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    čtvrtletník obce Benešov u Semil    ročník XIV    březen 2020

Zveme všechny příznivce čisté přírody na

UKLIDÍME Benešov a okolí od odpadků, které nám zde zanechali 

neukáznění návštěvníci a projíždějící motoristé.

ZKRÁŠLÍME si prostředí, kde žijeme a trávíme volný čas.

SRAZ 18. 4. 2020 v 8:30 hodin před benešovskou hasičnou 

Ten komu není čistota v obci lhostejná - PŘIJĎTE!

Za KŽP a MS zve Václav Špiroch.

V termínu 20. - 23. 2. 2020 se 

konal pravidelný zimní přejezd 

pohoří – tentokrát Beskyd. V 

letošním málo zimním počasí 

panovaly obavy, zda-li to vůbec 

na  běžkách  pů jde .  Š lo !   

Vynechali jsme nižší části 

Beskyd a ve výškách nad 750 

m/n.m. napadlo překvapivě přes 

noc 5 až 20 cm čerstvého 

prachového sněhu, který byl ale 

v nižších polohách vlhčí. To ale 

neměnilo nic na věci, že 

podstatná část tratí byla dobře 

sjízdná. 

Přejezd Beskyd

Nácvik na zahraniční zájezdy



UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří jsou napojeni na 

místní kanalizační stoky, že zastupitelstvo 

obce na svém zasedání dne 18. 12. 2019 

odsouhlasilo nárust ceny stočného pro další 

období, a to na cenu 10 Kč/m3 pro všechny 

domácnosti.

Nárust ceny stočného je způsoben 

především v návaznosti na rostoucí náklady 

spojené s provozem a opravami odpadních 

stok a čistíren. V posledních letech vynaložila 

obec na údržbu těchto zařízení nemalé 

finanční prostředky, a rádi bychom jejich 

provoz udrželi i dále v plném rozsahu. 

Děkujeme za pochopení, a doufáme, že se 

nám povede i do budoucnosti možnosti 

odkanalizování obce rozšířit. 

Zastupitelstvo obce
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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.

Jak jistě mnozí z Vás zaznamenali v médiích, 

je v řadě obcí ohrožen provoz poboček České 

pošty. V letošním roce bohužel došlo na jednání o 

provozu pobočky České pošty u nás v Benešově. 

Toto jednání se vleklo dlouhou dobu již od jara roku 

2019, kdy jsme byli jako obec osloveni manažery 

podniku, že je pro ně provoz naší pobočky 

nerentabilní, a že pobočku nebude možno z jejich 

strany dále udržovat. Pošta pro tyto případy 

založila nový projekt Pošta Partner, v rámci kterého 

by mělo dojít k udržení poštovních služeb ve 

většině malých obcí, a jejich provoz by měl být 

rentabilní jak pro Českou poštu, tak pro 

provozovatele. Pobočku může v rámci tohoto 

projektu provozovat například obec, ale i soukromá 

osoba. Zastupitelstvo vyslovilo vůli zachovat tuto 

službu v obci a rozhodlo se pro převod provozu 

Pošty Partner pod obec. Od dubna roku 2020 se 

tedy stáváme provozovateli Pošty Partner v 

Podmošně. 

Rozsah listovních služeb zůstane nezměněn, 

stále budete moci využívat plně služeb pošty. 

Jediné omezení pro začátek nastane v provozu 

sázkových terminálů, losů, a denního tisku, jelikož 

toto jsou doplňkové služby, které budeme muset 

postupně doplnit a zvážit jejich využívání 

(vzhledem k provozu) ze strany zákazníků. Od      

1. dubna 2020 dojde k drobné úpravě otevírací 

doby. Pobočku bude možné navštívit klasicky         

v pracovních dnech od pondělí do pátku, v čase od 

13:00 do 16:00 hodin. Doufáme, že ti, kteří pobočku 

pošty doposud využívali, zůstanou věrni. A ti, kteří 

se často rozmýšleli, zda dopis pošlou v Semilech 

nebo v Benešově, podpoří náš provoz a využijí 

benešovskou pobočku. Neboť za každou listovní   

i balíkovou zásilku, kterou na pobočce vyřídíte, 

získá obec v rámci projektu finanční odměnu. 

Rádi uvítáme i tipy a nápady na doplňkové služby, 

které by se provozu týkaly. Jelikož bude obec 

provozovatelem, bude možné na pobočce hned od 

začátku dubna vyzvednout také pytle na tříděný      

i komunální odpad. O dalších změnách a službách 

pro občany vás budeme informovat.

Veronika Slavíková 
starostka obce

POŠTA v Benešově

Návštěva Pusteven, prohlídka Jurkovičových 

staveb i trasa na Radhošť stály opravdu za to i 

proto, že jsme se svezli po rolbou čerstvě 

upraveném „manšestru“. Ubytování  v Prostřední 

Bečvě nebyl žádný luxus, ale turistický slušný 

standard, který nám poskytl kvalitní polopenzi. 

Dopravu nám tradičně spolehlivě zajistil pan Říha.

      Škoda jenom, že zůstala některá místa v 

autobuse volná, a  nebylo více využito tohoto 

přejezdu benešovskými turisty. 
Jan Hubař 

Přejezd Beskyd
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CK Bambuča vás zve již na desátý ročník turisticko 

– dovednostní soutěže družstev „Benešovský Bloudil“.

Bloudil se koná po Benešově a okolních obcích v 

sobotu 25. 4. 2020. Intervalový start (7:30 – 8:30) tří až 

pěti členných družstev je v kabinách TJ, kde proběhne 

potřebná instruktáž a pak hurá na cca 16 kilometrovou 

trať plnou úkolů a zábavy. 

Cíl (do 18:00) je také v Benešově u Semil v 

restauraci Slunce. Zde si můžete čekání na výsledky 

zkrátit občerstvením (teplá i studená kuchyně) a po 

vyhlášení volnou zábavou, po níž bude následovat 

večer s country hudbou.

Více info na https://www.facebook.com/CkBambuca/ 

Těšíme se na vás - prošlapaným botám zdar!

Poděkování a krátké ohlédnutí za desátým 

ročníkem turistického bálu a dětského karnevalu 

pořádaného CKB.

Než se podíváme na to, jak to vše v sobotu  

25. ledna dopadlo, připomenul bych, že tímto 

jubilejním ročníkem jsme se rozhodli pomoci 

druhým a věnovali celý výtěžek z obou akcí na 

pomoc Aničce Hypšmanové. Věřím, že se nám 

dosažení cíle zdárně povedlo. 

Vše začalo tradičně sháněním sponzorů a 

předprodejem vstupenek, následovaly přípravy 

samotného zajištění těchto dvou akcí, se kterými 

nám pomohla i řada lidí mimo CKB .

Dětský karneval přilákal do Slunce přibližně 

šedesát dětí  s hojným dospělým doprovodem. 

Toto, ve spojení se soutěžemi a křepčením všeho 

druhu. dodalo karnevalu punc dokonalosti, a za 

nás už se nemůžeme dočkat dalšího ročníku.

Následný večerní bál se nesl ve stejném 

duchu. Přibližně sto deset návštěvníků, výborná 

hudba v podání kapely Kontakt, přátelská 

atmosféra, bohatá tombola i nějaké to občerstvení 

na barech vedlo k příjemnému prožití večera.

Proto bych chtěl za nás obrovsky poděkovat 

všem lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem na 

tomto všem podíleli. Především bych chtěl 

poděkovat všem sponzorům a dražiteli půlnočního 

dortu.

Díky vám všem se povedlo Aničce přilepšit 

částkou 28 405 Kč na boj s její vzácnou genetickou 

chorobou.

Více info se dozvíte na

https://www.facebook.com/CkBambuca/ 

kde naleznete i naše další plánované akce.

Ještě jednou díky moc všem!

Za CKB Betmen

Poděkování a ohlédnutí za desátým bálem

Bloudění již po desáté!

TJ Sokol Benešov u Semil pořádá

XVI. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované
v neděli 5. dubna od 9 hodin na sále Restaurace SLUNCE

pro DĚTI i DOSPĚLÉ, zveme všechny zájemce i začínající hráče, KAŽDÝ si zahraje, jsou vítány děti, 
diváci, fandové i rodinní příslušníci. Podrobné propozice najdete na stránkách obce či v kabelové TV.
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Letošní průběh zimy bez sněhové pokrývky 
a zamrznutí půdy způsobí rychlý nástup zeleně a 
bylinného patra. Kořeny nezamrzly a mají 
dostatek vláhy, při prvním oteplení se naše 
krajina promění ze světle hnědé na jarní zelenou. 

Vím, že všichni velice dobře znáte naše 
jarní byliny, ale pro méně znalé trocha informací 
neuškodí.

Klasickými zástupci jarního období 
rozkvétajících lesů, parků i luk jsou devětsil, 
podběl a prvosenka, které v březnu začnou 
kvést.

Devětsil lékařský (Petasites hybridus) roste 
převážně na březích řek, potoků a na okrajích 
lesů. Jeho velké lopuchové listy se používají jako 
obklady na ošetřování ran. Fialové květy se na 
rostlinách objeví od března do května. Podběl 
lékařský (Tussilago farfara) najdeme při cestách, 
na okraji lesů, na loukách, sídlištích i na 
rumištích. Podběl  je drobná, vytrvalá bylina, a 
jak již název napovídá, má léčivé účinky. Květy 
podbělu prospívají zejména dýchacím cestám, 
listy jsou zase výborné na zanícené žíly, bolesti 
kloubů či různé kožní nemoci.

Prvosenka vyšší (Primula elatior) roste na 
loukách a ve světlých lesích. Upřednostňuje 
vlhké půdy, které jsou kypré a dobře 
provzdušněné. Dobrými poznávacími znaky je 
bezlistý, 15–30 cm vysoký stonek (stvol), 
přízemní růžice listů se zvrásněnou jednoduchou 
čepelí podlouhlého tvaru a okoličnatý květ. 
Každý květ prvosenky se skládá z pěticípého 
zeleného kalicha a sírově žluté koruny, jejíž květy 
nevoní. Prvosenky kvetou od března do května.

V lesích a na vlhkých loukách v březnu 
rozkvétají také Jaterník podléška (Hepatica 
nobilis), orsej jarní (Ficaria verna) a chráněný 
Kopytník evropský (Asarum europaeum) či 
Dymnivka žlutá (Corydalis solida).

Jaro vítají kromě bylin rovněž stromy a 
keře. Líska obecná (Corylus avellana) letos 
začala  kvést již v lednu, a tak již pomalu dokvétá. 
Typickým zástupcem jara  a Velikonoc jsou 
známé "kočičky" – květy vrby (Salix). 

Rád bych vás tímto pozval na každoroční 
akci Den země, kdy budeme uklízet obec a okolí 
a uděláme si čistou přírodu. Akce proběhne     
18. dubna 2020, začátek v 8:30 na náměstí před 
hasičskou zbrojnicí.                                                                                                                            

                                                                                        

KULTURNÍCI jsou nový benešovský spolek. 

Vznikli v září 2019 a jsou tu především (ale nejen) pro 

pořádání kulturních a společenských akcí pro 

občanskou veřejnost v Benešově.

V roce 2020 k těmto akcím patří tradiční 

Benešov Blues Night - posedmé již 10. dubna 

2020. Tentokrát zahraje - nejen blues - partička z 

Prahy - Foxy Mama, a připojí se již tradičně místní 

The PeaNuts, pro které je každé hraní ve Slunci 

srdcová záležitost. Zastavte se na dobrou hudbu a 

přátelské posezení.

Dále Kulturníci navázali na tradici country hraní, 

které se pořádalo po dlouhá léta v hospůdce             

U Matěchů, a chtěli takto „vyplnit” zimní čas, kdy se 

nescházíme u ohně v Chobotni. Již první Posezení     

s COUNTRY naznačilo, že tato hudba a chuť si 

společně zazpívat v Benešově stále rezonuje. 

Příští Posezení s COUNTRY ve Slunci již        

v pátek 20. března!

KULTURNÍCI pořádají

Posezení s COUNTRY 
ve Slunci

V PÁTEK 20. BREZNA 2020 od 20:00

PIVO - VÍNO - COUNTRY MUSIC - ZPEV

restaurace Slunce Benešov u Semil

KULTURNÍCI, Z.S., BENEŠOV U SEMIL zvou na druhé
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Kalendář akcí 
DATUM AKCE KDE KDO

14. března Poslední mazání Krkonoše, Podmošna TJ, KČT

20. března Posezení s COUNTRY SLUNCE Kulturníci

25. března Kurz první pomoci hasična Obec 

27. března Divadlo SLUNCE KČT

4. dubna Sběr železného šrotu Benešov u Semil SDH

5. dubna Velikonoční turnaj ve stolním tenise SLUNCE Sokol

8. dubna Nejen protinádorová prevence Obecní úřad Obec 

10. dubna Velikonoční pletení pomlázek sportovní areál KKS

10. dubna Benešov Blues Night vol. 7 SLUNCE Kulturníci

18. dubna Den Země - úklid obce Benešov u Semil KŽP a MS

24. dubna Zahájení turistické sezony Choboteň KČT

25. dubna Benešovský Bloudil okolí Benešova KČT-Bambuča

25. dubna Posezení s COUNTRY SLUNCE Kulturníci

30. dubna Pálení Čarodějnic areál SDH v Podol� SDH

15. - 17. května Tajný výlet ženy region TJ, KČT

květen Výlet rodičů s dětmi region KČT

23. května Dětské sportovní odpoledne sportovní areál TJ

30. května Dětský den KČT

29. května Oheň Choboteň Choboteň KČT

4. června - 7. června Cyklovýlet prodloužený Krčkovice KČT

26. června Oheň Choboteň Choboteň KČT

5. července Pietní akt u pomníku M.J. Husa Pomník M. J. Husa Sokol

5. července Poutní posezení se Semilskou 12 SLUNCE Sokol

2.  - 5. července Cyklovýlet nejen členek KČT po Čechách Čechy KČT

30. 6. - 11. 7. Dětský tábor Krčkovice Krčkovice TJ

11. - 18. července Zájezd Vysoké Tatry, Slovenský Ráj Slovensko KČT

19. července Turnaj v malé kopané hřiště Sokol

24. července Oheň Choboteň Choboteň KČT

červenec, srpen Běh na Zlaté návrší sportovní areál, region TJ, Sokol

srpen Turnaj v malém vodním pólu bazén u Hádků Sokol

4. - 13. září Cyklo Itálie - Kampánie Itálie KČT

28. srpna Oheň Choboteň Choboteň KČT

29. srpna VI. ročník Vaření v kotlíku areál SDH SDH

26. září Jizerská liga - soutěž v požárním sportu areál SDH SDH

26. září Podzimní výlet není zatím určeno KČT

3. října Benešovská osmička sportovní areál TJ

10. října Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím Podmošna TJ

27. listopadu Rozsvícení vánočního stromku centrum obce KKS

12. prosince Členská schůze KČT restaurace Podmošna KČT

18. prosince Posezení s COUNTRY SLUNCE Kulturníci

26. prosince Na Štěpána na Štěpánku Turnovská chata KČT

27. prosince Turnaj v šachu a dámě OÚ Sokol

26. prosince Zájezd do divadla - Vysoké nad Jizerou Vysoké nad Jizerou SDH
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Nejlepší značky na světě máme z 

historických důvodů. Klub českých turistů od 

svého vzniku v roce 1888 působil na celém 

území pozdějšího Československa, a to včetně 

Slovenska a Podkarpatské Rusi. Značky prostě 

maloval všude. V jiných zemích byly jen lokální 

turistické spolky, které vyznačily třeba jen jedno 

pohoří. Dnešní typické pásové značení se 

objevilo 11. května 1889, kdy byla vyznačena 

první trasa KČT. Byla červená a vedla ze 

Štěchovic ke Svatojánským proudům

Tur i s t i cké  značen í  be reme jako  

samozřejmost, ale skrývá se za ním bezpočet 

dobrovolné práce. Vyznačení jednoho kilometru 

trasy přijde asi na dvě stě korun, ale to je jen 

náhrada cestovních nákladů značkařům. Ti totiž 

pracují bez nároku na mzdu. Zhruba 1400 

českých značkařů tím každý rok dohromady 

stráví asi 75 tisíc hodin, takže kdyby chtěli 

dostávat průměrnou mzdu, stálo by to dalších 

10,5 milionu korun. Takhle značení ročně stojí jen 

14 milionů. Většinu zaplatí dotace od 

ministerstva pro místní rozvoj, jednotlivé kraje a 

sponzoři. Někde ale peníze nestačí. Příkladem je 

Liberecký kraj, kterým vede 2817 kilometrů 

značení. Z toho Česká Lípa 797 kilometrů, 

Liberec 1 352 kilometrů, Rokytnice 338 

kilometrů, Turnov 330 kilometrů. Směrovek a 

tabulek je k dnešnímu dni v Libereckém kraji       

5 214. Česká Lípa 1 630 směrovek, Liberec 2 290 

směrovek, Rokytnice 594 směrovek, Turnov 700 

směrovek. K dnešnímu dni v Libereckém kraji ve 

čtyřech obvodech pracuje 145 značkařů, Česká 

Lípa 28 značkařů, Liberec 72 značkařů, 

Rokytnice 18 značkařů, Turnov 27 značkařů. 

Značení můžeme provádět zejména díky 

příspěvku od Libereckého kraje (350.000,- Kč), a 

ministerstva pro místní rozvoj. Drobnou měrou 

turistům vloni přispěl i magistrát města Liberce 

(10.000). A zeptáte-li se na oblíbené trasy v 

Libereckém kraji: obvod Liberec – Smědava – 

Paulova paseka – Polední kameny – Frýdlantské 

cimbuří – Bílý Potok pod Smrkem; obvod Česká 

Lípa – červená – Zahrádky – Česká Lípa; obvod 

Turnov – žlutý okruh Besedickými skalami; 

obvod Rokytnice – modrá Harrachov – Labská 

bouda spojená s návštěvou pramene Labe. 

Ahoj, Vláďa                                                                                                      

Značení turistických tras v LB kraji

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

POSLEDNÍ MAZÁNÍ
 
Cíl cesty Horní Mísečky.
 

Běžkaři - skialpinisté - sjezdaři - sáňkaři - pěší - ... ;-)

v sobotu 14. března 2020

Odjezd autobusu v 8.00 od školy dále po zastávkách přes 
Hlína do Semil (u Drobků cca v 8:15), poté cca 8:25 
Podmošna a 8:30 Hradišťata a Podolí.
Odjezd od Jilemnické boudy v 15:00 hodin.

Cestou zpět tradiční zakončení v Restauraci Podmošnou 
u M. Špirocha. 
Těšíme se na vaši účast.

TJ Benešov u Semil 
srdečně zve děti i rodiče na

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ 
ODPOLEDNE

v sobotu 23. května 2020
od 14 hodin ve sportovním 
areálu Benešov u Semil.

Přijďte si zasportovat a vyzkoušet 
lehkoatletické disciplíny – sprint, 

skok, hod, běh, trojskok snožmo – 
formou víceboje.

Prezentace malých závodníků 
od 13,30 hod, ceny máme pro každého. 



Nápověda - 474, 942, 746, 877, 719, 172, 517, 371, 778, 322, 632, 
582, 688, 781, 931, 558, 348, 151, 599, 521, 733, 423, 955, 885, 
996, 395, 197, 676, 725, 245, 367, 259, 273, 286, 647, 693, 914, 
838, 764, 968.

obtížnost 5

Sudoku je číselný hlavolam, ve kterém jde o 
doplnění čísel 1-9 do všech řádků, sloupců a 
velkých čtverců. 
Vycházíme z tradičního japonského sudoku, 
a každé zadání má pouze jediné řešení. 
Hlavolam zde uvedený, s obtížností 5, lze řešit 
logickou cestou bez pomůcek (tužka a guma nebo 
poznámky na okraji).

Nápověda u každé úlohy uvádí jednu z možných 
logických cest řešení. 
Význam trojčíslí nápovědy: řádek/sloupec/číslo 
k doplnění (tzn. že např. nápověda 326 znamená, 
že na třetí řádek ve druhém sloupci patří č. 6).

Vaječné karbanátkyVLÁĎŮV TIP
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Suroviny:

 40 g másla

 40 g hladké mouky

 4 lžíce mléka

 sůl

 pažitka nebo petrželka, najemno nasekaná

 5 vajec uvařených natvrdo, oloupaných a 

najemno nasekaných

 1 vejce, mouka a strouhanka na trojobal

Postup přípravy:

Z másla a hladké mouky vymícháme světlou 
zásmažku, zalijeme ji mlékem, povaříme na 
hustou kaši a podle chuti osolíme.
Do kaše přidáme nadrobno nasekanou pažitku 
nebo petrželku a nadrobno nasekaná vařená 
vejce.
Hmotu dobře promícháme a tvarujeme z ní 
karbanátky, které obalíme v trojobalu (tj. postupně 
v mouce, rozšlehaném vejci a strouhance).
Karbanátky usmažíme na oleji a podáváme s 
bramborovou kaší nebo vařenými brambory a 
zeleninovými saláty nebo s dušenou zeleninou. 
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Komise kultury a sportu obce Benešov u Semil
srdečně zve děti i rodiče na

VELIKONOČNÍ PLETENÍ POMLÁZEK 

na Velký pátek 10. dubna 2020 od 16 hodin
ve sportovním areálu Benešov u Semil

Společné pletení pomlázek a velikonoční dílnička 
Zkušení pletači, kteří vám pomohou i 

předvedou různé techniky pletení pomlázek.
Proutky a hbité prsty s sebou (omezené množství proutků bude 

připraveno).
Drobné občerstvení zajištěno.

KČT Benešov u Semil pořádá
 

30. 5. 2020 od 15 hodin 

DĚTSKÝ DEN
Nové místo konání. 

Nové překvapení - jaké tu nebylo!

Od 17h PŘEKVAPENÍ pro rodiče.

Od začátku května sledujte 
informační zdroje obce.

www.sudoku-k.eu



Z vánoční besídky

Vaří se vítězná fazolová polévka

Poutní setkání u pomníku M. J. Husa
Tábor po dvaašedesáté

PRVNÍ POMOC

Opět po roce zveme na přednášku

středa 25. března od 18 hodin

Místo konání: hasičárna

Určeno pro: 

DOSPĚLÉ i STARŠÍ DĚTI

K dispozici vám budou: 

MUDr. Olga Škodová - lékařka se záchranářskou zkušeností

Jiří Hloušek - profesionální hasič 

MUDr. Lenka Nováková

PŘINESTE si: 

své mobilní telefony

NIKDY NEVÍTE, KDY TO BUDE POTŘEBA!

Obecní úřad zve na přednášku

se zdravotní tematikou

 středa 8. dubna od 18 hodin

ZASEDAČKA OBECNÍHO ÚŘADU
v Benešově u Semil

PROTINÁDOROVÁ PREVENCE
aneb

co pro sebe můžu udělat

Neváhejte a přijďte si popovídat o tom, co vás zajímá.

Burčák teprve nesu, tohle byla ranní moč pana Nováka.
autor obrázku Mirek Vostrý www.mirekvostry.cz

Na vaši účast se těší Lenka Nováková

NEJEN

   DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR 
               KRČKOVICE

30.6.- 11.7. 2020

Cena: člen TJ      2300 Kč
           nečlen       2900 Kč

Přihlášky jsou k dispozici na: 
OÚ Benešov u Semil a na stránkách obce 
(do vyhledavače vložte tábor Krčkovice). 

Vzhledem k pravidlům GDPR NELZE přijímat 
přihlášky telefonicky.

Informace Jaroslav Novák: 605 170 212
Tábor je pro děti po druhé (případně první) třídě 
až do 15 (případně 16) let.

Těšíme se na Vás!
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