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Zprávy ze školy
Skončil náš projekt EU Peníze školám
Dne 15. 4. 2014 jsme odeslali Závěrečnou monitorovací zprávu na MŠMT ČR a ukončili jsme
tak projekt EU Peníze školám, který nám pomohl vybavit učebnu informatiky novými počítači,
ale škola musela v rámci projektu vypracovat také 180 pracovních listů, tzv. „dumů“ (100 jich
vypracovala Mgr. Jitka Lampová pro 1. – 5. ročník na prvouku a přírodovědu, 80 Mgr. Jaroslav
Vávra na český jazyk pro 2. – 5. ročník). Byla to práce náročná, ale počítače i pracovní listy
poslouží nejen nám, ale i jiným školám.
Na Turnovském Štěku jsme ostudu neudělali
Značně „omlazený“ kolektiv se na „Štěku“ (20. 3.) mezi 11 soubory, převážně turnovskými,
s operkou „Sněhurka“ v turnovském městském divadle neztratil. Porota pochválila pěkný zpěv
dětí, dobrou návaznost jednotlivých akcí i kostýmy herců. Těšíme se na další ročník.
Čestné uznání Aničce Mifkové
V okresním kole Soutěže dětských recitátorů (28. 3., ZŠ Dr. Riegra Semily) bojoval tentokrát
rekordní počet 93 žáků z 13 základních škol a GIO Semily. Naši školu reprezentovali
v 1. kategorii (soutěžilo 31 dětí 2. - 3. roč.) Zdeňka a Karel Janatovi, ve 2. kategorii (soutěžilo
27 dětí 4. – 5. roč.) Anna Mifková a Tereza Seidlová. Anička si ze Semil odvezla čestné uznání
za text Lojzička (Goscinny – Sempé). Blahopřejeme a všem našim reprezentantům děkujeme.
Úklid půdy
Skupina pracovníků obce uklidila půdu (M. Regimonová, L. Matura ml., L. Matura st. Hofman
a M. Seidl). Nebyla to vůbec snadná práce. Děkujeme. Dne 14. 4. 2014 začal pan K. Kubeš
připravovat její prostory, aby mohl ošetřit podbití i trámy proti dřevomorce. Podbití i trámy ošetří
chemickou látkou, která se využívá na hradech. Části některých trámů budou vyměněny, nově
má být odvětrána odpadní jímka a celá půda bude uklizena průmyslovým vysavačem.
Děkujeme obci a zastupitelstvu za výběr dodavatele.
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Nový písek do pískovišť mateřské školy
Nic neudrží kvalitu věčně, a proto škola ve spolupráci s OÚ zajistila nutnou výměnu písku
v obou pískovištích. Za certifikovaný a zdravotně nezávadný písek jsme zaplatili 1856 Kč,
doprava nás přišla na 1600 Kč. Z firmy Sklopísek Střeleč ho dovezl p. Ladislav Matura ml.
(14. a 15. 4.). Jemu a pí uč. Jitce Heřmanové, jež s ním jela písek vybrat, upřímně děkujeme.
Kam na školní výlety
Škola zamíří na nejvyšší horu Jizerek Smrk (1124 m) a MŠ do Zoologické zahrady v Liberci.
Budeme se samozřejmě snažit, abychom jeli za příznivého počasí.
Hraček, pomůcek a knih do MŠ a ZŠ
Do mateřské školy jsme objednali z firmy Zábavné učení, s.r.o., puzzle, zvířátka, pomůcky na
poznávání barev, makety berušky a motýla, ale také speciální voskové barvy. Škola si pak
zakoupila nástěnný obraz Koloběh vody v přírodě, Dětský obrázkový slovník česko-anglický
a Dějiny českých zemí od Sámovy říše po vznik České republiky. Za všechny pomůcky hračky
a knihy jsme zaplatili 5 498 Kč.
Počítač v ředitelně
Letitý stařeček v ředitelně byl nahrazen novým počítačem, abychom měli zajištěn kvalitní příjem
důležitých zpráv apod.
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Den Země - poděkování
Je mojí milou povinností poděkovat partičce nadšenců, kterým není lhostejné, v jakém prostředí
žijí a vychovávají své děti. V sobotu 12. dubna proběhla akce „Ukliďme si po sobě“, ale dle
mého názoru bychom měli akci přejmenovat na „Ukliďme po jiných“, jelikož ti, co přijdou na tuto
akci, určitě nepohodí odpadek nebo pneumatiku do příkopu. Naopak „poklady“, které do přírody
nepatří, uklidí.
Pochvalu zaslouží rodiče, babičky,
dědečkové, kteří přišli se svými potomky
a aktivně se zúčastnili sbírání odpadků,
čímž byli vzorem pro děti. Je škoda, že
nepřišlo víc dětí z benešovské školy
(pouze dva žáci). Ale i přes slabší účast
dětí se akce vydařila a za pěkného
počasí se obec uklidila.
Dle
mého
názoru
se
situace
s nechtěnými odpadky zlepšuje, jelikož
se posbíralo „jen 19 pytlů“ oproti
2,5 tunám odpadků v loňském roce.

Děkuji dětskému odpadkovému komandu ve složení: Milan Bárta, Jan Čonka, Denis Čonka,
Adriana Marková, Helena Ryšavá, Eva Nováková, Martin Novák, Karel Matura, Jitka Hubařová,
Jan Hubař, František Lukeš.
A samozřejmě jejich dospěláckému
doprovodu, který ve své skromnosti
nechce být jmenován.
Věřím, že se za rok opět sejdeme
v dobré náladě a hojnějším počtu na
podobné očistné akci.
za KŽP Václav Špiroch
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Plánované akce
KČT připravuje
V termínu 16.- 18. května se členky KČT vydávají na tradiční výlet do Českého ráje.
Na 10. 5. Vás odnož KČT Benešov - CK Bambuča - srdečně zve na čtvrtý ročník turisticko
dovednostní soutěže družstev pro mládež i dospělé v okolí Benešova - Benešovského Bloudila
2014. Více informací bude včas zveřejněno na www.ck-bambuca.webnode.cz, na plakátech
a obecních webových stránkách. Omlouváme se za komplikace (změnu termínu) a těšíme
se na Vaši hojnou účast.
Během měsíce května (datum bude upřesněn) se koná tajný výlet rodičů s dětmi po okolí
Benešova.
Cyklo Krčkovice se letos konají od 12. do 15. června.
Bližší informace budou včas zveřejněny v KT.

Dětský den – sportovní
Po čtyřech letech, kdy se benešovský dětský den jako
oslava Mezinárodního dne dětí konal pod patronací hasičů,
turistů a myslivců, se v roce 2014 uskuteční ve znamení
sportu.
Tělovýchovná jednota na neděli 1. června připravuje dětský
den zčásti jako sportovní odpoledne, doplněné zastaveními,
které dají vzpomenout na dětské dny v minulosti (např.
závody v pytlích, kolo štěstí apod.). Ideální prostředí
poskytne sportovní areál v hořením Benešově, nebude
chybět možnost posezení a drobné občerstvení.
Dětský den svým zaměřením naváže na pořádaná dětský
sportovní odpoledne z posledních tří let. Děti opět budou
moci vyzkoušet několik atletických disciplín, jako jsou sprint, skok do dálky, hod míčkem a další.
Změnou bude, že v rámci dětského dne postačí jejich absolvování a program nebude pojatý
tolik jako soutěžní. Za absolvování více zastávek či dovedností bude na děti čekat odměna
v podobě sladkostí či drobných cen.
Těšíme se na všechny děti i rodiče v neděli 1. června odpoledne ve sportovním areálu Benešov
u Semil!
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Sjezd rodáků a přátel 2014
V roce 2014 přichází po pětileté přestávce opět čas se sejít při 12. Sjezdu rodáků a přátel
Benešova u Semil. Pro tuto příležitost je vyhrazen víkend 20. až 22. června s hlavním
programem v sobotu 21. června. Po vzoru oslav výročí 600 let od první písemné zmínky je
základem společný sobotní kulturní program na benešovské návsi za účasti všech spolků
a složek. Program je doplněn výstavami v prostorách školy a dalšími akcemi v obci v průběhu
celého víkendu. V rámci sjezdu budou připomenuta některá významná výročí, jako např. 130 let
Sboru dobrovolných hasičů, 135 let divadelního souboru Jizeran nebo 105 let školy.
U příležitosti sjezdu budou nabízeny nové upomínkové předměty s motivem obce (hlavolam,
obal na diář), které bude možné, spolu s dalším zbožím, zakoupit v jednom ze stánků v rámci
sobotního programu. Po dobu konání sjezdu rodáků bude úplná uzávěrka silnice Hoření
Benešov. Podrobné informace ke sjezdu budou obsahem zvláštního červnového vydání
Benešovských novin.

Předběžný program sjezdu
pátek 20. 6.
17:00 hod

vernisáž výstavy tvorby Miroslava Prokeše (škola), otevření výstavy
patchworku a starých fotografií Benešova

20:00 hod

country večer (hostinec Podmošnou)

sobota 21. 6.
10:00 hod

divadlo o Popelce (škola), loutkové divadlo a výstava loutek

11:00 hod

slavnostní schůze ke 130 letům SDH (zasedací místnost hasičárny)

14:00 – 15:45

Elektrolux

16:00 – 17:45

Táboranka (dechovka)

17:30 – 18:00

ukázka hasičské techniky

18:15 – 20:15

Poutníci (country)

20:30 – 22:00

Konverze band

neděle 22. 6.
10:00 hod

procházka po Benešově s kronikářkou Lenkou Holubičkovou

Výstavy v prostorách školy (sobota 10-18 hod, neděle 10-15 hod): obrázky M. Prokeše
(tělocvična), staré pohlednice Benešova (chodba), patchwork (třída)
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Vláďovy tipy
Vepřové maso se zázvorem a medem
Ingredience: 6 lžic olivového oleje, 100 g pancetty nebo slaniny, 800 g
kotlety (nebo kýty vcelku), 2 celé stroužky česneku, 4 lžíce medu, asi 4 cm
zázvoru očistit a drobně nakrájet, 2 mrkve (očištěné a hrubě pokrájené),
4 malé pastináky (oloupané a po délce rozpůlené), 4 šalotky (rozkrojené na
půlky) nebo 2 cibule (pokrájené na čtvrtky), 2 snítky rozmarýnu, 300 ml
zeleninového vývaru, čerstvě mletý černý pepř, sůl
Postup: Ve velkém kastrolu rozpálíme olej a vložíme do něj nahrubo
pokrájenou pancettu, nebo slaninu. Opečeme dozlatova. Pak vyndáme a do
kastrolu vložíme osušené maso a ze všech stran necháme zatáhnout.
Přidáme česnek, zázvor a med. Zahříváme, dokud med nezkaramelizuje. Přidáme mrkev,
šalotku, pastinák, rozmarýn, pancettu a vývar. Vaříme při střední až nízké teplotě asi 30 minut.
Je-li zelenina měkká, vyjmeme ji a dáme stranou. Pak necháme pomaličku dovařit maso, ještě
asi hodinu. Maso vyjmeme a šťávu opatrně dosolíme. Před podáváním necháme zeleninu
a maso, pokrájené na silné plátky, ve šťávě prohřát.
Jako příloha je dobrá čerstvá bagetka, rozkrojená a zakápnutá olivovým olejem.

Řecká čočková polévka
Ingredience: 2 uzené vepřové nožičky, nebo uzené žebírko, voda, 2 střední cibule nakrájené
na kostičky, 1 PL sladké papriky, ostrá paprika podle chuti, 3/4 PL sušeného oregana, 2 PL
oleje, 4 PL strouhané kořenové zeleniny, 3 hrstky čočky (namočené přes noc ve studené vodě),
sůl, pepř, čerstvý rozmarýn na ozdobu
Postup: Uvaříme nožičky ve vodě tak, aby byly téměř měkké. Necháme maso zchladnout,
obereme a pokrájíme na drobné kousky. Ve vývaru uvaříme čočku, když je téměř měkká,
přidáme kořenovou zeleninu. Dovaříme. Zvlášť v kastrolu na lžíci oleje osmažíme cibulku do
barvy zlatého čaje, odtáhneme z ohně, přisypeme papriku a oregano. Už nesmažíme, počkáme
jen, co paprika rozvine vůni a barvu. Pak do polévky vložíme kousky masa, směs cibulky
a papriky, osolíme, opepříme a ještě pět minut společně povaříme. Na talíři ozdobíme trochou
čerstvého rozmarýnu.

Vychází v nákladu 350 výtisků,

Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
e-mail: strmisko@seznam.cz, za redakci KKS .o)
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