
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 724 392 302



 
   

       

   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

Příklad: Registruj Jana Nováková Benesov 
u Semil 125

na OU nebo na webu obce www.benesovusemil.cz
Další informace na tel. 724 180 025

REGISTRUJmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ
MezeraBENESOV U SEMILmezeraČÍSLO 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



Po dobu od 31.8.2020 do 14.8.2020   
      (včetně) v rámci čerpání řádné 

dovolené, zastupuje starostku obce 
v plném rozsahu pan Vladimír 

Plecháč, místostarosta. 

Telefon: 721 367 619



Pytle na tříděný odpad jsou k 
vyzvednutí na Obecním úřadě, nebo na 

pobočce Pošty Partner v Podmošně.
Pytle lze odkládat do klecí an tříděný 

odpad, které jsou umístěny na 
stanovištích pro tříděný odpad (u školy, 
u hřiště, Podolí u zastávky, Podmošna 

u čp 170). 
Děkujeme že třídíte.



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



Provozní doba sběrného dvora:

Pondělí 8:30 – 16.30
Středa 8:30 – 16.30
Sobota 8.00 – 12:00

Pro občany Benešova u Semil je uložení 
odpadu zdarma!

Staré pneumatiky je možné odevzdat u 
společnosti Busline Technics s.r.o., ul. Na 

rovinkách čp. 211 v Semilech, nebo u firmy Jan 
Novotný, Cihlářská čp. 177 v Semilech.



V zastávce u školy se našla 
karta Opustcard. 

K vyzvednutí na Obecním 
úřadě. 



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







Zveme Vás srdečně na cvičení 
hathajogy do stodoly v Benešově, 

každé úterý 17:00 – 18:30 
a 18:30 – 20:00.

Přijďte se osvěžit a protáhnout tělo.
Cena hodiny je 40,- Kč.

Těší se K. Nalezená



Kultura



























 Inzerce



Služby sociální péče TEREZA, příspěvková 
organizace Benešov u Semil 

Nabídka volného pracovního místa:uklízečka, 
pradlena 
Pracovní doba: 6.00 – 14.30 hod.
Nástup do pracovního poměru:  od 13.7. do 
31.8.2020
Bližší informace sdělí Bc. Marie Vojtíšková, 
tel: 481  624  625, 724  148 790,
e-mail: reditel@domovtereza.cz
Motivační dopis zájemců s  životopisem zasílejte 
co nejdříve na e-mail: reditel@domovtereza.cz



Prodám palivové 
dřevo.

725 412 604



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

                    
705 228  042



  Nově poskytujeme připojení internetu v Podmošně!








