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Organizační pokyny:  
Do školy jdou děti naposledy ve středu 22. prosince, a to ZŠ i MŠ, do školy pak nastoupí v pondělí 3. ledna 
2011. Školní kuchyně začíná vařit také až 3. ledna. Věříme, že se v novém roce všichni sejdeme. Buďte 
opatrní, chovejte se bezpečně na vozovce, nestoupejte na tenký led, bruslit choďte raději v doprovodu 
rodičů, nenechávejte se, děti, zlákat k výletu apod. cizími lidmi.    
 
PŘIPRAVUJEME 
15. prosince (středa) – Vánoční besídka MŠ (zač. v 15 hod.)  
16. prosince  (čtvrtek) – představení pro Domov Tereza (od 10 hodin): Sněhurka a Štědrej den v Kerkonošich.  
Od 14 hodin sehrajeme obě představení pro důchodce, bývalé pracovníky školy.  
17. prosince (pátek) – představení Sněhurka a Štědrej den v Kerkonošich pro ZŠ Loukov (1. – 5. roč.).  
22. prosince (středa) – filmové představení  „O ZOUFÁLKOVI“ v novém kině Jitřenka (odjezd autobusem 
z Hradišťat v 9,20 hod., zač. představení v 9,45 hod., návrat autobusem v 11,25 hod., anebo se půjde pěšky –  dle 
počasí).  Vstupné 30 Kč.  Školku vezme zpět autobus z loukovské školy.  
 
Abysme k vám přes rok přišli a vás ve zdraví zas našli … (z novoroční koledy) 
Milí žáci, rodiče, přátelé školy, 
končí rok 2010. Pokusme se ohlédnout, jak z hlediska školy proběhl. Byl to rok změn  
a nových rozhodnutí. Všechna s sebou nesou další práci. Tanec, zpěv, hra na flétny, vítání občánků, divadlo – 
nácviky, kostýmy, „scéna“, rekvizity… A není nás na to mnoho. Vlastně jen šest (2 ped. ve škole, 2 ped. v MŠ  
a Mgr. I. Kulichová, která vede taneční kroužky). Zpívá se před hodinami, v mateřské škole. Za necelé 4 měsíce 
připravila ZŠ a MŠ  8 vystoupení (5. 11. – Vítání občánků, 16. 11. – Sněhurka, 28. 11. Rozsvícení vánočního 
stromu – Štědrej den v Kerkonošich, zpívání a tanec u stromu, 15. 12. – Vánoční besídka školky, 16. 12. – 
Sněhurka a Štědrej den v Kerkonošich pro Domov Tereza a odpoledne pro bývalé ped. a prac. školy i další 
hosty, 17. 12. obě představení pro ZŠ Loukov). Takové tempo nelze samozřejmě vydržet trvale. Šlo spíše o to, 
abychom naznačili možnosti, co dělat. Do budoucna se ustálí model dvou představení za rok (v letošním šk. roce 
budou děti nacvičovat ještě jedno), hlavní se odehrají ve dvou termínech: na Rozsvícení vánočního stromu 
(anebo v adventu) a na divadelní přehlídku v Turnově – závěrečnou AKADEMII (stejné představení). 
Kteroukoliv hru však budeme schopni reprizovat, pokud bude zájem. Každá hra, každá zahraná na flétnu, každá 
replika v divadle, která je pěkně řečená, pronesená, každý koordinovaný pohyb tanečníka či sportovní úspěch, to 
vše musí být podloženo trpělivou a soustavnou prací. Nesmírně cenné jsou také sportovní aktivity J. Lampové 
(pohybové hry) a její podíl na loutkovém představení. Nebýt velkého nasazení J. Lampové,  
J. Zajícové, ale i J. Heřmanové a R. Pikorové, jakož i dětí, nezvládli bychom takové množství  práce.      
Velkým vítězstvím byla náročná rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ. V učebně informatiky byla provedena 
elektroinstalace na připojení dalších 4 počítačů. Zbývá sem dát stolky a zasíťovat stanice. Velkorysost obce se 
projevila také v rozhodnutí rychle podpořit vznikající aktivity v MŠ i ZŠ (příspěvek na varhany do MŠ, na oba 
taneční kroužky, naladění klavírů, na nákup literatury potřebné už na poč. r. 2011). Bez jakéhokoliv 
pochlebování (na to už jsem starý) třeba říci, že postoj rady, zastupitelstva, starosty a úřednic OÚ k naší škole je 
příkladný. Vážíme si toho.  
Bohužel, došlo k poklesu žáků, který musíme vyřešit v r. 2011 tak, že zavedeme 5. ročník, abychom neohrozili 
vážně funkce školy ve všech směrech a nezpůsobili problémy obecnímu rozpočtu (90 000 Kč jen za žáky, kteří 
by odešli ze 4. ročníku do jiných škol). Opět to pro nás ponese další porci práce – od vybavení učebnicemi až po 
novou organizaci školního života. Není však jiné cesty.  
Nepříjemnou skutečností je rovněž celostátní snížení mezd nepedagogickým pracovníkům o 10%. Usilovně 
hledáme cesty, jak se z toho dostaneme, aby pracovnice, které vykonávají důležitou práci, nebyly ochuzeny  
o poměrně vysokou část výdělku. Nu, držte nám palce.  
Přeji všem dětem, aby jim Ježíšek přinesl pěkné dárky, rodiče prosím, aby zachovali škole přízeň jako dosud, 
občany a zastupitelstvo  pak o nezištnou podporu. Vám všem, přátelé, pak požehnané Vánoce a šťastný rok 
2011.                                                                                                                                      J. Vávra       
 
Obědy pro cizí strávníky 
Základní škola Benešov u Semil nabízí cizím strávníkům (důchodci, pracovníci místních firem apod.) obědy ze 
školní kuchyně (cena 50 Kč). Kuchyně má vynikající tradici a obědy od nás vždy všem chutnaly. Bližší 
informace na čísle 481 62 32 44.                                                                                                          J. Vávra   



Třídní schůzky netradičně 
Kolorovala je Sněhurka, ale děly se také vážné události. Do školní rady byla za rodiče jednomyslně zvolena paní 
Lenka Mifková. Rodiče si rovněž odsouhlasili, že se vybere 300 Kč na kulturní akce a výlety na 2. pololetí 
školního roku.   
 
ADVENT  V BENEŠOVĚ (1. adventní neděle, 28. listopadu) 
Loutkové divadlo   
Když jsem odcházel z libštátské školy, položili mně lidé mnohokrát otázku, na co budu nejraději vzpomínat  
a všichni byli přesvědčeni, že na pěvecký sbor Rozmarýn. Proto je velmi  překvapila odpověď: „Určitě na 
divadlo.“  Hráli jsme tenkrát v devadesátém třetím kus Jiřího Tibitanzla  „Pohádky z Krakonošovy zahrádky“. 
S úžasnou partou holek, kterou člověk potká opravdu jednou za život. Ta atmosféra, nasazení, chuť dotáhnout 
věc do konce, solidarita a pomoc ostatních.  
V nabitém divadelním sálku benešovského obecního úřadu vládla ta atmosféra tajemství, krásných malovaných 
kulis, chrastících loutek a ochotných lidí, kteří jim vdechli život. Jako za Mikoláše Alše a Josefa Lady. Jednou 
by bylo hezké podívat se do ostroměřského Muzea Eduarda Štorcha a Karla Zemana. Panel tu má i jeden 
z potomků slavných loutkářů Kopeckých, jenž se zde narodil na herecké pouti kočovné společnosti. S výstavní 
místností sousedí půvabný sálek, kde muzejnice na včasné požádání hrají s krásnými velkými marionetami 
loutkové divadlo. Tak tedy, Jitko Lampová, Jaroslavo Hloušková, Zdeňku Pikoro, Jiří Hloušku a Jiří Hylmare: 
Děkujeme vám. Bylo to krásné.     
 
Štědrej den v Kerkonošich 
Hráli: Jindřich Janata (Berka), Leona Hlavatá (Berková), Jan Antony (řezník Krkovička), Jaroslav Vávra (učitel), 
Barbora Bísová (žena ponocného), Matěj Špiroch (Zdeněk), Anička Mifková (1. selka), Kateřina Seidlová (2. 
selka), Ondřej Skalský (sedlák), Daniel Rypl (Tomáš), Amálka Reichlová (Klára), děti – Helena Ryšavá, Vanda 
Zázvorková, Vladimír Reichl, kupci v městech a obcích – Eva Nováková, Míša Medková, Matěj Špiroch, Daniel 
Rypl,  kůzlátko – Tereza Seidlová. Ostatní děti zpívaly. Mnohé měly velmi pěkné „dobové oblečení“.       
Děti se orientovaly v nářečním textu a diváci se i zasmáli, mnozí poslouchali pozorně krkonošské písně. Scénu 
na tabuli nakreslili Jana Zajícová, Jitka Lampová, Jan Antony, Helena Ryšavá, Eva Nováková a Michaela 
Medková. Scénu na Sněhurku malovali ještě Anička Mifková a Michal Vosmík.    
 
Sejkory jako od babičky a táty – hold benešovským hasičům 
U nás se neříkalo sejkory, ale halušky. Babička nebo táta je pekli na plátech starých Kaborek. Trochu pomazali 
plotnu špekem a pak to šlo ráz na ráz. Špachtličkou je rychle házeli na talíř, potírali máslem… Byl to 
profesionální a fortelný výkon, přesto nestačili péct. Tak jsme se činili. Kuchyni plnil smrádek, ale takový 
příjemný. Co bych vám povídal, některá haluška se někdy trochu přichytla. Osmadvacátého listopadu se babička 
i táta jistě dívali z nebeské kuchyně, jak to těm benešovským hasičům jde.       
A já stál a ta jejich kulatá plotna mi připomněla, jak ten čas letí… 
__________________________________________________________________________________________ 
Výstava v zasedací síni Obecního úřadu (3. prosince 2010)  
Co pěkných a potřebných věcí tu bylo: svíčky z vosku, vyřezávané vánoční výjevy, keramika, med, sušené  
a zavařované houby, košťata, košíky, foukané i slaměné ozdoby na vánoční stromek, pletené ponožky apod. Děti 
přišla obdarovat Barbora. Hezké bylo, že se na výstavě podílela také naše škola. Jitka Lampová připravila 
s dětmi zdobené perníčky, činila se také paní vychovatelka Zajícová s dětmi v družině. Dalo jim to hodně práce. 
Mezi organizátory zdařilé výstavy nechyběly známé tváře: Anna Morávková, Věra Dyntrová, Jarmila Kučerová 
Olga Soudilová a Bohunka Bachtíková. Originální byla figurína švadleny za starým šicím strojem, ale i dobové 
oblečení v předsálí výstavní místnosti.  Děti MŠ i ZŠ výstavu samozřejmě navštívily.    
 
Posezení se seniory (pátek 10. prosince) 
Hlavní organizátorkou byla pí Květa Nosková, která vypracovala poctivý scénář. Na muziku tu byli manželé 
Farští, kerkonošské poudačky četla půvabně Věra Dyntrová, vánoční příběhy Květa Nosková, připravené koledy 
pak zpívali všichni přítomní. Hezké Vánoce a štěstí v novém roce popřál přítomným pan starosta Dalibor 
Lampa. Nechyběly chlebíčky a chuťové pohárky dráždilo vánoční pečivo. Takové  hezké sousedské posezení to 
bylo.  
 
Do školy choďte včas! Některé děti chodí do školy na poslední chvíli, anebo dokonce až po té „dvanácté“, tedy 
pozdě. Než se pak opozdilec usadí, uplyne zase něco času… Zkuste do školy chodit už v 7,20 hod., možná vás 
rozproudí trochu ranní zpívání, no a ještě si stihnete připravit věci na hodinu.   
Přání školy, které psaly děti (vyráb ěla je s nimi J. Lampová): Konej dobro ne proto, že se to má, ale proto, že 
tomu věříš. Hezké Vánoce a radostný rok 2011 Vám přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Benešov u Semil.  


