevřen všem věkovým výkonnostním kategoriím – od žactva, 
přes dorost až po dospělé a veterány. Zvláštní kategorií jsou příchozí (především muži bez 
rozdílu věku), kteří si mohou na zkrácených tratích vyzkoušet nejen atmosféru závodu, ale 
duatlonový závod jako takový. Tratě v délce 5 km (běh) – 17 km (horské kolo) – 3 km (běh) pro 
muže a veterány, resp. 3 – 8 – 3 km pro žactvo, ženy, dorost a příchozí jsou vedeny v okolí 
obce a na svazích Benešovského vrchu (567 m n.m.). Společný start proběhne v 10 hodin ve 
sportovním areálu v hořením Benešově. Závod je součástí Benešovské kombinace a Poháru 
Libereckého kraje v triatlonu pro rok 2012. Přijďte si zazávodit, povzbudit závodníky nebo 
pomoc při organizaci závodu. Nashledanou v Benešově!     -jpl- 
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V neděli 29. ledna 2012 proběhlo na závodní dráze zvané "Zvonice" tradiční klání mladých 
sáňkařů, bobistů a vůbec jezdců na čemkoliv. Bezmála třicítka závodníků ve věku od tří do 
patnácti let předvedla své umění ve třech jízdách na záludné trati v blízkosti místního hřbitova, 
která se vyžádala několik pádů jak z řad závodníků, tak i doprovodu. Součet dvou nejrychlejších 
jízd určil pořadí v jednotlivých kategoriích dle věku a pohlaví závodníků a závodnic. Absolutně 
nejrychlejším jezdcem tohoto prestižního klání byl velký favorit Štěpán Řezníček. Pro všechny 
bylo po vyhlášení vítězů a nezbytném focení připraveno občerstvení v kabinách sportovního 
areálu. Video (autor L. Kroupa) a fotografie je možné zhlédnout na internetových stránkách 
www.benesovusemil.cz a v benešovské kabelové televizi. Zázemí závodu a závodníkům 
připravili pořadatelé z Tělovýchovné jednoty Benešov u Semil.    -jpl- 

 
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ A 

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ 
 

Jarmila Farská   22. 3.  87 let 
Růžena Dlabolová  24. 3.  92 let 
Jana Žídková   31. 3.  70 let 
Milan Vi čar  1. 4.  80 let 
Marie Haasová   16. 4.  89 let 
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Sáňkařské závody 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jaro klepe na dveře a benešovské spolky nezahálejí. Nabízejí Vám spoustu aktivit, ať už pod 
střechou či pod širým nebem. Kdo si naplánoval, že se bude v novém roce více hýbat, mohl by 
se zúčastnit třeba posledního mazání (17. březen), velikonočního turnaje ve stolním tenise     
(1. dubna), Dne Země (21. dubna) či Benešovského bloudila (28. dubna). O Velikonocích 
neutrácejte za pomlázku, ale přijďte si ji vlastnoručně uplést 6. dubna na hřiště. Určitě z ní 
budete mít větší radost a lepší pocit než z té kupované. Nezahálí ani Spolek dobrovolných 
hasičů. Jejich členové jsou zváni na schůzi 7. dubna, kde se jistě bude hovořit i o Pálení 
čarodějnic 30. dubna v areálu v Podolí. Tak neseďte doma, tam už to znáte…  -red-    
 
Benešovský Bloudil 2012 
KČT Benešov u Semil zastoupen CK Bambuča Vás srdečně zve na druhý ročník turisticko 
dovednostní soutěže družstev pro mládež i dospělé. Benešovský Bloudil se uskuteční v sobotu 
28. dubna 2012 v okolí Benešova u Semil. Více informací bude včas zveřejněno na www.ck-
bambuca.webnode.cz, na plakátech a obecních webových stránkách.  
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Popeleční středa a Velký pátek je jedním z nejvýznamnějších dnů v životě věřícího člověka. 
Začíná čtyřicetidenní půst, který skončí až na Velikonoce. Je to svým způsobem přelomový 
den, protože do té doby se konaly zabíjačky, svatby, zábavy a plesy, lidé i hojně jedli.               
A Popeleční středou začíná půst, který vrcholí Velkým pátkem a Bílou sobotou. Na Hod boží 
velikonoční pak zase začíná další etapa církevního roku. Během půstu by se lidé měli zříci 
masa, alkoholu a také veřejného veselí. V minulosti se nekonaly žádné zábavy, muži odkládali 
dýmky, nejedlo se maso. Strava i život byly velmi střídmé. Byla to duševní i fyzická očista. 
Věřící lidé v minulosti dodržovali půsty v průběhu celého roku. Při výzkumech bylo objeveno, že 
po celý rok ve středu a v pátek nejedli maso, na což ani neměli peníze. Je však dohledatelné, 
že v každém týdnu respektovali středu jako Popeleční a pátek jako obraz Velkého pátku.          
V dnešní době je to veliká výzva pro každého z nás. 
 
 
 

 

 
 
 
 
Kefírová hrní čková buchta 
Suroviny  - 3 vejce, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 vrchovatý hrnek 
moučkového cukru, 1/2 hery (125 g), 2 lžíce kakaa, 2 hrnky kefíru,      
2 lžičky sody 
Příprava  - Vše smícháme v míse, přidáme rozpuštěnou heru nebo 
jiný tuk, promícháme a nalijeme na vymazaný a vysypaný hluboký 
plech. Místo vymazání můžeme použít papír na pečení. Zvolna 

pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 25 minut. Buchtu můžeme polít citronovou nebo 
kakaovou polevou a posypat strouhaným kokosem. 
 
 
Krkovice na houbách 
Suroviny  - 4 plátky krkovice, 2 lžíce másla, 2 cibule, 30 dkg žampionů, 5 kuliček jalovce, sůl, 
pepř, sušený česnek, 1 kalíšek gelového bujonu, 1 lžíce instantní jíšky světlé 
Příprava  - Orestujeme na másle nadrobno nakrájenou cibuli, vložíme okořeněné plátky 
krkovice, přidáme žampiony, bujon a zalijeme 3 dcl vody. Připravujeme buď v remosce, nebo    
v troubě v kastrolu přikrytém poklicí. Až je maso měkké, šťávu zahustíme lžící instantní jíšky     
a provaříme. Podáváme s rýží, těstovinami a může se i s bramborem. 
 
 
Zapečené palačinky 
Suroviny  - 1/2 l mléka, 5 vajec, 1/4 kg hladké mouky, 250 g špenátu, 2 dl oleje, česnek, 1 sýr 
eidam 
Příprava  - Nejdříve připravíme palačinky, které naplníme ochuceným špenátem, zabalíme je    
a přehneme napůl. Poté je naskládáme do vymazaného pekáčku, položíme na ně plátky 
eidamu a zapečeme. Podáváme se zeleninovými saláty. 
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Božský kolá č 
Suroviny na t ěsto  - 300g hladké mouky, 1/2 balíčku kypřícího prášku do pečiva, 200g másla, 
200g pískového cukru, 2 vejce, máslo na vymazání plechu 
Suroviny na nápl ň - 500g měkkého tvarohu, 2 vejce, 2 lžíce rumu - nemusí být, 1 balíček 
vanilkového pudinku, 2-3 lžíce cukru, tabulka čokolády na vaření, ořechy a rozinky podle libosti, 
3 lžíce mléka 
Příprava  - Z mouky, kypřícího prášku, změklého másla, cukru a vajec vypracujeme vláčné 
těsto. Nejlepší je to vypracovat rukama na vále. Těsto "vmačkáme" do koláčové formy (i po 
okrajích aby vznikl jakýsi důlek) vymazané máslem. Do "důlku" dáme tvarohovou náplň             
a vložíme do předehřáté trouby na 200 stupňů a pečeme do růžova. Tvarohovou náplň 
připravíme tak, že měkký tvaroh smícháme s vejci, rumem, pudinkovým práškem, cukrem, 
propláchnutými rozinkami, posekanými ořechy a kousky čokolády (kdo má rád může přidat 
například i brusinky nebo jiné na kousky nakrájené sušené ovoce). Přidáme mléko a připravíme 
ne příliš řídkou ani hustou směs. 
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