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Zprávy z obce
po celou dobu určitou rovnováhu mezi spolky
a dalšími subjekty. Mrzí mne, že se dnes
dovídám, jak jsem vedl obec autoritativně
a Benešov u Semil byl tak obcí jednoho muže,
kde byl uplatňován pouze jeho názor. Ale věřím,
že to je myšlenka jen několika jednotlivců.
Nebudu zde jmenovat všechno, co se povedlo, co
ne a co se mohlo udělat lépe. Kdo se zajímal
o dění
v obci a navštěvoval jednání
zastupitelstva nebo se zastavil pro informaci na
radnici, tak je v obraze. Ne všechny nápady šly
realizovat – doba, kdy o dění rozhodovalo pouze
zastupitelstvo, je již nenávratně pryč. Téměř na
všechno jsou zákonné normy, směrnice, nařízení,
metodická doporučení atd.
Přeji novému
zastupitelstvu, aby se v nich neztratilo a hlavně
je dodržovalo, neboť kontrola je všudypřítomná.

Vážení Benešované a přátelé Benešova,

Obec předávám v dobrém finančním stavu- bez
dluhů, s dostatečnou finanční rezervou,
personálně konsolidovanou jak na úřadě, tak
i v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ. Obec a její
příspěvková organizace prošly v září a říjnu
podrobnými
audity, které konstatovaly, že
v hospodaření a v činnostech, které vykonávají,
nebyly shledány nedostatky.

dovolte mi, abych se s vámi touto cestou
rozloučil a poděkoval
Vám za spolupráci
v době, kdy jsem působil na obci – jedno volební
období jako místostarosta a pak dalších pět
volebních období jako starosta. Své působení
v komunální politice jsem se rozhodl ukončit
dobrovolně po zralé úvaze. Nebyl jsem nikým
ani ničím “odejit“.

Vám všem, kteří jste dočetli předcházející řádky
až sem, přeji hodně zdraví a osobních úspěchů
jak v pracovním, tak především v osobním
a rodinném životě. Ještě jednou děkuji všem za
to, že jsem měl čest stát tak dlouho v čele této
krásné obce.

Vždy jsem se snažil být starostou pro všechny
a vnímal jsem svůj pobyt na radnici jako poslání,
nikoliv jako zaměstnání. Měl jsem zájem na
spolupráci se všemi, kteří o ni projevili zájem,
i když to někdy nebylo zcela jednoduché.
V zastupitelstvu se vystřídalo hodně subjektů
a lidí s různými názory i nápady a nebylo vždy
jednoduché najít kompromisní řešení a zachovat
Benešovské noviny
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Představení starostky
Vážení občané,
dne 31. 10. 2018 jsem byla zvolena do funkce starostky obce, a je mi ctí že mohu pracovat pro obec
Benešov u Semil. Využívám našich Benešovských novin k tomu, abych se Vám v krátkosti představila.
V Benešově žiji víc jak 29 let, a to na samé hranici Benešova a Semil v Podmošně. Od 15 let jsem aktivní
členkou SDH Benešov u Semil. Do sboru jsem se dostala především díky požárnímu sportu a spolu
s naším družstvem žen se již dlouhých 14 sezón pravidelně účastníme soutěží v požárním útoku. Od roku
2014 jsem členkou výboru SDH a spolu s řadou dalších členů se starám o kulturní komisi spolku.
V minulém volebním období jsem byla součástí Kulturní komise obce, která pro občany pořádá řadu
pěkných akcí, ve kterých budeme i nadále pokračovat a budeme Vám moci nabídnout i něco nového.
Benešov je místo ve kterém jsem strávila většinu svého života a přesto, že jsem měla možnost žít
nějakou dobu v zahraničí, tak jsem se moc ráda vrátila právě sem. Nenavštěvovala jsem zde základní
školu, ale jako každý správný Benešovák jsem od dětství jezdila na tábor do Krčkovic a jako vedoucí
jsem ho opustila teprve před dvěma lety, kdy pro mě začalo být složité skloubit pracovní povinnosti
s dovolenou.
Vystudovala jsem střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově a poté jsem studovala na
pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Díky pedagogické praxi
jsem při studiu začala pracovat pro nestátní neziskovou organizaci v Jilemnici, která je provozovatelem
Centra mládeže. Díky této práci jsem se dostala k práci projektového manažera a pomáhala s tvorbou a
chodem řady projektů v oblasti mládeže a kultury. V organizaci jsem působila celkem čtyři roky, z toho
tři roky jako vedoucí centra.
Těsně před nástupem do funkce starostky jsem pracovala
v telekomunikacích jako terénní obchodní konzultant.
Nahradit osobnost, kterou byl pan Dalibor Lampa, nebude vůbec jednoduché. Pro obec pracoval
dlouhá léta a jsem moc ráda, že mi je nápomocen při předávání úřadu, a především nedocenitelných
zkušeností. V druhé řadě je důležité říci, že spolu s vedením se do jisté míry proměnilo i složení
zastupitelstva a já věřím, že budeme dobrý tým, který v následujícím období povede obec stejně tak
dobře, jako tomu bylo doposud.
Blíží se nám čas adventu ale i předvánočního shonu a proto doufám, že se v co nejkratší době
setkám s řadou občanů na akcích, které se budou do konce roku konat. S ostatními se ráda setkám přímo
na úřadě nebo při kterékoli jiné příležitosti.
Veronika Slavíková

Benešovské noviny
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Volby do Zastupitelstva obce 2018
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 5.-6. 10.2018 v obci Benešov
u Semil.
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast

Odevzd. obálky

Platné hlasy

692

394

56,94 %

394

5 256

Kandidátní listina

Hlasy

číslo

název

abs.

v%

1

TJ Benešov u Semil

2 156

41,02

2

SDH Benešov u Semil

1 329

25,29

3

KČT Benešov u Semil

1 771

33,69

Zvolení zastupitelé - dle pořadového čísla
Kandidátní listina

Kandidát

Hlasy

příjmení, jméno, tituly

věk

abs.

v%

Pořadí
zvolení

číslo

název

poř.
číslo

1

TJ Benešov u Semil

10

Klikar Jan BBA

34

202

9,36

1

1

TJ Benešov u Semil

1

Lukeš Jiří Ing.

46

200

9,27

2

1

TJ Benešov u Semil

2

Špiroch Václav

46

188

8,71

3

1

TJ Benešov u Semil

3

Klimeš Petr

51

126

5,84

4

1

TJ Benešov u Semil

4

Kovář Petr Ing.

65

155

7,18

5

1

TJ Benešov u Semil

5

Müllerová Dana Mgr.

59

157

7,28

6

2

SDH Benešov u Semil

2

Menšík Jakub Mgr.

29

154

11,58

1

2

SDH Benešov u Semil

3

Houha Jaroslav

40

127

9,55

2

2

SDH Benešov u Semil

1

Slavíková Veronika Mgr.

29

113

8,50

3

2

SDH Benešov u Semil

5

Menšíková Michaela

50

108

8,12

4

3

KČT Benešov u Semil

3

Plecháč Vladimír

51

161

9,09

1

3

KČT Benešov u Semil

2

Nováková Lenka MUDr.

50

160

9,03

2

3

KČT Benešov u Semil

1

Bís Ladislav Ing.

48

156

8,80

3

3

KČT Benešov u Semil

8

Matěchová Alena Bc.

53

146

8,24

4

3

KČT Benešov u Semil

5

Holata Petr Ing.

36

145

8,18

5

Zdroj: ČSÚ, www.volby.cz
Benešovské noviny
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Ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Ve středu 31.10.2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil, na kterém bylo
zvoleno nové vedení obce na období 2018–2022, a to v následujícím složení:
starosta obce:

Mgr. Veronika Slavíková

místostarosta obce:

Vladimír Plecháč

členové Rady obce:

Mgr. Jakub Menšík, Ing. Jiří Lukeš, Petr Klimeš

kontrolní výbor:

předseda komise životního prostředí:

Petr Klimeš (předseda), Ing. Petr Kovář, Michaela
Menšíková, Petr Holata, Vladimír Dolenský (TJ)
Ing. Ladislav Bís (předseda), Ing. Jiří Lukeš, Mgr. Jakub
Menšík, Jan Hubař (KČT), Dalibor Lampa (TJ)
Václav Špiroch

předseda bytové komise:

Mgr. Dana Müllerová

předseda kulturní komise:

Bc. Alena Matěchová

finanční výbor:

Zprávy ze školy
přispění obce jsme tedy pořídili robot nový.
Zřizovatel nám přispěl také na další investice ve
škole. Jednou z nich bylo zřízení Wi-Fi, která
pokrývá bezmála celou budovu. Dále bylo
možné díky dotaci pořídit interaktivní tabuli i do
druhé třídy a tím umožnit žákům do budoucna
zajímavější, názornější a hravější výuku.

Milí čtenáři,
jste již jistě zvyklí z předchozích čísel novin na
zprávy z dění v mateřské a základní škole. Bude
tomu tak i v tomto vydání.
Na úvod několik čísel. Ve škole je v současné
době celkem 71 dětí. Základní školu navštěvuje
43 žáků a mateřská škola má přihlášeno 28 dětí,
čímž je plně využita její kapacita. O výuku
a zázemí dětí se stará 11 zaměstnanců.

Jsme si vědomi, že ke správnému vzdělání
nepatří pouze učení v lavicích, a proto se dětem
dostává prožitků ve všech možných směrech.
V září děti navštívily divadelní představení, které
jim zábavnou formou přiblížilo dějiny našeho
státu za uplynulých sto let. Do jilemnického
bazénu jezdí tužit své tělo již tradičně třetí
a čtvrtá třída společně s nejstaršími dětmi
z mateřské školy.
Velmi atraktivním zážitkem byl pro děti nácvik
hasičských sborů z Benešova i ze Semil, při
kterém se linul z oken dým a hasiči pomocí
všemožné techniky děti „zachraňovali“. Krásná
a poučná zároveň byla pro naše školáky návštěva
Dne otevřených dveří Služeb sociální péče
Tereza.

V kuchyni máme dvě nové pracovní síly, ze
kterých máme radost a opravdu si moc přeji, aby
nám dlouho vydržely. Bohužel, kdo nevydržel,
byl kuchyňský robot, který se po dlouholeté
službě rozhodl odejít na odpočinek. Za štědrého
Benešovské noviny

Poslední akcí byl Halloweenský den, který se
konal 2.11. Škola se od rána hemžila maskami
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jak v dětském, tak v dospělém provedení. Den
jsme zahájili vyprávěním strašidelných historek.
Povídali jsme si také o historii a zvycích
anglosaského svátku Halloween i o naší obdobě
v podobě Dušiček.

Vánoční besídka
Srdečně zveme rodiče, babičky, dědečky,
tetičky, strýčky atd. na

K svačině děti dostaly výborné „dýňákové“
muffinky, které nám upekla jedna velmi hodná
maminka. Po svačině následoval slet všech
strašidel ve školní tělocvičně, kde pro ně byly
připraveny soutěže, tancování a samozřejmě
nějaká ta sladkost. V závěru dne si děti
vyzkoušely vlastnoruční dlabání dýní a návrhy
obličejů. Jelikož jsme si přáli, aby krev na
maskách byla pouze ta umělá, vyřezávání se pro
jistotu ujali učitelé. Myslím, že si strašidelný den
všichni od nejmenších po největší moc užili.

pátek 7.12. 2018
kdy se vás s dětmi pokusíme
na chvíli oprostit od všedních starostí
a navodit vám vánoční atmosféru.

Je to neuvěřitelné, ale máme za sebou již dva
měsíce školního roku. Vypadá to sice, že letošní
krásné počasí nikdy neskončí, ale přesto se již
musíme připravovat na zimu, s ní spojené
Vánoce a tradiční vánoční besídku.

Benešovské noviny

Krásný zbytek podzimu i zbytek roku vám přeje
Mgr. Monika Hnídková, ředitelka ZŠ a MŠ
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Co nového v přírodě
v důkladném vykrmení se – jen dostatečné
zásoby tuku umožní ježkům přečkat zimu.
Ti největší jedlíci se dovedou vykrmit až na váhu
2 kg, i když ještě před měsícem byli sotva
kilogramoví.

Letošní nadprůměrně suchý rok ovlivnil zvířata,
která se připravují na zimu ukládáním
podkožního tuku a následným spánkem nebo
hybernací. Našim nejběžnějším spáčem, na
kterého se zapomíná, je Ježek obecný, ostnatý
soused, o kterém moc nevíme.

Když pak podle stále klesající teploty usoudí, že
nastal čas, zavrtají se do úkrytu. Jejich teplota
pozvolna klesne až na 5°C, tělesné pochody běží
v nejmenším možném rozsahu, aby ztrátu
energie stačily pokrýt zásoby tuku. Zjara se ježci
probudí hubení a vyhládlí.

Roztomilý bodlináč je na zahradě vítán, neboť
zkonzumuje spoustu plžů i nevítaného hmyzu.
Zahrady ježci rádi přijmou za svůj domov,
zvláště pokud jsou to místa pestrá, s dostatkem
vegetace a úkrytů na spaní i zimování. Pro ježky
jsou rájem zahrady, kde naleznou snadno
přístupný kompost, starý pařez nebo větší kupku
dříví a listí, pod kterou se mohou zahrabat.

Letošní ježčí menu nebylo tak pestré jako jiné
roky, ale i tak to bodlináči zvládli a ke spánku se
uložili náležitě baculatí. Určitě jim všichni
přejeme klidný a nerušený zimní spánek.

Do kompostu nebo pod zem jim dokonce
můžeme zabudovat malé dřevěné domky na
spaní. Zimní úkryt si ježci vyhlédnou už v září
nebo v říjnu. Hlavní příprava pak spočívá

Za KŽP a MS Václav Špiroch

Benešovský běžecký podzim

z TJ Benešov zaregistrovali ve všech závodech
a kategoriích celkem 125 běžců a běžkyň, které
v údolí Jizery přivítalo překrásné počasí
opožděného babího léta.

ENERVIT Benešovský maratón a
půlmaratón Pojizeřím
V sobotu 13. října proběhl 31. ročník ENERVIT
Benešovského maratónu Pojizeří, jehož součástí
je už 11 let i půlmaratónský závod a od loňského
roku nesoutěžní běh na 10 km. Pořadatelé
Benešovské noviny

Poslední roky díky běžeckému boomu bojujeme
s velikou konkurencí závodů v ČR, které při naší
velikosti a rozpočtu jen těžko odoláváme. To se
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projevuje i na účasti v závodu. O to víc si vážíme
běžců, kteří k nám jezdí opakovaně právě kvůli
komorní až rodinné atmosféře.

delší historii. Zde se kromě dospělých, na startu
objeví i dorost, žactvo a děti na tratích od 50 m
do 8 km. Letošní malebný podzim přilákal na
start rekordní účast přes stovku závodníků
a závodnic. Především počet žáků a děti
příjemně překvapil (více než 75), a to včetně
více než tří desítek benešovských!

V hlavním závodu vyhráli Tomáš Šťastný (PSK
Olymp, 2:55:09) a Kristýna Jeřábková
(Trailpoint RWTTC, 3:38:38), na poloviční trati
byli nejrychlejší Jan Švadlenka (Lawi stars,
1:18:03) a Eliška Gregorová (Cycology,
1:29:21).

Předškolní děti závodily na 50 m a 100 m na
dráze víceúčelového hřiště, školní děti poté na
tratích od 400 do 1200 m na Hořeňačce. Pro
dorost a ženy byl připraven 2250 m dlouhý
okruh v terénu, muži a poprvé i některé ženy
absolvovali hlavní trat 8000 m nad Benešovem.

Na startu byli i benešovští běžci a běžkyně.
Honza Klikar obsadil celkové 6. místo (3. do 35
let) v půlmaratonu ve výborném čase 1:25:11,
Roman Lukeš vybojoval na stejné trati 12. místo
(4. nad 45 let) za 1:29:40.

V hlavním závodu obsadili Láďa Matura
a Roman Lukeš místa na stupních vítězů
v kategorii veteránů nad 40 let, Lenka Mifková
pak byla mezi ženami, které se poprvé popraly
s tratí 8 km. Z benešovských dětí ve svých
kategoriích zvítězily např. Jakub Reichl, Matyáš
Tomášek, Jáchym Bárta, Štěpán Mifka
a Maruška Lukešová, ale ve skutečnosti zvítězily
všechny zúčastněné děti, včetně benešovských.
Příjemné
podmínky
vytvořila
pořádající
TJ Benešov s podporou obce a počasí ve
sportovním areálu.

Láďa Matura absolvoval maraton jako doprovod
Kláry Pěničkové z partnerského Běžeckého
klubu Semily, která díky němu absolvovala svůj
první maraton v čase 4:29:23. Jirka Lukeš
alespoň symbolicky absolvoval 10 km. Nespočet
dalších
pořadatelů
a pomocníků
pak
pomáhali při organizaci a zajištění akce, za
což jim patří velký dík.

Opomenout nelze ani partnery a sponzory
závodu, bez kterých by pravděpodobně vůbec
neproběhl. Těmi hlavními byli Obec Benešov,
Vitar sport, Eleven, Enervit, Filinger.

Na závěr bych rád popřál všem benešovským
občanům, lyžařům i nelyžařům, sportovcům i
nesportovcům, dětem i dospělým, příjemné
prožití konce roku a především hezký a
úspěšný rok 2019.

Benešovská osmička
Týden před maratonem, v sobotu 6. října 2018,
předchází maratonu pravidelně přespolní běh
Benešovská osmička, který má ještě o 10 let

Benešovské noviny

Jiří Lukeš, TJ Benešov
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JIZERSKÁ LIGA V BENEŠOVĚ
Poslední závod ligy byl velmi napínavý.
V kategorii mužů bojovalo o celkové vítězství
pět soutěžních družstev a ani v kategorii žen
nebylo ještě úplně jasno o nejvyšších příčkách.
V kategorii žen obhájilo svoje prvenství družstvo
žen z Košťálova, které kralovalo už od samého
začátku sezóny. Z Benešova si odvezly zlato za
čas 16:67 (LP 16:02). Druhou příčku odvezla
děvčata z Katusic za čas 17:01 (PP 16:67).
Poslední cenný kov odvezla děvčata z Dlouhé
Vsi za čas 17:15 (LP 17:07).
Domácí družstvo mužů letos v Jizerské lize
nesoutěžilo a družstvo žen po drobném zádrhelu
obsadilo až zadní příčky. V průběhu sezóny
tomu nebylo jinak. Smůla se jim lepila na tretry
a v celkovém pořadí obsadily až 8. místo.

Už několik let se v našem hasičském areálu koná
poslední kolo jizerské ligy v požárním útoku,
a letos tomu nebylo jinak. Počasí nám vydrželo,
a tak nebránilo na rychlé benešovské trati
soutěžním družstvům předvést to nejlepší na
konec sezóny.

Veronika Vlachová, SDH Benešov

IV. ročník Vaření v kotlíku

Poslední
prázdninový
víkend
proběhl
v hasičském areálu v Podolí IV. ročník vaření
v kotlíku. Letos jsme vsadili na kotlíkovou
klasiku a vařil se buřtguláš. Svoje kuchařské
dovednosti přišlo předvést sedm soutěžních
družstev. Konkurence byla obrovská a opět se
ukázalo, že co kuchař to originální buřtguláš.
Po dlouhém vaření a náročném ochutnávání byl
vyhlášen výtěž. A byla to shoda. Nejlepší
buřtguláš v kotlíku uvařilo družstvo manželů
Benešovské noviny
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buřtguláš družstvo pana Bartoše a pana Vlacha.
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Nechyběly samozřejmě ani doprovodné soutěže.
Nejrychleji sníst rohlík a zapít ho pivem zvládl
Lukáš Hloušek. Druhou soutěží bylo vytvořit
masku na obličej z okurky „hadovky“. S tímto
úkolem se vyrovnali všichni soutěžící po svém
i s určitou dávkou originality ale nejrychleji to
zvládl Radek Nesvadba.

Všem kuchařům bych ještě jednou touto formou
ráda poděkovala a doufám, že i příští rok se
sejdeme ve stejném počtu se skvělou náladou
a chutí předvést svoje kuchařské umění.
Veronika Vlachová, SDH Benešov

TJ Sokol – stolní tenis

Proto opět nabízíme možnost si přijít zahrát,
pokud pošlete děti, nebo přijdete s nimi, tak se
jim budeme věnovat. Standardně hrajeme na
dvou stolech, ale můžeme postavit i třetí, čímž
při čtyřhrách může současně hrát 12 hráčů. Též
tradičně organizujeme velikonoční turnaje.
Jan Martinec, starosta TJ Sokol
Jak jsme již dříve informovali, již šestým rokem
je pro širokou veřejnost, děti i dospělé, možnost
si v pondělí a ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 hodin
zahrát stolní tenis, a to na jakékoliv úrovni.
Základ a podmínky pro tuto možnost vytvořil
Míra Matěcha a po tom, co nás nečekaně opustil,
nám vychází vstříc jeho manželka Alena.
Zároveň již čtvrtou sezonu je místní TJ Sokol
účastníkem soutěže čtyřčlenných družstev
„Okresního přeboru“ kde, tak jako v minulých
letech, dosahujeme slušných výsledků, většinou
uprostřed tabulky z celkem 12 družstev, Sokolů
ze sousedních vesnic, ale i Turnova a Semil.
Po čtyřech podzimních zápasech (jedna výhra,
jedna prohra a dvě remízy) jsme na pěkném
6. místě. Rádi bychom do našeho soutěžního
družstva přijali další hráče.
Stolní tenis je vhodným sportem i zábavou,
zlepšující postřeh, pohyblivost, rychlost, taktiku,
spaluje kalorie a je nenahraditelný v době, kdy
počasí neumožňuje jiné pohybové aktivity.

Benešovské noviny
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Kalábrie 2018

Letošní letní dlouhodobě připravovaná akce
KČT Benešov byl cyklistický 10tidenní zájezd
(vč. cesty) do jižní Itálie – Kalábrie, na východní
pobřeží Ionského moře v termínu 7.-16.9.

Také jsme několikrát využili možnost autobusem
vyjet na vzdálenější místa a na kolech zpět do
kempu, abychom co nejvíce mohli poznat nejen
krajinu, ale i bohatou historii zdejší části Itálie.

Zdejší oblast se vyznačuje čistým mořem
s krásnými písečnými plážemi a nepoškozenou,
místy až vyprahlou přírodou, kde nejvíce
pěstovanými plodinami jsou víno a olivy
v různém stavu péče o jejich údržbu v porovnání
s vinicemi a sady u nás.

Příznivá cenová relace v této oblasti nám
umožnila běžné nákupy potravin a ostatních
surovin včetně nápojů, nezbytné pro podvečerní
příjemné posezení. Co si nenechal snad nikdo
ujít, byl východ slunce, které vystupovalo z moře
a při ranní koupeli to je nezapomenutelný
zážitek.

Překvapivá byla malá obsazenost kempu, kde
jsme byli téměř sami a stejné to bylo i na pláži,
ačkoli moře bylo teplé a počasí krásné. Zde již
sezona pomalu končí, takže jsme si užívali
příjemného soukromí s ubytováním v plně
vybavených bungalovech a vzornou péčí
místního personálu.
Pro cyklistiku jsou zdejší podmínky trochu
náročnější, protože přímo od moře se krajina
zvedá do drsných hor, ve kterých jsou krásné
vesničky a malá městečka kde se snad zastavil
čas, a i naše návštěva zde způsobila údiv
místních obyvatel.
Benešovské noviny
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Měli jsme zde objednané některé večeře, které
jsou typické pro tento region, těstoviny a ryby
v různých úpravách, někdy nás uvádějící i do
rozpaků, vše zapité džbánkem červeného vína,
jako součást předloženého menu.
Příjemným zpestřením byly dvě hudební
produkce přímo na pláži s aktivním přispěním
všech zúčastněných tanečními kreacemi
a občerstvením s popíjením chutných vín
z místní oblasti.
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Celkově pobyt lze považovat za příjemné
zpestření a prodloužení letošního teplého léta,
škoda jenom, že vzdálenost do místa pobytu je
příliš velké, abychom tuto akci mohli opakovat
častěji.
Honza Hubař, KČT

Poslední puchýř
Celostátní pochod v letošním roce pořádaný
u příležitosti 130 ti let založení Klubu českých
turistů a 100 let výročí vzniku Československé
republiky byl svěřen k uspořádání KČT Semily
za spoluúčasti KČT Jilemnice, KČT Vysoké nad
Jizerou a KČT Benešov u Semil.
Termín je tradičně o víkendu

16. - 18. listopadu 2018.
Do služeb se přihlásilo již několik našich členů a
pokud by ještě někdo měl zájem, může se ještě
přihlásit.
Věříme že se nám tuto akci podaří řádně zajistit,
a tudíž zviditelnit naši obec mezi turistickými
příznivci nejen v liberecké oblasti ale i v rámci
celé republiky.

Vánoční výstava
Ve dnech 7. a 8. 12. 2018
se uskuteční v zasedací místnosti OÚ tradiční prodejní výstava.
Obracíme se na všechny dodavatele drobných dárků a pochutin s žádostí o spolupráci.
Své výrobky můžete dodávat ve dnech 4. - 6. 12. 2018 na OÚ v Benešově.
Za pořadatele Alena Martincová
Benešovské noviny
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Kalendář akcí
15. – 18. listopad 2018 Poslední puchýř
24. listopad 2018 Výroční valná hromada SDH
prosinec 2018 Představení loutkového divadla
2. prosinec 2018 Rozsvícení vánočního stromku
7.-8. prosinec 2018 Předvánoční prodejní výstava

Semily

KČT

zas. místnost SDH

SDH

OÚ

TJ

centrum obce

KKS

OÚ

OU a spol.

15. prosinec 2018 Členská schůze KČT
prosinec 2018 Zájezd do divadla

KČT
Vysoké nad Jizerou SDH

26. prosinec 2018 Na Štěpána na Štěpánku

Turnovská chata

KČT

29. prosinec 2018 Vánoční turnaj v šachu a dámě

OÚ

Sokol

Vláďův tip
Pivovarská kachna
Suroviny: 1 kachna (nebo 1/2 husy), sůl slanina na kostičky, máslo, 1 větší
cibule, na kolečka, tvrdý chléb, nastrouhaný, perník, nastrouhaný, nakládané
jeřabinky (případně rybíz aj. - DDK)
Na marinádu: 2 láhve černého piva (1 litr), 5 zrnek pepře, 5 zrnek nového
koření, 5 hřebíčků, 5 bobkových listů, větší špetka tymiánu, špetka mletého
zázvoru
Postup přípravy:
Vykuchanou kachnu opláchneme a dobře osušíme. Nakrájíme na porce,
osolíme a narovnáme do misky nebo plastového sáčku a zalijeme marinádou. Necháme do druhého dne
rozležet. Marinádu připravíme ze směsi černého piva a uvedeného koření, kterou necháme přejít varem.
Chladnou marinádou zalijeme porce kachny a necháme do druhého dne rozležet. Těsně před přípravou
rozpustíme na pekáčku či kastrůlku kostičky nakrájené slaniny, přidáme máslo a nakrájenou cibuli a
necháme zezlátnout.
Na tento základ položíme marinované porce kachny i s marinádou a pod pokličkou dusíme v troubě
doměkka. Měkkou kachnu z pekáčku vyjmeme, šťávu zahustíme strouhaným chlebem a perníkem,
přidáme jeřabiny (rybíz a pod.). Vaříme dokud se chleba a perník nerozvaří na omáčku. Omáčku
procedíme přes síto na kachnu, podle chuti osolíme a necháme ještě v teplé troubě pod pokličkou
rozležet. Podáváme s bramborovým knedlíkem.
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