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Dětský den na návsi - poděkování za nádherné sobotní odpoledne.
Velké poděkování patří všem organizátorům dětského odpoledne na návsi. Bylo báječně
zorganizované – pouťové atrakce pro děti, soutěže se získáváním vstupenek na atrakce, občerstvení.
Patří Vám obdiv za nápad, odvahu udělat něco jinak, za to, kolik jste do toho vložili času, úsilí i
nákladů. Ale nebylo by fér nezmínit i organizátory ostatních již tradičních aktivit – sportovní
odpoledne, úklid Benešova, sáňkařské závody, tajný výlet rodičů s dětmi, Čarodějnice, Bloudil ...
Ještě jednou děkuji za všechny benešovské rodiče a jejich děti.
Lenka Nováková

Informace z obce
Informace z obce
Závěrečný účet obce za rok 2015.
Přezkoumáním hospodaření obce za rok 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celkové
příjmy obce činily 11 365 198,03 Kč a celkové
výdaje
10 609 624,60
Kč.
Výsledek

hospodaření obce za rok 2015 byl tedy
+ 638 590,66 Kč. Závěrečný účet obce
v detailní podobě si můžete přečíst v archivu
elektronické
úřední
desky
na
www.benesovusemil.cz.
V současné době probíhá první etapa
rekonstrukce dvou vodojemů a to VDJ Nový

a VDJ Starý. Zbourány jsou nadzemní části,
které budou vystavěny nové. Dále se provede
sanace akumulačních nádrží a výměna
technologií a rozvodů. Rekonstrukce by měla
být dokončena dle projektu do 18.10.2016 a to
bez přerušení dodávky pitné vody.
Dne 9.6.2016 byl za dohledu početné skupiny
diváků přemístěn dřevěný most, spojující
Benešov u Semil a Bystrou nad Jizerou, na levý
břeh Jizery, kde proběhne jeho rekonstrukce a
poté bude vrácen zpět na místo.
Zastupitelstvo obce dne 21.4.2016 schválilo
zakoupení dvou radarových měřičů rychlosti
do Podmošny. Tyto měřiče budou řidiče
informovat o jejich rychlosti a tím pádem jim
mohou ušetřit případný finanční obnos za
pokutu a především doufáme ve zpomalení
projíždějících vozidel obcí, neboť v loňském
roce dle informace od Městské policie Semily
během 8 dnů měření překročilo povolenou
rychlost v obci Benešov u Semil 223 řidičů.
Měření bylo prováděno více dnů a i během nich
bylo pokutováno velké množství řidičů.
Po dobu letních prázdnin do ZŠ a MŠ Benešov
u Semil namísto žáků nastoupí řemeslníci, kteří
provedou rekonstrukci sociální zařízení ve
2. nadzemním patře.

Informační SMS pro občany obce.
Obec Benešov u Semil Vám tímto nabízí
jednoduchý a pohodlný způsob získávání
důležitých informací a to např. v případě
přerušení dodávky elektřiny, mimořádné změny
úředních hodin Obecního úřadu, uzavírky
místních
komunikací.
Nejedná
se
o informování o pořádaných kulturních akcích.
Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost
občanů bude od 1.7.2016 zahájen provoz
zasílání informačních SMS registrovaným
uživatelům. Tato služba je zpoplatněna jako
běžná doručená SMS dle platného tarifu
operátora (v ČR zdarma). K registraci stačí
pouze zaslat SMS ve tvaru „SMS INFO“ na tel.
605 816 366 ze kterého budou informační SMS
zasílány. Jedná se zkušební nezávazný provoz.
Tvar SMS bude např.:
INFO OU: 15.3.2000 planovana oprava potrubi
– nepotece voda - 7:00 - 13:00 – cela obec
INFO OU: 6.2.2000 preruseni elektriny 6:00 –
17:00 – Podmosna, Hradistata
Radek Nesvadba, místostarosta obce

Ohlédnutí za sportovním odpolednem
Na neděli 12. června připravila TJ Benešov ve
sportovním areálu v hořením Benešově další
ročník dětského sportovního odpoledne.
V původně plánovaném termínu (15. května) se
nepodařilo akci z důvodu nepříznivého počasí
uspořádat, v náhradním termínu již počasí
přálo. Na hřišti se sešly čtyři desítky dětí od
předškolních po starší školáky, aby si
vyzkoušely formu atletického víceboje. Čekal
je sprint na 50 metrů, skok do dálky, hod
míčkem (granátem), trojskok (snožmo), hod
míčem (obouruč) a závěrečný běh na
100/300/500 metrů (dle věku).
Děti byly rozdělené dle věku a pohlaví na:
předškolní, 1.-2. třída, 3.-4. třída, 5.-6. třída a

7.-9. třída. Nejsilněji obsazené byly kategorie
předškolních a mladších školních dětí,
s rostoucím věkem dětí ubývalo. Kromě
benešovských dětí potěšila účast velice
šikovných dětí z Dětského domova v Semilech.
Dětské sportovní odpoledne se konalo už
počtvrté, na některých dětech byly znát
zkušenosti z předchozích let nebo dobrá
atletická průprava ze školy (především té
benešovské), všichni si to ale užili, a to včetně
rodičů a diváků.
Z vítězů jednotlivých kategorií jmenujme např.
Viktorku Reichlovou, Emu Frenclovou, Kubu
Reichla, Milana Bártu, Aničku Mifkovou, Janu
Dekastellovou.

Všechny děti dostaly věcné ceny, pro všechny
přítomné bylo připravené občerstvení. Nezbývá
tedy, než poděkovat za účast a skvělé výkony,
pořadatelům za pomoc a těšíme se na

shledanou při dalších akcích TJ Benešov,
například v sobotu 1. října při Benešovské
osmičce!
Jiří Lukeš, TJ Benešov

Zprávy ze školy
273 cm, 15,38 m. 4. místo: Ema Frenclová
(2. roč.) – 8,94 s, 331 cm, 16,48 m. Tyto dvě
závodnice postoupily do krajského kola.
5. místo: Jakub Reichl (3. roč.) – 8,25 s,
363 cm, 33,13 cm. 7. místo: Adam Pavluk
(1. roč.) – 9,67 s, 279 cm, 21,61 cm.

TŘETÍ MÍSTO DĚTÍ MŠ
(Sportovní den Semily, 26. 5., SC Semily)
Devítičlenné družstvo převážně předškoláků
a pětiletých dětí se zúčastnilo tradičního
Sportovního dne v Semilech, kde se soutěží
v hodu do dálky, v koulení míče a zdolávání
překážkové dráhy. K zisku bronzové medaile
blahopřejeme
D. Čonkovi,
L. Dohnalové,
D. Havrdovi,
V. Kučerové,
K. Litenové,
F. Prantnerovi, M. Tomáškovi, K. Vyskočilové
a M. Wittmayerovi, děkujeme učitelkám MŠ
R. Pikorové a J. Heřmanové za jejich přípravu.

Krajské kolo (15. 6., Stadion Ludvíka Daňka
Turnov): Rozálie Reichlová (1. roč., 3. místo) –
9,75 s, 279 cm, 16,09 m (3. místo), Ema
Frenclová (2. roč., 8. místo) – 8,90 s, 321 cm,
13,46 m. Oběma dívkám blahopřejeme.

Okrsek (3. 6., ZŠ I. O. Semily): 1. místo:
(1. roč.) Rozálie Reichlová, běh na 50 m - 9,1 s,
dálka – 272 cm, míček – 18 m, Ema Frenclová
– 2. roč. (8,8 s, 355 cm, 16 m); 2. místo: Jakub
Reichl – 3. roč. (8,9 s, 343 cm, 29,5 m),
3. místo (1. roč.): Adam Pavluk (9,6 s, 272 cm,
18 m). Tito žáci postoupili do okresního kola.

Na krajském kole byli vyhlášeni vítězové
v soutěži třídních průměrů o Pohár hejtmana
Libereckého kraje. Zavládlo však zklamání, že
se nám letos nepodařilo utrhnout žádnou
medaili, ačkoli výsledky některých ročníků
byly výborné. Bohužel, organizační chybou
pořadatele, jenž nezařadil naše výsledky –
ačkoli jsme je poslali včas – do celkového
vyhodnocení, jsme přišli o slávu na stupních
vítězů. Zástupcům tříd blahopřál A. S. Helcelet.

Okres (8. 6., Stadion Ludvíka Daňka Turnov):
4. místo: Rozálie Reichlová (1. roč.) – 9,48 s,

Jakmile nám došly výsledky, upozornili jsme
na to, že vůbec nefigurujeme v seznamech.

LEHKOATLETICKÝ TROJBOJ
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Pořadatel se nám omluvil, dostaneme
dodatečně Poháry hejtmana i 1500 Kč na
sportovní náčiní. Bilance: 1. ročník – 2. místo
z 25 tříd Libereckého kraje, 2. ročník – 1. místo
z 26. tříd LK, 3. ročník – 1. místo z 28 tříd LK.
Blahopřejeme dětem a děkujeme Mgr.
J. Lampové a Ing. M. Maturovi za vzornou
přípravu dětí.

Následovalo předání upomínkových knih
(Malý princ) osmi žákům 5. ročníku, kteří po
prázdninách nastoupí na 2. stupeň do jiných
škol (2 na GIO Semily, 2 na ZŠ I. Olbrachta a
4 do Krakonošovy ZŠ Loukov).
Na tanečním vystoupení dětí ZŠ bylo znát, že
se pohybová kultura dětí výrazně zvýšila. Inu,
mnohé přece jen tančí nějaký ten rok
a systematická práce paní Mgr. I. Kulichové je
znát. Cvičení všech osmatřiceti žáků potvrdilo,
že si bez něj už akademii neumíme představit
a že toho děti v TV zvládají opravdu hodně, za
což patří poděkování pí uč. Mgr. J. Lampové.

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
(vyhodnocení soutěže 27. 6., jídelna školy)
Naše děti získaly v okresním kole výtvarné
soutěže „Požární ochrana očima dětí“ šest
medailí: V kategorii M1 (mladší děti MŠ)
Adéla Lukešová stříbrnou, Karolína Litenová
bronzovou a v kategorii M2 (předškoláci) Filip
Prantner stříbrnou. V kategorii ZŠ 1 (mladší
školní děti) obsadil Vítězslav Mičulka (2. roč.)
2. místo, Eliška Housová (1. roč.) byla třetí. Na
stříbrnou medaili dosáhl v kategorii ZŠ 2 Patrik
Liďák. Oceněné děti pak měly velkou radost
z pohárů a pěkných zarámovaných diplomů.
Eliška Housová obsadila v krajském kole
3. místo.

Ve čtvrtek 23. června jsme se představili v aule
Gymnázia I. Olbrachta v Semilech 264 žákům
ZŠ I. Olbrachta a ZŠ Dr. Fr. L. Riegra. Děti
zvládly hru se zpěvy Zlatovláska a operku
Karkulka na výbornou. Dokázaly udržet
pozornost dětských diváků. Sklidily zasloužený
obdiv a pochvaly od učitelů, ale také dětí –
za zpěv i předvedené výkony.
Přestože dobře hráli a zpívali všichni, zaslouží
si zvláštní pochvalu Zdeňka Janatová (4. roč.),
Karel Janata a Patrik Liďák (5. roč.), Jakub
Mičulka (2. r.), Jakub Reichl, Martin Bárta
a Terezka Mašková (všichni 3. r.).

Blahopřejeme a děkujeme paním učitelkám,
které je připravovaly (MŠ – Radmila Pikorová
a Jitka Heřmanová, ZŠ – Jana Zajícová). Hasiči
pro nás měli připravené v Podolí opékání vuřtů
s programem, ale pro špatné počasí přišli 27. 6.
do školní jídelny. Děkujeme.

Články ve Školním časopise
(červen 2016)
Zprávu O exkurzi na hrad Kost (24. 6.) najdete
na webových stránkách školy. Časopis je
umístěn na stránkách obce (odkaz Škola).
Nechybí tu ani organizační záležitosti.

OHLÉDNUTÍ ZA AKADEMIÍ (7. 6.) A
DIVADELNÍMI PŘEDSTAVENÍMI (23. 6.)
Akademie byla v letošním roce „úderná“, trvala
zhruba 75 mínut. Nechybělo na ní vystoupení
dětí MŠ (program nacvičily J. Heřmanová,
R. Pikorová) a tradiční odměny dětem, které
odcházejí z MŠ do 1. ročníku (Jindřích Balík –
Jak šli zajíci do školy). Následovalo pěkné
taneční číslo dětí MŠ (vedoucí Mgr. Ilja
Kulichová) a pak vystoupení pěveckého sboru
složeného ze všech přítomných 38 žáků ZŠ.
Děti potěšily posluchače výrazným zpěvem
(Ulekaná Nána, Já ti prstýnek dám – z filmu
Zlatovláska, Hymna EU, nacvičil J. Vávra).
Benešovské noviny

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem kolegyním a kolegům za práci,
kterou pro naši školu odvedli v uplynulém
školním roce. Snažili jsme se všichni, seč nám
síly stačily.
Udrželi jsme pozice ve sportu (4 medaile
z kraje, 4 z okrsku a okresu – lehkoatletický
trojboj ZŠ, bronz MŠ na Sportovním dni
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v Semilech), olympijském víceboji, divadle
(o vlas nám unikl postup do krajského kola),
výtvarné výchově (7 medailí ze soutěže Požární
ochrana očima dětí – MŠ a ZŠ), nově jsme
získali stříbrné pásmo na přehlídce sborů v
Jablonci nad Nisou, veřejnost oceňuje akademii
a taneční kroužky. Dvě žákyně vykonaly
úspěšně zkoušky na osmileté gymnázium.
Zapojujeme se do života obce (Vítání občánků,
Rozsvícení vánočního stromku, besídky MŠ,
akademie).

vyučování, což je pro nás velmi náročné.
Ve svém věku si dokážu vážit dobré práce
a ocenit ji. Dobrým slovem, nějakým článkem,
ale i jinak. Nelze zapomenout také na
pracovnice školní jídelny a provozu, Obecní
úřad Benešov u Semil a zastupitelstvo. Vážíme
si rovněž pomoci rodičů v oblasti sportu
i kultury. O prázdninách budeme pokračovat ve
vylepšování interiérů naší školy rekonstrukcí
WC a dalšími drobnými úpravami. Přeji dětem
a všem, kteří se o ně starají a pomáhají nám,
hezké prázdniny a pohodové dovolené.

Tréninky, náročné zkoušky a organizační
příprava často probíhají po skončení

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ

Rozhovor
Rozhovor s Jardou Novákem,
vedoucím dětského tábora Krčkovice
1. Tábor Krčkovice funguje bez ustání bez
tři roku 60 let a ty jsi jeho součástí přes
čtvrt století, což jsou už velká čísla na
dnešní dobu. Na začátku formoval tábor
tebe, teď držíš pevně taktovku v rukou za
ty. Jak to vše začalo?
Leden roku 1986 – Sportovní ples v Benešově
u Semil. Seznámení se s Lenkou (Hlouškovou),
která byla pravidelnou účastnicí tábora. Rok
1987 – občasné návštěvy na kole, mezi prací
výpravčího ve mně probudily vrozenou
hravost. A tak jsem se hned zapojil do dění
v táboře. Rok 1988 – začíná práce vedoucího
na plný úvazek (14 dní). Až na jednu výjimku
jezdím na tábor dodnes.

3. Pod tvým vedením se vystřídalo spoustu
dětí a vedoucích, vidíš už své další
nástupce?
V současné době mám stále vedoucí, ať už na
celý tábor, nebo alespoň na týden: Hanka
Lampová, Eliška Kahudová, Bára Pokorná,
Lucie Králová, Andrea Králová, Verča
Slavíková, Honza Martinec, Tomáš Pokorný,
Honza Klikar a doktor Jiří Spíšek.

2. Vedení tábora je velká zodpovědnost, ale
také organizačně náročná záležitost, kdy
začínáš s jeho přípravou?
První schůzku se stálými vedoucími proběhne
o Vánocích. Hlavně probereme účast vedoucích
a praktikantu na dalším táboře. První příprava
celotáborové hry – nosné téma. Příprava
pokračuje během zimy a hlavně jara (hry přímo
v terénu, údržba a příprava tábořiště ...).

Benešovské noviny

Směřuje-li tvá otázka na to, kdo mne vystřídá,
odpověď zní: Nevím.
4. Cestování bylo vždy tvým koníčkem,
zcestoval jsi už toho dost, kde se ti nejvíce
líbilo a kam by ses rád vrátil a podíval?
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Nejraději mám hory. Rád se vrátím do Pyrenejí.

6. No a nakonec železnice, tvoje zaměstnání
a koníček, jak je to s její budoucností?

5. Fotbal patří mezi tvé další záliby, nejen
jako pasivní televizní fanda, ale jako
aktivní neregistrovaný hráč. Co tě na
fotbale nejvíce baví?

Práce výpravčího mě stále baví, ale železnice
není můj koníček. Na podrobnější rozbor se
obrať na tiskového mluvčí SŽDC.

Vlastní hra, spolupráce s ostatními hráči,
nahrávky, kličky, góly a pohyb.

Děkuji za rozhovor a přeji spoustu zdraví a
trpělivosti.
Vláďa Plecháč

Co nového v přírodě
voda v cisternách a podávána v napáječkách.
Je vhodné u napajedel umístit slanisko, jelikož
zvěř potřebuje doplnit nejen vodu, ale
i minerály.

Letní měsíce jsou obdobím, kdy můžeme vidět
více zvířat u vodních zdrojů, jako jsou
prameniště, potoky, řeky, rybníky apod.
Voda je důležitá jak na uhašení žízně, tak ke
koupání a k výchově mláďat. Savci potřebují
dostatek vody na tvorbu mléka pro mladé, ptáci
nosí vodu ptáčatům v zobáku nebo ve voleti.
Tak jako dáváme v zimě krmítka pro ptáčky,
tak bychom měli dávat v létě napáječky
a koupátka, které budou ptactvem hojně
navštěvovaná, jakmile si na ně zvykne.

Bez vody se neobejde ani hmyz, který
potřebuje vodu k nakladení vajíček jako
například vážky, vodoměrky, jepice, ovádi
apod. Včely potřebují vodu ke správnému
vývoji mladé generace a úpravě medu, nanosí
ho do úlu několik litrů. Pokud víte o nějakém
prameništi, které je zanesené blátem, listím,
větvemi, které nedovolují zvěři napití, tak ho
prosím vyčistěte, anebo mě kontaktuje.

V naši podhorské oblasti máme dostatek
přírodních napajedel, která jsou zvěří
upřednostňována před umělými. V rovinatých
oblastech, kde byly vytvořeny meliorační
kanály a odvodnění, musí být zvěři dovážena

Benešovské noviny

Za KŽP a MS Václav Špiroch (komise
životního prostředí a myslivecký spolek)
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Zprávy KČT
účastníků chutným pokrmem v dostatečném
množství. Poděkování patří i panu Pavlu
Farskému za přepravu našich zavazadel do
tábora a zpět.

Krátké ohlédnutí za cykloKrčkovicemi
V letošním roce, tak jako loni, se podařilo
celkem dobře naplnit danou kapacitu stanového
tábora v Krčkovicích v první červnový víkend.
Obavy z nepříznivého počasí se naštěstí
nevyplnily a naopak nám přálo.

Věřím, že i v příštím roce bude tato akce
neméně zdařilá co do počtu i úspěšnosti!
Honza Hubař, KČT Benešov

Tradiční páteční večerní stezka odvahy pro
nejmenší (na jejich žádost), splnila své
očekávání a slíbili jsme si, že příští rok, za
nočního šera, prozkoumáme další tajuplná
místa okolí Krčkovic.
Cyklovýlety v průběhu konání našly své cíle ke
spokojenosti jejich účastníků, jak to alespoň
večer při kytaře u táboráku říkali. Také
kuchyně v režii Jarušky Suchardové
s pomocníky dokázala naplnit žaludky všech

z kopce přijíždí Avie s kolotočem ze
Škodějova. Náves se rázem proměnila
v mraveniště. Tu se tahaly kabely, tu zase
padaly klíče ze žebříku, a tady se kope díra pro
ohniště. Blíží se večer, ladí kytara a v očích
nám poskakují plamínky ohně, od kterého už
voní buřty. Hlavně na nic nezapomenout.

Dětský den 28.5. 2016 od 14h.
Tak zněl plakát, pozvánky a lístečky do škol,
kterých jsme rozdaly přes 200 ks. Nechtěli
jsme nic ponechat náhodě, a tak už na začátku
května začali děvčata s výrobou růží. Byla to
spousta povolení, nákupů a telefonátu, to ví
každý, kdo něco pořádal.

A je tu sobota odpoledne, vše je odzkoušeno
a můžeme začít. Krátké uvítání a hurá do
střelnice, na houpačky a kolotoč.

V pátek dopoledne už stojí na návsi střelnice.
Odpoledne už ke kopci blafá traktor plně
naložený houpačkami z Rybnic a od školy
Benešovské noviny
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Rozdáváme první lístečky na buřt a limču,
a děti plní soutěže o lístečky na atrakce.
Střelnice už vydala první benešovské krepové
růže, náramky a bonbony, elektromotor od
kolotoče už je také pěkně zahřátý a houpačky
klidně povrzávají. Od ohně voní kýta, limonáda
i piva je dost, jen zmrzlina už došla. Rodiče
pokukují spokojeně od stolu a v klidu se
občerstvují, i na ně dojde řada a budou si moci
na kolotoči, ve střelnici a na houpačkách
zavzpomínat na dětství. Mraky se blíží a
s obavami začínáme pomalu uklízet. Tak za
někdy příště.
Poděkováni patří: MPS Semily, obecnímu
úřadu a panu Hudskému za dopravu, hasičům
z Rybnic a Škodějova, Sokolu Chuchelna za
zapůjčení atrakcí, všem pořadatelům a hlavně
všem zúčastněným.
Video: www.youtube.com/watch?v=bM9nOqiJGIU
Foto: www.kctbenesovusemil.cz

Vladimír Plecháč, KČT Benešov

TJ Sokol
TJ Sokol Benešov u Semil
ve spolupráci s Obecním úřadem v Benešově u Semil pořádá

Pouťové oslavy s hudbou a tancem a
Vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana Husa
Pouťové oslavy a vzpomínkový akt se uskuteční
v sobotu 9. července 2016 od 16.00 hod. u pomníku mistra Jana Husa
Program:
1) od 16.00 hod. u pomníku mistra Jana Husa u hřbitova v Benešově u Semil krátké vzpomínkové
vystoupení farářky paní Lady Kocourkové s hudbou v podání kapely „Semilská 11“
2) od 17.00 hod. k tanci a poslechu hraje „Semilská 11“ v divadelní sále restaurace „Slunce“
v hořením Benešově u Semil při příležitosti konání tradiční pouti v Benešově u Semil.
Srdečně zveme všechny spoluobčany, příznivce dechové hudby, pěkných písniček a tance

Benešovské noviny
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TJ Sokol Benešov u Semil
pořádá 18. ročník

Pouťového turnaje v minikopané
Datum konání:

sobota 23. července 2016

Místo konání:

sportovní areál Sokola Benešov v hořením Benešově - travnaté hřiště

Zahájení:

8.30 – 9.00 hod. losování, v 9.00 hod. zahájení turnaje

Startovné:

300,-Kč za celé družstvo – bude použito na ceny a občerstvení

Pořadatelé:

Ing. Jan Martinec tel. 705 228 042, Josef Hádek 481/621847

Přihlášky:

písemně se zaplacením startovného a soupiskou hráčů včetně označení kapitána
družstva. Nejpozději do středy 15.7.2015 u kteréhokoliv uvedeného pořadatele.

Předpis:

hraje se podle pravidel malé kopané, počet hráčů je 4 v poli a 1 brankář
Na sportovní zápolení se těší
pořadatelé ze Sokola Benešov u Semil

Kalendář akcí – červenec, srpen, září 2016
1. - 5. červenec 2016
2. - 16. červenec 2016
9. červenec 2016
7. - 10. červenec 2016
23. červenec 2016
29. červenec 2016
srpen 2016
31. červenec 2016
13. (20.) srpen 2016
19. - 27. srpen 2016
21. srpen 2016
26. srpen 2016
27. srpen 2016
10. září 2016
10. září 2016

Benešovské noviny

Pánský cyklo zájezd na Jižní
Moravu a Záhorie
Dětský tábor Krčkovice
Pietní akt u pomníku Mistra
J.Husa a Poutní posezení
Cyklovýlet nejen ženy
Turnaj v malé kopané
Posezení u táboráku
Turnaj v malém vodním pólu
Běh na Benešov - Zlaté návrší
Zábavný výlet c CK Bambuča do
Českého ráje
Cykloturistický zájezd do
zahraničí
Extraliga ČR v požárním sportu
Posezení u táboráku
Rozloučení s prázdninami
Jen počkej vlku!
Posezení u táboráku
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Jižní Morava

KČT

Krčkovice

TJ

Restaurace Slunce

Sokol

Zájezd
hřiště
Choboteň
Hádkovi
sportovní areál, region

KČT
Sokol
KČT
Sokol
TJ, Sokol

Český ráj

KČT (Bambuča)

Zájezd

KČT

areál SDH v Podolí
Choboteň
areál SDH v Podolí
region
Choboteň

SDH
KČT
SDH
KČT (Bambuča)
KČT
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Pozvánky od hasičů

Extraliga Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku
neděle 21.8.2015 od 9:30,
Hasičský areál Podolí
soutěž v požárním útoku Extraligy HVP
Budou zde k vidění nejlepší týmy z celé ČR.
K sobotnímu večeru 20.8.2015 bude v areálu Podolí připravena zábava a bohaté občerstvení po celou
dobu akce
Přijďte se pobavit a také podpořit domácí družstva. Těšíme se na Vaši návštěvu.
SDH Benešov u Semil
https://www.facebook.com/events/1136280566387451/

Poslední víkend v srpnu se koná 2. ročník

Vaříme v kotlíku – souboj týmů
Sledujte naše stránky, kde se během července objeví další informace.
Již nyní přijímáme přihlášky na tel. 777 631 915 nebo na emailové adrese slavikova23@seznam.cz.
Počet míst omezen!
Přijďte se k nám rozloučit s létem, těšíme se na Vaše kulinářské umění ale i na diváckou podporu.

Benešovské noviny
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Vláďovy tipy
Grilované banány s citronem a limetkou
Suroviny: 4 banány, trocha oleje na potření grilovací mřížky, 1 lžíce
rumu, šťáva z jednoho citronu, 1 lžíce citronové kůry na jemné
nudličky (bio), 1 lžíce limetkové kůry na jemné nudličky (bio), 1–2
lžíce třtinového cukru, špetka skořice
Příprava: V misce promícháme citronovou a limetkovou kůru z bio
citrusů s citronovou šťávou a cukrem. Banány omyjeme, osušíme a
podélně i se slupkou rozkrojíme a dužinu potřeme rumem. Položíme
je na rozpálenou mřížku grilu potřenou olejem řezem dolů, opečeme
a po chvíli otočíme. Dužinu potřeme připravenou směsí z citrusů a
ještě pár minut grilujeme. Podáváme zakapané zbylou šťávou a
poprášené skořicí.

Jahodové lassi
Lassi je indický nápoj, který připomíná mléčný ovocný koktejl. Spotřebovat do něj můžete jakékoli
čerstvé ovoce, které se snadno rozmixuje. Aby osvěžilo, přidejte do směsi pár kostek ledu – ovšem jen
pokud máte jistotu, že s tím bude souhlasit návod k vašemu mixéru. Nejznámější lassi je mangové,
oblíbené v mnoha indických restauracích. Vzhledem k nedostatku dobře vyzrálého, čerstvého manga v
našich obchodech se raději zaměřte na jiné ochucení.
Suroviny na 1 sklenku: 100 g jahod, 100 g bílého jogurtu (nízkotučného, pokud počítáte kalorie), 1
lžíce medu, šťáva z 1/8 citronu, případně méně podle chuti ovoce
Příprava: Do mixéru vložte očištěné ovoce a jogurt, ochuťte medem a citronem. Přilijte 100 ml
studené vody a vhoďte 3 kostky ledu. Rozmixujte dohladka a ihned podávejte.

Sedm pravidel pro přípravu dokonalého salátu s jednoduchou zálivkou
1. Mladší salát je lepší, jemnější a delikátnější, než starší, přerostlý, žvýkací. Začněte už v obchodě
správným výběrem.
2. Jsou tři druhy salátových listů: hořké (čekanka, roketa), křupavé (ledový salát) a výplňové – ty
nejsou ani nahořklé, ani křupavé, dodávají objem a oživují strukturu. Jsou to například mladé
špenátové listy, polníček či hlávkový salát. Dobrý salátový mix využívá všech tří druhů. Ti nejlepší
šéfkuchaři si potrpí na to, že si takový salátový mix sestavují sami; vezměte si tuhle inspiraci od
nich. Název pro směs salátových listů je – v angličtině – mesclun salad; je tedy zcela zbytečné
přidávat k ní slova „míchaný“, „směs“ a podobné. Když to najdete na jídelním lístků, bod pro vás a
důvod pro malé pousmání.
3. Salátové listy netrhejte, ale krájejte, přestože jste jistě mnohokrát viděli opak. Při trhání totiž
musíte listy přidržet a tedy i zmáčknout, čímž jim způsobíte něco jako modřiny – časem v těchto
Benešovské noviny
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místech začnou měknout a nehezky vadnout. Namísto toho tedy sáhněte po ostrém noži a
nakrájejte listy na velikost, jakou pro svou salátovou kreaci potřebujete.
4. Salátové listy neomývejte přímo pod tekoucí vodou z kohoutku. Tlak vody má dost velkou sílu
na to, aby stejně jako v předchozím případě pohmoždil listy salátu. Napusťte si dřez do poloviny
úplně studenou vodou, listy do něj vhoďte a nechte je pět minut odmočit. Pokud byly špinavé,
hlína a jiné nečistoty z nich lépe opadají, a pokud byly zcela čisté, aspoň tímto způsobem
zkřehnou. Špinavé salátové listy budou potřebovat, abyste toto odmočení ještě jednou nebo dvakrát
zopakovali v nové, čisté vodě. Dokud najdete zrnka špíny na dně dřezu, namáčejte dál.
5. Pokud do této vodní lázně přidáte pár kostek ledu, zvlášť pokud listy nejsou tak křehké a křupavé,
jak byste si představovali, anebo pokud už dokonce vykazují známky zavadnutí, vrátíte listům
ztracenou tekutinu a přidáte jim trochu na křehkosti.
6. Aby olejová zálivka dobře a rovnoměrně pokryla salátové listy, potřebujete je mít dokonale
suché – jak je totiž známo, voda a olej se odpuzují. Rozložení umytých listů na utěrku a šetrné
osušení druhou utěrkou svrchu není příliš účinné, naopak tím salátu opět způsobíte modřiny.
Skvěle pro tyto účely funguje malá salátová plastová odstředivka. Jestli jste salátoví maniaci,
rozhodně do ní pár korun investujte. Budete ji používat celé léto.
7. Umyté a osušené salátové listy skladujte v čisté plastové krabici v lednici. Na její dno nejprve
rozložte pár vlhkých papírových utěrek – vyždímaných! – a salát posléze opět zakryjte vrstvou
vlhkých utěrek. Krabici nezavírejte ani nepřekrývejte fólií, salát musí dýchat. Uložte do chladu, ale
ne na dlouho. Jeden nebo dva dny jsou maximum. Pokud je to potřeba, občas zvlhčete horní vrstvu
utěrek, v lednici mají sklon velmi rychle vysychat a potom dobře neochrání vaše pečlivě
připravené listy.

Vychází v nákladu 350 výtisků,
Uzávěrka dalšího čísla bude 31. srpna 2016, e-mail: lukes@benesovusemil.cz.
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz.
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