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O Břetislavovi a Jitce aneb Co nás pot ěšilo   
Tentokrát jsme u Rozsvícení váno čního stromu (2. prosinec) nehráli vánoční hru, ale krátké 
představení Markéty Chmelové O B řetislavovi a Jitce.   Jeden z nejznámějších příběhů 
českých dějin, o jehož věrohodnosti vedou historikové stále spory, jsme nacvičili proto, že letos 
uběhlo 800 let od vydání Zlaté buly sicilské. Pro poněkud upravenou hru oživenou písní nám 
vyrobila krásné úbory řádových sester paní Jana Janatová. Musely jí dát hodně práce,  
a proto si zaslouží naše upřímné poděkování. Oblečení škole navíc vždy daruje, takže nám 
zůstává na další divadelní produkce.   
V samotném představení podaly děti – dle hodnocení rodičů, velmi dobré výkony. Líbila se jim 
jejich zřetelná výslovnost i herecký projev, vtip hry a kulisy, které s dětmi namalovala pí vych. 
Jana Zajícová . Protože divadlo je záležitostí celé školy, děkujeme také pí Jitce Lampové , 
která organizovala děti, připravovala s nimi rekvizity, pomáhala je s paní Janatovou strojit do 
historických obleků, výrazně se zasloužila o přípravu třídy a plnila i další úkoly. Z herců pak 
chválím zvláště Michala Vosmíka  (Břetislav), který zvládl velmi dobře delší text, vtipně 

 
 

Vážení spoluobčané,  
rok 2012 uběhl jako voda a vánoční svátky 
klepají na dveře. Vyšly pěkně na první tři dny 
v týdnu, tak si snad odpočinou všichni. 
Zkusme v těchto dnech zapomenout na 
špatné zprávy, které na nás dopadají ze 
všech stran, a my se nestačíme divit… 
Projděme se venku, podívejme se na 
pohádky, přečtěme si knížku, uvařme a 
snězme něco dobrého. 
Vánoce jsou svátky klidu a míru, přeji Vám, 
aby takové skutečně byly. Přeji Vám a Vašim 
blízkým příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce. 
Nemám možnost popřát každému z Vás 
osobně, tak volím tento způsob. Tato slova 
jsou adresována upřímně jak Benešovákům, 
tak všem, kteří s námi žijí v naší obci. 

  Dalibor Lampa , starosta obce 
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ironického Daniela Rypla  (1. družiník a důvěrník knížete), divadelní vypravěčku Ani čku 
Mifkovou –  obecenstvo velmi zaujala, Ondřeje Skalského , jenž se každým rokem výrazně 
lepší, kouzelně stydlivou krasavici Terezku  Seidlovou (Božena), abatyši Kláru Housovou , 
krásnou Jitku (Eva Nováková ), jak se zpívalo (a písně nelžou), rozhodného klíčníka Karla 
Janatu , tvrdé družiníky – Viléma Polmu, Mat ěje Špirocha, Václava Svobodu a  Jana Jakuba 
Cellera , který měl pěkný rytířský oblek. Moc se líbily také řádové sestry (Zdeňka Janatová, 
Natálie Bártová a Šárka Mat ěchová) se svým konstatováním „a je to v prčici“ a pozdravem 
„tak čao“.  V letošním roce u nás končí páťáci. S touto partou, posílenou o žáky nižších ročníků, 
bychom rádi zopakovali Erbenův Zlatý kolovrat .  
Upozorn ění: Od 7. 12. 2012 je na stránkách obce zveřejněno video z Rozsvícení vánočního 
stromu.  
Jsme rádi, že tane ční kroužek vede paní u čitelka Ilka Kulichová  
Na Rozsvícení vánočního stromu zatančily na návsi děti naší základní školy. V promyšleném 
pásmu za doprovodu pečlivě vybraných vánočních koled vystoupily u Svaté rodiny. Už v červnu 
na akademii prokázaly, že se neustále zlepšují. Je to samozřejmě také tím, že s nimi paní 
učitelka začíná pracovat už v mateřské školce. Jejich vystoupení bylo velmi pěkné. Tanečníci 
dobře vnímají hudbu a souzní s ní. Skupina dětí z mateřské školy se představí rodičům na 
Vánoční besídce v úterý 18. prosince 2012 od 15 hod. O taneční rodině Kulichových (Ilja, 
Markéta a Radka) vyšly dva dlouhé články v odborném časopise Tam tam  (č. 2 a 3, vydává 
NIPOS ARTAMA), které oceňují jejich práci s tělesně postiženými a neslyšícími lidmi. Jestliže 
jste někdo navštívil jejich taneční pořad O naději (16. 11. 2012 v KC Golf Semily, 
spoluúčinkovala skupina tělesně postižených PATZ z Jablonce nad Nisou), dáte mi za pravdu, 
že to bylo neobyčejné krásné a jímavé představení.          
 

Poděkování   
Děkuji pí učitelce Jitce Lampové za podíl na loutkovém představení Kašpárkova čarovná 
kaše  a benešovskému ženskému pěveckému sboru, s kterým jsme se  tři čtvrteční odpoledně 
připravovali na Zpívání na schodech .  Kromě tradičních českých koled jsme nacvičili méně 
známé písně Dobrý král Václav, My Vánoce přejem šťastné (Anglie), Spi, Ježíšku, spi (Ukrajina) 
a Gatatumba (Už to zvoní, Španělsko). Vážíme si všech, kteří se jakýmkoli způsobem na 
Rozsvícení vánočního stromu podíleli.  
 

Charita 
Také letos jsme ve škole i školce podpořily OS Píšťalka, když si děti i učitelé zakoupili záložky, 
ozdobné kolíčky a tužky s gumou.  
 

Výrobky d ětí  
Také letos děti 4. a 5. ročníku vyráběly s pí uč. Lampovou  adventní věnce ze šišek a svícny ze 
slaného těsta. S paní vychovatelkou Zajícovou  dělaly všechny ročníky svícny z kamenů, 
vánoční ozdoby z korálků (pomáhat přijela opět paní Čapková ), zdobily vánoční svíčky  
a v posledním týdnu  si každé připraví vánoční přání.  
 

Barbora  
obdarovala děti MŠ a ZŠ dne 4. prosince v dopoledních hodinách. Předčasně se u nás zastavil 
Ježíšek  a přinesl dětem MŠ i ZŠ dárky. Když jsme si to tak počítali, zaplatil za ně 11 981 Kč.  
  
Základní škola děkuje všem pracovníkům a zaměstnancům OÚ v Benešově u Semil, rodičům i 
přátelům školy za pomoc v roce 2012. Jim všem, benešovským občanům, dětem  
a zaměstnancům školy přeji radostné Vánoce, štěstí a zdraví v novém roce.  
                                                                                               Mgr. Jaroslav Vávra , ředitel školy   
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Tak jako v předchozích ročnících bychom i v letošním prosincovém čísle věnovali prostor 
k představení zimní a lyžařské nabídky v Benešově, každoročně pod hlavičkou 
Tělovýchovné jednoty. 
Pro děti budou připraveny sáňkařské závody ve Zvonici . Datum konání není předem 
dáno, čeká se na příznivé sněhové podmínky a první vhodný termín. Konání akce bude 
oznámeno v kabelové televizi, případně na plakátovacích plochách či ve škole. Sáňkařské 
závody jsou určeny dětem od předškolního věku do 15 let. Vhodné jsou pekáče, sáňky, 
boby (i skiboby). 
V únoru se koná 35. ročník závodu v běhu na lyžích Benešovská patnáctka – Memoriál 
Josefa Suchardy . Jako termín konání byla určena neděle 10. února 2012. Závod je vypsán 
klasickou technikou pro závodníky i příchozí na tratích 15 a 7,5 km. Zázemí závodu 
(přihlášky, vyhlášení) poskytne sportovní areál v Horním Benešově, start (od 10 hodin 
v půlminutových intervalech) bude pravděpodobně opět přesunut na kopec k „Novotňáku“. 
Podrobnější informace budou zveřejněny v kabelové televizi, na vývěsních tabulích a na 
internetových stránkách www.benesovusemil.cz. 
Po celou zimu bude, v případě příznivých podmínek, průběžně probíhat údržba lyža řské 
stopy  nad obcí prostřednictvím sněhového skútru TJ. Nástupní místa jsou pravidelně u 
Novotňáku a v oblasti Hořeňačky. Kromě tradičního okruhu přes Kocánky, Příkrý a Nouzov 
bude příležitostně upravována stopa k rozhledně U Borovice.  
Ještě v únoru proběhne Valná hromada Tělovýchovné jednoty. Místem po vzoru 
předchozích dvou let bude pravděpodobně hostinec Pod Mošnou. Kromě oficiální schůze 
bychom pro členy TJ i příležitostné zájemce opět připravili cestovatelskou besedu, chybět 
nebude drobné občerstvení. Jako termín konání byl stanoven pátek 22. února 2012. 
Zima začíná vánočními svátky a pro mnohé končí Posledním mazáním . Příznivci lyžování 
se s lyžařskou sezónou mohou rozloučit na každoročním zájezdu do hor, který je připraven 
na sobotu 16. března. Více informací přinese únorové číslo benešovských novin. 
        Jirka  Lukeš , TJ Benešov u Semil 
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Od 1. 1. 2013 dochází ke změnám v daňové správě. Správu daně z nemovitostí na území 
Libereckého kraje bude vykonávat Finanční úřad v Liberci prostřednictvím Územních pracovišť 
(dále „ÚP FÚ“) vzniklých ze stávajících finančních úřadů.  
Místní příslušnost k ÚP FÚ poplatníka s bydlišt ěm v kraji  se řídí podle místa jeho pobytu , a 
to i když má více nemovitostí v tomto kraji (např. poplatník s trvalým pobytem v Lomnici n/P. má 
nemovitosti v Lomnici n/P. a v Turnově – správcem daně je ÚP FÚ v Semilech). 
Místní příslušnost k ÚP FÚ poplatníka s bydlišt ěm mimo kraj  se řídí podle místa, kde má 
nemovitosti  v tomto kraji (např. poplatník trvalým pobytem v Praze má chalupu v Lomnici n/P. 
– správcem daně je ÚP FÚ v Semilech). 
Upozorňujeme, že poplatník z výše popsaných důvodů nemusí činit žádné kroky vůči správci 
daně. Složenka na úhradu dan ě stanovené na rok 2013 mu bude zaslána tak, jako do sud. 
 
Obdobn ě jako v minulých letech musí poplatník podat p říslušnému ÚP FÚ p řiznání, 
pouze pokud u n ěho dojde ke zm ěně okolností rozhodných pro vym ěření daně 
z nemovitostí (p řikoupení, prodej, p řístavba, apod.). Jednou z takových zm ěn je i 
„digitalizace“ katastrálního operátu.  
Upozor ňujeme  proto zejména vlastníky pozemk ů v katastrálním území Benešov u Semil , u 
kterých došlo digitalizací  během roku 2012 ke zrušení parcel vedených ve zjednodušené 
evidenci (zejména PK parcel, většinou pronajatých místnímu zemědělskému podniku), na 
povinnost přiznat nově vzniklé parcely podle stavu na listu vlastnictví k 1. 1. 2013. Daň z těchto 
pozemků dosud hradil nájemce. 
Lhůta k podání p řiznání  je jako dosud do 31. 1. 2013 , poté se vystavujete pokutě min. 500,- 
Kč za pozdní podání, event. nepodání přiznání. 
K sestavení nového přiznání je třeba výpis z Katastru nemovitostí, datum vystavení po    1. 
lednu 2013. 
 
Během připomínkového řízení, kdy byl celý Operát KÚ Benešov u Semil – (mapy   a výpisy) 
vystaven k nahlédnutí od 3.12. do 14.12. 2012 na OÚ Benešov u Semil, zveřejněno na úředních 
deskách,   projevilo zájem o seznámení s novou skutečností minimum občanů. 
Obecní úřad V Benešově u Semil projednal tuto situaci s KÚ Semily a LV (listy vlastníků) 
z Katastru nemovitostí Benešov u Semil, včetně změn, budou k nahlédnutí v lednu 2013 na OÚ 
Benešov u Semil.  
Bude se však již jednat pouze o seznámení s novou skutečností. Nebude možné již uplatňovat 
připomínky.           
           Váš správce dan ě 
 

 
Silvestrovské oslavy jsou oslavy Nového roku, konající se poslední den v roce gregoriánského 
kalendáře, 31. prosince na Silvestra. Historicky první oslavy nového roku zaznamenaly              v 
Mezopotámii v roce 2000 před naším letopočtem, kde ho vítali v polovině března, v době jarní 
rovnodennosti. Řekové začínali psát nový kalendář v den zimního slunovratu. Július Caesar      v roce 46 
před naším letopočtem zavedl nový, tzv. Juliánský kalendář, ve kterém římský panovník ustanovil 1. 
leden prvním dnem nového roku.  
Poslední prosincový den je v římské liturgii zasvěcen památce papeže Silvestra I. a má i symbolický 
význam. Papež Silvestr I. vládl v době, kdy skončil věk divokého pronásledování křesťanů a začal se 
nový věk. Ve středověku považovali oslavy přicházejícího roku za pohanský zvyk, proto oslavy 1. ledna 
roku 567 náboženští hodnostáři zrušili. Zatím poslední změna kalendáře nastala v roce 1567.  
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Poslednímu dni v roce se kdysi říkalo i "starý rok" nebo "Babí den“. Jelikož jsem vyrůstal na venkově, z 
dětství si ještě pamatuji, jak na Silvestra chodili po vesnici tzv. topit baby, tedy dva muži přestrojení za 
ženy. Jeden se slaměným věncem a zvonkem, druhý v kožichu, na kterém měl sukni ze slámy 
přepásanou povříslem. Ženy tuto slámu trhaly a vkládaly slepicím do slepičárny, aby i v následujícím 
roce dobře snášely vejce.  
Na oplátku za slámu dostávali "topit baby" výslužku v podobě slaniny, klobás, chleba, koláčů či pálenky. 
I starý zvyk chození tzv. ometaček se většinou dodržoval na vesnicích, ale postupně zanikl. Ometačky 
byly chudé ženy, které ometaly kamna, aby dobře hřála, a komín, aby měl dobrý tah. V minulosti se v 
podvečer na Silvestra scházeli věřící v kostele, aby na mši poděkovali Bohu za uplynulý rok. Večer se 
obvykle konala veselice. Tato tradice se začala až po 2. světové válce, protože do té doby byly zábavy 
až do Tří králů zakázané.  
Na Silvestra se připravovala téměř stejná večeře jako na Štědrý den, jen s tím rozdílem, že se mohlo jíst 
i maso. I na stole byl stejný ubrus, ale i chléb. Atmosféru večera posledního dne        v roce již v 
minulosti dotvářeli mládenci střelbou a praskáním biče. Obvyklé bylo také obřadní mytí a převlékání se 
do čistých šatů.  
Noc, která předcházela Novému roku, měla zvláštní moc zásluhou různých věšteb. Věřilo se např., že co 
se v tu noc zdá, to se i splní. Magie měla vliv i na předpovědi počasí - červené červánky ráno věštily 
vichřice, bouře, neúrodu a bídu, drobný hustý déšť byl zase předzvěstí hustých plných obilných klasů.  
K zvykům patřilo i zametání smetí do kouta místnosti, ne ven, aby se někdo "nevymetl“ z domu, tedy aby 
nezemřel. Zakázané byly také některé práce v domácnosti, jako praní a věšení prádla, protože ten, kdo ji 
věšel, mohl těžko umírat, nebo se dokonce oběsit. V silvestrovském období se konaly zabíjačky, které 
byly svátkem celé rodiny. Zvykli se plánovat svatby a žilo se už očekáváním příchodu masopustu. Zimní 
zvyky a tradice na Silvestra a Nový rok se lišily podle regionů a charakterizovaly tehdejší život a dobu. 
Podle našich předků měly novoroční obřady a rituály odhalovat budoucnost, chránit od pohrom, přispět k 
blahobytu a přinést štěstí. Na Slovensku se dosud udržuje stará pověra, že štěstí přináší prasátko, a 
proto se na novoročním stole nesmí objevit ani husa či bažant, tedy drůbež, která létá, protože v novém 
roce by se rozletěl i veškerý majetek. Zato nesmí chybět vepřové maso, nebo pro jistotu pečené malé 
prasátko.  
Podávala se i čočka a jídla s mákem, protože symbolizovaly peníze. Na Nový rok, 1. ledna, platil zákaz 
vstupu ženy jako první do domu, aby si lidé zajistili bohatství, prosperitu a úrodu. Nic dobrého nevěstil 
ani příchod starého chlapa oblečeného v kožichu. V každém domě však byli vítáni malí chlapci - 
vinšovníci. Pokud do domu přišel někdo cizí, nesměl mít prázdné ruce, měl přinést aspoň koláče, resp. i 
peníze, což znamenalo, že přináší hojnost a ne škodu.  
Navíc musel popřát: "Vins vám šťastně nový rok, že jím dal Bůh starý přežít a nového dožít!" Na Nový 
rok musela v celé domácnosti vládnout čistota a pořádek, aby tak bylo po celý rok. Ženy chodily do 
kostela v bílém oděvu, aby si zajistily úrodu pěkného a vysokého lnu. Někde zase     v tento den vařily 
halušky, aby mělo obilí velké klasy. Smetí se ven nevynášelo z obavy, aby     v rodině nikdo nezemřel, 
ale také proto, aby se z domu štěstí nevyneslo.  
Vše krásné v novém roce a dobré lidi po boku. Hodně štěstí, hodně zdraví, ať se všechny plány daří. Do 
nového roku vám tedy přeji 12 měsíců bez nemoci, 53 týdnů štěstí, 365 dní bez starostí, 8 760 hodin 
lásky, 525 600 minut pohody a 31 536 000 vteřin jedinečných okamžiků. 
             -adin- 
 

 
LEDEN  
Je to nejstudenější měsíc v roce. Jeho průměrná teplota je – 0.91 ± 3.18 °C. Vyskytly se však i  velmi 
teplé ledny, kdy teplota byla velmi vysoko nad průměrem. Například leden v roce 1796 měl teplotu 5.8 
°C a leden v roce 1921 byl jen o 0.8 °C chladn ější. Proč dochází k tak silným výkyvům v klimatu, o to se 
dnes odborníci přou. Jedna skupina zastává názor, že v současné době prožíváme silné oteplování, 
které má na svědomí člověk. Tento oteplovací trend nelze nepřehlédnout a v literatuře se objevuje pod 
termínem „skleníkový efekt“. Druhá skupina pak tvrdí, že to vše tady již v minulosti několikrát bylo, a že 
stoupání teplot je v rozmezí statistické odchylky.  
I. NOVOROČNÍ ZIMA 29. 12. – 3. 1. Po vánoční oblevě, která často přináší takové oteplení, že sníh taje, 
přichází koncem roku úsek značně mrazivý.  
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II. TŘÍKRÁLOVÉ OTEPLENÍ 4. 1. – 6.1. Ve dnech krátce po Novém roce přichází výrazný teplotní zlom 
s pravděpodobností výskytu až 75%.  
III. HYGINSKÁ ZIMA 7. 1. – 14. 1. Toto období patří k jedné z nejstudenějších částí roku. Je doložené i 
tím, že je zahrnuto do tzv. „psích dnů“, které se dají rozdělit přibližně na tři výrazné úseky a to na 
Hyginskou zimu, Prisské oteplení a Fabiánskou zimu.  
O SVATÉM ERHARTU, ZIMA LEZE DO NÁRTU 8. 1. 
IV. PRISSKÉ OTEPLENÍ 15. 1. – 18. 1.   
NA SVATÉHO PRISSKA, POD SANĚMI PÍSKÁ 18. 1. 
V. FABIÁNSKÁ ZIMA 19. 1. – 29. 1. Je ovšem pozoruhodné, že v tomto tak výrazně studeném 
klimatickém úseku roku, se objevuje krátké polevení mrazů v časovém úseku 23.1. – 26.1. pro nějž jsou 
samozřejmě doloženy pranostiky. Svatý Tymotyj ledy láme, nemá-li je, nadělá je.  
  
ÚNOR  
Se svou teplotou 0.59 ± 2.98 °C pat ří únor ještě do zimních měsíců, a ačkoliv je téměř o 2 stupně 
teplejší nežli leden, přesto pociťujeme, že je jaksi studenější. Vůbec nejstudenější únor byl v roce 1929 s 
průměrnou teplotou –11 °C a kdy u Českých Budějovic bylo naměřeno rekordních –42 °C. Mrazivé 
počasí vydrželo až do poloviny dubna. Následoval potom únor roku 1956 (–9.4 °C) a roku 1827 (–7.0 
°C). Jak o tom bude ješt ě několikrát řeč, rekordní pokles teplot v roce 1956 měla na svědomí vulkanická 
erupce. K ní došlo koncem roku 1955 na Kamčatce, kdy zde doslova explodovala sopka Bezymjanyj.  
Nejen teplotami lze charakterizovat klimatický průběh měsíce. Významným faktorem jsou rovněž srážky. 
V únoru přicházejí do úvahy spíše srážky sněhové, ale mnohdy opravdu i prší. Nejmokřejší únory byly v 
rocích 1828, dále pak 1877 a 1970.  
VI. HROMNIČNÍ OBLEVA 30. 1. – 4. 2. Hromniční obleva je výrazný singulární jev, který přerušuje delší 
mrazivé období. Snad známější je spíše astronomická pranostika, která mluví o prodlužujícím se dni. – 
NA HROMNICE O HODINU VÍCE. 2. 2 Je tomu skutečně tak. Rozdíl mezi západem slunce na Nový rok 
a tímto svátkem činí něco kolem 50 minut. Tato změna již ovšem je postřehnutelná. Hromniční obleva je 
výrazná a má pravděpodobnost výskytu až 75%.  
VII. VALENTINSKÁ ZIMA 5. 2. – 12. 2. Po Hromniční oblevě přicházívá druhé studené klimatické 
období roku, tuhá únorová zima. Toto významné únorové období nazval Z. Vašků podle dne, kdy se 
mrazové jevy nejvíce kumulují, a to podle sv. Valentina, kdy je pravděpodobnost výskytu kolem 65%. NA 
SV. VALENTINA, ZAMRZNE I KOLO MLÝNA. 14. 2.  
VIII. JULIÁNSKÉ OTEPLENÍ 13. 2. – 16.2. Valentinská zima je téměř se stejně vysokou 
pravděpodobností střídána obdobím náhlého přerušení mrazů a mlh. Jde o oteplení s pravděpodobností 
výskytu blížící se až 70%.  
IX. PETRSKÁ ZIMA 17. 2. – 21. 2. Jedná se o studený výkyv po odeznění Juliánského oteplení. Jeho 
výskyt není ovšem příliš častý (pravděpodobnost výskytu kolem 55%), nicméně v pranostikách zachycen 
je. KDYŽ MRZNE NA PETRA NASTOLENÍ, MRZNOUT BUDE 40 DNÍ BEZ PRODLENÍ.   
 
BŘEZEN  
Patří sice mezi jarní měsíce, ale že by se v něm jaro nějak projevovalo, se říci nedá. Spíše jde o měsíc 
studený a mokrý, protože začíná jarní tání. Někdy ovšem také ne a březen se najednou ukáže jako velmi 
teplý. Dlouhodobý teplotní průměr března je 4.08 ± 2.3 °C. Zatímco nejteplejší b řezny byly zcela 
nedávno, nejstudenější proběhly v letech 1785, 1845 a 1853 (–5.5, –3.1 a –2.1 °C). Naznačuje snad 
tento trend teplých březnů tolik proklamovaný efekt globálního oteplení? Možná ano, možná ne, 
jednoznačné to není.  
X. MATĚJSKÁ OBLEVA 22. 2. – 8. 3. Jde o jednu z velmi významných teplotních epizod roku, která je 
doložena v mnoha pranostikách. Byla považována za praktické ukončení nepřetržité zimy a od tohoto 
období se začínaly přípravy na zahájení jarních zemědělských prací. Pravděpodobnost výskytu je 
poměrně vysoká a pohybuje se kolem 75 – 80%. NA SV. MATĚJE, PIJE SKŘIVAN Z KOLEJE. 24. 2. 
SVATEJ MATĚJ – HODNEJ SVATEJ.  
XI. ŘEHOŘSKÁ ZIMA 9. 3. – 24. 3. Po relativně delším úseku matějského oteplení přichází výrazné 
ochlazení v podobě řehořské zimy. NA SV. ŘEHOŘE, ČÁP LETÍ OD MOŘE, LÍNÝ SEDLÁK, KTERÝ 
NEOŘE.  
Toto chladné období je podle statistické analýzy vystřídáno poměrně razantním oteplením, které nově 
pojmenovávám XIa. JOSEFSKÁ TEPLA 16. 3. – 19. 3. Tato krátká epizoda je samozřejmě doložena i 
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pranostikami a pravděpodobnost výskytu se pohybuje až kolem 80%. – NENAJDE–LI LED MATĚJOVA 
PILA, NAJDE JI JOSEFSKÁ ŠIROČINA. 19.3.  
XII. MARIÁNSKÉ OTEPLENÍ 25. 3. – 31. 3. Josefská tepla jsou ukončena asi 3 – 4 denním úsekem 
mírného ochlazení (mezi 21. 3. – 24. 3.), po němž opět následuje výrazné oteplení, nazvané podle 
svátku Panny Marie mariánským oteplením. Zajímavé při tom je, že toto období mohli naši předkové 
zachytit prakticky od matějské oblevy jako částečně přerušovaný oteplující se úsek nastupujícího jara.  
SV. MATĚJ PROSEKÁ LEDY 24.2. – SV. JOSEF NAŠTÍPE DŘÍVÍ 19.3. – A PANNA MARIE ZATOPÍ 
25.3.  
 
DUBEN  
Jedna pranostika, o které si dovoluji prohlásit, že ji budete znát asi všichni, se vztahuje k měsíci dubnu: 
BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM – DUBEN, JEŠTĚ TAM BUDEM. To odpovídá velice přesně 
dlouhodobému průměru. Aprílové počasí, je pak přímo termín, kterým jsme si zvykli označovat jeho 
nestálost a rozkolísanost v tomto měsíci. Zima je sice už u konce a ve vzduchu je cítit nastupující jaro, 
ale teplo nám příliš není. Ostatně jak sám název měsíce napovídá, jde o jarní měsíc, který je 
pojmenován po listí rašícího dubu. Definitivní konec zimy ovšem zdaleka ještě nenastal. Střídání 
ledových spršek se slunečními dny jsou ovšem velmi častá. Zemský povrch je ohříván sluncem po jarní 
rovnodennosti déle, takže v závěru měsíce převládá spíše teplejší ráz počasí.  
XIII. APRÍLOVÁ CHLADNA 1. 4. – 11. 4. Relativně dlouhé období pozvolného narůstání teplot bývá v 
prvních dnech dubna náhle přerušeno citelným ochlazením. 
ŽENSKÁ CHUŤ, PANSKÁ LÁSKA A DUBNOVÉ POČASÍ JSOU VŽDY NESTÁLÉ.  
XIV. RUDOLFSKÉ OTEPLENÍ 12. 4. – 17. 4. Přibližně okolo poloviny dubna se klimatická situace 
stabilizuje a značné teplotní výkyvy se zmenšují.  
V tomto ohledu je velice pozoruhodná pranostika zachycená na Kladensku – 18. DUBNA KUKAČKA 
MUSÍ KUKNOUT I KDYBY MĚLA PUKNOUT.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJ Sokol Benešov u Semil 
pořádá již tradiční XIV. ročník  

 

Vánočního turnaje  
v šachu a dám ě  

pro d ěti i dosp ělé 
 

Kdy :  v ned ěli 30. 12. 2012 od 15 hod. 
 

Kde:  v zasedací místnosti OÚ 
 

Kategorie : stanoveny před zahájením 
 turnaje podle počtu přihlášených 
 

Hrací systém : určen před zahájením 
 turnaje dle počtu přihlášených 
 

Občerstvení : čaj, párek 
 

Ceny: drobné ceny obdrží vítězové 
kategorií a děti 
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Silvestrovské p řekvapení  
 

Suroviny na 6 porcí  - 1 kg vepřového plecka, 0,5 kg kuřecích prsou, 2 
PL (polévkové lžíce) kečupu, 1 PL plnotučné hořčice, 1 vejce, 2 PL 
rostlinného oleje, 40 dkg uzené prorostlé slaniny, 15 dkg sýr eidam, 15 
dkg sýr niva, 2 kg brambor, 1 lžička soli, špetka černého mletého 
pepře, špetka kmínu, špetka mleté sladké papriky, 1 balení alobalu, 1 
lžička vegety  
 

Postup  - Veškeré maso nakrájíme na nudličky, pak smícháme hořčici, kečup, vejce, olej, pepř, 
sůl. Do hotové směsi dáme pokrájené maso a dobře promícháme.  
Očištěné brambory nakrájíme na větší hranolky, alobal nastříháme na 6ks o délce přibližně 40 
cm, na připravený alobal do středu dáme 1 nebo 2 plátky slaniny. Na každý alobal dáme 
přibližně stejné množství marinovaného masa. Rozdělíme brambory, posypeme špetkou kmínu, 
mleté sladké červené papriky a špetkou vegety.  
Konce alobalu podélně spojíme, srolujeme také na stranách, aby vznikl uzavřený batůžek. 
Batůžky uložíme na plech a ve vyhřáté elektrické troubě na 180 stupňů pečeme. Po upečení 
batůžek dáme na talíř, ještě horký rozbalíme a posypeme oběma druhy nastrouhaného sýra.  
 
Rybí utopenci  
 

Suroviny  - 1 kg rybího filé, 4 namočené housky, 4 lžíce strouhanky, 4 celá vejce, 2 stroužky 
prolisovaného česneku, 3 menší cibule, sůl, mletý pepř 
Postup  - Filé umeleme a spojíme s vymačkanými houskami, přidáme ostatní suroviny. Z hmoty 
usmažíme na oleji po obou stranách malé karbanáky, které vložíme do vychladlého nálevu – 
svaříme 6 sklenic vody, 3 sklenice octa, 6 bobkových listů, 10 kuliček nového koření, trochu 
soli. Do vychladlého nálevu rozmícháme podle chuti trochu hořčice a vložíme usmažené rybí 
karbanátky. Připravujeme alespoň 2 dny před Silvestrem.  
 
Pečená žízeň  
 

Suroviny  - listové těsto, 60 dkg mletého masa, olej, kečup, sůl, 2 vejce, sladká i pálivá paprika, 
česnek, hladká mouka 
Postup  - Maso orestujeme, přidáme papriku, kečup, česnek. Do vychladlého zapracujeme 
vejce a trochu mouky, osolíme, okořeníme. Z listového těsta vyválíme dvě placky, potřeme 
masovou směsí, zavineme a upečeme. Za tepla krájíme na silnější řezy. 
 
 
Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu a s Novým rokem jako bychom brali čistý arch 
papíru a tužku do ruky. I když se v minulém roce něco nepodařilo, svět se točí dál a my máme 
jako každý rok šanci začít od začátku. Buďte zdraví, spokojení a přejte, bude Vám přáno... -r- 
 

    
Vychází v nákladu 350 výtisků,    
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