ročník VII, číslo 1
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Ve dnech 25 .– 26. října 2013 proběhly v celé zemi (i v zahraničí) předčasné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Celostátní výsledky jsou všeobecně známé z médií (ČSSD
20,45%, ANO 18,65%, KSČM 14,91%, TOP09 11,99%, ODS 7,72%, Úsvit 6,88%, KDU-ČSL 6,78%).
My zde přinášíme výsledky hlasování v Benešově u Semil, kde z 676 voličů bylo 385 odevzdaných
obálek, resp. platných hlasů, což představuje volební účast 56,95%.

Výsledky hlasování v Benešově u Semil
PořadíČíslo
1

4

2

20

3

Strana

Počet hlasů

v%

TOP 09

79

20,51

ANO 2011

77

20,00

1

Česká strana sociálně demokratická

67

17,40

4

21

Komunistická strana Čech a Moravy

48

12,46

5

17

Úsvit přímé demokracie T. Okamury

38

9,87

6

6

Občanská demokratická strana

14

3,63

7

2

Strana svobodných občanů

11

2,85

8

15

Strana Práv Občanů - ZEMANOVCI

10

2,59

9

3

Česká pirátská strana

9

2,33

10

11

Křesť.demokr.unie - Čs.str.lid.

8

2,07

11

9

politické hnutí Změna

7

1,81

11

23

Strana zelených

7

1,81

13

18

Dělnická strana sociální spravedlnosti

6

1,55

14

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

3

0,77

15

13

Suverenita - Strana zdravého rozumu

1

0,25

Nejvíce preferenčních hlasů v Benešově stejně jako v celém kraji) získal Mgr. Jan Farský, semilský
starosta a kandidát za TOP 09, a to 28.
Ještě zbývá připomenout výsledky v Libereckém kraji, kde zvítězilo hnutí ANO 2011 (21,59%) před
ČSSD (16,89%), TOP 09 (15,24%) a KSČM (14,38%). Do Poslanecké sněmovny usedne za Liberecký
kraj sedm (staro)nových poslanců, a to Mgr. Jan Farský a Mgr. Václav Horáček (oba TOP 09), Pavel
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Ploc a JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (oba ČSSD), PhDr. Martin Komárek a Bc. Jana Pastuchová (ANO
2011), Bc Stanislav Mackovík (KSČM) a Jana Hnyková (Úsvit). Také v Libereckém kraji, stejně jako
v celé ČR, propadla ODS (6.95%), která za Liberecký kraj nezískala ani jediné poslanecké křeslo.
J. Lukeš (zdroj www.volby.cz)

EU Peníze školám, zateplování stropů tříd
Paní Mgr. J. Lampová a Mgr. J. Vávra ukončili v červnu 2013 ověřování 180 pracovních listů
(J. Lampová vytvořila 100 prac. listů na Prv a Př pro 1.-5. roč., J. Vávra 80 prac. listů na ČJ pro 2.5. roč.). Dne 24. 9. 2013 jsme zaslali materiály s 26 str. průvodních dokumentů na MŠMT ČR. Jaký
význam, ptáte se, tato práce pro školu má? Děti budou mít v Prv, Př a v Čj pro každý ročník
20 pracovních listů (v ČJ ne pro 1. roč.) na procvičování a opakování probrané látky, a to nejen ve škole,
ale i doma. Originální práce zohledňují často místní reálie i život školy. S listy se budou rodiče moci
seznámit, když je děti dostanou domů, ale i na stránkách školy. Projekt přiřkl škole i výpočetní techniku
(většina rodičů ji už viděla), která napomůže rozvoji vzdělání na naší škole. Dovolte mi, abych za velkou
práci poděkoval kolegům: pí Mgr. J. Lampové a p. Ing. J. Čapkovi, který nám výrazně pomohl s finalizací
závěrečných dokumentů. Zateplování stropů tříd proběhlo 31. 10. - 1. 11. Uspoříme 10 – 20 % tepla.
Děkujeme obci za stálou součinnost a ochotu vložit peníze tam, kde je to zapotřebí.

Uskutečnilo se
1. 10. připravily pracovnice Libereckého kraje v rámci BESIP pro předškoláky a 1. ročníky ZŠ Benešov
a ZŠ Loukov zajímavý program, kde se děti naučily praktické věci, jako je upoutání do bezpečnostní
automobilové dětské sedačky. Na Riegrovu stezku vyrazili žáci 8. 10., poněvadž nemohli pro
nepříznivé počasí v září navštívit hrad Pecka. Vyjeli autobusem z Hradišťat, ze Semil pak do Železného
Brodu a odtud se vydali Riegrovou stezkou zpět do Semil. Domů se vrátili ve 14.55 hod. Na cestě
proběhlo několik soutěží: určování světových stran podle busoly, poznávání topografických značek,
nošení míčků na lžíci, skládání obrázku, hod na cíl a nechyběly ani otázky vlastivědného charakteru
(řeky, počty tunelů, odkud kam děti jely apod.). Vítězné družstvo dostalo bonboniéru, druhé kočičí
jazýčky a třetí sáček bonbónů. Na Výstavě exotického ptactva (11. 10.) viděli žáci ZŠ v KC Golf i
obrovské sklípkany. A losy jim přinesly výhry: jablka, sušenky, kaktus, klíčenku, koláče a hru. Selátko,
které loni vyhrála Klára Housová, však mezi výhrami letos chybělo. 14. 10. pouštěly děti šk. družiny
draky. 31. 10. absolvovaly děti MŠ a 1.-2. ročníku ZŠ v mateřské škole Povídání o ježcích.

Kalendárium očekávaných akcí
9. 11. (so): Taneční kroužek ZŠ vystoupí ve 13 hod. v sále KC Golf Semily (výstava prací zdravotně
znevýhodněných občanů). 15. 11. (pá): Vítání občánků (MŠ a ZŠ, od 15 hod. v zasedací síni OÚ
Benešov). 18. 11. (po): V 7.30 hod. přijede zástupce Ježíška paní Hana Štroblová. Předškoláci, starší
děti MŠ, a žáci 1.-5. roč. s ní vyrobí dárky rodičům k Vánocům. 20. 11. skončí plavecký kurz
v Jilemnici. 28. 11. Vánoční pohádka (čt, pro děti MŠ v Loukově). 1. 12. (ne): Rozsvícení vánočního
stromu: O Kašpárkovi (zasedací místnost OÚ), Sněhurka (operka J. Vávry – se žáky ZŠ), zpívání na
schodech, tance MŠ i ZŠ. Časový sled programu bude upřesněn na pozvánkách. 2. 12. Pekelná
pohádka (po, KC Golf od 10.40 hod.), 5. 12. (čt) – poslední návštěva solné jeskyně (MŠ). 6. - 8. 12.
(pá-ne) Předvánoční prodejní výstava na OÚ (děti připraví výrobky). 12. 12. (čt): ZŠ navštíví výstavu
Soužití s velkými šelmami – náročný úkol i příležitost v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí (rys, vlk,
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medvěd, severský rosomák + program muzea) a týž den pak ještě Krkonošské muzeum v Jilemnici.
17. 12. (út) Vánoční besídka MŠ (od 15 hod.). Hudební pohádku O Popelce (text Fr. Hrubín, hudba
J. Vávra) uvedeme až v červnu 2014 (Sjezd rodáků a přátel Benešova).

Publikace „Dějiny udatného českého národa“
Získala cenu „Magnézia Litera“ za knihu pro mládež a 3 DVD se 111 vtipnými tříminutovými groteskami,
které ji doprovázejí, získaly ceny „Elza“ za nejlepší animovaný pořad a „Trilobit“ za nejlepší animovaný
seriál, ale i nominaci na cenu TýTý. Celý komplet škola od 31. 10. vlastní. Dále jsme zakoupili pěkné
dřevěné hračky do MŠ i ZŠ a do ZŠ multilicenci na čtení s porozuměním.
Mgr. J. Vávra

Na konci září se v Benešově u Semil každoročně koná přespolní běh Benešovská osmička. V sobotu
28. září závod oslavil již 40. ročník. Na startu se sešlo téměř šedesát běžkyň a běžců všech kategorií.
Děti zahájily ve 13,30 hodin. Bohužel
chybělo větší zastoupení benešovských
dětí, které se pravděpodobně vyčerpaly na
nedávném sportovním odpoledni. Proto si
pochvalu a ocenění zaslouží sourozenci
Janatovi, Kristýna Maťátková a František
Lukeš. Mezi dospělými zvítězili Karel
Randák (SKI Jilemnice) a Dagmar Kynčlová
(SK Nové Město n. Met.). Domácí barvy
mezi muži zastupoval Láďa Matura, ve
veteránech bratři Lukešové. Stejně jako u
ostatních podzimních akcí si velký dík
zaslouží všichni dobrovolní pořadatelé a
pomocníci.

Rekordní účast přivítal v sobotu 12. října 26. ENERVIT Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím. Na
start se postavilo 221 běžců a běžkyň (93 maratón a 127 půlmaratón).
Z důvodu stavebních prací mezi Horní Sytovou a Poniklou museli maratonci absolvovat dvakrát trať
půlmaratónu mezi Benešovem a Dolní Sytovou. Tato změna mj. přinesla oživení prostoru startu a cíle i
živější provoz běžců na trase. Závodu tentokrát nadmíru přálo počasí, což ještě dokreslovalo vybarvené
podzimní údolí Jizery.
Na startu byli všichni obhájci loňského vítězství. Na půlmara-tónské trati byli úspěšní L. Mikyska
(1:16:22) i R. Zbíralová (1:30:59). Na maratónské trati naopak loňští vítězové našli přemožitele. Mezi
muži zvítězil v čase 2:36:17 Radek Brunner (SK Babice). O jeho převaze svědčí fakt, že by současně
zvítězil i na poloviční trati. Mezi ženami zvítězila Michaela Dimitriadu, která porazila obhájkyni Janu
Vichovou.
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Mezi běžci se neztratili ani benešovští
závodníci, v půlmaratónu trati doběhl
na 19. místě
Jirka Lukeš
(1:29:10)
a 27. místo obsadil Láďa Matura (1:32:43).
Pořadatelé z TJ Benešov u Semil opět
připravili
závod
s kvalitním
zázemím
a osobitou atmosférou. Kromě partnerů
závodu
patří
velký
dík
desítkám
dobrovolných pořadatelů, kteří každoročně
přispívají k zajištění akce.
J. Lukeš, TJ Benešov u Semil

Jednotka dobrovolných hasičů si v průběhu posledních měsíců září a října prošla průběžným školením
řadových členů jednotky a určení příslušníci zastávající funkci velitelů družstva a strojníci se zúčastnili
každoročního celodenního školení pod dohledem velitelů HZS v Turnově.
Ke konci září proběhla oprava vadného těsnění na čerpadle naší cisterny, kterou se snažíme průběžně
udržovat v provozuschopném stavu. Koncem září se jednotka zúčastnila taktického cvičení v Bystré
n. Jiz. s hasiči Loukova, Hájů n. Jiz., Rybnic a místní jednotky Bystré, kde byla provedena dálková
doprava vody od Bysterského mostu k dřevěným srubům na vršku kopce. Naše jednotka 25. září
vyjížděla na požádání hasičského operačního střediska Semily k požáru střechy do Semil a 9. října naši
příslušníci zasahovali u požáru kotelny v naší obci u pana Kučery nad hasičskou zbrojnicí, kde došlo
ke vznícení uskladněného dřeva. Tímto byla zatím naposled prověřena dobrá připravenost naší jednotky
včasného výjezdu.
s pozdravem velitel jednotky P. Vlach

Benešovští hasiči na soutěžích
Sbor dobrovolných hasičů Benešov u Semil se i v letošním roce účastnil soutěží v požárním útoku a to
v mužské i ženské kategorii. Obě družstva se zúčastnila seriálu závodů Jizerská liga, který se skládá
ze 13 soutěží v Libereckém, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Lépe opět reprezentovalo
družstvo žen, které z 21 družstev obsadilo
3. místo. Družstvo žen se dále zúčastnilo i
celého
seriálu
Podkozákovské
ligy
skládající se ze 14 soutěží. V tomto seriálu
ženy ještě vylepšily své umístění v Jizerské
lize a Podkozákovskou ligu jasně vyhrály
a za sebou nechaly dalších 22 družstev.
Ženy v letošním roce také vylepšily svůj
dosavadní rekord, kdy zúročily svou
mnohaletou dřinu a pokořily pro ně
magickou hranici 17 vteřin. Nový rekord,
dosažený
na trati v
Semilech –
Podmoklicích, má hodnotu 16,97 s.
Dvě soutěže v požárním útoku byly v letošním roce uspořádány i v hasičském areálu v Podolí. První
z nich proběhla dne 29.9 a byla zařazena do Jizerské ligy. Soutěže se zúčastnilo 26 družstev mužů
a 12 družstev žen. Druhý závod se uskutečnil dne 18.8 a byl zařazen do celorepublikového seriálu
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Extraliga České republiky v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 41 družstev mužů a 15 družstev
žen z celé republiky. Tento nejprestižnější seriál soutěží v požárním útoku zavítal vůbec poprvé
do Benešova u Semil a díky kvalitně připravené soutěži byla Benešovu u Semil hlasováním soutěžních
družstev a rady extraligy dána možnost uspořádat soutěž i v příštím roce, kdy termín je stanoven na
24.8.2014. Takto náročnou soutěž by nešlo uspořádat bez pomoci sponzorů, obce Benešov u Semil
a Libereckého kraje, kterým tímto patří ještě jednou velké poděkování. Poděkování též patří všem
členům sboru, kteří se podíleli na přípravě i na samotném průběhu soutěže.
Z. Menšík, SDH Benešov u S.

Rok se blíží ke svému konci a s tím souvisí zkrácení denního svitu, nedostatek potravní pestrosti a krytu
pro zvěř. V říjnu začíná pro členy mysliveckého sdružení náročná práce v oblasti péče o zvěř a to hlavně
přikrmováním spárkaté zvěře (u nás hlavně srnčí zvěř) které se podává kvalitní seno, letnina, oves,
žaludy, kaštany, jeřabiny, sůl a dužnina. Pro bažanty jsou postaveny zásypy, které jsou každý týden
2x zásobeny pšenicí, pro zajíce máme připraveny vaky s kvalitním senem, které budou umístěny na svá
stanoviště, až napadne taková sněhová pokrývka, která znemožní zajícům prohrabat se k trávě.
Tu zajíci upřednostňují před senem. Dále pro ně kácíme okusy pro lepší trávení.
Chtěl bych poprosit občany, až půjdou se svými dětmi, vnoučaty ke krmelci aby se chovaly tiše
a nerušily zvěř, která bývá zalehlá u krmících zařízení, aby šetřila energií. A pokud chtějí krmit
zvěř, nosily do krmelců pouze kvalitní krmivo bez plísně a to v podobě řepy, mrkve, jablek,
žaludů, kaštanů, ovsa. V žádném případě pečivo, velice snadno plesniví a obsahuje velké
množství lepku, které je pro srnčí zvěř nestravitelné. O stejnou péči prosím, při krmení zpěvného
ptactva ve vašich krmítkách.
Zvěř a zvířata v naší přírodě jsou našim národním bohatstvím, o které se musíme starat (myslivci
ze zákona a široká veřejnost ze záliby). Věřím, že vaše procházky podzimní přírodou budou obohaceny
o krásné výtvory umělce jménem PODZIM a pozitivně vás motivují před nadcházející zimou.
Za MS Jizera Semily V. Špiroch

V sobotu 5. října se konal výlet KČT Benešov do Jizerských hor. Byl to již 13. ročník těchto zájezdů,
tentokrát do oblasti Černostudničního hřbetu. Výlet začal ve vesnici Krásná u Pěnčína, prohlídkou okolí
domu svérázného léčitele z 18. století dr. Kittla. Tento lékař se dostal do podvědomí veřejnosti svými
prapodivnými praktikami v léčení pacientů, jež mu přinesly přezdívku doktor Faust.
Autobusem jsme se přemístili k rozhledně na Černé studnici a odtud pokračovali po hřebeni do Tanvaldu
přes Muchov s krásným rozhledem a vyhlídku Terezinku nad Tanvaldem, jež nechal postavit pro svou
ženu továrník Riedl. Busem jsme se přemístili do Příchovic, kde jsme si prohlédli známou vyhlídkou Járy
Cimrmana a dále přes rozhlednu Štěpánka a Bílou skálu s nejvyšším bodem trasy 964 m n. m. jsme
došli do cíle výletu. V restauraci Na Perličku (Na Prdečku) bylo objednané občerstvení a mnozí si zahráli
zdejší specialitu, stolovou hru "čamburynu". Výlet za pěkného počasí se vydařil a všech 30 účastníků
bez problému zvládlo plánovaných 14 km. Svůj podíl na této akci měl i znalec Jizerských hor pan Kuna z
Tavaldu, který nám celou cestu dělal odborný výklad a za to mu ještě jednou děkujeme.
Jan Hubař, KČT Benešov

Benešovské noviny

5

LISTOPAD 2013

Benešovské noviny

6

LISTOPAD 2013

Akce před koncem roku 2013
16. 11. 2013

Vepřové hody v Podolí

areál SDH Podolí

SDH

30. 11. 2013

Výroční valná hromada SDH

zasedací místnost SDH

SDH

1. 12. 2013

Rozsvícení vánočního stromku

centrum obce

KKS

6.-8. 12. 2013

Vánoční prodejní výstava

OÚ

prosinec 2013

Představení loutkového divadla

OÚ

TJ

26. 12. 2013

Na Štěpána na Štěpánku

Turnovská chata

KČT

27. 12. 2013

Valná hromada KČT

Restaurace Slunce

KČT

28. 12. 2013

Vánoční turnaj v šachu a dámě

OÚ

Sokol

Vánoční prodejní výstava
Po roční přestávce obnovujeme tradici prodeje drobných adventních a vánočních dárků. Pro navození
atmosféry Vánoc, sousedské vzájemnosti s možnosti zakoupit si nějakou milou drobnost. Prosíme
všechny šikovné výrobce drobných dárků, aby opět využili svůj tvůrčí potenciál a ve dnech prodeje –
pátek, sobota, neděle (6. - 8. prosince) obohatili naši nabídku svými výrobky. Předem děkujeme, A.
Martincová, 734 223 767; J. Ouhrabková, 607 855 540

Pozvánka na výlet
Ve sváteční den 17. listopadu 2013 Vás zveme na oslavu 4. výročí otevření rozhledny U borovice
v Roprachticích. Otevřeno bude od 10 do 16 hodin, ve 13 hodin zahraje Johny Walker Band ze Semil.
Zaručen je příchod vládce hor Krakonoše a ducha Jizerských hor Muhu – asi od 12 do 15 hodin.

Komise kultury a sportu, Obecní úřad, ZŠ a MŠ v Benešově u Semil Vás srdečně zvou na tradiční
zahájení vánočního adventu s rozsvícením vánočního stromku, které proběhne v neděli 1. prosince
2013. Čeká na Vás bohatý kulturní program a chutné občerstvení z nabídky benešovských spolků. Děti
si budou moci vyrobit ozdoby a drobné předměty ve vánočních dílničkách. V programu nebude chybět
např. zpívání na schodech školy, taneční vystoupení žáků ZŠ a MŠ a setkání u živého betlému.

Předběžný program:
16.00

Otevření vánočních dílniček

hasičárna

16.15

Divadlo žáků ZŠ

zasedací místnost OÚ

16.40

Zpívání na schodech

škola

17.00

Venkovní program u stromečku

náves

17.15

Taneční vystoupení žáků ZŠ a MŠ

náves

17.30

Setkání u živého betlému s koledami

náves

18.00

Rozsvícení vánočního stromku

náves

(změna programu je vyhrazena a bude oznámena na plakátech a v kabelové TV)
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CUTS je Hlavolamem roku 2013!
9. října 2013 byl na akci Trend Event Expo vyhlášen vítěz ankety Hlavolam
roku. Stal se jím původní český hlavolam CUTS. Vítězný pohár převzali pan
Miroslav Matěcha, spoluautor a výrobce, a Milan Bakeš, designer hlavolamu.
Ocenění Hlavolam roku vyhlašují společnosti RAIN.cz s.r.o. a Flejberk s.r.o. u
příležitosti pořádání výstav z cyklu HRY A HLAVOLAMY. Cílem ankety
Hlavolam roku je popularizace mechanických hlavolamů, upozornění na
zajímavé novinky a inovace v oblasti mechanických hlavolamů.
Zdroj: http://www.cuts-cz.eu/

Pojízdná prodejna
Od 30. září 2013 zahájila v Benešově provoz pojízdná prodejna. Prodejna jezdí v pondělí, středu
a pátek od 7,30 do 11,10 hodin po trase Podmošna - Hradišťata - Podolí - škola - Podskalí. Informace a
objednávky na tel. 605 903 496 (Michal Špiroch)
Podmošna „U Hostince“

7,30 – 7,55 hod.

U školy

9,30 – 10,00

Podmošna „U Opičárny“

8,00 – 8,20

U hřiště

10,10 – 10,40

Hradišťata – autobus.zast.

8,30 – 8,50

Podskalí – autobus.zast.

10,50 – 11,10

Podolí „Na Kanále“

9,00 – 9,20

Svatomartinská husa s petrželkovými knedlíčky
Dozlatova pečená husička patří k oslavám svatého Martina stejně jako
Ježíšek k vánočním svátkům. Ideální je vložit ji do trouby v sobotu večer,
v neděli máte sváteční oběd jako malovaný.
Pokud si myslíte, že svatomartinská husa dá hodně práce, mýlíte se. Při přípravě si můžete
klidně i schrupnout. Peče se totiž 13 hodin, což je jedna dlouhá noc. Když ji dáte večer péct,
ráno vstanete do provoněného bytu a váš strhující nedělní oběd budete mít hotový.
Podle našeho časového harmonogramu je nejlepší dát maso do trouby okolo desáté hodiny
večerní. Ráno v deset zvýšíte teplotu, pustíte se do knedlíčků a zelí. V poledne podáváte.
Ingredience: 1 husa (3,5 – 5 kg), 4 lžíce kmínu, sůl
Postup: Z husy oškubejte přebytečné brka, případné jemné peří opalte zapalovačem.
Z opeřence vyndejte droby, z nich můžete udělat vývar a skvělou polévku. Okrájejte přebytečný
Benešovské noviny
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tuk, odstraňte křídla před prvním záhybem (opět je můžete použít do polévky). Maso opláchněte
a papírovou utěrkou osušte. Osolte ho, i zevnitř, a vydatně okmínujte (opět vhoďte pár kmínů
i dovnitř těla). Husu dejte na pekáč, pokud ho nemáte, hlavu si lámat nemusíte, použijte stejně
jako my hlubší plech, a podlijte vodou. Celou husu zakryjte alobalem nebo přiklopte vrškem
pekáče.
Nastavte teplotu na 70-80 stupňů, vložte husu do trouby a běžte klidně spát. Pozor na moderní
trouby, většinou mají bezpečnostní pojistku a trouba se po několika hodinách sama vypne.
Po dvanácti hodinách odstraňte alobal (víko), husu velkou jehlicí propíchejte, lehce polijte
výpekem a zvyšte teplotu na 180 stupňů. Husu nechte v troubě zezlátnout, trvá to zhruba
hodinu. Poté naběračkou odeberte vyškvařený tuk, drůbež naporcujte a podávejte lehce přelité
zbylým výpekem. Kůrka je krásně křupavá a maso tak měkké, že samo odpadává od kosti.
Rozhodně není vysušené.
Sádlo je výborné nejen na smažení a vaření, ale i na prosté namazání na kus chleba (anebo
podle babských rad i na spálená záda). Při dlouhých zimních večerech přijde vydatný krajíc
vhod, sádlo vydrží v chladu (nejlépe ve skleněné nádobě) klidně měsíc. Můžete ho také
skladovat v mrazničce.
Doporučujeme podávat se zelím. Červené můžete připravit nasladko, zatímco bílé zkuste
vyladit dokysela. Dokonalým společníkem k huse je mladé víno, svatomartinské. Anebo
mastnotu spláchněte dobře vychlazeným pivem.
Další úpravy: - Husu můžete napěchovat jablky a okolo dát cibuli
- Maso před koncem potřete medem
- Z jater v huse zkuste udělat paštiku
- Husu můžete péct na mřížce, aby přebytečný tuk stékat do pekáče

Petrželkové knedlíčky
Ingredience: 1 balení světlého toastového chleba, 6 vajec, 200 ml mléka, 2 velké hrsti petrželky,
bílý jemně mletý pepř, sůl
Postup: Oddělte bílky a žloutky vajec. Plátky toastového chleba (včetně kůrky) nakrájejte
na drobné kostičky a nasypte do mísy. Nadrobno nasekejte petrželku, s ní opravdu nemusíte
šetřit. Vmíchejte ji ke kostičkám z chleba. Vše zalijte studeným mlékem s rozšlehanými žloutky,
pepřem a solí a promíchejte. Z bílků ušlehejte pevný sníh a přidejte ho k nasáklým kostičkám.
Lehce promíchejte, aby nespadl sníh. Tvarujte koule zhruba o průměru pět až sedm centimetrů,
které vařte v páře 5 – 10 minut. Poté knedlíky nechte zhruba minutu odpočinout a dejte je
do mísy se lžící rozehřátého másla, lehce s ní prohoďte, aby se kraje knedlíků obalily.

Tradice svatého Martina
Na svatého Martina (11. listopadu) hospodáři ukončovali hospodářský rok.
S čeládkou uzavírali nové dohody na příští období, vypláceli mzdu a radovali se z úrody.
Ochutnávala se také mladá vína.

Vychází v nákladu 350 výtisků,
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
e-mail: strmisko@seznam.cz, za redakci KKS .o)
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