
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



Pošta Partner
Od 1. 4. 2020 dochází 

ke změně telefonního čísla 
na pobočce České pošty 

v Benešově u Semil. 
Telefonní číslo na pobočku 

je 724392302



 
   

       

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

  Po    Video ze sjezdu rodáků 2019
      Benešovská patnáctka 2019

  Út  Pálení čarodějnic 2019
 Dětské sportovní odpoledne 2019

  St  Rozsvícení vánočního stromu a besídka ZŠ 2019
          Jizerská liga v požárním útoku 2019
  Čt    Benešovská osmička 2019

 Maraton a půlmaraton pojizeřím 2019
  Pá    Rozsvícení vánočního stromu a besídka ZŠ 2019

 Pálení čarodějnic 2019
  So    Maraton a půlmaraton pojizeřím 2019

 Benešovská osmička 2019
  Ne   Vaření v kotlíku 2019

 Video ze sjezdu rodáků 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



Vážení spoluobčané, 
Vzhledem k situaci je zasedání 

zastupitelstva obce, v termínu 15. 4. 2020, 
ZRUŠENO.

O náhradním termínu Vás budeme 
informovat.

Děkujeme za pochopení



V řádném termínu neproběhne 
Den země – úklid obce

Prosíme všechny, kteří chodí na vycházky 
do přírody a chtěli by udělat něco málo pro 
naší přírodu, aby nám pomohli s úklidem. 

Každý sebraný odpadek přírodě v mnohém 
ulehčí. V přípaě, že se rozhodnete takto 

pomoci, prosíme dbejte především na svoje 
zdraví a s sebou mějte vždy rukavice a 

desinfekci na ruce. Děkujeme!



Vážení spoluobčané, příjmněte informaci , 
že k dnešnímu dni 8. 4. 2020 se na území 

obce Benešov u Semil vyskytl první 
potvrzený případ nákazy Covid-19. 

Prosím Vás o dodržování základních 
hygienických opatření a hlavně o 

zachování klidu. O všem Vás budeme i 
nadále informovat. 

Veronika Slavíková, starostka obce



Nabízíme roušky, které pro nás 
našily šikovné švadlenky, kdo 

nemáte možnost si ušít, nebo máte 
nedostatek volejte 724 180 025 a 
domluvíme se na předání. Máme 

ušity i malé roušky pro děti.
Veronika Slavíková



ČEZ Distribuce a.s.
Prosíme své odběratele o nahlášení 

stavu elektroměru, za současné 
situace neprobíhají odečty stavu 
elektroměru přímo u zákazníka.

Stavy můžete nahlásit na telefonním 
čísle 792 330 486, nebo na mailovou 

adresu denisa.kocova@cez.cz
Děkujeme za pochopení.



Obec Benešov u Semil nabízí pomoc občanům 
v  době nařízené karantény, která byla vyhlášena 

Vládou dne 16. 3. 2020 a to především seniorům, 
zdravotně nemocným a rodinám s  malými dětmi. 
Rádi bychom nabídli pomoc s  nákupem potravin, 

vyzvednutím léčiv a hygienických pomůcek, 
s dopravou do zdravotnických zařízení pro seniory. 
Účelem je, aby došlo k  co  nejmenšímu kontaktu 

ohrožených osob s  možným zdrojem nákazy. Pokud 
máte ve svém okolí seniora nebo nemocného, který 
žije sám, předejte mu prosím tuto informaci, nebo 
sami kontaktujte starostku obce nebo Obecní úřad. 

Rádi pomůžeme!



Vážení spoluobčané vzhledem k 
nařízení vlády ze dne 12. 3. 2020 

kdy byl vyhlášen stav nouze a vláda 
přistoupila na mimořádná opatření 
v souvislosti s epidemií koronaviru, 

jsou v této souvislosti všechny 
veřejné akce i setkání do odvolání 

zrušeny. 
O náhradních termínech Vás 

budeme včas informovat.



Základní škola Benešov u Semil 
z ídila pro rodi e i žáky internetové ř č
stránky na kterých po dobu uzav ení ř
škol a školek najdete nejen aktuální 

informace o stavu, ale i u ební č
materiály a domácí úkoly. P ejeme, ř
aby situace co nejd íve pominula ř

a t šíme se na znovuotev ení škol ě ř
i školek.

https://zsbus5.webnode.cz/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzsbus5.webnode.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2x6vdEJQVBQbW_OJALwV0q1vj0feZOIFD35GRgu6nFfEYbHhJYRNMb5No&h=AT17hz_XFiTIlV_uPqlfL64g5Mvn6YbEPkpX45Keg8ZRHpIoqajeSXWk8IesxlOAksuQ3lBkBd65FppZbtyoyfRxM5qAcJFLdq4eSqidFx2wYr8mMdWI0ZR12ztPWLcN9y9Hm-bj91wRKhte01NFcQH30HW28BOU1vJxzARpMTAgI8T0W3kvHyYzWOv7AYkue0g-07Zak_vUHWux2eqdVEFiHwdOC1n0HGT0ip5FzdVZ3qsVCDEeUXnxnzcoRxHgmqKtrF7kMYGGITcJaNJWlVA5E64zmyDVnX3QIoYCVHLZukvu1lRH4AWTg8eFlvGw8No9DtrZgytFLm5mY3oByf187OM_VdMzqXrSLTdX_SkvBochGBl0Jisp6CGRzZgfQ4Ngt9Wdk9cWtmh5oaqX6WuPwF9hsUntcl30p0HuKwFs6iRyaoOFUyZO6QC089baLmm_po-ZqKFvlDpc4zUOS0hw33hrZTIdox4dY7_BOnFS0gwpid51_uPyGk0RI8FLv-5BrUblVmSVlLAanylPNxmQbtzFfVfpx38tcZVh4nzOOL0BgXkBZB4uF4WeCN2n6ior7tNpXRsKZm8uT1g8k_w3V2DsLEcR9Zlc9W4paL039NgWW4C87fQUhMktqRKclCMBPw


Více informací na následující straně!



Vážení zákonní zástupci budoucích 
prvňáčků, Zápis do 1.třídy s osobní 

účastí dětí a rodičů se ruší. Zápis bude 
proveden dálkovou formou. Bližší 

informace vám včas sdělíme. Případné 
dotazy směřujte na ředitelku ZŠ a MŠ 
Benešov u Semil, Moniku Hnídkovou, 

tel.: 778 704 484



Informace o přerušení dodávky 
elektřiny

Dne 15. 4. 2020  v čase 7:30 – 19:00
Předpokládané lokality:

Benešov u Semil Podmošna, Převráť, 
od sportovního areálu směr Podskalí, 

Podskalí.
Více informací o konkrétních číslech popisných na 

www.cezdistribuce.cz 



Prosíme občany, aby do klecí na 
tříděný odpad vkládali pouze pytle 

určené k třídění, které jsou naplněné 
dle pravidel třídění a nevhazovali do 

nich běžný komunální odpad!
Děkujeme všem kteří třídí správně!

Veronika Slavíková, starostka obce



V zastávce v Podskalí se našel 
mobilní telefon se sluchátky. 
K vyzvednutí je na obecním 

úřadě. 



Katro servis



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



Kultura



 Inzerce



Levně prodám použitá prkna, 
latě, hranoly, desky, trámy

                    
705 228  042



  Nově poskytujeme připojení internetu v Podmošně!






