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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok uběhl jako voda a vánoční svátky jsou přede dveřmi. Svátky by měly být svátky klidu
a míru. Přeji Vám, aby takové skutečně byly, aby Vám přinesly plno pěkných zážitků, hodně
radosti, pohody a klidu.
Nemám možnost popřát každému z Vás osobně, proto mi dovolte touto cestou popřát Vám všem
(opravdu všem) příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce,
a aby se Vaše novoroční předsevzetí splnila.
Dalibor Lampa

Advent v Benešově
Rozsvícení vánočního stromku
Stalo se již tradicí, že se v Benešově na první
adventní neděli pořádá rozsvícení vánočního
stromu. Akce se před lety ujala kulturní komise
s cílem
zpříjemnit
lidem
vstup
do předvánočního času. Letošní adventní
setkání se konalo v neděli 29. listopadu na
návsi mezi školou a hasičskou zbrojnicí.
V 16 hodin bylo otevřeno občerstvení v režii
hasičů a turistů, nechyběly tradiční dětské
dílničky. V rámci programu ve škole žáci ZŠ
sehráli „Vánoční hru o narození Ježíše Krista“,
aby si vzápětí společně se sborem
benešovských žen a všech přítomných zazpívali
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 manželů
Farských.

Pro všechny přítomné to byla příležitost
k příjemnému setkání a přípitkům svařeným
vínem nebo „sadařovým tajemstvím“.
I my Vám tímto chceme popřát příjemné
prožití svátků a klidný vstup do nového
roku.

Předvánoční výstava
V pátek a sobotu 5. a 6. prosince se v zasedací
místnosti obecního úřadu konala předvánoční
prodejní výstava.

V pátek výstavu navštívily děti z benešovské
školy a školky, aby se zde setkaly s Barborou.
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.

Vystaveny byly výtvory dětí a žáků benešovské
a loukovské školy, vánoční ozdoby, perníky,
svícny, výrobky z bylin, patchworku, i včelího
vosku a mnoho dalších drobností a užitečností.
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Od adventu k Vánocům
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu.
Mikuláš na ledě, Vánoce na blátě.
Na Štědrý den hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.
Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
V předlouhých nocích a krátkých dnech se
pomalu blíží konec kalendářního roku
s nadcházejícími vánočními svátky a novým
rokem. Období je spojováno s přibývajícím
světlem, návratem k slunci, obnovením přírody
a znovuzrozením života.

Dům musel být patřičně uklizen, někde se
konala zabíjačka, hospodyně měly plno práce
s pečením chlebů, vánoček a koláčů, muži
opravovali vedle běžné práce v hospodářství
zemědělská nářadí a věnovali se také opravě
a stavbě betlémů. Adventní doba byla obdobím
příprav na velké vánoční hody.

Vánočnímu
období
předchází
advent,
z latinského adventus, znamenající příchod.
Adventní doba byla jakousi přípravnou dobou
na vánoční svátky a od 11. století se její trvání
ustálilo na čtyřech týdnech před Štědrým dnem.
Advent byl spojován s postní dobou
a rozjímáním, čas bez podzimních radovánek,
posvícení a muziky. Každá z adventních nedělí
měla své lidové pojmenování, a to železná,
bronzová, stříbrná a zlatá. Na venkově se
mnoho v tuto dobu nepracovalo, vykonávaly se
často jen drobné práce.

V počátku adventu se stal symbolem jeden ryze
křesťanský zvyk, a to rozsvěcování adventního
věnce, který se váže k západoevropské adventní
tradici. Zelený věnec se čtyřmi svícemi se stal
symbolem čtyř kroků přiblížení ke světlu, které
na zem přineslo narození Krista.

V časném odpoledni, po čtvrté hodině rytmus
dne utichal, den byl příliš krátký a ve světnici,
kde zářilo často jediné světýlko v celém domě,
se scházely všechny generace – děti, mladí
i staří. Podvědomě snad lidé více žili pospolu
a překonávali obavy z nastávajícího dlouhého
zimního období. Vyprávěly se pověsti
a pohádky, předávaly životní moudrosti
a duchovní odkazy. Muziky je málo, neb je
advent.
Denní život se však plně nepodřizoval jen
duchovnímu rozjímání, ale byl naplněn také
předvánočními přípravami a povinnostmi.
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U nás se staly adventní věnce oblíbeným
atributem až v poslední době, našly své
uplatnění nejen při výzdobě kostelů, ale jsou
i příjemným a estetickým doplňkem mnoha
domácností. Postupné rozsvěcování svíček se
již stalo novodobou zvyklostí. Na první neděli
adventní se rozsvěcuje první fialová svíce,
obvykle se nazývá svíce proroků na památku
proroků, kteří předpověděli narození Ježíše
Krista. Tato svíčka představuje naději
a očekávání příchodu Spasitele. Každou další
neděli je zapálena další svíčka. Druhá fialová
svíce reprezentuje lásku, některé tradice ji
označují jako svíce betlémská, která
symbolizuje Kristovy jesle. Na třetí adventní
neděli je zapálena růžová svíce, zvaná
pastýřská, která představuje radost. Čtvrtá,
poslední fialová svíčka, je nazývána andělská
a představuje mír a pokoj. Čtyři barevné svíčky
může doplňovat ještě pátá, bílá – Kristova svíce
– umístěná ve středu adventního věnce, která
symbolizuje duchovní čistotu, Ježíše Krista
a jeho matku Pannu Marii. Zapaluje se až na
Štědrý den a Boží hod.

stromky zdobeny sladkým pečivem, perníčky,
jablky,
hruškami
a
jiným
ovocem.
Do venkovských stavení pronikaly ozdobené
vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do první
světové války bývala v mnoha domácnostech
ozdobená pouze smrková nebo jedlová větev.
Vánoční hudba provázela obyvatele vesnic
a měst po celou sváteční dobu v kostelích i při
koledování vánočních lidových písní. Česká
mše vánoční Jakuba Jana Ryby (1765–1815)
patří déle než dvě staletí mezi nejoblíbenější
a nejvyhledávanější české vokální skladby. Již
v době svého vzniku – v 90. letech 18. století –
se rozšířila v množství opisů po českém
venkově. Od té doby patří k stálému repertoáru
mnohých – nejen chrámových, ale i koncertních
pěveckých sdružení. V 19. století byla tato
skladba tak rozšířena, že se o ní zmiňuje
i několik spisovatelů v románech z vesnického
života, zejména Jindřich Šimon Baar v Paní
komisarce a Alois Jirásek v kronice U nás. Tato
lidová obliba Rybova díla trvá dodnes. Jako
nejnáročnější a nejlidovější skladba s vánoční
tematikou bývá zpívána v mnoha kostelích
a koncertních podiích. (cit. Jaroslav Smolka,
hudební redaktor).

Neodmyslitelnou součástí světnice ve vybavení
vánočního interiéru byl betlém. Betlémy měly
vlastní jesličkovou scénu, přístřešek chléva
nebo jeskyni se sv. Rodinou – Pannou Marií,
malým Ježíškem v jesličkách a sv. Josefem –
v pozadí s volkem a oslíkem. Nad jesličkami
byla připevněna kometa, anděl Gloria nesl
stuhu s nápisem Gloria in excelsis Deo – Sláva
na výsostech Bohu. Dalšími postavami kromě
sv. Tří králů byli pastýři s ovečkami
a darovníci, které známe z českých pastorel
a koled.

Rybova Česká mše vánoční bude mj. uvedena
o Půlnoční mši sv. dne 24. 12. 2015 v kostele
sv. Petra a Pavla v Semilech.
Viktor Blažek

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné a radostné prožití vánočních
svátků a úspěšné vykročení do nového roku.
Pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti
přeje SDH Benešov u Semil.
Děkujeme za přízeň a nashledanou v novém
roce.

Tradice zdobení vánočního stromku k nám
pronikla z německých oblastí. Prosazovala se
poměrně
pomalu,
nejdříve
v bohatých
měšťanských rodinách. Poprvé jej postavil pro
své přátele v roce 1812 ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karel Liebich na
svém libeňském zámečku. Původně byly
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Informace z obce
Finální návrh ceny vodného pro rok 2016

Cena vody

Návrh ceny 2016 [Kč/m3]

Úprava ceny byla schválena na zasedání Rady
sdružení (VHS Turnov) dne 16.12.2015, a to
jako výstup z téměř tříměsíčního opakovaného
projednávání.

VODNÉ
bez DPH

Cena vody je stanovena pro města Turnov,
Semily, Lomnice nad Pop., Jilemnice,
Rokytnice nad Jiz., Rovensko pod Troskami
a obce Benecko, Benešov u Semil, Chuchelna,
Kacanovy, Ktová, Malá Skála, Líšný, Loučky,
Ohrazenice, Olešnice, Přepeře, Rakousy,
Tatobity, Troskovice, Vyskeř, Žernov.

2015

45,13

návrh
2016

46,09

zdražení

0,96

nárůst
[%]

VODNÉ
s DPH
51,90

2,13

53,00
1,10

Cena za svoz komunálního odpadu
Severočeské komunální služby Jablonec nad
Nisou ponechaly pro rok 2016 poplatek za svoz
a likvidaci komunálních odpadů ve stejné výši
jako byl v roce 2015.

Obce Benešov u Semil se týká pouze vodné.

Dalibor Lampa, starosta

Zprávy ze školy
Letos si totiž připomínáme 250. výročí od
Rybova narození a 200 let uplynulo od jeho
smrti. Naším cílem je, aby si ji děti poslechly
celou. Proto je zveme do Semil, kde zazní dne
20. prosince (neděle) 2015 od 18 hodin ve
Sboru Dr. Karla Farského v provedení Jizeranu,
jeho přátel a Podkrkonošského symfonického
orchestru. Poslechnout si ji budou moci také
návštěvníci bozkovského kostela Navštívení
Panny Marie (sobota 26. prosince od 18 hod.).
Obě provedení řídí pan ředitel Jiří Kurfiřt.
Rybova Česká mše vánoční a jeho Missa in B
zazní v podání Jizeranu a Vrchlabského
chrámového sboru i dne 27. prosince 2015
v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí,
kde chodí na koncerty kolem 600 návštěvníků.
Rádi děti s jejich rodiči uvidíme.

Rozsvícení vánočního stromku
Vánoční hru o narození Ježíše Krista hrálo a
zpívalo na Rozsvícení vánočního stromku
37 žáků od 1. do 5. ročníku, nepřítomni byli
pouze tři. Velmi nás potěšila návštěva. Ve třídě
nebylo k hnutí. Odhaduji, že přišlo kolem 110 –
120 návštěvníků. Děti se držely statečně – herci
i zpěváci. Cenné bylo, že si děti zazpívaly
úryvky z Rybovy České mše vánoční. Vždyť
zazněla v Německu, Rakousku, Polsku,
Slovensku, ale též v Itálii, Dánsku, Švédsku,
Velké Británii, Austrálii, USA, Kanadě,
Argentině, Brazílii, ba dokonce i v Japonsku
a na Novém Zélandě. Zpívá se německy,
anglicky, francouzsky, švédsky, mnozí cizinci
ji zvládnou česky. Prestižní bylo její uvedení ve
Vatikánu.
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95. Vítání občánků
(pátek 6. listopadu od 15 hod.)
Program nacvičil Jaroslav Vávra (pomoc
J. Heřmanová a R. Pikorová) s dětmi mateřské
a základní školy (5 dětí z MŠ a 13 ze ZŠ). Obec
přivítala 10 dětí, což je hezký počet. Video
z „Vítání“ můžete zhlédnout na stránkách obce.

Panovníci českých zemí
Zakoupili jsme velkoformátovou nástěnnou
mapu. Visí před ředitelnu školy. Bude
vhodným způsobem dotvářet kolorit naší školy.
Bude dobře korespondovat s 5 díly publikace
Putování českými dějinami, o které jsme psali
v minulém čísle novin.

Přání všem lidem dobré vůle
Vrátím se k Rozsvícení vánočního stromku.
Děti hrály divadlo, tančily a zpívaly. Taková
práce má ohromný význam. Vždyť vyloudit
někomu úsměv na tváři, to není tak úplně
samozřejmé.

Pěkné bylo taneční vystoupení dětí, které vede
Mgr. Ilja Kulichová. Tentokrát spojila děti MŠ
i ZŠ. Počasí sice nepřálo – krátce předtím
padala mokrá holoť, jak se v Krkonoších říká
dešti se sněhem, ale děti vše zvládly na
výbornou, byť zvláště kluci byli trochu mokří.
Hezké fotografie Ing. Jiřího Lukeše najdete na
stránkách Benešova u Semil. Nezbývá nic
jiného, než poděkovat za organizaci a nácvik
představení i tanečních vystoupení Mgr.
I. Kulichové, Mgr. J. Lampové – připravit
všechny rekvizity, vyžehlit některé kroje atd.,
J. Zajícové, R. Pikorové a J. Heřmanové.
Učitelky MŠ připravily s dětmi také vánoční
besídku (15. 12. 2015).

Přeji proto všem dětem, jejich rodičům a
prarodičům,
učitelům,
provozním
zaměstnancům, ale také pracovníkům
a Benešovákům, aby i v příštím roce
dokázali ve zdraví, štěstí a spokojenosti
vyloudit těm druhým úsměv na tváři.
Příjemné Vánoce!
Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ

Vánoční výstava
Všechny děti z 1.–5. ročníku přispěly na
výstavu vánočním svícnem z křížal, 3., 4.
a 5. třída vánočním panáčkem z filcu, 4.
a 5. ročník rybami z drátů a korálků. Mateřská
škola přinesla papírové sněhuláky, přáníčka
a obrázky.
Benešovské noviny
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Kalendář akcí
26. 12. 2015 Zájezd do divadla

Vysoké nad Jizerou

SDH

26. 12. 2015 Na Štěpána na Štěpánku

Turnovská chata

KČT

26. 12. 2015 Vánoční turnaj v šachu a dámě

OÚ

Sokol

Kozákov

KČT, SDH

1. 1. 2016 Novoroční výstup na Kozákov (účast)
8. 1. 2016 Členská schůze KČT

KČT

9. 1. 2016 Zimní setkání turistů

KČT

Bratrouchov

28. – 31. 1. 2016 2denní zimní přejezd Orlických hor

SDH

leden/únor Dětské sáňkařské závody

zvonice

TJ

6. 2. 2016 Ve stopě I. středoevropské padesátky (účast)

Vysoké nad Jizerou

KČT

12. – 14. 2. 2016

2denní zimní přejezd Jizerských hor
(soutěžní družstva)

SDH

13. 2. 2016 Dětský karneval

Restaurace Slunce

KČT (CK Bambuča)

13. 2. 2016 Turistický bál

Restaurace Slunce

KČT (CK Bambuča)

14. 2. 2016 Benešovská 15

sportovní areál

TJ

25. - 28. 2. 2016 Lyžařský přejezd Šumavy

KČT

Pozn. Termíny akcí vycházejí z plánů činnosti jednotlivých spolků a mohou se změnit.

Vánoční turnaj v šachu a dámě
TJ Sokol Benešov u Semil pořádá již tradiční
„Vánočního turnaje v šachu a dámě pro děti i dospělé“
(XVII. ročník)







Kdy:
Kde:
Kategorie:
Hrací systém:
Občerstvení:
Ceny:

v neděli 27. 12. 2015 od 15.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
budou stanoveny před zahájením turnaje podle počtu přihlášených
bude určen před zahájením turnaje dle počtu přihlášených
čaj, opečený párek
drobné ceny obdrží vítězové kategorií a děti

Přijďte si zahrát i podívat! Srdečně zvou pořadatelé TJ Sokol.
Jan Martinec, TJ Sokol
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Co nového v přírodě
Leden je v přírodě měsícem ticha. Zvířata šetří
energií a neupozorňují na sebe pohybem ani
zvukovými projevy. Jen sýkorky poskakujíc na
kůře stromů hledající přezimující larvy si
štěbetají. Můžeme vidět sýkorku modřínku,
parukářku, koňadru, babku a uhelničku.
Nepohrdnou ani předloženou potravou
v podobě semínek v naších krmítkách, ale
bílkovinné stravě dávají přednost.

Jediný pták, který hnízdí v lednu, je křivka
obecná (vpravo), která má dostatek potravy,
jelikož semena jehličnatých stromů smrků
a borovic jsou dobře dostupná a křivka je
dokáže svým zakřiveným zobákem lehce
vypáčit.
V lednu je vhodné vyrábět ptačí budky
a usazovat je do přírody aby si na ně ptáci
zvykly dříve, než začnou hnízdit a tvořit si
teritoria.

Velkou námahu při shánění potravy projevuje
skorec vodní (vlevo), který u nás žije celoročně
a pro larvy chrostíků, jepic a pošvatek se musí
potápět do ledové vody i pod tlustý led.
Otužilců v ptačí říši je více jako například
ledňáček říční nebo kachna divoká.

Přeji všem spokojené prožití svátků
vánočních, mnoho zdraví, štěstí a lásky do
roku 2016.
Za KŽP a MS Václav Špiroch

Zima v Benešově
Poslední roky v tomto čísle vždy píšu, co nás
v zimě v Benešově čeká, co na zimu
připravujeme. Poslední roky však bylo toto
čekání marné a pořádná zima nepřišla.
Minimálně děti by si ji jistě zasloužily, proto si
to ani letos neodpustím ….
Ve Zvonici se při první příležitosti, příhodných
sněhových podmínkách a sjízdné cestě konají
tradiční dětské sáňkařské závody. Sledujte
pozorně kabelovou TV a informace ze školy.
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Na stejném okruhu se v případě příznivých
sněhových podmínek běží Benešovská 15 –
Memoriál Josefa Suchardy. Jeden z poslední
klasických „pouťáků“ se pořádá v průběhu
února. Vše závisí na sněhových podmínkách.
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 2016. Je však podmíněna
jedinou věcí, a tou je dostatek sněhu.

Pro příznivce běhu na lyžích a lyžařské
turistiky upravuje Tělovýchovná jednota
lyžařskou stopu na obcí a směrem k Vysokému
nad Jizerou. Na úpravě stop sněžným skútrem
se finančně podílí i obec. Připraven bývá okruh
v délce pět až sedm kilometrů od Novotňáku
přes Kocánky nad Muchov, k Příkrému
a kolem Nouzova zpět.

Na závěr přeji všem benešovským lyžařům i
nelyžařům, sportovcům i nesportovcům,
dětem i dospělým, příjemné prožití konce
roku a především hezký a úspěšný rok 2016.
Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil

Únorový karneval a bál benešovských turistů
Vážení přátelé, přijměte tímto pozvání na
6. ročník dětského maškarního křepčení
a večerního veselého tančení. Pod záštitou
CK Bambuča, tedy KČT Benešov u Semil, se
Vám dostane osvědčené zábavy, společenského
zážitku, skvělé hudby, tomboly, nemluvě
o výtečném jídle a pití. Jednoduše půjde opět
o kulturní trhák zimy, který do Benešova
přitáhne i toho nejtoulavějšího trampa.

Benešovské noviny

Kdo z nějakého důvodu ještě nebyl, ať jistě
přijde. Už teď se na Vás těšíme.
Zatím všem čtenářům Benešovských novin
přejeme krásné Vánoce a vstup do nového
roku v botách, ze kterých nikdy nejsou
puchýře.
Jan Klikar, CK Bambuča
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Pozvánky od turistů
KČT Benešov u Semil pořádá
26. prosince 2015 setkání turistů

Na Štěpána na Štěpánku
memoriál Karla Kobra
S předáním účastnického listu a příležitostným razítkem
na Turnovské chatě od 11 do 14 hodin.
Účastnický poplatek 20 Kč. Občerstvení na chatě
zajištěno. Jede se i jde za každého počasí!
Součástí akce je i sbírka KČT „Novoroční čtyřlístek“
(budování značených tras pro vozíčkáře).
KČT Benešov u Semil zve své členy na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná v sobotu 9.1.2016 v hostinci Podmošnou
Program:


zpráva o činnosti za uplynulé období
 plán činnosti na r. 2016
 finanční zpráva
 výměna členských průkazů za nové
 zpráva revizní komise
 diskuze, závěr

V průběhu schůze budou vybírány členské příspěvky !!!!!
Občerstvení vybraných specialit zajištěno.

Přejezd Šumavy

KČT Benešov u Semil
přeje svým členům a ostatním občanům
příjemné a klidné prožití svátků vánočních
a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v Novém roce.

KČT Benešov u Semil pořádá
v termínu 25. - 28. 2. 2016
první část zimního přejezdu Šumavy.

Benešovské noviny
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Vláďovy tipy
VÁNOČKA
Potřebné přísady: 600 g hladké mouky, 140 g cukru, 1/4 l mléka, 30 g
droždí (klidně tak 3/4 kostičky), 2 vejce (jedno na potření), 120 g Hery,
hrst rozinek předem namočených v rumu, lžička soli a sekané mandle,
špetka muškátového květu a lžička citrónového aroma Dr. Oetker, nebo
nastrouhaná citrónová kůra..
Postup přípravy:
Vypracujeme klasické kynuté těsto. Z cukru, droždí a trošky mléka
necháme vzejít kvásek /v hrnečku rozetřeme droždí s cukrem do tekuta, přidáme trošku teplého mléka
a necháme v teple vzejít, stačí chvilinka, uvidíte jak nabyde/. Ten zapracujeme do mouky s 1 vajíčkem,
vlažným mlékem, zbytkem cukru, rozpuštěnou Herou a troškou rumu. Přidáme citrónové aroma,
špetku muškátového květu, sůl a nakonec rozinky co byly předem v rumu namočené. Těsto
vymícháváme tak dlouho, aby se nelepilo na stěny a případně dle potřeby ještě přisypáváme mouku,
je-li těsto řídké, nebo mléko, je-li naopak tuhé. Jakmile bude tuhé při zadělání, byl by pak tuhý
i výsledek, takže na to pozor, musí být tak akorát, když pak do těsta píchnete na zkoušku, musí se zase
zpět krásně zacelit. Jakmile je těsto propracované, necháme kynout.
Po vykynutí si těsto rozdělíme na 9 stejných částí, potom rozdělíme na 4, 3 a 2 díly. Ze všech
vypracujeme dlouhé válečky, které postupně propleteme. Nejprve ze 4, pak 3 a nakonec 2 dílů.
Vánočku potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme plátky mandlí. Pečeme zhruba 45 minut, já v mé
troubě asi na 150 -160°C. Pokud chceme, aby nám vánočka "nesjela", vypomůžeme si špejlemi, viz.
foto. /ale stejně mi nakonec trochu sjel vrchní copánek. Je to rodinný recept, neznám lepší kynuté
těsto, má nepopsatelně výbornou chuť, kterou jsme nikde jinde nejedla. Určitě vyzkoušejte! Dobrou
chuť!

STAROČESKÁ KAPŘÍ POLÉVKA
Potřebné přísady: vnitřnosti z kapra (játra, mlíčí, jikry), 2 dcl vody, sůl, 4 zrnka čerstvě umletého
pepře, 1 malá cibule a 120 g kořenové zeleniny (petržel, celer, mrkev), 3 kapří hlavy, popř. i kapří
odřezky, sůl, asi 2 litry vody, 3 středně velké cibule, 120 g celeru, 2 větší petržele, 1 bobkový list.
12 zrnek pepře, 6 zrnek nového koření, trochu nastrouhaného muškátového oříšku, 60 g moučného
másla (tj. 30 g másla prohněteme s 30 g hladké mouky), nebo 80 g hrubé krupice a 40 g másla
Postup přípravy:
Oprané vnitřnosti vaříme v mírně osolené a slabě opepřené vodě s přidáním pokrájené cibule
a zeleniny asi 20 minut, tj. do měkka. Do druhého většího hrnce dáme pečlivě oprané kapří hlavy (bez
žáber a očních bulv), zalijeme je osolenou vodou, přidáme překrojené cibule, očištěnou zeleninu
vcelku, koření a vše vaříme mírným varem asi tři čtvrtě hodiny. Nyní vývar scedíme, smícháme jej

Benešovské noviny

11

Prosinec 2015

s vývarem s vnitřností a vložíme do něho pokrájené vnitřnosti, obrané a na kousky nakrájené maso
z uvařených kapřích hlav. Nakonec zahustíme polévku moučným máslem a krátce povaříme.
Nemáme-li k přípravě polévky jikry, pak je můžeme do značné míry nahradit tím, že místo uvedeného
zahušťování moučným máslem opražíme na másle hrubou krupici do růžova, kterou pak v polévce
povaříme, a tím současně polévku i zahustíme. Do hotové polévky můžeme ještě přidat ve vývaru
uvařenou a na nudličky nakrájenou zeleninu.
Příloha: na kostičky nakrájená a na másle osmažená žemle

SILVESTROVSKÁ HUSPENINA
Suroviny: 350 g vepřové plece s kůží, 150 g kořenové zeleniny (celer, petržel, mrkev), 5 ks kuliček
celého pepře, 5 ks kuliček nového koření, 3 ks vepřové nožičky, 1 ks bobkového listu, 3 ks uvařených
vajec, 5 ks kyselých okurek, 1 ks menší cibule, 500 ml vody, 50 ml octa, mletý černý pepř, sůl, forma
na srnčí hřbet.
Postup přípravy receptu
Vepřové nožičky a maso omyjeme, popřípadě opálíme zbytky štětin ohněm. Maso vložíme do hrnce,
zalijeme studenou vodou, osolíme a přidáme koření. Vaříme na mírném ohni do změknutí masa,
během vaření odebíráme z povrchu tuk a pěnu. Před koncem vaření přidáme očištěnou, na větší kusy
pokrájenou zeleninu, na půlky překrojenou, oloupanou cibuli a ocet, dovaříme doměkka. Uvařené
maso a zeleninu vytáhneme z vývaru a necháme chvíli vychladnout. Vývar přecedíme, necháme chvíli
ustát a z povrchu sebereme naběračkou všechen tuk. Maso nakrájíme nadrobno, kořenovou zeleninu na
kostičky a v míse vše promícháme spolu s vývarem. Podle chuti opepříme a osolíme.
Směs nalijeme do formy na srnčí hřbet a necháme vychladnout a po té ztuhnout v lednici. Sulc
vyklopíme s formy tak, že dno ponoříme na chvíli do teplé vody, pak se nám sulc jednoduše vyklopí.

Vychází v nákladu 350 výtisků,
Uzávěrka dalšího čísla bude 15. února 2016, e-mail: lukes@benesovusemil.cz.
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
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