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ročník VIII, číslo 2 17. prosince 2014 

Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, rok 2014 je téměř za námi, utekl jako voda, a vánoční svátky jsou přede dveřmi. 
Společně se sobotou a nedělí je před námi dlouhé volno, ve kterém budeme mít možnost si oddechnout 
od pracovního shonu a stresu. Přeji Vám, abyste si tyto dny užili v pohodě a klidu.  

K tomuto období patří procházky, četba knížek, sledování oblíbených pořadů a pohádek.  Nová energie 
se nejlépe načerpá v kruhu rodinném nebo mezi přáteli, při sportovních nebo kulturních aktivitách. 
Nezapomeňte na cukroví, ke kterému patří šálek čaje či dobré kávy, sklenka svařeného vína nebo 
punče.  

Vánoce jsou svátky klidu a míru a přeji Vám, aby takové skutečně byly. Vám a Vašim blízkým příjemné 
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2015 přeje Dalibor Lampa, 
starosta obce. 

 

Spokojené, láskou a porozuměním 
naplněné vánoční svátky, hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 
přejí hasiči. 

Příjemné prožití svátků vánočních a 
šťastné vykročení do roku 2015 přejí 
Benešovští myslivci. 

Klidné Vánoce, úspěšný vstup do 
nového roku a krásnou bílou zimu 
přeje TJ Benešov. 
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Povolební novinky 

Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 6. listopadu 2014, byl staronovým 

starostou obce zvolen Dalibor Lampa, jako místostarostu zastupitelé zvolili Radka Nesvadbu. Dále se 

volili členové rady, jimiž se stali Jiří Lukeš ml., Petr Klimeš a Zdeněk Menšík.  

Následovala volba předsedy a členů kontrolního výboru. Předsedkyní se stala Michaela Menšíková a za 

členy kontrolního výboru byli zvolen Luděk Václavík, Petr Klimeš, Jiří Medek a Petr Kovář. 

Dalším bodem ustanovujícího zasedání bylo zvolení předsedy a členů finančního výboru. Předsedou se 

stal Jiří Lukeš st. a za členy finančního výboru byli zvoleni Ladislav Bís, Vladimír Dolenský, Jan Hubař a 

Ivana Šidlichovská. 

Poté následovala volba předsedů bytové komise, komise pro kulturu a sport a komise životního prostředí. 

Za předsedkyni bytové komise byla zvolena Dana Müllerová, předsedou komise pro kulturu a sport byl 

zvolen Jiří Lukeš mladší a předsedou komise životního prostředí zvolili zastupitelé Vaclava Špirocha. 

Zástupcem obce v Mikroregionu Pojizeří a do Dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského sdružení 

Turnov byl zvolen Dalibor Lampa a jeho náhradníkem Radek Nesvadba. Stejně tak dopadla i volba 

zástupce a náhradníka do Dobrovolného svazku obcí Svazek Semily, který pravděpodobně nejpozději 

v roce 2015 zanikne. 

Závěrem ustanovujícího zasedání zastupitelé odsouhlasili výši odměn a na úrovni 50% z vyhláškou 

stanoveného maxima. 

Na následujícím jednání 20. listopadu, byli zvoleni členové bytové komise, komise pro kulturu a sport a 

komise životního prostředí. Za členy bytové komise zastupitelé zvolili Ivanu Šidlichovskou, Zdeňka 

Menšíka, Blanku Hubařovou a Lucii Römišovou. Členy komise pro kulturu a sport byli zvoleni Viktor 

Blažek, Vladimír Plecháč, Michaela Menšíková a Roman Lukeš. Do komise životního prostředí 

zastupitelé zvolili Dalibora Lampu, Jiřího Lukeše st., Milenu Zajíčkovou a Ladislava Maturu st.. 

Radek Nesvadba 

Odpady 

Svoz komunálního odpadu 

Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou upravily pro rok 2015 ceník za svoz a likvidaci 

komunálních odpadů. Protože navýšení je v řádech desetikorun na vyváženou popelnici, obec Benešov 

u Semil nebude pro rok 2015 upravovat cenu za svoz komunálního odpadu pro občany. Celkový nárůst - 

několik tisíc Kč ve fakturaci - bude hrazen z poplatku za třídění, který je součástí celkové ceny za svoz. 

Případné další náklady během roku 2015 budou hrazeny z rozpočtu obce.  
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Třídění odpadu 

Pro rok 2015 zůstane v obci šest stanovišť kontejnerů na tříděný odpad (sklo, papír a plastové láhve 

od nápojů). Bezplatně jsou k dispozici na obci pytle na tříděný odpad a to na papír, na plastové láhve 

od nápojů, ostatní plasty z domácností, nápojové kartony, textil a kovové obaly. Nadále budou mít 

občané a chalupáři, kteří platí poplatek za odpady v Benešově u Semil, možnost využít svozu 

nebezpečného odpadu (2x za rok) a celoročně Sběrný dvůr v Semilech. Od jara připravujeme svoz pytlů 

s tříděným odpadem. Bližší informace budou v kabelové televizi. Na katastru obce jsou umístěny dva 

kontejnery na oblečení. Kontejnery a jejich vývoz zajišťuje humanitární organizace. 

Věřím, že využijete tuto nabídku a přistoupíte ke třídění zodpovědně. Snížíte tak v popelnicích množství 

recyklovatelného odpadu a můžete si tak určit jejich vyhovující velikost a četnost svozu. Bylo by škoda 

tuto možnost nevyužít již z toho důvodu, že třídění odpadů, Sběrný dvůr a svoz nebezpečných odpadů 

obec ročně dotuje několika desítkami tisíc korun. 

Daň z loterií 

V roce 2014 začala do rozpočtu obce docházet daň z loterií, která se má využít na aktivity dětí a 

mládeže. Nejedná se o závratnou částku, ale přesto postačí, aby pokryla náklady na dopravu a výuku 

plavání pro děti z MŠ a ZŠ.  Proto již v roce 2014 nemusejí rodiče platit žádný příspěvek.  Rada obce 

věří, že takovéto využití daně přivítají všichni rodiče žáků benešovské školy – ti současní, ale i budoucí. 

Dalibor Lampa 

Advent v Benešově 

Rozsvícení vánočního stromku 

Stalo se již tradicí, že i v Benešově se pořádá rozsvícení vánočního stromu. Akce se před osmi lety ujala 

kulturní komise s cílem zpříjemnit lidem vstup do předvánočního času. Letošní adventní setkání se 

konalo v neděli 30. listopadu na návsi mezi školou a hasičskou zbrojnicí. V 16 hodin bylo otevřeno 

občerstvení v režii hasičů a turistů, nechyběly tradiční dětské dílničky. Poté žáci ZŠ ve škole sehrály 

divadelní představení Štědrej den v Kerkonoších, aby vzápětí společně se sborem benešovských žen 

zazpívali na schodech vánoční písně a koledy.  
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Od 17 hodin pokračoval program na návsi. Děti si vyráběly ozdoby a lodičky, které si mohly pustit na 

vodě. Nechybělo lití olova s věštěním budoucnosti. Paní Iva Kulichová s dětmi předvedly taneční 

vystoupení a pak už přišel čas na živý betlém s koledami.  

Pro všechny přítomné to byla příležitost k příjemnému setkání, povídání, přípitkům svařeným vínem nebo 

„sadařovým tajemstvím“ a přáním hezkých svátků. I my Vám tímto chceme popřát příjemné prožití svátků 

a klidný vstup do nového roku. 

Za kulturní komisi Jiří Lukeš 

Předvánoční výstava 

Následující víkend 5. a 6. prosince se v zasedací 

místnosti obecního úřadu konala předvánoční 

prodejní výstava. Vystaveny a nabídnuty k prodeji 

zde byly výtvory dětí a žáků benešovské a 

loukovské školy, vánoční ozdoby, perníky, svícny, 

výrobky z patchworku, bylin i včelího vosku a 

mnoho dalších drobností. 

V pátek výstavu navštívily děti z benešovské školy 

a setkaly se zde s Barborkou. V sobotu pak mohli 

závěr výstavy zhlédnout návštěvníci loutkového 

představení, které pro změnu navštívil Mikuláš. 

Dík patří všem vystavujícím a pořadatelům, ale 

také návštěvníkům výstavy. 

Fotografie i videozáznamy najdete na stránkách obce (www.benesovusemil.cz), novém facebookovém 

profilu (https://www.facebook.com/benesovus). Video záznamy jsou vysílány v kabelové televizi. 

Zprávy ze školy 

94. Vítání občánků (31. 10. 2014) 

Zpívalo na něm 16 dětí z MŠ a 1. ročníku ZŠ.  

Ze záznamu, který pořídil p. L. Kroupa, je patrné, 

že se tři ukolébavky – Spi, Janíčku, spi; Halí, belí a 

Ho Ho Watanay – povedly. Děti připravoval 

J. Vávra a učitelky MŠ – J. Heřmanová a 

R. Pikorová. 

Moje tělo – vliv kouření na organismus  

(10. 11. 2014) 

Osvětových pořadů tohoto typu není nikdy dost, 

poněvadž právě Česko zaujímá „přední místa“ 

v alkoholismu a kouření mládeže.  

http://www.benesovusemil.cz/
https://www.facebook.com/benesovus
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Proletět duhou (11. 11. 2014) 

Naivní divadlo Liberec splnilo naše očekávání, představení bylo velmi kvalitní.  

Dar Českého olympijského výboru  

Počátkem listopadu dostala škola od známé organizace fotbalový míč Adidas, míč na košíkovou, digitální 

stopky, pásmo (50 m), digitální osobní váhu, sportovní tašku, kužele na mety, píšťalku, metr a další 

drobné sportovní pomůcky. Jsme totiž zapojeni do projektu „Česko sportuje“ a za včasnou přihlášku byla 

škola ČOV odměněna. Poděkování patří paní učitelce Mgr. Jitce Lampové.    

Setkání rodičů a třídní schůzky (úterý 25. 11. 2014) 

Na setkání rodičů v jídelně školy proběhly volby do školské rady. Jako zástupce rodičů byla zvolena do 

tříčlenné školské rady paní Martina Housová. Upřímné poděkování za dobrou práci v předešlé školské 

radě patří paní Lence Mifkové. Rodiče byli dále seznámeni se zabezpečením školy v souvislosti s 

případem zabití žáka nemocnou ženou ve Žďáře nad Sázavou, s výhledem počtu žáků ZŠ a MŠ na 

nejbližší období, přístupem školy k některým situacím s platbou obědů. Rodiče požádali školu o vánoční 

fotografování dětí.    

Rozsvícení vánočního stromku (30. 11. 2014)  

Děti zopakovaly hru v nářečí Štědrej den v Kerkonošich, kde zazněly koledy ze sbírky Josefa Horáka 

Krkonošské koledy, které tak proslavil Jaroslav Krček. Všechny se držely dobře a zasluhují pochvalu. 

Pozoruhodné výkony podali Anna Mifková (Berková), Patrik Liďák (řezník Krkovička), Václav Svoboda 

(chudý žák Zdeněk), statečně se svých rolí zhostili Dominik Matěcha (Berka), Šárka Matěchová (selka) a 

Klára Housová (žena ponocného), výrazně mluvili koledníci: Terezka Mašková, Nella Lukešová, Milan 

Bárta, Daniela Klimešová, Natálie Bártová i Jan Jakub Celler. Pan L. Kroupa připravuje video, které bude 

zveřejněné na webových stránkách obce (školy). Jedna maminka řekla po zpívání na schodech, že se z 

celého školního programu k „Rozsvícení vánočního stromku“ stala hezká tradice. Ano, je to pravda, ale 

tradice je nemilosrdná a někdy „láme vaz“. Za spolupráci při zpěvu písní děkuji Sboru benešovských 

seniorek.    

Děti se ještě představí s hrou Štědrej den v Kerkonošich a s pohádkou O Popelce dětem ZŠ I. Olbrachta 

v úterý 16. 12. 2014 od 10 hod. v aule Gymnázia I. Olbrachta a v pátek 19. 12. zazpívají vánoční písně a 

koledy v Domově Tereza. Tak dobře využijí to, co se v hudební výchově naučily a věřme, že přinesou 

dětem i dospělým dobrou pohodu.   
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Výstava v Muzeu a Pojizerské galerii Semily   

V úterý 11. listopadu byla v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech slavnostně otevřena velkolepá výstava 

pohádkových kostýmů s názvem Zpátky do pohádky. Jedná se o 65 kostýmů, rekvizit a kulis z patnácti 

nejznámějších pohádek Československé a České televize z let 1969 – 2008 (Krkonošské pohádky, 

Popelka, Lotrando a Zubejda, Anděl Páně, Kouzla králů, Ať přiletí čáp, královno!, Rumprcimprcampr, 

Princové jsou na draka, Elixír a Halibela, Královna Koloběžka I., Plaváček, O chytrém Honzovi, 

O princezně, která ráčkovala, Zlatovláska, O štěstí a kráse). Výstavu navštíví naše děti v posledním 

týdnu před Vánocemi. Chystáme pro pracovníky Muzea a PG malé překvapení.  

Ambulance klinické logopedie v Jilemnici přemístěna 

Ambulanci nyní najdete v přízemí budovy č. 8 - (Stará poliklinika, nyní Polyfunkční dům). Mgr. Naďa 

Pilařová, registrovaný klinický logoped. Tel.: 773 533 604 (481 551 188, pilarova.logo@seznam.cz). 

Pracovní doba:  Po 7:00 – 15:30,  Út 7:00 – 16:30, St 7:00 – 16:30, Čt 7:00 – 15:30, Pá 7:00 – 13:30. 

Na vstupní vyšetření i terapii je nutné objednat se předem! 

Děkujeme paní Marii Zemanové 

za pomoc při nápravě řeči žáků MŠ i ZŠ. Působí na naší škole již druhý rok a její práce přináší velmi 

dobré výsledky.   

Poděkování  

Vážení čtenáři, 

dovolte mi, abych poděkoval všem pracovníkům MŠ a ZŠ, kteří se snaží, abychom s dětmi něco nacvičili 

(divadla, besídky, vítání občánků), vyrobili (PČ,VV, vánoční výstava) anebo je rozpohybovali (TV, tanec). 

Navštěvujeme kulturní akce v Semilech, nešidíme učení. Vím, že je to naše práce. Není však 

jednoduchá, neboť to, co dělají na velkých školách mnozí, musíme zajistit v pár lidech včetně poměrně 

rozsáhlé administrativy. Poděkování náleží také paní školnici i pracovnicím školní jídelny, jakož i OÚ 

Benešov u Semil, všem rodičům a dětem. Děláme, na co nám síly stačí (někdy jen tak tak). Přeji proto 

všem jmenovaným klidný advent, požehnané Vánoce a štěstí do nového roku. 

Jarosla Vávra, ředitel ZŠ a MŠ 

Co nového v přírodě 

Byl jsem požádán o článek s přírodní tématikou. 

Články o zimním přikrmování v době nouze 

a vhodném krmivu již byly napsány dříve a já 

věřím, že se jimi řídí hodně návštěvníků lesa a 

jejich děti, které nosí krmivo do krmelců a zásypů.  

Cestou do lesa můžete potkat třeba lišku obecnou 

nebo psíka mývalovitého (na obrázku). Lišku zná 

každý, ať už z osobního shledání v přírodě, nebo 

ze zoologické zahrady.  
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Psíka mývalovitého bude znát hrstka lidí i přesto, že se v okolí Benešova domestikoval a žije tu s námi.  

Pochází z východní Asie, odkud se přes Rusko a Polsko dostal až k nám. Psík mývalovitý je robustní, 

nízkonohé zvíře, připomínající spíš mývala nebo jezevce než psovitou šelmu. Délka těla dospělých 

jedinců dosahuje 50–70 cm, výška v kohoutku nepřesahuje 25 cm. Je to velice plaché noční zvířátko, 

které ovšem můžete potkat i přes den, pokud bude vyrušeno. Psík je všežravec. Sbírá různou rostlinnou 

potravu - bobule, kořínky a hlízy rostlin, ale loví také drobné živočichy. Z živočišné potravy se živí zvláště 

vajíčky a mláďaty ptáků, žábami, leklými rybami a mršinami. Ve městech navštěvuje popelnice, živí se 

zbytky a tím pádem nemá nouzi o potravu a úspěšně se rozmnožuje. Psík vypadá jako huňatý plyšák a 

veřejnost se ho nemusí obávat - při setkání zvolí vždy útěk.  

Za KŽP Václav Špiroch 

Zima v Benešově? 

Poslední roky v tomto čísle vždy píšeme, co nás 

v zimě v Benešově čeká. Poslední roky však bylo 

toto čekání marné a pořádná zima se vším všudy 

nepřišla. Věříme, že do třetice budeme mít štěstí 

(i když někdo tak zimu nevnímá) a Benešov a okolí 

letos pokryje sníh. 

K zimě patří dětské radovánky. Při první příležitosti 

a sjízdné Zvonici se zde konají tradiční dětské 

sáňkařské závody. Dospělí příznivci běhu na 

lyžích a lyžařské turistiky jistě využijí strojově 

upravených stop na obcí a směrem na Vysoké. 

Tělovýchovná jednota využívá k úpravě stop svůj 

sněžný skútr, na financování se v rámci příspěvku 

podílí i obec. Připraven bývá okruh v délce pět až 

sedm kilometrů od Novotňáku přes Kocánky nad 

Muchov a k Příkrému a zpět kolem Nouzova. 

Na stejném okruhu se v případě příznivých 

sněhových podmínek koná veřejný závod 

Benešovská 15 – Memoriál Josefa Suchardy. 

Jeden z poslední klasických „pouťáků“ mívá termín 

kolem poloviny února. V době, kdy v Benešově už 

sníh nebývá, vydávajíc se lyžaři a turisté se zimou 

rozloučit do hor prostřednictvím tradičního 

Posledního mazání, druhou či třetí březnovou 

sobotu. 

To je zimní a lyžařská nabídka v podání TJ Benešov na zimu 2014/2015. Je však podmíněna jedinou 

věcí, a tou je dostatek sněhu. Takže Krakonoši, prosím, prosím … 

Jiří Lukeš ml. 
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Pozvánky od turistů 

Na Štěpána na Štěpánku  

Memoriál Karla Kobra 

Na tuto lyžařsko-turistickou akci Vás zve Klub českých 

turistů v Benešově u Semil. Akce se koná 26. prosince 

2014. Na Turnovské chatě pod zrekonstruovanou 

rozhlednou Štěpánka bude od 11 do 14 hodin 

předáván účastnický diplom s příležitostným razítkem. 

Jede se i jde za každého počasí. Účastnický poplatek 

je 20,- Kč pro dospělé, děti zdarma. 

Pozvánka na valnou hromadu KČT 

Benešov u Semil 

V sobotu 27. 12. 2014  od 18.00 v restauraci u Michala Podmošnou. 

Program: 

1)  zahájení   

2)  zpráva o činnosti za uplynulé období 

3)  plán činnosti na rok 2015 

4)  finanční zpráva 

5)  volby do jednotlivých výborů a funkcí 

6)  diskuze 

7)  závěr, občerstvení 

V průběhu schůze budou vybírány členské příspěvky na r. 2015 

Jan Hubař, KČT Benešov 

Vánoční turnaj v šachu a dámě 

TJ Sokol Benešov u Semil pořádá již IV. ročník turnaje pro děti a dospělé  

 Kdy: v sobotu 27.12.2014od 15.00 hodin 

 Kde: v zasedací místnosti obecního úřadu 

 Kategorie:  budou stanoveny před zahájením turnaje podle počtu přihlášených 

 Hrací systém:  bude určen před zahájením turnaje dle počtu přihlášených 

 Občerstvení:  čaj, párek  

 Ceny: drobné ceny obdrží vítězové kategorií a děti 

Přijďte si zahrát i podívat!  

Srdečně zvou pořadatelé TJ Sokol 
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Turistický bál 

Již pátý Turistický bál a Dětský karneval 

se bude konat 14. února 2014 

v restauraci Slunce. Dětský karneval 

začíná ve 14 hodin. Pro děti bude 

připravena bohatá tombola, zajímavý 

program a spousta soutěží až do 17 

hodin.  

Turistický bál začne ve 20 hodin. 

K poslechu a tanci zahraje skupina Oasa. 

Bál je nekuřácký, ale pro kuřáky je venku 

připraven „bronx“. Vstupné je 70 korun a 

v předprodeji za 50 korun. Na Dětský 

karneval je vstupné dobrovolné.  

Obě akce pořádá CK Bambuča. 

 

Vláďovy tipy 

Rožmberský kapr 

Ingredience na přípravu: 

- 400g filetu z kapra 

- variace „TROJOBAL“: hladká mouka, rozšlehané vejce, strouhanka, a na 

ochucení masa – česnek, kmín / muškátový květ / suché bylinky – bylinkovou sůl 

- variace TĚSTÍČKO: 2 vejce, sůl, 50 ml smetany, 50 g hladké mouky, koření, 

vejce, solamyl, mouka, pivo / víno, sýr, parmazán, olej na smažení 

Popis přípravy 

Trojobal 

Pro pečení v trojobalu lze zvláštním způsobem ochutit samotné maso kapra. Jedna možnost je například 

třeným česnekem, kmínem a trochou zázvoru. Jiná variace, která po usmažení úchvatně zavoní, je 

muškátová. Stačí do masa spolu se solí vetřít muškátový květ, ale nesmíte to přehnat s množstvím. Další 

zajímavou možností jsou různé bylinky, pochopitelně na Vánoce v sušeném stavu. Lze připravit kapra 

s majoránkou, rozmarýnem či tymiánem. Asi nejlepší variantou je jemná směs provensálského koření 

smíchaná se zelenou petrželkou. Prostě a jednoduše ochuťte kapra bylinkovou solí. 
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Těstíčko 

Samostatnou kapitolou při smažení je těstíčko. To samo o sobě skýtá nepřebernou škálu možností. 

Základem jsou vejce, mouka a smetana. Z těchto surovin vymíchejte těstíčko. Osolte ho a doplňte 

drceným či mletým kořením. Zkuste třeba drcený kmín, mletý zázvor a muškátový květ a oříšek, nebo 

směs kari, sladkou papriku a koriandr. 

Aby těstíčko bylo křupavější, můžete do něho přidat škrobovou moučku a místo smetany či mléka použít 

víno nebo pivo. Například vinné těstíčko s kokosem nebo pivní s nastrouhaným parmazánem. 

V těstíčku smažené malé kousky kapra jsou skvělé i jako doplněk k míchanému salátu. 

Domácí majonéza 

Majonéza se v současnosti stala hrozným strašákem a symbolem nezdravého jídla, ale koukněte se na 

ingredience - v domácím provedení to není tak zlé. Když to rozpočtete na porce, vyjde vám, že jste snědli 

trošku žloutku a lžíci kvalitního oleje – a to snad ještě nikomu žaludek neprovrtalo? Jediné, na co si 

musíte dát pozor, je čerstvost vajec a trvanlivost majonézy, v lednici vydrží jen pár dní.   

Suroviny: 2 žloutky, 150 ml slunečnicového oleje, 1 lžíce dijonské hořčice, šťáva z půlky citrónu (nebo 

lžička octa), sůl, pepř. 

Všechny suroviny vložíme do odměrného válce nebo vyšší sklenice (třeba na pivo). Důležité je, aby 

nádoba byla úzká, mixér se tam musí pohybovat jako píst. Tyčový mixér spustíme až na dno, zapneme 

a POOMAAALUU táhneme nahoru asi 5 sekund. A to je všechno! 

Můžete zkusit i variantu s olivovým olejem, do bramborového salátu se pro výraznou chuť nehodí, ale je 

dobrý k pečeným bramborám nebo třeba k rybě. Oleje musíme dát 200 ml, protože je hustší. 

Pak můžeme přidat utřený česnek, nasekanou bazalku nebo jiné bylinky, kapary apod. 

Nebo si můžeme připravit dresink na salát Caesar, tam dáme jen jeden žloutek, aby byl tekutější.  

Nebo můžete použít olej od sušených rajčat. Fantazii se meze nekladou. 

Taky je možné, že jste zvyklí na sladší chuť, tak tam buď můžete přidat trochu cukru moučka nebo použít 

medovou hořčici Maille. 

Rychlá roláda 

Na rychlou roládu rolovanou za studena potřebujeme: 6 bílků, 6 žloutků, 140 g moučkového cukru, 80 g 

hladké mouky, 1/4 lžičky prášku do pečiva. 

Z bílků a cukru vyšleháme sníh, do kterého po jednom přimíchávám žloutky. Nakonec přimícháme 

mouku smíchanou s práškem do pečiva. Vzniklé těsto nalijeme na plech vyložený pečícím papírem (je 

nejlepší pomazat tukem a posypat moukou) a pečeme ve vyhřáté troubě cca 15 minut. Po vyndání 

z trouby sundáme z plechu a dáme vychladnout. A nyní stačí už jen naplnit oblíbenou náplní a srolovat.  

Vychází v nákladu 350 výtisků,  

Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz 

Uzávěrka dalšího čísla bude 16. února 2015,  

e-mail: lukes@benesovusemil.cz. 

http://www.benesovusemil.cz/
mailto:lukes@benesovusemil.cz

