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Vážení spoluobčané,
rok 2020 nám klepe na dveře a je mou milou 

povinností popřát Vám nejen jménem svým, ale i 
jménem Obce Benešov u Semil klidné prožití svátků, ať 
už je strávíte s rodinou nebo přáteli, v Benešově, či 
kdekoli jinde.  V novém roce, s krásným číslem 2020, 
hlavně zdraví pro Vás i vaše blízké. 

Ohlédneme-li se za rokem 2019, byl náročný, ale dle 
mého pro Benešov úspěšný. Obec od letošního roku 
parkuje v garážích hasičské zbrojnice zbrusu novou 
cisternu, která zajisté zkvalitní nejen práci naší 
výjezdové jednotky, ale především bude pomáhat tam, 
kde je potřeba. Po pěti letech jsme se setkali na Sjezdu 
rodáků a přátel, a z této krásné akce se nám povedlo 
pořídit krásné záběry, nad kterými můžeme do 
budoucna zavzpomínat. Video je dostupné na 
internetovém kanále Benešovské TV, stránkách obce, 
ale i na benešovském vysílání kabelové televize. Pokud 
se však najde kdokoli, kdo nemá možnost si ho ani na 
jednom z vyjmenovaných kanálů přehrát, budu ráda, 

když mě navštívíte na obecním úřadě a spolu si ho 
pustíme například u šálku dobré kávy, protože za vidění 
opravdu stojí! 

Poslední akcí letošního roku bylo rozsvěcení 
vánočního stromku na benešovské návsi. V letošním 
roce jsme trochu zariskovali s termínem, a naplánovali 
ho na pátek 29. listopadu. Důvod byl prostý. Škola se 
nabídla s krásným programem a propojením s 
vánočním trhem a školní besídkou, kde děti předvedly 
úžasné nejen herecké, ale i taneční a pěvecké výkony, 
dále všechny účastníky rozsvěcení výborně nasytily 
dobrotami, které připravily v improvizované kavárně ve 
školní jídelně, navrch toho všeho nám spolu s 
pěveckým sborem zazpívaly koledy pod vánočním 
stromkem. Na návsi nechyběl voňavý svařák, sadařovo 
tajemství i tradiční živý betlém.    

Vánoční tématikou končím toto povídání a přeji Vám 
ještě jednou krásné svátky a děkuji všem za spolupráci 
v roce 2019. V novém roce na viděnou.                            

                           Veronika Slavíková, starostka obce
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Setkávání nad kronikou
V prosinci jsme se poprvé sešli nad benešovskou 

kronikou. Mgr. Lenka Holubičková, která tvoří kroniku 
naší obce s velkou pečlivostí již od roku 1990, 
vysvětlila např. jak kronika vzniká, kdo do kroniky 
zapisoval, jaké údaje je tam možné nalézt.  Kronika je 
v Benešově vedena od roku 1940, tehdy kroniku 
začal vést pan Antonín Pršala, učitel zdejší 
měšťanské školy. Povídání nad kronikou vyvolalo 
mnoho dávných vzpomínek a byla to příjemná 
příležitost, jak se sejít a oprášit časy minulé.

Sejdeme se ve středu 29. ledna v 18,00 
opět na Obecním úřadě. 

Lenka pro nás tentokrát připraví konkrétní téma: 
školství v Benešově. Dozvíme se, kde se poprvé 
vyučovalo, o historii současné školy, benešovských 
učitelích a jsem si jistá, že nás Lenka opět překvapí 
znalostí neuvěřitelných detailů. Těšíme se také na 
vaše školní zážitky a vzpomínky. Přijďte a přineste s 
sebou i své školní fotografie.

                                                    Lenka Nováková 

S vybudováním dvou textilních závodů 
přibylo do Benešova mnoho často velmi 
početných dělnických rodin. Škola opět 
praskala ve švech a učit se muselo i v čp. 103. 
Bylo jasné, že obec nutně potřebuje větší 
školu. Starostovi obce Františku Kobrlovi se 
podařilo prosadit její výstavbu u nadřízených 
orgánů, továrník František Matouš pomohl 
stavbu, jejíž náklady se vyšplhaly na 100 000 
korun, zafinancovat. Projekt zhotovil a na 
stavbu dohlížel stavitel Josef Schejbal. Dne 
30. června 1908 se začaly kopat základy a 
pálit cihly pro novou školu. 14. listopadu 1909 
byla školní budova vysvěcena, 16. listopadu 
zkolaudována a 22. listopadu tu žáci poprvé 
zasedli do lavic. Ve stejné době byla za 8 200 
korun opravena i stará školní budova. Dělníci 
vyměnili shnilou vazbu, položili eternitovou 
krytinu a v 1. poschodí upravili byt pro řídícího 
učitele.

(Zdroj: kalendář Benešov u Semil 2020, 47. týden).

Škola - benešovská pýcha

Příspěvky od občanů do novin
 přivítáme emailem na adrese

  benesovskenoviny@seznam.cz,
nebo dopisem na adresu Obecního 
úřadu. Případné fotografie v dobrém 

rozlišení nevkládejte do textu, ale 
přiložte jako samostatnou přílohu.

Už máte svůj kalendář na rok 2020?
Objevte kouzlo starých fotografií Benešova a 

nahlédnutí do historie obce spolu s naší 
kronikářkou Lenkou Holubičkovou.
K zakoupení na Obecním úřadě.
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Zima v Benešově
Co napsat letos, abych se neopakoval? Každý 

rok do prvního zimního čísla Benešovských novin 
píšu tento článek, abychom si před nadcházející 
zimou společně připomněli nabídku zimního vyžití 
z pohledu benešovského občana. Zima v 
Benešově, to je každý rok větší neznámá díky 
nestálému počasí. Veškeré zimní akce jsou tak s 
velkým otazníkem. Ale přesto … 

Zima pro mnohé začíná vánočními svátky. Na 
druhý svátek vánoční vyrážejí turisté Na Štěpána 
na Štěpánku. Bývalo pravidlem, že se jelo na 
lyžích už z Benešova, poslední roky není jistý sníh 
ani z Vysokého nad Jizerou.

Po Novém roce už čekají na první sněhovou 
nadílku v obci děti, aby ve Zvonici absolvovaly 
tradiční sáňkařské závody. Rozhodnutí o 
uspořádání je často otázkou dní či hodin, když 
napadne čerstvá sněhová nadílka. Jezdí se na 
všem – sáňkách, pekáčích, bobech, zažil jsem i 
skibob. A termín? Leden.

Na jiném místě novin se můžete dočíst o 
Lomnické lyžařské magistrále jako tip na lyžování 
v podhůří. První volbou benešovského lyžaře by 
však, alespoň jednou za zimu, mělo být lyžařské 
kolečko nad Benešovem. Strojově upravenou 
stopu s nástupem od sportovního areálu nebo 
Novotného hájku připravuje každoročně TJ 
Benešov s pomocí sněhového skútru a s 
podporou obce. Základem je okruh o délce 5-7 km 
přes Kocánky, nad Muchovem, kolem Příkrého a 
Nouzova zpět k „Novotňáku“. Za výjimečně 
příznivých podmínek stopa pokračuje až k 
borovici až do Vysokého nad Jizerou, nebo třeba k 
hospůdce U kapličky na Nouzově. Nejisté 
sněhové podmínky a výkyvy počasí však v 
posledních letech příliš pěkného lyžování „za 
humny“ neumožnily. Tak snad to letos bude lepší. 

Okruh s upravenou stopou nad obcí je také 
místem konaní a tratí tradičního závodu 
„Benešovská 15“ (Memoriál Josefa Suchardy), 
který má termín na konci ledna nebo v únoru. I zde 
je to velice nejistá akce právě díky nejistému 
počasí a sněhovým podmínkám. Vždyť v poslední 
době se „patnáctku“ podařilo uspořádat v letech 
2006, 2009, 2010, 2012, 2017 a 2019. A loňský 

ročník po víkendové oblevě a v dešti byl skutečně 
jen pro desítku nejotrlejších. Tak nám držte palce, 
ať je to v roce 2020 lepší 12. A samozřejmě Vás 
srdečně zveme na start, mezi pořadatele či diváky. 
Pro aktuální informace sledujte kabelovou televizi 
nebo internetové stránky.

Bývalo běžné, že z Benešova vyrážela plná 
dodávka na Jizerskou 50 a celý autobus dokonce 
na Krkonošskou 70, kde startovala i dvě 
desetičlenná družstva. Aktivních lyžařů ubývá, 
přesto se nám daří udržovat tradici a bez 
přerušení každý rok vyslat na K70 alespoň jedno 
družstvo. A tuto tradici jistě dodržíme i první 
březnovou sobotu.

S lyžařskou sezonou se pravidelně loučíme 
březnovým Posledním mazáním, kdy společně 
vyjíždíme za posledními zbytky sněhu do 
Jizerských hor nebo Krkonoš. Pořádá ho pro Vás 
Tělovýchovná jednota ve spolupráci s Klubem 
českých turistů.

Možná tento článek občas vyznívá smutně, že 
už zimy nejsou, co bývaly, a když už je sníh, 
nejsou lyžaři. Ale tak to rozhodně není. Jakmile v 
Benešově napadne první sníh, objeví se na něm 
stopy od lyží. Když nám zima dopřeje dostatek 
sněhu na úpravu stopy, nestačí ani vychladnout 
motor skútru, a ve stopě už se potkávají první 
lyžaři. Dětem na ježdění stačí i jinovatka. A když 
není sníh u nás? Vždyť máme to štěstí, že máme 
za rohem Krkonoše a Jizerské hory s nekonečnou 
nabídkou zimního vyžití. Tak vytáhnete lyže a na 
shledanou ve stopě. Skol! 

Jiří Lukeš
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Nastalo období, kdy se začal výrazně 
ochlazovat okolní vzduch, a teplota začala 
klesat pod bod mrazu. A tím pádem také naše 
mysl začala pracovat s jinou mentalitou a hlavou 
nám proudí myšlenky typu: 

- Už aby bylo zase teplo
- Už mě ten sníh a mráz štve
- Nesnáším zimu
- Chci jaro
- Chci trávit leden v tropech
Při škrábání ledu z okének automobilu, 

anebo odklízení sněhu z příjezdové cesty, jsou 
naše s lova ještě peprnější  a urč i tě 
nepublikovatelná. Takže to, s čím se musíme 
potýkat v běžném životě ohledně úklidu sněhu - 
zamrznuté kádě, popraskané truhlíky apod., je 
pro nás demotivující. 

A přitom stačí vyrazit za vesnici nebo do lesa 
a pozorovat, jak nám pan mráz ozdobil přírodu. 
Zapomenutý list na stromě nebo stará tráva 
obalená jinovatkou je velice hezké umělecké 
dílko, a jelikož je jeho životnost velice krátká, tak 
je vysoký předpoklad, že tuto nádheru uvidíte 
jenom vy. Velice zajímavá je v mrazivém počasí 
procházka po břehu potoka, kde je k vidění 
spousta uměleckých děl vytvořených z ledu. 
Nemusíte jezdit okukovat sochy na Pustevny, 
stačí se rozhlédnout kolem sebe, a užívat si 
krásy přírody, byť zmrzlé, ale o to krásnější. 

Je zajímavé, že i kdyby nám mráz na čelní 
okno našeho autíčka namaloval Monu Lisu, tak 
jeho dílo nekompromisně zlikvidujeme škrabkou 
na led, a spěcháme do zaměstnání.  Proto je 
dobře, že si uděláme trochu času na procházku 
a vnímáme okolní přírodu, a umíme se radovat z 
toho, co mráz vymodeloval. A i když je to jen 
obydlená myší díra, ze které stoupá pára, a ta 
zmrzne v nádherné krystalky, tak nás to potěší. 
Každá část roku v přírodě je zajímavá a krásná, 
a ani zima není výjimkou. 

 
Přeji Vám hezké prožití svátků vánočních a 

ke všeobecné spokojenosti patří i procházka na 
Boží hod vánoční, při které ani malý přímrazek 
nebude na škodu, abyste viděli krásu okamžiku, 
a užili si zmrzlou krásu. 
                                                                                        

TJ Sokol Benešov - stolní tenis
Jak jsme již dříve informovali, již sedmým 

rokem je pro širokou veřejnost, děti i dospělé, 
možnost si každé pondělí od 18:00 do 21:00 
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 pátou sezonu je místní TJ Sokol 
účastníkem soutěže čtyřčlenných družstev 
„Okresního přeboru“ kde, tak jako v minulých 
letech, dosahujeme slušných výsledků, většinou 
uprostřed tabulky, letos to je celkem 10 družstev, 
Sokolů i tělovýchovných organizací ze 
sousedních vesnic, ale i Turnova a Semil.   

Po pěti podzimních zápasech - třech výhrách, 
jedné prohře a jedné remíze - jsme na  pěkném 
5. místě. Rádi bychom do našeho soutěžního 
družstva přijali další hráče, mohou to být i žáci 
nebo žákyně.

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. Proto 
opět nabízíme možnost si přijít zahrát, pokud 
pošlete děti, nebo přijdete s nimi, tak se jim 
budeme věnovat. Standartně hrajeme na 2 
stolech, ale můžeme postavit i třetí, čímž při 
čtyřhrách může současně hrát 12 hráčů. Též 
tradičně organizujeme velikonoční turnaje.

Při příležitosti blížících se svátků vánočních 
přejeme všem spoluobčanům jejich klidné a 
spokojené prožití a do nového roku 2020 
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

                      Jan Martinec, starosta TJ Sokol                                                                           
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Také v zimě rádi vyrážíte na výlety na 
běžkách? Naše okolí při příhodných sněhových 
podmínkách nabízí plejádu skvělých možností. 
První z nich jsou samozřejmě naše domácí tratě 
na Kocánkách. Ty, věřím, není třeba příliš 
představovat, ani Štepánku či Jizerské hory. 
Zajímavý tip z těch méně „profláklých“ lokalit jsou 
například tratě v okolí Lomnice nad Popelkou. 
Pojďme se podívat, co nabízí. 

Místní lyžařský klub se stará nejen o známé 
skokanské můstky, ale upravuje i poctivou porci 
kilometrů pro běžkaře. Díky moderní rolbě se ve 
většině délky setkáte s 5 metrů širokou tratí se 
stopami na klasiku po stranách a dostatkem 
místa na bruslení uprostřed. V nejbližším okolí 
můstku jsou nataženy okruhy v délkách 1, 2, 3, 4 
a 5 km. Ještě atraktivnější je ale lyžařská 
magistrála. Ta se při dostatku sněhu táhne od 
Zeleného háje přes Skuhrov, Košov, Tábor, 
Ploužnici a Žďár až na Klepandu. Svojí druhou 
větví za traktorkou přes letiště a Novou Ves 
umožňuje celou Lomnici obkroužit od severu a 
připojit se zpět na páteřní trať nedaleko 
Klepandy.  

Proč se tedy vypravit rádoby na špatnou 
stranu, dál od hor, a dát přednost Lomnicku? 
Mezi jasné argumenty patří dostupnost. Autem 
jste tam za chvíli po silnici bez ledových 
tankodromů. Zaparkovat lze u nástupních míst v 
Lomnici, případně hned u Tuhaně, což je i dobrý 
start a cíl v případě jízdy autobusem. Za 
příznivého počasí vás nadchnou nádherné 
výhledy, s kterými se například v Jizerkách už 
nesetkáte. Sice nejste na horách, ale máte je 
jako na dlani. Na magistrále je několik 
občerstvovacích míst přímo u stopy – hospody v 
Košově, Ploužnici, na Klepandě či Táboře. Další 
nespornou výhodou je již zmiňovaná šíře tratí a 
výrazně menší počet návštěvníků než v 
tradičních horských destinacích. 

 Abych pouze nevychvaloval, lze vnímat i 
několik nevýhod. Samozřejmě kratší sněhová 
sezona. Oproti horám zde sníh častěji prochází 
fázemi tání a přimrzání. Při čerstvé nadílce není 
profil dramaticky nebezpečný, ale na přimrzlém 
sněhu je lepší být opatrný a dobrzďovat včas 

před překážkami. Několikrát je totiž potřeba 
přenášet silnici. Při kondiční jízdě může i tento 
fakt trochu obtěžovat. Část tratí (hlavně nad 
Tuhaní) je skloněná, což není tak komfortní při 
volném stylu, ale to už jsou detaily. 

Pokud zvládnete zhruba 30km porci, velice 
zajímavá je možnost vyjet ráno vlakem do Nové 
Paky a celou trasu zdolat jednosměrně zpět do 
Semil. Nástup na novopacké tratě je nedaleko 
nádraží - v areálu místní sjezdovky. Zdejší 
technika upravuje okruh směr Krsmol, odkud lze 
pokračovat kolem Kumburku na Lomnickou 
magistrálu. Ze Zeleného háje už bez úpravy 
podél silnice a dál po hřebeni až do Bačova na 
tratě udržované skútrem semilských lyžařů. 
Místní hostinec u Kodrů, případně Turistická 
chata na vrcholu Kozákova nabízí občerstvení 
před sjezdem do cíle. Udržovanou stopou se 
snadno spustíte až k „Bohdalce“ a dál už po 
vlastní ose kolem rozvodny až na semilskou 
sjezdovku. Pokud jste nevynechali Kodra, 
zakončíte celé putování ladným telemarkovým 
slalomem.  

Aktuální sněhové podmínky a stav tratí 
najdete na těchto internetových odkazech:   
www.skimachovka.cz/sluzby/bezecky-okruh/ 
www.lsklomnice.cz/magistrala

Tip je u konce, teď nezbývá než věřit, že se 
letošní zima nenechá zahanbit tou loňskou a 
přinese dostatek sněhu i k nám do podhůří. Skol!

                                                                                                                                       
Honza Klikar

Kam letos na běžky?
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Malé ohlédnutí 

   Letošní rok, tak jako v poslední době, byl rokem 
naplněným bohatou činností a aktivitami jak 
turistickými, tak i v oblasti kultury. V tomto směru 
jsme uspořádali dvě divadelní představení s 
průměrnou návštěvností cca 70 diváků. 
Poděkování patří nejen Áje Matěchové za 
poskytnutí sálu, ale i těm, kteří brigádnickou 
činností zajistili úklid a přípravu všech 
potřebných prostor pro uvedení představení. Na 
obou akcích bylo odpracováno cca 34 hodin, a to 
jak na přípravě, tak i po představení při úklidu.
  Naše brigádnická činnost se zaměřila i na 
Choboteň, kde se přes léto koná pravidelné 
posezení u ohně, ale také je zde využití pro 
místní školku a jejich hry v přírodě. Naše 
poslední pracovní úsilí spočívalo ve zbudování a 
pevného zakrytí přístřešku pro dřevo a 
předzimním úklidem celého prostranství.

Letos jsme také připravili zájezd do Tater, 
který byl v krátké době naplněn a díky příznivému 
počasí se vydařil.
   Další naše akce je možné zhlédnout na našich 
webových stránkách 

www.kctbenesovusemil.cz

které se teď snažíme naplňovat aktuálními nebo 
připravovanými akcemi, mezi které v současné 
době patří více než dvacetiletá tradiční Na 
Štěpána na Štěpánku.

   Na příští rok máme již také připravený bohatý 
program akcí. Nebude lehké ho dodržet, ale 
věřím, že jako v předchozích letech budou 
členové benešovských turistů, ale i ostatní 
zúčastnění spokojeni.  Na našich bedrech bude i 
pořádání dětského dne, se kterým  bychom se 
chtěli zdárně vypořádat. Ale to se týká všech 
naplánovaných akcí v roce 2020.
   Tím bych chtěl popřát do nadcházejícího roku 
hodně zdraví, spokojenosti a příslovečného 
štěstíčka.                                         
                              Jan Hubař

KČT
za uplynulým rokem

Poslední den roku, 31. prosinec, je zasvěcen 
sv. Silvestru, knězi, který přežil pronásledování 
křesťanů a stal se papežem. Zemřel roku 335, 
právě 31. prosince, a jeho kult se rychle rozšířil 
do celé Evropy. Stal se patronem domácího 
zvířectva a dobré úrody. V 16. století, kdy se ve 
většině křesťanských zemí ustálil gregoriánský 
kalendář, podle kterého nový rok začínal 1. 
ledna, a den svatého Silvestra se stal posledním 
dnem roku, nabyla silvestrovská noc nového 
významu. V silvestrovském i novoročním 
jídelníčku se časem zabydlela jídla, jež měla 
přivolat hlavně štěstí a zdraví. Proto na stole 
nesmělo o silvestru chybět pečené selátko - pro 
šťastný konec každého podnikání, ovar s křenem 
- pro uchování zdraví, bílá ovarová polévka s 
kroupami - pro podporu zdraví a sexuální vitality. 
Ječné kroupy prý působí příznivě nejen v 
prevenci srdečně-cévních chorob, žaludečních a 
střevních potíží, ale jako bonus jim kulinářská 
magie připisuje i velkou moc v oblasti sexu. Dále 
nesměla chybět čočka - pro štěstí, novoroční 
jablka - pro sílu, odvahu a zdraví - nejlépe 
podávaná společně s hovězím masem a křenem, 
aby se spojily magické síly všech těchto potravin. 
Vepřový rypáček - pro svižnost a pracovitost 
patřil paní domu. Novoroční dort měl mít hranatý 
tvar, který symbolizuje bohatství a blahobyt.                                              

                                                Vláďa Plecháč

Silvestr 

26. prosince 2019
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Thajská studentka v Benešově
Možná jsem se již s některými z Vás potkala, 

ale ráda bych se představila všem. Jmenuji se 
Baimon a jsem z Bankoku, z Thajska. Do ČR 
jsem se dostala v rámci programu AFS (program 
umožňující studentům vycestovat do zahraničí). 
Ve Vaší obci se mi líbí, pořádáte mnoho hezkých 
akcí. Hned po příjezdu jsem se účastnila soutěže 
v kotlíkovém vaření.  Polévka mého týmu  byla 
možná pro někoho příliš ostrá, u nás je ale běžné, 
že již malé děti s oblibou jedí pálivá jídla. Z české 
kuchyně mi nejvíce chutná svíčková a Lenčino 
pečené rizoto. Sníst ale králíka mne nikdo 
nedonutí, to je fakt divné, jíst králíky. 

Moc se mi líbilo v benešovské  škole, měla 
jsem tam přednášku pro děti. Škola je krásná, 
útulná, děti zvídavé. Dětem jsem slíbila, že je 
naučím uvařit nějaké thajské jídlo. Do mé školy z 
Thajsku chodí více než 3000 dětí. Tady v ČR 
chodím na gymnazium v Semilech. Není to 
jednoduché sledovat vyučování v jazyce, který 
neznáte. Dovedete si představit, že chodíte do 
školy, kde se učí thajsky ?  Strávím tu celý školní 
rok. 

Moc se těším na Vánoce, ty my budhisti 
neslavíme. Krásné bylo rozsvěcení stromu. 
Několik hodin jsem kreslila kartičky s vánočním 
přáním v thajštině, které jsme rozdávali ve školní 
kavárně. Mělo to krásnou atmosféru.  Jsem 
zvědavá na sníh, ten znám jenom z obrázků. 
Budu se učit lyžovat.  V Thajsku je i v zimních 
měsících okolo 15 stupňů.

ČR jsem si vybrala sama a nelituji toho, je to 
krásná a různorodá země a překvapením pro 
mne bylo, že Češi jsou stejně příjemní jako 
Thajci. Učím se česky, tak až se potkáme, 
můžete mne vyzkoušet  (zatím mi to moc nejde, 
čeština je opravdu těžký jazyk). Mým snem je se 
později do ČR vrátit a studovat na vaší slavné 
Karlově Univerzitě medicínu. 

Baimonino oblíbené pečené rizoto: (velmi 
jednoduché, vše se odehraje v jediném hrnci, 

upeče se bez vaší přítomnost, lze různě dle chuti 
upravovat, jen druh použité rýže arborio je lépe 
dodržet).

Ingredience: kuřecí prsa nakrájená na malé 
kousky 500g, ryže arborio 400g, vývar 1l, olej, 
máslo, prolisovaný česnek 3 stroužky, sušený 
tymián 3 lžičky, sůl pepř. Na posypání sýr 
(parmazán).

Postup: předehřejeme troubu na 200°C. V 
hrnci, ve kterém budeme pak rizoto péci, 
rozpálíme olej a na něm pořádně opečeme 
kuřecí maso. K masu přilijeme horký vývar a 
všechny ostatní ingredience, promícháme a 
necháme na plotně dojít k varu. Pak natěsno 
zakryjeme alobalem a ještě přiklopíme pokličkou. 
Takto dáme do trouby na cca 40-45min. 
Nekontrolujeme. Po vyjmutí z trouby vmícháme 
máslo, sýr, dle chuti pepř a sůl. Na talířích 
můžeme zdobit hoblinami parmazánu. Dobrou 
chuť.
                                 Baimon a Lenka (Novákovi)



Hasiči radí občanům 
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Jubilejní, charitativní, 10. ročník turistického 
bálu a dětského karnevalu opět pod 

taktovkou CKB. 
Tentokrát v netradičním termínu již 

koncem ledna v sále Restaurace Slunce. 
Veškerý výdělek z bálu bude věnován na 

dobročinnost. 

Rezervace míst na bál formou SMS ve tvaru 
JMÉNO POČET MÍST a UMÍSTĚNÍ 

( např. Novákovi 9míst na sále ) 
na telefonním čísle 739424945 

(dovoláte se Tomáši Bachmanovi). 

Rezervace vám bude obratem potvrzena.

Co musíme udělat pro to, abychom mohli od 7. 1. 2020 nerušeně sledovat televizní vysílání? 

Mnozí z nás jsou v Benešově přihlášeni ke službám kabelové televize, kterou vlastní a provozuje 
společnost Katro servis. V minulosti proběhla médii zpráva, že uživatelé služeb kabelových televizí si 
nebudou muset při přechodu na DVB-T2, neboli nový standard pozemního (anténního) televizního 
vysílání, kterým je pokryta nyní celá ČR a v současnosti probíhá vypínání staršího vysílání DVB-T, lámat 
hlavu. Opak je ale pravdou. Vždy závisí na provozovateli, zda na své náklady převod zajistí, nebo nechá 
řešení na jednotlivých odběratelích služeb. U společnosti Katro Servis se tak nestane, a proto je nutné, 
abyste mohli od 1. 7. 2020 naladit vysílání v DVB-T2 HEVC / H.265, musí Váš televizor nebo set-top box 
tento standard podporovat. Televize, které tento formát podporují lze ověřit na stránce 
www.dvbt2overeno.cz, kde by většina novějších televizorů měla být zanesena. Pokud jsme vlastníky 
starší televize, zpravidla více jak 5 let, měli bychom počítat s tím, že tento formát nepodporuje a bude 
nutný set-top box. Set-top boxy se dají koupit prakticky v každé prodejně s elektronikou, nebo objednat 
přímo u poskytovatele, který by Vám měl poradit i s jeho instalací. 

Tyto změny se netýkají uživatelů satelitních, nebo internetových televizí. 

Přechod na DVB-T2 ... týká se i vás?
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XXI. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V ŠACHU I DÁMĚ

v sobotu 28. prosince 2019 od 15.00 hodin

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

26. prosince Na Štěpána na Štěpánku KČT

28. prosince Vánoční turnaj v šachu a dámě Obecní úřad Sokol

leden/únor Dětské sáňkařské závody Zvonice TJ

leden/únor Benešovská 15 sportovní areál TJ

11. ledna Zimní setkání turistů Bratrouchov účast KČT

25. ledna Dětský karneval Slunce KČT Bambuča

25. ledna Turistický ples Slunce KČT Bambuča

29. ledna Setkávání nad kronikou Obecní úřad Obecní úřad

únor Protinádorová prevence                                          
aneb co pro sebe mohu udělat Obecní úřad Obecní úřad

únor/březen Valná hromada TJ TJ

únor Beseda „Bezpečný pohyb na horách v zimě“ sportovní areál TJ - BKS

20. - 23. února Přejezd Beskyd – II. Část KČT

březen Kurz první pomoci hasična Obecní úřad

7. března Krkonošská 70 Špindlerův Mlýn účast TJ

14. března Poslední mazání Krkonoše TJ, KČT

březen Velikonoční turnaj ve stolním tenise Slunce Sokol

Kalendář akcí 2020 - některá data budou ještě upřesněna 
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Nápověda - 299, 582, 286, 252, 757, 536, 476, 579, 377, 437, 971, 
429, 453, 484, 551, 655, 525, 783, 724, 614, 994, 334, 244, 623, 
933, 228, 121, 391, 192, 188, 681, 697, 887, 898, 312, 113, 217, 
261, 167, 348.

obtížnost 3

Sudoku je číselný hlavolam, ve kterém jde o 
doplnění čísel 1-9 do všech řádků, sloupců a 
velkých čtverců. 
Vycházíme z tradičního japonského sudoku, a 
každé zadání má pouze jediné řešení. 
Hlavolam zde uvedený, s obtížností 4, lze řešit 
logickou cestou bez pomůcek (tužka a guma nebo 
poznámky na okraji).

Nápověda u každé úlohy uvádí jednu z možných 
logických cest řešení. 
Význam trojčíslí nápovědy: řádek/sloupec/číslo 
k doplnění (tzn. že např. nápověda 326 znamená, 
že na třetí řádek ve druhém sloupci patří č. 6).

Novoroční koleno

VLÁĎŮV TIP

pomalu pečené 
na černém pivě a zelenině

SUROVINY
1 ks masité koleno ,sůl, cibule 2 ks, 1 velká mrkev, 
1 střední celer, tenká kořenová petržel 4 ks (nebo 
1 pastiňák), celý pepř 1/2 lžíce, bobkový list 5 ks, 
celý kmín 1 lžíce, rozmarýn 1-2 snítky, oregano 1/2 
lžičky, černé pivo 500 ml
Pečená zelenina:
střední řepa 4 ks, velká mrkev 2 ks, cibule 2 ks, 
menší dýně 1/2 ks, česnek 2 malé hlavičky, olivový 
olej 2 lžíce, lístky saturejky nebo tymiánu 1 lžička, 
pár kapek citronu
K podávání:
strouhaný křen, petrželka, hořčice, chléb

Postup:
Koleno nařízněte v masitější části podél kosti, aby 
se lépe propeklo a ze všech stran osolte. Cibuli a 
všechnu zeleninu očistěte, nakrájejte na hrubší 
kousky a vložte na dno zapékací nádoby, 
litinového pekáče s víkem apod.
Na zeleninu položte koleno, přidejte všechno 
koření a bylinky a přilijte celé pivo. Přiklopte, vložte 

do trouby na 120 °C (horkovzduch) a pečte dobře 
zakryté minimálně 6 hodin, ale klidně i 8. Na konci 
by mělo maso odpadávat od kosti. Klidně jděte 
spát, 6-7 hodin nemusíte s masem nic dělat, ale 
pokud budete vzhůru a v půlce pečení maso 
otočíte, uděláte dobře. Pokud maso na konci 
upečení bude měkké, ale nebude mít pěkně 
zlatavou kůrku, můžete ho dopéct odkryté při 
vysoké teplotě (např. současně s pečením 
zeleniny), při 180 °C bude stačit cca 20 minut.
Upečené koleno vyndejte, znovu zakryjte a nechte 
chvilku odpočívat. Maso pak odkrojte od kostí a 
podávejte s delikátní vypečenou šťávou, pečenou 
zeleninou, čerstvě nastrouhaným křenem, hořčicí 
a klidně i s čerstvým chlebem na vytření šťávy.

Pečená zimní zelenina: Všechnu zeleninu kromě 
česneku očistěte, nakrájejte na cca 1 cm silné 
plátky či klínky a rozložte podle jednotlivých druhů 
vedle sebe na velký plech vyložený pečicím 
papírem.
Přidejte celé neoloupané stroužky česneku (jen 
jim seřízněte kořínky) a zakapejte vše olejem. 
Posypte bylinkami a pečte v troubě vyhřáté na 180 
°C (horkovzduch) asi 20 minut.
Pokud budete zeleninu podávat ke kolenům, 
nemusíte ji solit, pečení zvýrazní její chuť a šťáva z 
masa je dostatečně silná. Když zelenina změkne, 
můžete ji podávat. Na závěr ji lehce pokapejte 
jablečným octem nebo citronem, nakyslá chuť se 
ke kolenům výborně hodí.
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Vaří se vítězná fazolová polévka

Poutní setkání u pomníku M. J. Husa Tábor po dvaašedesáté

KRÁSNÉ VÁNOCE, MNOHO POHODY A ŽIVOTNÍHO ŠTĚSTÍ

PŘEJÍ OBČANŮM

VŠECHNY BENEŠOVSKÉ SPOLKY PF 2020

Vánoční trhy v Benešově

Školní kavárna 

Z vánoční besídky
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