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Noc s Andersenem

Informace
o investičních akcích
Podané žádosti o dotace v letošním roce:
Jihomoravský kraj – Vstup do ZŠ a MŠ Benešov +
spojovací krček, přepokládané výdaje na tuto akci
407 385 Kč.
Jihomoravský kraj – JSDH, pořízení výstroje a výzbroje a oprava požární techniky, celkové předpokládané výdaje 133 000 Kč.
Ministerstvo pro místní rozvoj – Oprava místní komunikace – (obecní úřad až fara), předpokládané
výdaje na tuto akci činí 2 000 000 Kč.
Ministerstvo pro místní rozvoj – Úprava prostranství
před školou, celkový rozpočet projektu 559 271 Kč.
Pasování prvňáčků na čtenáře.

Letošního, již šestnáctého, ročníku Noci s Andersenem, která konala 1. dubna, se účastnilo i 14 třeťáčků
naší školy. Hans Christian Andersen (se narodil 2. dubna 1805) byl dánský spisovatel, který proslul především jako jeden z největších světových pohádkářů.
Žáci se v doprovodu svých rodičů začali scházet ve
škole v 17 hodin a tentokrát neměli školní aktovku,
ale výbavu zcela jinou, a to spacáky, polštářky, svačinku, někteří i pohádkovou knížku a všichni dobrou
náladu. Po krátkém rozloučení s rodiči jsme zahájili
tvůrčí „práci“ a žáci s radostí začali vytvářet svoji
knihu. Stali se nejen spisovateli, ale i ilustrátory
a vznikly knížečky, které měly zajímavý i formát, neboť knížka se skládala. V 18.30 jsme povečeřeli, všem
chutnaly svačinky od maminky a čaj. Po 19. hodině
jsme se přesunuli do učebny na interaktivní tabuli,
kde jsme zhlédli dvě pohádky od H. CH. Andersena,
a to Malá mořská víla a Křesadlo.

V 21 hodin jsme si připravili svoje pelíšky a žáci
poslouchali pohádky na spaní. Postupně usínali
u pohádek Jak se Neználek učil psát verše, Cínový vojáček a ve 22 hodin již sladce spinkali všichni. Ranní
sluneční paprsky je začaly probouzet a v 7 hodin jsme
si posnídali chutné koblížky z místní pekárny a čaj.
Žáci si domů odnesli pohádkovou pohlednici, na které je obrázek Šárky Zikové z knihy Vratislava Maňáka
Expedice z pohlednice. Poté žáci hledali poklad, který
po důkladném prohledání školy našli a snědli.
A již museli žáci balit své spacáky, aby byli připraveni na příjezd svých rodičů a mohli spokojeně
odjet domů. Druhého dubna se zavřely dveře naší
školy a skončila noc pohádek a krásného povídání.
Skončila noc nádherných zážitků, neboť škola v noci
má zcela jiné kouzlo než ve dne. Všichni se těšíme na
další ročník Noci s Andersenem.
PhDr. Radomíra Hénková

V letošním roce bude podána ještě žádost o dotaci na
rekonstrukci chodníků v obci, předpokládaný rozpočet na tuto akci je 3 000 000 Kč.
Přepokládané investiční akce v letošním roce
z rozpočtu obce:
Oprava požární nádrže, rozpočet na tuto akci je ve
výši 250 000 Kč.
Vybudování dešťové kanalizace v krajské komunikaci
(od starého hřbitova po rodinný domek paní Henkové), předpokládaný rozpočet je 3 000 000 Kč.
Vybudování pěti míst na krajské komunikaci pro přecházení + zálivu a chodníku u autobusové zastávky
na Pavlově, předběžná cena je 300 000 Kč.
Zavedení inženýrských sítí včetně komunikace pro
novou výstavbu v lokalitě Pastvisko IV., předpokládaná cena je ve výši 9 000 000 Kč.
Zahájení výstavby víceúčelového objektu za prodejnou Jednoty, na letošní rok v rozpočtu 1 400 000 Kč.
Je předpoklad, že v letošním roce bude zahájena
oprava krajské komunikace, která vede přes naši obec.
Předpokládaná cena opravy je ve výši 20 000 000 Kč.
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Rozpočet na rok 2016 - příjmy

Rozpočet na rok 2016 - výdaje

Položka

rok 2016

Položka

rok 2016

1111

Daň z příjmu FO - závislá činnost

1 700 000

2115

Fotovoltaika ZŠ a MŠ úroky z úvěrů

50 000

1112

Daň z příjmu FO - SVČ

75 000

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

80 000

1113

Daň z příjmu FO - z kap. výnosů

180 000

2212

Silnice

1121

Daň z příjmu PO

1 800 000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

33 000

1122

Daň z příjmu PO za obec

150 000

2310

Pitná voda

90 000

1211

Daň z přidané hodnoty

3 460 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

30 000

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

350 000

3119

Základní škola

1341

Poplatek ze psů

20 000

3314

Činnosti knihovnické

30 000

1342

Poplatek za lázeň. a rekreační pobyt

10 000

3319

Ostatní záležitosti kultury

70 000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

6 000

3341

Rozhlas a televize

10 000

1361

Správní poplatky

20 000

3399

Ostatní záležitosti kultury a církví

10 000

200 000

1 910 700

1511

Daň z nemovitosti

450 000

3412

Hřiště, úpravy plochy, dráhy

80 000

4112

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

272 800

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

60 000

1012

Příjmy z pronájmu pozemků

34 000

3421

Grant (mládež, spolky, dětská hřiště)

50 000

2115

Výroba elektřiny

227 500

3511

Všeobecná ambulantní péče

12 000

2122

Sběr a zpracování sběr. surovin

10 000

3613

Nebytové hospodářství

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

12 000

3631

Veřejné osvětlení

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

2 000

3632

Pohřebnictví

3119

ZŠ příjmy z pronájmu

3 000

3633

Výstavba a údržba místních inženýr. sítí

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

5 000

3635

Územní plánování

3511

Všeobecná ambulantní péče

88 100

3636

Územní rozvoj

3613

Nebytové hospodářství

50 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj

1 520 000

3632

Pohřebnictví

30 000

3721

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

19 100

3639

Komunální služby a územní rozvoj

250 000

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

370 000

1032

Obecní les

5 000

3723

Sběr a svoz ostatního odpadu

3725

Využívání a zneškodňování odpadů

52 000

3726

Využívání a zneškodňování odpadů

6171

Činnost místní správy

10 000

4379

Sociální prevence

1351

Odvod loterií

30 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2 000

5212

Ochrana obyvatelstva

6330

Převody vlastním fondům

40 000

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

5 000

5512

Požární ochrana

450 000

3330

Činnost registrovaných církví

100

6112

Zastupitelstvo obcí

680 000

3341

Rozhlas

5000

1032

Podpora ostatních produkčních činností

5 000

3745

Péče o vzhled obcí + veřejná zeleň

10 000

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

1 000

5512

Pronájem - hasičská zbrojnice

5000

3326

Pořízení a obnova národní historie

1 000

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

8123

Úvěr - inženýrské sítě
Příjmy celkem

7 000
150 000
15 000
9 200 000
10 000
5 000

80 000
5 000
10 000
450 000
5 000
10 000

5000

3330

Činnost registrovaných církví a náboženství

6 000 000

6171

Činnost místní správy

15 374 500

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

18 000

6330

Převody sociálním fondům

40 000

6399

Ostatní finanční platby daní a poplatků

150 000

8124

Splátka úvěrů

400 000

Výdaje celkem
Příjmy celkem

1 000
1 200 000

17 517 800
15 374 500

Přebytek/schodek

2 143 300

Zapojení přebytku z minulých let

2 143 300

duben 2016
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Informace z místní knihovny
V neděli 28. února 2016 se konala v knihovně beseda „Nad kronikou obce“, kde měli občané možnost
nahlédnout nejen do současné kroniky, ale i do starých kronik a prohlédnout si fotoalba z dění v obci,
fotoalba svazu žen a sboru pro občanské záležitosti.
Účast občanů byla velká a trvala celé nedělní odpoledne až do večerních hodin.
8. března 2016 v rámci Měsíce knihy navštívili
knihovnu žáci školy se svými učitelkami. Prohlédli
si knihovnu, podle zájmu si prohlíželi nové knihy pro
mládež, listovali i v naučné literatuře s přírodopisnými a technickými náměty a proběhlo i předčítání
ukázek knih z regionu.
15. března 2016 proběhla pravidelná výměna knih
z regionálního oddělení městské knihovny v Boskovicích. Máme 205 nových knih a to především de-

tektivky, romány pro ženy, knihy pro děti, naučnou
literaturu a knihy s různými náměty činností nejen
pro šikovné ruce, ale i zahrádkáře.
1. dubna 2016 proběhla v naší knihovně a také v naší
škole noc s pohádkou. Připojili jsme se tak na dálku
k ostatním dětem nejen v České republice, ale i několika dalších zemí po celém světě. Na tento den se děti
dlouho připravovaly a přišly do školy v pátek odpoledne vybavené spacáky, polštářky a nejmilejšími plyšáky.
Letos se Noci s Andersenem zúčastnila a ve škole spala
1. a 3. třída, tj. 44 dětí. 1. třída se sešla na Obecním
úřadě v Benešově v zasedací síni již v 16.30 hod.,
kde nejdříve proběhlo „pasování na čtenáře“. Na tuto
akci přišly děti i se svými rodiči, mnohé doprovázeli
i prarodiče a sourozenci. Po slavnostním úvodu děti
předvedly svým rodičům čtenářské dovednosti a složily slib čtenáře. Poté byli prvňáčci pasováni na čtenáře

a slib zakončili podpisem do pamětní knihy. Na závěr
byli obdarováni knihou a diplomem.
Knihovnice potom vyzvala děti i rodiče na návštěvu knihovny, kde byla výstavka knih a pro děti byly
připraveny „dílničky“. Děti si z papíru a ubrousků
vyrobily princeznu, o které četly rodičům při ukázce
čtenářských dovedností. Za své výrobky byli prvňáčci
odměněni sladkostmi. Po skončení této akce přešli rodiče i děti do základní školy, kde už na ně čekali třeťáci a paní učitelky. Děti ve škole vyráběly svou knížku,
kterou si psaly a ilustrovaly samy, a potom nastala
chvíle soutěží a her. Po krátké večeři se děti připravovaly na společnou noc ve svých třídách a k pěknému
usínání pro ně byla připravena četba pohádek.
3. června 2016 pořádáme zájezd na divadelní
představení Polská krev do Mahenova divadla v Brně.
Přihlásit se můžete u knihovnice Jaroslavy Kolářové.

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
V Základní škole a Mateřské škole Benešov probíhá
předškolní vzdělávání dětí z Benešova a plnění povinné školní docházky žáků z obcí Benešov, Okrouhlá,
Kořenec, Buková, Suchý a Boskovice.
Výchova a vzdělávání probíhá v areálu tvořeném
třemi budovami a dvěma hřišti. Základní a Mateřská
škola má základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu s kuchyní.
Organizace ZŠ a MŠ Benešov zaměstnává celkem
13 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky, 4 zaměstnance provozu a 3 kuchařky.
Ve školním roce 2015/16 navštěvuje základní školu 140 žáků, z toho 92 žáků se vzdělává na prvním
stupni, 48 žáků na stupni druhém.
Součástí základní školy jsou dvě oddělení školní
družiny s celkovou kapacitou 49 žáků.
Do mateřské školy dochází 25 dětí.

Zápis do 1. třídy
V pondělí 18. ledna 2016 proběhl na naší škole
zápis do 1. třídy, který byl letos motivován večerníčkovými pohádkovými příběhy. Všechny děti, které se
zápisu zúčastnily, plnily úkoly zaměřené na zjišťování školní zralosti. Za svou snahu byly odměněny
hezkými dárky, které vyrobili budoucí spolužáci ve
školní družině. Na cestu domů byly vybaveny taškami, které uvnitř skrývaly překvapení jako upomínku
na jejich významný den. V doprovodu rodičů přišlo
13 předškoláčků. Rodičům se sluší poděkovat za
důvěru v naši školu a hlavně za velmi zodpovědnou
úlohu při výchově svých ratolestí.
Stejně jako se těší budoucí prvňáčci na vstup do
základní školy, těší se i celý tým pedagogů a provozních zaměstnanců na nové žáky.
Ze srdce všem přejeme mnoho úspěchů na základní škole.
Mgr. Leona Koledová

Osmáci se v lese neztratí
Les mají někteří z nás přímo za domem, přesto
o něm mnoho nevíme. Své současné znalosti o lese
a životě v něm si ověřilo 6 žáků z osmého ročníku,
kteří se zapojili se do soutěže „Mladí lidé v evropských lesích“. Cílem této akce, která má své kořeny
u polských lesníků, je zlepšit povědomí mládeže
o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které
jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z 10 zemí
Evropy. V ČR letos probíhá její šestý ročník. Soutěž organizuje Česká lesnická společnost, v našem místním
kole za spolupráce s MP Lesy, spol. s. r. o.
Tříčlenné týmy žáků základních a středních škol
plní v průběhu soutěžního dopoledne 3 úkoly. Prvním
z nich je písemný test, druhým je praktické poznávání
a na závěr řezání klády na čas. Naši osmáci si při své
premiérové účasti vedli výborně. Družstvo ve složení
Patrik Hroz, Lukáš Ošlejšek a Kristýna Dokoupilová
se umístilo na 2. místě, družstvo Miroslava Šperky,
Kláry Hanáčkové a Nely Borečkové skončilo na 3. místě. První místo patřilo týmu z Gymnázia Boskovice.
Mgr. Petra Ondroušková

Zavítala k nám Mise Plus+
„Zemi okupují Energožrouti, nebezpečná stvoření,
která se s oblibou usazují v nehospodárných spotřebičích a v mozku plýtvajících osob. Svými chapadly
z nich vysávají energii, kterou potřebují k životu
a růstu. Tvým posláním je šetřit tradiční zdroje energie a tím odvrátit hrozící nebezpečí jejich vyčerpání.
Budeš bojovat s Energožrouty a plnit další úkoly mise.
Budeš tak chránit přírodu a ještě se naučíš spoustu
nového.“
Těmito slovy zahájili členové týmu Mise Plus+
vzdělávací program zaměřený na energii a její úspory.
Projekt je podporován společností E.ON a odehrává
se v prostorách speciálně upraveného trucku.

Na parkovišti před naší školou tento Energy Truck
zaparkoval již v pondělí 22. února. V průběhu dopoledne se v něm vystřídaly děti z 2., 3., 4. a 5. třídy.
Ti nejmladší si užili program s názvem Efounci,
po jeho skončení z trucku vycházeli ozdobeni „ufonskými tykadly“ a zářivě žlutými taškami. Čtvrťáci
a páťáci absolvovali program s názvem Agenti, z něhož nadšeně odcházeli v nových tričkách s logem akce.
Úterý 23. února patřilo prvňákům a starším ročníkům. Prvňáčky v trucku přivítala dvojice čarodějů
a v duchu kouzel se nesl celý následující program.
A protože každý pořádný kouzelník se neobejde
bez své čepice, vyrobili si je i naši prvňáčci. Pro žáky
6. a 7. třídy byla připravena dvouhodinová show
Ekotroni, z níž si obě třídy odnesly mimo jiných dárků i skládací papírový model robota. Dárky čekaly
i na osmáky a deváťáky, pro které si pořadatelé připravili část nazvanou Bod zlomu.

Umím říct „cigaretu ne“
Ve středu 17. února se žáci třetí třídy seznámili se
škodlivými účinky kouření. Paní lektorka z občanského sdružení „Podané ruce“ učila žáky, jak odmítnout
nabízenou cigaretu. Žáky velmi bavila aktivita, kdy
navrhovali coby ministři zdravotnictví varování na
cigaretovou krabičku. Smích se ozýval i při nabízení
a odmítání cigaret, kdy žáci odměňovali herecké výkony spolužáků potleskem. Žáci byli dále seznámeni
i s různými druhy závislostí. Cílem programu bylo,
aby žáci pochopili význam zdraví a správného životního stylu a také odpovědnost za své zdraví.
PhDr. Radomíra Hénková

„Nekonečný příběh“ Netolismus
Ve stejný den žáci čtvrtého a pátého ročníku absolvovali aktivity spojené s výukovým programem
nazvaným Netolismus, což je závislost na počítači,
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mobilu a jiných médiích. Rovněž poukazuje na různá rizika s ním spojená. Žáci si s paní lektorkou
povídali o odpoledních aktivitách a činnostech po
vyučování a ve volném čase. Dále společně kreslili
na balicí papír kamaráda Emila, kde popisovali jeho
styl oblékání, jeho zájmy, prostředí, ve kterém se
denně pohybuje a hlavně co dělá ve volném čase.
Na závěr si shrnuli všechna možná rizika vyplývající
z této závislosti. Program žáky bavil a aktivně se
zúčastňovali všech aktivit.

na africké a šamanské bubny. Děti čekala i hra na tělo
– bodypercussion a na závěr byly příjemně zklidněny
hudební relaxací.
Jelikož děti k této činnosti nepotřebovaly žádné
hudební vzdělání či jinou hudební průpravu, hraní se
jim moc líbilo. Tento program byl pro ně takovou příjemnou aktivní relaxací, kde se každý mohl hudebně
projevit. Děti odcházely s úsměvy na tvářích, a tak
návštěva těchto šikovných manželů nebyla v naší
škole určitě poslední.

Mgr. Leona Koledová

Bc. Monika Baráková

Prožitkové bubnování

Záchranný kruh

V měsíci lednu a únoru nás navštívili manželé
Jasanští s programem prožitkového bubnování.
Jednalo se o muzikoterapeutický program, který absolvovala každá třída samostatně. Děti se seznámily
s netradičními hudebními nástroji a vyzkoušely si hru

V rámci preventivního programu Zdravotnické
záchranné služby Jihomoravského kraje „Záchranný
kruh” přijel i do naší školy záchranář Roman Chatrný,
aby pomocí kamaráda - plyšového hrocha prvňáčkům poradil a ukázal, jak se zachovat ve složitých

Mladší žáci - jaro 2016
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
25. kolo
19. kolo
20. kolo
26. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo

Čtvrtek
Čtvrtek
Neděle
Volno
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Sobota
Středa
Čtvrtek
Neděle
Čtvrtek
Sobota

7. 4. 17.00
14. 4. 17.00
24. 4. 10.00
8. 5.
10. 5.
12. 5
21. 5.
25. 5.
26. 5.
5. 6.
9. 6.
18. 6.

Benešov-Ráječko
Benešov-Boskovice B
Blansko B-Benešov

14.00 Adamov/Řícmanice-Benešov
17.00
Benešov-Lipovec
17.00
Benešov-Drnovice
10.00
Jedovnice-Benešov
17.00
Žijeme hrou B-Benešov
17.00
Benešov-Opatovice
10.00
Sloup/Vysočany-Benešov
17.00
Benešov-Cetkovice
10.00
Šošůvka-Benešov

situacích. Správným postupem tak i děti mohou
zachránit život zraněnému kamarádovi i dospělému
člověku. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla,
vyzkoušely si obvazování i masáž srdce. Žáci první
třídy si tak zasloužili diplom mladého zdravotníka.
Mgr. Edita Zatloukalová

Návštěva obecního úřadu
V rámci výuky výchovy k občanství žáci VI. a VII.
ročníku navštívili 17. března Obecní úřad v Benešově.
Mile je zde přivítal pan Antonín Rus, starosta obce.
Provedl je po nově zrekonstruovaných kancelářích
úřadu a odpovídal jim na zvídavé otázky. Dozvěděli
se, jak funguje obecní samospráva, co můžeme na
úřadě vyřídit, s kolika miliony obec hospodaří i jak
vypadá den pana starosty.
Mgr. Lenka Grénarová

Rozpis utkání muži - jaro 2016
Datum:
Neděle 3. 4. 2016
Neděle 10. 4. 2016
Neděle 17. 4. 2016
Neděle 24. 4. 2016
Neděle 1. 5. 2016
Neděle 8. 5. 2016
Neděle 15. 5. 2016
Neděle 22. 5. 2016
Neděle 29. 5. 2016
Neděle 5. 6. 2016
Neděle 12. 6. 2016
Neděle 19. 6. 2016

Kolo:
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
15

Čas:
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
19.00
16.30

Soupeř:
Benešov - Vranová
Skalice - Benešov
Benešov - Drnovice
V. Opatovice - Benešov
Benešov - Svitávka
Benešov - Vísky
Benešov - Kotvrdovice
Lomnice - Benešov
Benešov - Lažánky
Benešov - Ostrov
Boskovice „B“ - Benešov
Kninice - Benešov

Na domácí utkáni se hráči dostaví 60 minut před začátkem utkání.

Dramatický kroužek při ZŠ a MŠ Benešov Vás srdečně zve na divadelní představení pohádky

Tři princezny na vdávání,
které se koná v sobotu 21. května 2016 v 17.00 hodin v sokolovně Benešov.
Vstupné 30 Kč

Odjezd:
14.15
14.45

15.00
18.00
15.30

duben 2016
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Tělocvičná jednota Sokol Benešov a Obec Benešov zve všechny maminky na

DEN MATEK
který se uskuteční v neděli 8. 5. 2016 od 17:00 hod
v sokolovně.
Pro maminky je připraven bohatý program plný krásných básniček a písniček,
vystoupí děti z mateřské školy a nebude chybět ani malé
občerstvení.
Jako poděkování dostane každá maminka malý dárek.

Čarodějnice a čarodějové nastartujte smetáčky, smetáky, košťata
a metly, mladší generace vysavače a přijeďte se zúčastnit každoročního

PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
které se bude konat

30. 4. 2016
od 18 hodin

na sokolské zahradě.
Pro čarodějnice a čaroděje bude připravena stezka za pokladem
plná úkolů a nástrah.
Zveme všechny, kteří se chtějí pobavit a strávit příjemný podvečer.
Občerstvení zajištěno.
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15. 5. 2016
Vernisáž se uskuteční v neděli 15. 5. 2016
od 14.00 do 18.00 v hasičské zbrojnici.
Součástí vernisáže bude představení knihy ITALŠTÍ UPRCHLÍCI NA JIŽNÍ
MORAVĚ V LETECH 1915 – 1919 autorů Ivany Bojdové, Evy Šebkové
a Karla Šebka.

Kalendář akcí
30. 4. 2015 – Pálení čarodějnic – od 18.00 na sokolské zahradě.
7. 5. 2016 – Pouť do Křtin – sraz v 6.15 u Kostela
Povýšení sv. Kříže.
8. 5. 2016 – Den Matek – od 17.00 v sokolovně.
15. 5. 2016 – Výstava Italští uprchlíci na Blanensku
a Boskovicku v letech 1915-1919 – od 14.00 do
18.00 v hasičské zbrojnici.
21. 5. 2016 - Tři princezny na vdávání – 17.00 v sokolovně.
10. 6. 2016 – Noc kostelů – program od 18.00 do
22.00 v Kostele Povýšení sv. Kříže, výstava 230 let
trvání farnosti na Benešově od 14.00 do 22.00
v hasičské zbrojnici.

Informace sboru pro občanské záležitosti
V roce 2016 se v naší obci doposud narodily 2 děti: Adéla Fölklová – Benešov 201 a Jan Laštůvka – Benešov 4.
Zemřela Jiřina Koudelková – Benešov 145.
V současné době čítá tedy naše obec 653 občanů.
Srdečně blahopřejeme jubilantům, kteří v roce 2016 oslaví významné životní výročí. Do dalších let přejeme
hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.
LEDEN
Kováčová Jiřina
Kolář Jindřich

Benešov 106
Benešov 23

70 roků
75 roků

duben 2016
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ÚNOR
Kovář František
Minxová Marie

Benešov 160
Benešov 10

75 roků
90 roků

BŘEZEN
Kolářová Jaroslava
Šperková Marie

Benešov 102
Benešov 111

70 roků
70 roků

DUBEN
Ševčíková Marie

Benešov 132

70 roků

KVĚTEN
Krkavec Alois
Marešová Marie
Minx Augustin

Benešov 28
Benešov 218
Benešov 49

70 roků
80 roků
85 roků

ČERVENEC
Pavlů Anna
Koudelka Otakar

Benešov 220
Benešov 100

70 roků
80 roků

SRPEN
Sekanina Bořivoj

Benešov 13

Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

75 roků

ZÁŘÍ
Staffová Ludmila
Khýrová Marie

Benešov 210
Benešov 242

80 roků
75 roků

ŘÍJEN
Dvořáková Drahoslava

Benešov 273

85 roků

LISTOPAD
Kolář Cyril

Benešov 164

70 roků

PROSINEC
Zemánek Josef
Henková Marie
Kolář Antonín
Kolářová Jitka

Benešov 204
Benešov 45
Benešov 80
Benešov 23

80 roků
85 roků
70 roků
75 roků

Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci
www.elektrowin.cz
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
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Pochod okolo Benešova

Rekonstrukce požární nádrže

Vážení spoluobčané, fotky z akcí, které se v naší obci konají, si můžete prohlédnout na internetových stránkách:

http://www.benesov-u-boskovic.cz/
http://kultura-benesov.rajce.idnes.cz/
http://farnostbenesov.rajce.idnes.cz/
Podklady pro inzerci zasílejte na lubos.sin@seznam.cz
Benešovské noviny, č. 1/DUBEN 2016, zpravodaj obce Benešov. Periodický tisk územního samosprávného celku, občasník, vydáno 25. 4. 2016. Vydává
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PhDr. Radomíra Hénková, Mgr. Edita Zatloukalová. Zlom a sazba: Markéta Sedláková, Tisk: Computer Media s.r.o.

