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V tomto čísle BN najdete:
Reportáţ
Odpověď rady
Vyjádření starosty
Kulturní pozvánky
Minirozhovor
Benešovský duatlon
Úklid Benešova
Příští číslo BN vyjde
30. června 2010
***
Uzávěrka
21. června 2010
Benešovské noviny

27. dubna 2010

(aneb Krkonošská pohádka o tom, jak sportovní duch
zvítězil na horách)
Vlastně to začal při odjezdu Jirka: Tak si představte, ţe letos
v Jizerkách na padesátce to borec ujel celý soupaţ a byl
třetí!
Sobota 6. 3. 2010, 8.35 hodin, Špindlerův Mlýn, - 13 stupňů
Celsia, start tradičního lyţařského hřebenového závodu a
druţstvo Tělovýchovy Benešov u Semil po zralé úvaze vyráţí
na „veteránskou“ 50 km trasu volnou technikou.
Celý tým pěti závodníků ve výborném tempu, jako jeden
muţ, zvládá úvodní převýšení 700 m na 15 km. První
občerstvovací stanice je projeta jen přibrzděním k vyřízení
nezbytné kontroly pětice. Lyţe sviští, kilometry se míhají,
slunce svítí, pohoda aţ náhle …
Pokračování na str. 2
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Patrně zde se do toho vloţil skutečný Pán hor. Vyzkoušet nás, kdyţ jsme dobrý, jestli dokáţeme
být ještě lepší. Asi na 18. km se mi v prudkém sjezdu připletla do cesty zmrzlá bariéra, pink,
běţný pád, sbírám se ze sněhu, vedle leţí jedna lyţe. A jejej. Špička boty utrpěla tříštivou
frakturu. Vylomila se hrazdička! Botu nelze zapnout do vázání. Závodní Salomon. Zlomilo se
nezlomitelné. To je konec, je po závodě. S tímhle se tak procházkou vydat zpět a ostatní si
můţou projet výletně trasu, protoţe boduje v cíli jen celé druţstvo, jinak vypadne z pořadí.
Závada je neopravitelná. Zklamaně dobíhám dolů. Svahem míjím nešťastníky s polámanými
lyţemi, jeden dokonce mává podivně srolovanou běţkou do vývrtky s roztřepenými okraji. To mi
rozředilo vlastní rozpaky. Sil mám dost, vzdát se rozhodně nechci. Bláznivá a namáhavá výzva.
Zkusím to. Největší stoupání máme za sebou, z kopce to pojede, po rovině píchnu hůlkama a do
kopce poběţím, lyţe v rukou. Uvidíme, nějak to dopadne. Vůbec to nešlo snadno, srdce v krku a
kluci se vzdalují. Lyţe vypadává, pořád se zastavovat, shýbat, nandavat, sundavat, tempo se
trhá. Asi po 4 km na mě čekají ostatní pod sjezdem v zatáčce. Kdyţ jsem přistál u jejich nohou
stylem tygr a zchladil čelo sněhem, zavelel vedoucí - Jirka je čas střídat. Měníme botu s lyţí, s
tím, ţe jednonohý styl pojede chvíli on. Já opět bruslím a připadá mi to jako odpočinek. Jirka
Lukeš asi nějak lépe zvládl neobvyklou techniku, ve skutečnosti převládla ohromná kondice,
zkušenost, vytrvalost. Dominovala technika SOUPAŢ, sekundovali jsme tomu výkonu, pochvalně
se povzbuzovali. A tak se stalo, ţe dojel na otáčku na 25. km a pak i mimochodem do cíle! Vivat
! Bylo to neuvěřitelný, kaţdý jen obdivně oceňoval to ohromné úsilí, kdybychom střídali, nikdo z
nás by uţ neudrţel rychlost na tak velké vzdálenosti. Co na tom, ţe neovladatelná lyţe ještě
zapříčinila pád při sjezdu na Hromovce a zlomeninu hole. Vyplatilo se, dojeli jsme všichni.
Benešovská reprezentace podle věku: Jiří Lukeš, Jiří Hloušek, Vladimír Martinec, Zdeněk Kučera,
Vladimír Zikmund obsadila 12. místo z 25 druţstev!
Vzdávám hold druţstvu, i přes nepříznivou okolnost defektu nikdo neklesl, naopak se probudil
Duch kolektivu a pravý sportovní zápal. Vzdávám hold obrovskému nasazení Jirky Lukeše, i kdyţ
si neobvyklých téměř 30 km stylem soupaţ moţná přivolal, zvládl to skvěle. Díky němu jsem
čestně a společně s ostatními dorazil do cíle.
Vzdávám hold všem organizátorům ale i všem lidem jednoty sportu, ţe v dnešní době pracují pro
tělovýchovu a umoţňují nám zaţít pravé dobrodruţství. Poděkování patří milujícím manţelkám.
Díky i tentokrát Krakonošovi za trpělivost.
Proţil a zapsal MUDr. Zdeněk Kučera

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
A ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ
30. dubna

Tradiční pálení čarodějnic
v areálu SDH v Podolí
8. května Benešovský duatlon
22. května Okresní hra Plamen
22. května Suffering Souls
v restauraci Slunce
28. – 29. 5. Volby do Poslanecké sněmovny
29. května Dětský den
3. - 6. června Cyklovíkend Krčkovice
13. června Král Krkonoš
červen
Country posezení
červen
Tajný výlet rodičů s dětmi
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Jarmila Kučerová
Gizela Suchardová
Květoslava Nosková

2

4. 5. 70 let
13. 5. 84 let
4. 6. 87 let

Jaroslav Pilař

10. 6. 88 let

Marie Beránková

15. 6. 87 let

Věra Hubařová

15. 6. 85 let

Vladimír Šmíd

20. 6. 82 let
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nejen panu Miroslavu Matěchovi
V posledním vydání Benešovských novin (tj. v čísle 3), jsem byla nařčena panem
Miroslavem Matěchou, ţe jsem ho označila za prospěcháře. Pokud si zpětně přečtete
anketu se zastupiteli o tom, co přejí naší obci do nového roku, marně budete v mém přání
hledat jeho jméno. Nikoho jsem totiţ nejmenovala, jen jsem poukázala na to, ţe někteří
občané sobecky prosazují své zájmy.
Mám ráda román Saturnin Zdeňka Jirotky. Teta Kateřina v něm stále pouţívá rčení. Jedno je
zde na místě - Potrefená husa nejvíc…
Pan Matěcha mne jiţ v minulosti napadl, sice jen slovně, ale ve svém pamfletu tenkrát tvrdil,
ţe tím, ţe pracuji jako ředitelka a zároveň v RADĚ OÚ, se dostávám do střetu zájmů. Nevím
jakých a čí… Po celé období, kdy jsem vykonávala obě funkce současně, byla v mém
zájmu pouze kvalita vzdělání našich ţáků. Přála jsem si také, aby se jim líbilo nejen ve škole
základní, ale i ve škole mateřské. Plat pedagogů je vyplácen Krajským úřadem v Liberci,
nikoliv OÚ v Benešově. Pokud se jednalo o rozpočtu školy v radě nebo zastupitelstvu, jedná
se o financování základního provozu: topení, osvětlení, opravy, papírenské zboţí, úklidové
prostředky, telefon, internet, účetnictví… Bez těchto poloţek nemůţe ţádná škola existovat.
Kaţdý rok máme audit na hospodaření. Byla zde kontrola z KÚ Liberec a rovněţ mne
chválila, vše bylo v pořádku.
V letošním školním roce končí má funkce ředitelky školy, poţádala jsem o důchod.
Pokud bude zapotřebí, ráda ve škole pomohu a v případě nemoci přijdu suplovat. V naší
škole jsem působila 12 let. V dubnu se bude konat konkurz na nového ředitele/ku. Přála
bych si, aby vše proběhlo k vzájemné spokojenosti rodičů, ţáků a všech zaměstnanců.
Chtěla bych jim zde poděkovat za spolupráci a osobní vztahy.
Na podzim proběhnou nové volby do OZ, jiţ nebude ţádný střet zájmů pane Matěcho!!!
Děkuji vám za čas, který jste věnovali tomuto článku.
Mgr. Anna Morávková

„Návrh na změnu počtu zastupitelů“.
Váţení čtenáři, autor tohoto článku Vás nepřesně informoval o odměnách zastupitelů, a
proto Vám podáváme toto vysvětlení: Výši odměny za výkon funkce stanoví podrobně
Nařízení vlády č. 20/2009 Sb, dále jen Nařízení. Odměny uvedené v tomto nařízení jsou
hrubá mzda, která podléhá zdanění. V únoru 2009 schválilo zastupitelstvo navýšení
stávajících odměn zastupitelů z 50% na 75% moţné odměny. Například základní měsíční
odměna dle tohoto nařízení se pro zastupitele po zdanění dostala na částku 273,- Kč
měsíčně. Měsíční odměna člena rady je po zdanění 1 277,- Kč měsíčně, v případě, ţe
zastává navíc ještě funkci předsedy výboru, je vyšší o 183,- Kč. Jednání rady je kaţdý
druhý týden, zastupitelstvo se schází minimálně 6x za rok. Jaká částka připadne členovi
zastupitelstva nebo rady na jedno zasedání je tak snadno odvoditelná (u řadového člena
je odměna 546,- Kč). Nejedná se v ţádném případě o částky uváděné v článku, cca 2 000
Kč za zasedání na jednoho zastupitele.
Odměňování je kontrolováno auditorem z Krajského úřadu Liberec (v kaţdém
kalendářním roce dvakrát) a v letošním roce se odměňováním zabýval v měsíci březnu
kontrolní výbor zastupitelstva a i tento výbor neshledal ţádné porušení nařízení.
Výše odměn pro rok 2010 je ve stejné výši jako v roce 2009.

Benešovské noviny
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„Návrh na změnu počtu zastupitelů“.
Benešovské noviny v únoru 2010 otiskly článek, ve kterém navrhuje pan Miroslav Matěcha
pro příští volební období méně početné zastupitelstvo a zrušení rady. Pan Miroslav Matěcha
jako důvody uvádí – zastupitelé schválí, co rada připraví, rozhodování je těţkopádné a
kabinetní, zastupitelé nediskutují k problému, jejich odměna je neadekvátní.
K těmto uvedeným důvodům Vám podávám toto vysvětlení:
1. Odměny: Co se týče odměn, vyjádření rady najdete v jiném článku.
2. Hlasování: zastupitelé dostávají podklady k jednotlivým projednávaným bodům v písemné
nebo elektronické formě domů, mohou se na jednání s předstihem připravit a na
zastupitelstvu se v diskusi k jednotlivým bodům vyjádřit. Jednání rady se zúčastňují i další
zastupitelé, kteří nejsou členy rady. Tito mají moţnost se ke všem projednávaným bodům
vyjádřit. Rada k jejich návrhům vţdy přihlíţí. Rozhodování na zastupitelstvu můţe působit
těţkopádně, coţ však svědčí o tom, ţe zastupitelstvo skutečně rozhoduje a ţe rozhodnutí
nejsou připravená předem bez přítomnosti a připomínek veřejnosti. Proto se v některých
případech zastupitelstvo, na základě připomínek z řad zastupitelů i veřejnosti, rozhodne
některé body přesunout na další jednání.
3. Velikost zastupitelstva: o velikosti zastupitelstva pro komunální volby rozhoduje stávající
zastupitelstvo nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb. Obec Benešov u Semil, která má
v současné době 862 obyvatel, můţe mít zastupitelstvo nejméně 7 členné a maximálně 15
členné. Pokud má zastupitelstvo méně neţ 15 členů, nemůţe být volena 5 členná rada.
V úvahu tedy přicházejí dvě varianty:
1. zastupitelstvo o 15 členech a 5 členná rada
2. zastupitelstvo minimálně 7 členné a bez rady.
Informuji Vás o změnách, které s sebou jednotlivé varianty přinesou, neboť kaţdá má svá pro
a proti. Při variantě č. 2 se mění i způsob řízení obce.
Zastupitelstvo s 15 členy:
Mezi jednotlivými zastupitelstvy řídí obec pětičlenná rada. Na jednání rady má přístup
kaţdý zastupitel (můţe se zúčastnit diskuse, pouze nemůţe hlasovat).
Při jednání zastupitelstva je pro přijetí jeho usnesení nutný souhlas nadpoloviční
většiny zvolených zastupitelů, tedy minimálně 8, stejný počet je třeba i k odvolání či
zvolení starosty (o konkrétním bodu jednání tak rozhoduje více lidí).
Více občanů dostává moţnost být zvoleno.
Voliči mají moţnost výběru z většího mnoţství kandidátů.
K dispozici je 15 členů, vzniká širší spektrum názorů, je více zastupitelů pro zařazení
do výborů a komisí.
Usnášeníschopnost - je třeba minimálně přítomnost 8 členů.
Veřejná jednání zastupitelstva - jsou minimálně jednou za dva měsíce (mezi tím mohou
být neveřejná pracovní bez usnesení). Je zde ale moţnost stanovit si v plánu práce
kratší interval pro veřejná jednání.
Odměny - jejich procentuální výše vţdy záleţí na zastupitelstvu a poloţky za
jednotlivé funkce jsou dány Nařízením vlády č.20/2009 Sb,
Pokračování na str. 5
Benešovské noviny
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Zastupitelstvo s méně než 15 členy:
Není rada - mezi jednotlivými zastupitelstvy řídí obec starosta (v případě jeho
nepřítomnosti místostarosta), který vykonává činnost rady.
Při jednání zastupitelstva je pro přijetí jeho usnesení nutný souhlas nadpoloviční
většiny zvolených zastupitelů, např. při sedmičlenném zastupitelstvu stačí 4 hlasy,
stejný počet je třeba i k odvolání či zvolení starosty (o konkrétním bodu jednání tak
rozhoduje méně lidí).
Méně občanů dostává moţnost být zvoleno.
Voliči mají menší moţnost ve výběru kandidátů.
K dispozici je menší počet členů zastupitelstva pro zařazení do výborů a komisí, dojde
ke kumulaci funkcí.
Usnášeníschopnost – k usnesení je třeba přítomnost minimálně nadpoloviční většiny
zvolených členů podle velikosti zastupitelstva - podstatně menší počet neţ při 15
členném zastupitelstvu.
Veřejná jednání zastupitelstva jsou minimálně jednou za dva měsíce (mezi tím mohou
být neveřejná pracovní bez usnesení). Je zde ale moţnost stanovit si v plánu práce
kratší interval pro veřejná jednání.
Odměny - jejich procentuální výše vţdy záleţí na zastupitelstvu a poloţky za
jednotlivé funkce jsou dány Nařízením vlády č.20/2009 Sb,
Podnět, který zazněl ke stanovení velikosti zastupitelstva, není záleţitost, která se nechá
přejít mlčením. Jedná se především o to, aby se všichni, kdo se chtějí podílet na řízení obce
- spolky, občanská sdruţení, politické strany i jednotliví občané působící v obci, touto otázkou
zodpovědně zabývali a jiţ nyní adresovali své návrhy a připomínky stávajícímu zastupitelstvu.
Po vyhlášení komunálních voleb se o velikosti budoucího zastupitelstva bude jednat na
zastupitelstvu v červnu.
Věřím, ţe k otázce velikosti zastupitelstva dojdou podměty i od Vás občanů.
Dalibor Lampa, starosta obce

Milí spoluobčané,
jelikoţ nám opět začalo jaro a krásné počasí, SDH Benešov u Semil uspořádalo jarní úklid
naší vesnice. V sobotu 10. dubna proběhl svoz ţelezného šrotu. I kdyţ nám v tento den
počasí příliš nepřálo, uskutečnila se i brigáda v areálu Podolí. Proběhl velký úklid a přípravy
na začátek letní sezóny, která začíná v areálu samozřejmě tradičním pálením čarodějnic dne
30. dubna. Tímto Vás všechny srdečně zvu. Je připraven bohatý kulturní program, na kterém
se jiţ řadu měsíců podílí mnoho našich členů. Jako obvykle zde můţete ochutnat
„benešovské sejkory“!
V měsíci květnu začnou opět naše soutěţní druţstva muţů, ţen a samozřejmě dětí
navštěvovat různé hasičské soutěţe. Na 30. května se připravuje hasičská soutěţ dospělých
v našem areálu v Podolí.
Mezi další větší plánované akce našeho spolku je zařazen jarmark v Ţelezném Brodě, který
se uskuteční druhý víkend v červnu a také poslední víkend v měsíci červnu pouť v Semilech.
Na těchto akcích budeme zajišťovat občerstvení. Takţe pokud Vám na čarodějnicích
zachutnají sejkory, máte ještě moţnost přijít do našeho „zeleného stánku“, který jistě
nepřehlédnete.
Na podzimní měsíc, nejspíše začátek října, SDH plánuje návštěvu vinného sklípku.
Podrobné informace o tomto zájezdu ještě upřesníme.
Tímto děkuji všem, kteří se účastní brigád a příprav na těchto akcích.
Přeji krásné a slunečné jaro.
Pavel Bachtík
Benešovské noviny
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SDH BENEŠOV U SEMIL A
DIVADELNÍ SOUBOR JIZERAN

Restaurace SLUNCE

společně pořádají

Vás srdečně zve na ZÁBAVU
se skupinou

v areálu SDH Benešov – Podolí
v pátek 30. dubna 2010 od 19 hodin
PROGRAM:

■ bohatý rej čarodějnic všech věkových skupin ■
■ vystoupení TANEČNÍCH UMĚLECKÝCH SOUBORŮ
včetně světové jedničky – souboru „KVĚTY PERSIE“ ■
■ vystoupí i mezinárodně obdivovaná retrozpěvačka
a tanečnice LULU ORLOWSKA ■
■ soutěţ „O nejkrásnější strašidlo Benešova“ ■
■ vyhodnocení nejlepších souborů a masek ■
■ vystoupení ZROZENÍ ČARODĚJNIC ■
■ ve volném programu DĚTSKÁ DISKOTÉKA ■

22. KVĚTNA 2010 od 20 HODIN
RESTAURACE SLUNCE
BENEŠOV U SEMIL

VELKOLEPÝ OHŇOSTROJ!

Vstupné 50 Kč

Vstupné dobrovolné – Masky zdarma
Občerstvení všeho druhu

Srdečně zvou hasiči a divadelníci!

tentokrát s…
primabalerínou tanečního souboru
„Květy Persie“ Abdul Kul
Pozn. redaktora: rozhovor přeloţil vyhledávač
„Google“
Co pro Vás bylo impulsem k vystupování se
svým
souborem
v Hasičském
areálu
v Podolí?
Hlavně business, nabídku nešlo nekývat,
děvčata nadšená.
Patříte mezi nejlepší tanečnice Arabského
světa. Na co se mohou návštěvníci těšit?
Chceme u Vás „zakroutit“ ty nejlepší skladby,
které koukal bývalý prezident USA Jim Carter i
Váš „slavík“ Karel Gott.

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
ze školních lavic
Co děláme rýčem? Rýsujeme.
Které zvíře má rohy? Čert.
Jak se nazývá mládě kobyly? Kovoběhna.

Co vzkážete nedočkavým divákům?
Aby přijít, na to nezapomenout!
Děkuji za Váš rozhovor a budeme se těšit.

Čím je slunce nebezpečné?
Můţeme dostat úval a úpal.

PS: naše začátky nebyly lehké, je moţno
podívat na Youtube.com - Prilepsko oro.flv

Benešovské noviny

Dne 26. března 2010 proběhlo na
Obecním úřadě vítání nových občánků.
Přivítány byly tyto děti: Jakub Novák,
Radim Lhoták, Matyáš Jína, Viktorie
Reichlová a Martin Tryzna. Přejeme jim
hodně zdraví, ať se jim na světě líbí a
rodičům dělají radost.
-red-
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Po roce jsou do Benešova u Semil opět zváni všichni příznivci jednoho z multisportů duatlonu. Tělovýchovná jednota v sobotu 8. května 2010 pořádá 28. Benešovský duatlon,
od roku 2004 s přívlastkem MTB (resp. terénní).
Duatlonový závod, spočívající v kombinaci dvou odlišných sportovních disciplín, běhu a kola,
je v Benešově pořádán od roku 1991. V následujících letech, kdy se opakovaně pořádaly
dokonce dva závody ročně, byl pevnou součástí regionálního Pojizerského poháru
v duatlonu a triatlonu. Po jeho zániku byl od roku 2005 součástí Poháru Libereckého kraje
v triatlonu. V roce 2009 by závod vyhlášen jako Mistrovství Libereckého kraje v duatlonu
v dospělých kategoriích, rok předtím v mládeţnických.
V průběhu své historie se benešovský závod můţe pochlubit výbornou sportovní úrovní,
kterou zosobňují známé a úspěšné osobnosti tohoto sportu. Mezi účastníky a vítězi
Benešovského duatlonu figurují například Štěpán Chroustovský (medailista z ME v
duatlonu), František Ţilák (vítěz českého poháru Xterra), Pavel Jindra (Mistr ČR a
reprezentant v zimním TT), Petr Vejvoda a Jan Kubíček (oba reprezentanti na MS v terénním
triatlonu na Havaji) a v neposlední řadě vítěz z roku 2009 Leoš Roušavý.
Přes tuto nespornou sportovní úroveň zůstává závod akcí pro širokou sportující veřejnost
s regionu i mimo jeho hranice. Tradičně se na startu setkávají běţci, cyklisté, lyţaři, a
triatlonisté, kteří chtějí absolvovat tuto nevšední a nelehkou kombinaci. Pro začátečníky z řad
muţů a veteránů, kteří si chtějí atmosféru závodu a kombinaci běhu a cyklistiky vyzkoušet, je
vedle hlavního závodu vypsána kategorie příchozích (bez rozdílu věku či pohlaví) na
zkrácených tratích a bez nároku na ceny.
Tratě v Benešově u Semil a v okolí jsou situovány mj. na svahu stejnojmenného vrchu
Benešov (567 m n. m.), přes jehoţ vrchol vede i cyklistická trať. Na účastníky jsou připraveny
objemy 5 km běh, 15 km horské kolo a závěrečný 3 km běh pro muţe a veterány, kratší
varianta 3 - 8 - 3 km pro ţeny, dorost, ţactvo a příchozí. Začátek závodu je připraven na
14,00 hodin, závodní kancelář pro příjem přihlášek je otevřena od 12,30 hodin. Hromadný
start proběhne ve dvou vlnách dle délky tratí. Centrem závodu, místem startu a cíle, je
sportovní areál v Horním Benešově. Pro nejlepší v jednotlivých kategoriích jsou připraveny
věcné ceny, startovné činí dle kategorie od 30 do 70 Kč.
Přijeďte do Benešova na duatlon! Kdyţ ne jako závodníci, přijeďte alespoň zafandit!
Na shledanou v Benešově u Semil. Více informací na www.benesovusemil.cz.
- jpl-

Stalo se jiţ tradicí naší školy účastnit se korespondenční soutěţe ve šplhu a vystoupit na vrchol
Mont Blanc. Děti se statečně praly s klouzající tyčí, puchýři na nohou i únavou. Postupně zdolaly
niţší vrcholy, např. Kozákov, Ještěd, Sněţku i nejvyšší hory sousedních států.
Pro lepší představu uvádím výkony všech dětí.
Bísová Barbora – 508,5 m
Valeš Vít – 508,5 m
Hloušková Šárka – 495 m
Violová Markéta 427,5 m
Livar Filip – 409,5 m
Janata Jindřich – 342 m,
Zázvorková Vanda - 270 m
Seidlová Kateřina – 238,5 m Reichlová Amálie – 216 m
Skalský Jakub – 207 m
Skalský Ondřej – 171 m
Pikorová Eliška – 157,5 m
Reichlová Alexandra – 121,5 m
Nováková Eva – 121,5 m
Antony Jan – 112,5 m
Vosmík Michal – 99 m
Seidlová Tereza - 85,5 m Špiroch Matěj – 72 m
Kobr Adam – 63 m
Polma Vilém – 58,5 m
Livar Štěpán - 49,5 m
Maťátková Kristýna - 49,5m
Holec Vladimír – 18 m
Bachtík Kryštof - 4,5 m
Zeman Jiří – 4,5 m.
Délka tyče je 4,5 m. Spočítejte si, kolikrát vaše dítě vyšplhalo.
Jitka Lampová
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Úklid proběhl v sobotu 17. 4. 2010
za účasti dobrovolníků z Benešova,
kteří přišli v hojném počtu 16
dospělých a 9 dětí. Uklizeny byly jiţ
tradiční lokality - pojizerská silnice
od nemocnice aţ do Podolí, dále
odpočívadla v Babím, okolí splavu
Podmošnou, místní komunikace
„Boudovačka“
a
polní
cesta
z Benešova do Příkrého. Celkem
bylo sebráno přes 30 pytlů
komunálního a jiného odpadu. Toto
mnoţství naplnilo obecní avii po
okraj.
Bylo zajímavé sledovat, s jakým nadšením někteří sbírali odpadky a kolik úsilí museli vynaloţit,
aby bylo vše uklizeno. Nejenom dospělí, ale i děti braly tento úkol váţně a zodpovědně.
Poděkování patří všem zúčastněným a především bych chtěl vyzdvihnout děti, a to: Barborku
Bísovou, Sašu Reichlovou, Amálku Reichlovou, Vláďu Reichla, Vandu Zázvorkovou,
Evičku Novákovou, Natálku Chlumovou, Šárku Hlouškovou a Adélku Lukešovou za jejich
obětavost a píli. Věřím, ţe příště se nás sejde více, odpadků bude méně a počasí bude tak
hezké jako letos.
za komisi ŢP Václav Špiroch

Ingredience
800 g vepřové kýty, 150 ml zakysané smetany, 2 lţíce kremţské hořčice, 3-4 lţíce
olivového oleje, 1 lţička soli, mletý černý pepř, 1 lţíce vegety
Postup
Vepřovou kýtu podle potřeby očistíme a nakrájíme na plátky, které na okrajích lehce
nařízneme.
Plátky okořeníme vegetou, pepřem a lehce osolíme. Rozpálíme pánev. Vlijeme olej,
necháme jen prohřát a vloţíme plátky masa, které zprudka opečeme z obou stran. Maso
podlijeme vroucí vodou a dusíme doměkka. Zatím rozmícháme hořčici ve smetaně.
Kdyţ je maso téměř měkké, přelijeme jej smetanou a vše spolu ještě chvilku dusíme na
mírném ohni.
Vepřovou kýtu v hořčičné omáčce podáváme ihned. Vhodnou přílohou jsou hranolky nebo
rýţe.
Vychází v nákladu 350 výtisků,
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
e-mail: benesovus@seznam.cz, za redakci KKS .o)
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