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Rodiče dětí MŠ prosíme, aby sundali svým dětem z krku řetízky. Je to pro ně, bohužel, velmi 
nebezpečná ozdoba. Děkujeme. 
J. Vávra  
Zápis do MŠ Benešov u Semil se uskuteční 23. března 2011 od 9 do 11,30 hodin. Od  
1. března 2011 si rodiče mohli vyzvedávat zápisní lístky.  Mateřskou školu bude moci navštěvovat 28 
dětí (stejně jako letos, číslo nelze překročit). Přednostně budou přijímány:  

• děti z obce Benešov u Semil,  

• předškoláci z Benešova (pokud se nějaký přistěhuje),  

• děti z Benešova od věku 3 let.  

V případě převisu poptávky pak dostanou přednost děti z Benešova, jejichž matce (otci) skončil 
mateřský příspěvek a nastupují do zaměstnání, před dětmi, jejichž matka (otec) pobírá dále mateřský 
příspěvek a zůstávají s dítětem na mateřské dovolené. Dětí mladší (od 2,5 let) přijmeme pouze tehdy, 
nebude-li naplněna kapacita, tzn. bude např. zapsáno 27 dětí. I tyto děti však dostanou přednost před 
případnými zájemci z okolních měst a obcí.           J. Vávra 

Třídní schůzky: úterý 26. dubna od 15 hodin.  

Plavání pro 3. a 4. ročník + děti MŠ začíná v pondělí 28. března, odjezd v 7,45 hod.  

Turnovský „Št ěk“ (10. 3. 2011, turnovské divadlo, 20 dětí, dopr. J. Lampová a J. Vávra) 

Naše děti se na přehlídce neztratily. Solidně a úměrně svému věku zahrály hru Sněhurka, chtělo se to 
někdy trochu víc rozparádit, ale tréma je tréma. Tady třeba pochválit všechny děti, ale zvláště herce 
hlavních rolí (Báru Bísovou, Leonu Hlavatou a Helenu Ryšavou). Vždyť poprvé hrály na 
opravdovém jevišti. Zlatý kolovrat ještě vyžaduje – po krátkém odstupu – práci a dopilování 
nedostatků. Přesto i tady podaly některé děti pěkné výkony, například Daniel Rypl – král, Leona 
Hlavatá – babice, Anna Mifková – pachole, Helena Ryšavá – Dornička.  Někdo trochu podlehl 
trémě, jiný se možná spoléhal na to, že text umí – a ono tomu tak nebylo. Škoda … Dobře se 
pohybovaly víly. Porota ocenila hudební čísla obou představení i to, že děti hraní baví. Nemohla však 
přehlédnout určité nedostatky ve vedení dětských herců (toť moje parketa), které by mělo vést k jejich 
„uvolněnějšímu“ hereckému projevu. Uvědomuji si to, ale za necelý půlrok to však nešlo zvládnout. 
Řešili jsme výslovnost, zpěv a pokoušeli se ho spojit – někdy úspěšně a někdy neúspěšně – s pohybem 
na jevišti. Přesto jsme ušli velký kus cesty a možná máme našlápnuto k ještě lepším výkonům, neboť 
o to by nám všem mělo jít.  

Proto patří největší poděkování dětem, že se tak snažily. Ptaly se, zda ještě někdy do Turnova 
pojedeme, protože se jim tam líbilo. Samozřejmě. Druhé poděkování si zaslouží rodiče, z nichž mnozí 
představením žili a pomáhali nám připravovat kostýmy.  Nečekali, až je vyzveme, ale sami nabízeli 
pomoc a pomáhali všem (např. pí Lenka Mifková, pí Janatová). Vlastně všichni se nějakým způsobem 
podílela na přípravě kostýmů. Třetí poděkování náleží p. Ladislavu Maturovi ml., který nám odvezl 
z Turnova kulisy a hereckou výzbroj, a čtvrté mým kolegyním – pí uč. Jitce Lampové, pí vych. Janě 
Zajícové a I. Kulichové. Bez jejich pomoci bychom nikam nemohli jet (úprava kulis, příprava 
kostýmů, pomoc při organizaci nácviku her, příprava tanečních čísel).  Tak se naplnilo jedno 
z největších poslání divadla – stmelovat lidi. Těší nás, že o představení projevila zájem pí uč. Mgr. 
Iva Bělková ze ZŠ Ivana Olbrachta. Obě hry zahrajeme semilským žákům 1. června 2011 na Den dětí 
v aule Gymnázia Ivana Olbrachta. Na představení pozveme také klienty Domova Tereza.  

Kromě výše jmenovaných žáků chválíme všechny děti, které hrály: Vl. Reichla, J. J. Cellera, 
E. Novákovou, M. Medkovou, V. Polmu, O. Skalského, M. Špirocha, T. Seidlovou, I. Bártovou, 
V. Zázvorkovou, K. Seidlovou, M. Violovou, E. Pikorovou, J. Janatu a A. Reichlovou.    



Okresní kolo Soutěže dětských recitátorů (ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra Semily, středa 16. 3. 
2011, do Semil linkovým autobusem, zpět pěšky) 

Soutěžit odjelo 10 žáků naší školy: Anna Mifková  (František Hrubín – Červená karkulka), Michal 
Vosmík (Ladislav Dvořák – Hravý pes), Ondřej Skalský (Josef Lada – O hlemýždi a orlu), Eva 
Nováková (Jiří Havel – Co komu patří?), Ivana Bártová (Josef Kainar – Piráti), Helena Ryšavá (Fr. 
Hrubín – Kuřátko a obilí), Tereza Seidlová (Karel Šiktanc – Vosa parádnice), Kateřina Seidlová 
(Pavel Šrut – Pět ježibab), Amálie Reichlová (Josef Lada – O vlkovi a kůzlátku) a Markéta Violová 
(Jiří Žáček – Čarodějný mlýnek).  Ve velké konkurenci 30 soutěžících se děti v 1. kategorii neztratily, 
porota je hodnotila dobře, výkony dětí byly velmi vyrovnané. Ve 2. kategorii získala I. Bártová čestné 
uznání. To nás velmi potěšilo a upřímně jí blahopřejeme.  Domnívám se, že děti strávily v Semilech 
pěkné odpoledne a že získaly řadu zkušeností. Za pomoc při organizaci dětí děkuji pí učitelce 
J. Lampové a pí vychovatelce J. Zajícové, která děti odvedla zpět do Benešova.  

Šestnáctý březen byl vůbec velmi rušný. Pan Vít Šobáň přijel přeladit klavíry, které byly v minulosti 
dlouho neladěné, a proto musely projít touto dvojitou ozdravnou kúrou. Firma Interpap Libštát,  
s. r. o., nám dovezla sešity na příští školní rok. Sešity jsou od ní nejlevnější. 

Předchozí den jsme občanskému sdružení Píšťalka zaslali 995 Kč za prodané dřevěné píšťalky a a 
záložky do knih. Záložky si zakoupilo 27 dětí, 13 dětí píšťalky.  Peníze poslouží na léčení těžce 
zraněných dětí. Děkujeme rodičům za vstřícnost k této charitativní akci.  

Koncert Památce Jiřího Hylmara (1929 – 2009) 
Neděle 20. března 2011 od 19 hodin v Divadelním sálku OÚ Benešov u Semil. Vstupné dobrovolné. 

Zvláště v 18. a 19. století kantoři s dětmi ve škole zpívali. Děti byly připravovány na vystupování 
v kostele, kde se každý týden v neděli konala mše svatá. Jiří Hylmar  navazoval na muzikantské 
tradice našich předků. V jeho třídách žáci zpívali a hráli také na zobcové flétny. V roce 1989 se stal 
zakládajícím členem novodobého Pěveckého spolku Jizeran. Upravil pro čtyřhlasý zpěv řadu českých 
lidových písní, černošských spirituálů i romských písní. Spolku složil Znělku.  Protože na Základní 
umělecké škole v Semilech učil hře na zobcové flétny, představíme návštěvníkům také jeho úpravy a 
skladby pro tento nástroj. Věříme, že koncert rádi navštíví nejen bývalí benešovští a loukovští žáci 
Jiřího, jeho kolegové, ale rovněž Benešováci, kteří ho znali. Účinkovat budou: Pěvecký spolek 
Jizeran ze Semil (sbormistr Jiří Kurfi řt), vynikající zpěvačka Nadia Ladkany, sbormistryně Jizerky, 
Jana Kracík-Vávrová a její žáci (ZUŠ J. B. Foerstera Jičín), Markéta Mašková (klavír), Jarmila 
Vávrová (harfa) a Jaroslav Vávra (průvodní slovo). Těšíme se na vaši návštěvu.  A věříme, že se 
přijdou podívat i děti. Uvidí nejen různé druhy zobcových fléten i harfu. Nebude chybět ani sborový a 
sólový zpěv. Koncert potrvá asi 75 minut. 

Připravujeme 
25. března (pátek od 15 hodin) se děti ZŠ i MŠ zúčastní Vítání občánků, pro které nacvičují krátký 
program.  V pátek 29. dubna zhlédnou děti ve škole sovy i jiné dravé ptáky a vyslechnou si o nich 
povídání. Na čarodějnice (sobota 30. dubna) připravujeme krátký patnáctiminutový program. 

Potěšila nás nabídka MS (p. Václav Špiroch). Ve 2. polovině června dětem budou myslivci vyprávět 
o své práci. Myslivost má na vesnici hluboké kořeny, a proto je dobré, že děti uslyší, co všechno tato 
náročná práce obnáší. S životem včel je zase seznámí p. Karel Janata. 
Děti MŠ navštívily představení pražského divadla Na rozHRANÍ „O Kubovi ze Smolné Lhoty“ 
(15. 3.) v KC Golf. 

Výtvarná soutěž 
Na výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí (19 na formát A3 a 7 na formát A4) namalovaly 
děti 26 prací, které odevzdáme SDH Benešov u Semil. Cenné je, že kreslili všichni žáci. Poděkování 
za vedení dětí patří paní vychovatelce Janě Zajícové.  
Nové knihy: Zakoupili jsme publikace „Kniha otázek a odpovědí“ a „Malujeme věci kolem nás“.   


