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Milí čtenáři, vážení spoluobčané,

většinou v prosincovém čísle shrneme uplynulý 

rok u nás v obci, hodnotíme úspěchy i neúspěchy 

a těšíme se z akcí, které pro nás uspořádaly naše 

spolky a dobrovolníci. Letošní rok je úplně jiný. 

Nechci se již rozepisovat o tom, co nám současný 

stav dal či vzal, všichni jsme toho již četli a slyšeli 

víc než dost, a o vážnosti situace se tak nedá 

pochybovat. Věřím, že i tak každému rok 2020 

přinesl spoustu dobrého. Ráda bych touto cestou 

poděkovala všem, kteří jakkoliv v tomto roce 

zariskovali, uspořádali maximum možných 

společenských, sportovních i kulturních akcí pro 

děti i dospělé, často za nejasných podmínek s 

nejistým výsledkem, ale i těm, kteří veškerou 

iniciativu podpořili. Obrovský dík patří všem 

občanům, kteří podpořili a nadále podporují nejen 

obec, ale i spoluobčany šitím roušek, 

dobrovolnickou činností a zapojili se do nákupů 

pro seniory, pomáhali ve zdravotnických 

zařízeních a sociálních službách. Moc si toho 

vážím!

Ráda bych Vám touto cestou popřála krásné 

svátky plné radosti a pohody s Vašimi blízkými. V 

novém roce hodně úspěchu, radosti a především 

pevné zdraví! Věřím, že rok 2021 nám přinese 

více volnosti a méně strachu, nová setkání a 

hlavně že se vše postupně začne vracet do 

normálních kolejí. 

                   Veronika Slavíková, starostka obce
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Plánované zimní akce TJ
          

Dětské sáňkařské závody - jakmile bude 

sněhová nadílka přát, i kdyby jen pár dní, během 

ledna či února hbitě zareagujeme a uspořádáme 

dětmi velice oblíbené závody ve zvonici.

Benešovská 15 - závod mazáků i promazáků, to 

je tradiční a na nic si nehrající klání na běžkách, 

které dlouhé roky láká závodníky a hobby běžce z 

okolních obcí, ba  i z Mekky českého lyžování. 

Snad Krakonoš letos Kocánkám dopřeje dostatek 

sněhu a stopa tam bude nejen na závod. 

Předběžný termín leden 2021.

Valná hromada TJ - termín je stanoven na        

26. 2. 2021 v Restauraci Pod Mošnou.

Krkonošská 70 - závod se uskuteční 13. 3. 2021 

a ani letos nehodlají naši muži složit zbraně a 

nechat tento legendární běžkařský závod                

(66. ročník) bez reprezentace obce a otestování 

vlastních sil.

Poslední mazání - je naplánováno na víkend po 

sedmdesátce. Není nutné si ho v tento zaběhnutý 

termín zaběhnout, spíše si poslední běžky 

vychutnat - však je to nejen sportovní, ale i 

společenská událost, bez které se správná zima 

neobejde.                                                                                                   

V současné koronavirové době se 

nepříjemně hodnotí uplynulé období vzhledem 

k neuskutečněným akcím. Ať již se jedná o 

plánovaný cyklovýlet do italské Kampánie, 

podzimní výlet naučnou stezkou za 

Kavánovými obrazy (pro špatné počasí) a 

zvláště, že se nemůžeme sejít ani na členské 

schůzi KČT (valné hromadě). Plánovaná akce 

„Na Štěpána na Štěpánku“ bude jistě také v 

omezené míře, bude -li vůbec.

Ani počátkem příštího roku nemáme 

nadějné vyhlídky. Týká se to tradičního zimního 

setkání turistů v Bratrouchově, dětského 

karnevalu a turistického bálu. Netuším, ačkoli 

je vše zajednáno, do jaké míry bude v platnosti 

koronavirové omezení v době konání zimního 

lyžařského přejezdu.

Přesto pevně věřím, že v brzké době se 

situace zlepší a bude nám umožněno naplnit 

dlouhodobě plánované akce v plném rozsahu.

Dovolte, abych popřál jménem Klubu 

českých turistů v Benešově všem občanům 

hodně zdraví a spokojenosti v nadcházející 

době a i v roce 2021, víru a naději v lepší zítřky.

                                                 Jan Hubař                                                                                                                    

Zprávy z KČT

všem bývalým táborníkům a vedoucím běhu TJ Benešov u Semil na vědomí se dává, 

že v termínu od pátku 25.6. do neděle 27.6.2021 

se uskuteční jejich tábor pro dospělé. 

Po povedeném retrotáboru v roce 2019 nám přišlo škoda akci nezopakovat a nedat tak šanci i těm, 

kteří se nemohli účastnit. ak tedy vy, kteří jste táborem prošli a rádi na něj vzpomínáte, blíží se další šance 

se podívat na stará dobrá místa činu, vidět se s některými z vašich kamarádů z dětských let a společně si 

užít zábavu a soutěžení. 

Bližší informace, propozice a přihlášky včas dodáme, nyní postačí zápis do vašich kalendářů a diářů ;-)

Jan Klikar                                                                                                

Retrotábor Krčkovice 2021
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Poplatky za komunální odpad
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zvonek zelený

   Vánoce
Na Vánocích mám ráda, že jsme celá 

rodina pohromadě. Venku dáváme na stromy 

jablka, zapalujeme prskavky a potom jdeme 

domů. Za oknem necháváme pro Ježíška 

mléko a sušenky a pod stromečkem 

zvoneček, aby mohl zazvonit. Potom jdeme 

čekat na chodbu. Když zazvoní dvakrát, 

víme, že tam byl a jdeme se tam podívat. 

Sedneme si ke stolu, jíme a musíme počkat, 

až všichni dojí. Potom teprve můžeme jít 

rozbalovat dárky, které jsme dostali od 

Ježíška. Po rozbalování jíme u stromečku 

zákusky, kočce dáme rybu a krájíme jablka. 

Táta jednou krájel jablko poslepu. Naštěstí to 

dopadlo docela dobře.

             

                         Maruška Dolenská, 4. třída                                                                 

Vánoce dětskýma očima
Na následujících dvou stranách prosincových novin si můžete přečíst čtyři vánoční příspěvky a dva 

obrázky dětí benešovské školy. Autorkou betlému na titulní straně je Světlanka Svobodová.

Děkujeme za zaslání a možnost uveřejnění - přejeme všem dětem i rodičům krásné a klidné Vánoce 

v kruhu rodiny, se všemi jejich blízkými.

    Vánoce
Vánoce nejsou jenom o dárkách. Je to o tom, že se narodil Ježíšek. Taky se dělají různé zvyky. 

Například pouštění lodiček, lití olova, házení bačkorou, krájení jablka. Před Vánoci je doba 

příprav, které se říká advent. My máme doma takové andělíčky z punčochy. V každém 

andělíčkovi jsou bonbóny a každý den si bereme jeden. Máme také věnec a na něm jsou čtyři 

svíčky. Každou neděli zapálíme jednu svíčku.

Na Vánoce se narodil Ježíšek. Jednou se Marii objevil anděl a řekl, že se jim s Josefem narodí 

Ježíšek. Ale tou dobou museli jít všichni lidé na sčítání lidu. Marie a Josef šli. Když došli do 

Betléma, museli se tam ubytovat. U první ubytovny se zeptali, jestli tam můžou přespat, ale měli 

plno. Šli k druhé ubytovně, ale taky měli plno. Šli k třetí a tam jim řekli, že můžou přespat v chlévě. 

Tam se jim narodil Ježíšek. Přišli tři králové, pastýři a různí lidé. 

Já mám Vánoce docela ráda. Vánoce jsou svátky, kdy se všichni navštěvují.     

      

                                                                                                   Světlanka Svobodová, 5. třída                                                                                                        

autor obrázku: Dominik Klimeš
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zvonek zelený

     Moje Vánoce
Je 30. listopadu.  Zbývá 25 dní do Vánoc. Moc se těšíme na dárky. My slavíme Vánoce s rodinou.  

Pokaždé k nám přijede děda s babičkou. Táta udělá řízky s bramborovým salátem, pouštíme lodičky, nebo 

lijeme vosk. Nejvíc mě baví zdobit stromeček a svůj pokojíček. Také dodržujeme zvyk rozkrajování jablka 

a dávání si šupiny pod talíř. V každé rodině dodržují jiné zvyky. 

Před Vánoci si každý den beru něco dobrého z adventního kalendáře. Tuto neděli zapálíme první 

adventní svíčku. S kamarádkami stavíme sněhuláky, nebo pekáčujeme, lyžujeme, přespáváme u sebe, 

pouštíme si pohádky, filmy atd. Chodíme do lesa dávat zvířatům něco dobrého. Věšíme to na strom nebo 

to dáváme do krmelce. 

Na Štědrý den máme večeři tak v šest hodin. Po večeři jdeme ven nebo do pokojíčku, tam zapalujeme 

prskavky a čekáme, až zazvoní Ježíšek. Když zazvoní, jdeme všichni ke stromečku. Je tam vždycky 

mnoho dárků. Všichni máme radost hlavně proto, že trávíme Vánoce s rodinou a přáteli. Když si rozbalíme 

dárky, prohlížíme si je. Všichni mají vždycky tak krásné dárečky. Chodíme s nimi i spát.

Vánoce mám ze všeho nejraději. Líbí se mi všechny vánoční zvyky: zdobení stromečku, pečení 

cukroví, krájení jablka, pečení vánoček, stavění betlémů, lití olova, pouštění lodiček, věšení jmelí, házení 

boty, dávání šupiny pod talíř, adventní kalendáře atd. 

Vánoce nejsou jen Štědrý den, ale také Boží hod a sv. Štěpán. My chodíme s koňmi a se psy na 

procházku, dáváme si závody ve sněhu a jezdíme k babičkám a dědovi.

Tohle jsou mé Vánoce.

                                                     Žákyně 5. třídy, která si nepřeje být jmenována

     Krásný svátek
Vánoce jsou pro mě nejhezčí část roku. Všichni jsme spolu, jíme cukroví, rozbalujeme dárky, můžeme 

být jenom u televize a hlavně se bavit. Vánoce jsou pro mě víc jak kulatiny, jsou nejlepší.

O Vánocích je hodně zvyků: krájení jablka, házení botou nebo ťukání na kurník (to nejsou moc 

rozšířené zvyky), dávání šupiny pod talíř. Někdo na Vánoce drží půst, aby viděl zlaté prasátko. My si se 

sestrou na Štědrý den hodně hrajeme nebo vylepšujeme naší vlastní výzdobu. Odpoledne po třetí hodině 

se koukáme na pohádky v televizi. Většinou na Popelku a Tři bratry.

Mně se na Vánocích líbí, že jsme všichni spolu a taky rozbalování dárků. Ale Vánoce nejsou jen o 

dárcích, cukroví a pohádkách.  Jsou to tři dny oslav toho, že se narodil Ježíšek. 

                                          

                                                                                        Žákyně 5. třídy, která si nepřeje být jmenována                                                                                                              

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.

Na poště si můžete vyzvednout: 

pytle na tříděný odpad

Telefonní číslo na pobočku je 

724 392 302

        POŠTA Partner
v Benešově u Semil
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Kromě známých návštěvníků našich krmítek 

jako je třeba sýkorka koňadra, vrabec domácí, 

kos černý nebo třeba brhlík lesní navštěvuje 

naše krmítko méně známý a nenápadný zvonek 

zelený. 

Je jen málo českých názvů opeřenců, které by 

perfektně vystihovaly zjev i hlas, jako je tomu u 

zvonka zeleného. Přídavné jméno zelený 

popisuje jeho zbarvení, skutečně je zelenavé, u 

samečka sytější, u samice spíše do šeda. A 

jméno zvonek charakterizuje jeho styl zpěvu, je 

to skutečně různě rychlé trylkování zvonivého 

charakteru.

Zvonek zelený (Carduelis chloris) je olivově 

zeleně zbarvený pěnkavovitý pták velikosti 

vrabce s charakteristicky žlutě zbarveným 

okrajem křídla. Žije v otevřené krajině s 

jednotlivými stromy a keři i v lidských sídlech. 

Stálý a zčásti tažný druh. Hnízdo si staví na 

stromech nebo keřích. Typický semenožravý 

pták. 

U nás zvonci začínají hnízdit v průběhu dubna. 

V té době jsou ještě listnáče holé, takže svá 

hnízda staví většinou ve smrčcích anebo v 

oblíbených tújích. Hnízdění končí během května 

a v té době asi polovina z hnízdních párů z 

prvého hnízdění zakládá na hnízdění druhé. 

Dokonce někteří ještě během července a 

začátkem srpna zahnízdí potřetí. To už jsou 

ovšem jednotlivé páry, ale každopádně je to zjev 

mezi našimi pěvci naprosto neobvyklý. Druhů, 

které hnízdí více než dvakrát, je skutečně 

minimum.

Rozmnožovací schopnosti a tolerance vůči 

různým typům životního prostředí činí ze zvonka 

jeden z našich nejhojnějších druhů. A to nejenom 

v rozvolněné kulturní krajině, ale i ve městech. 

Zjara jsou nápadní svým letem a zpěvem, na 

podzim je nejčastěji vídáváme v okolí měst na 

různých úhorech, kde sbírají semena, která jsou 

jejich hlavní potravou. Je zajímavé, že i u tak 

běžného druhu máme několik záhad. Jednou z 

těchto záhad je množství zvonků na podzim a v 

zimě. Některý rok jich vidíme tisíce, a na stejném 

místě druhou zimu nepotkáme ani jednoho.

Zvonky často můžeme vidět  na krmítkách. 

Milují olejnatá semena, zvláště semena 

slunečnic. Pokud jim zasýpáme pravidelně, létají 

na krmítko skutečně celou zimu. A zde skrze 

okno můžeme zvonky detailně pozorovat. 

Jednak si srovnáme zbarvení obou pohlaví, 

samička je šedavější, sameček je živě zelený, a 

nadto je jeho zbarvení ještě oživeno žlutým 

páskem v křídle a na ocase. Zároveň si 

všimneme i některých rysů v jejich chování. 

Zvonci jsou nebojácní ptáci, bez nějakého 

uzardění zaženou hašteřivé vrabce nebo 

mnohem většího kosa. Pokud je příznivé počasí, 

už v lednu nebo počátkem února začínají 

samečkové zvonků zpívat. Není to zpěv úplný, 

většinou to jsou jen takové počátky zpěvu, ale 

během března se rozezpívají všichni a zpívají 

naplno. A chystají se už v té době k hnízdění, čili 

začínají si vybírat vhodné jehličnany, kde by 

umístili svoje hnízdo.                                                                                                                          

                                                                                        

zvonek zelený
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Krásné svátky vánoční
a do příštího roku hodně zdraví, pohody a spokojenosti

přejí
všechny benešovské spolky

Mikuláš, anděl a dva čerti zavítali i letos do Benešova.

PF 2021



Postup přípravy

 brambory uvařte ve slupce

 nechejte je jen trochu vychladnout

 ještě hodně teplé je nakrájejte ne na kostičky, ale na kolečka

 přendejte do vyhřáté mísy a okamžitě přidejte cibuli pokrájeno na jemná kolečka - převládat by 

ale měla chuť brambor, ne cibule

 brambory s cibulí zalijte dle chuti octem a olejem

 nyní přidejte horký bujón

 nezapomeňte, že brambory musí být stále hodně teplé, aby se do nich všechny tekutiny pořádně 

vsákly

 přidejte čerstvě namletý pepř a také nakrájená, natvrdo vařená vejce (nejsou nutná)

 vše důkladně promíchejte a dolaďte chutě

Stejně jako u našeho salátu i v Rakousku existují různé variace na tento salát - s jarní cibulkou,                

s kyselými okurkami, s ředkvičkami či dokřupava vyškvařenou slaninou. Z bylinek pak pažitka nebo kopr.                

                                                                    Dobrou chuť!

Nápověda - 223, 254, 173, 389, 759, 874, 111, 694, 631, 532, 857, 
642, 763, 771, 281, 398, 591, 882, 988, 218, 375, 277, 438, 419, 
472, 495, 712, 939, 868, 993, 976, 322, 314, 336, 262, 367, 524, 
515, 427, 547.

obtížnost 4

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 286 znamená, 
že na druhý řádek v osmém sloupci patří č. 6).

Vídeňský bramborový salát

VLÁĎOVY TIPY
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Ingredience

salátové brambory, 

červená cibule, 

estragonový ocet, 

silný hovězí vývar

vejce natvrdo, 

čerstvý mletý pepř, 

mořská sůl

www.sudoku-k.eu

 9 7     4 2

  5 9     6

   1 3     

    1 4    

     9 8   

3 6     9 7  

 8 4     5 7

  3 5     9

   4 2     


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

