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Plánované akce na rok 2018 obce Benešov
• Inženýrské sítě Pastvisko IV. – 6 500 000 Kč
• Víceúčelové hřiště – 1 889 223 Kč (dotace 1 276 223 Kč)
• Dostavba víceúčelové budovy za Jednotou – 800 000 Kč
• Oprava střechy budovy na ZŠ Benešov – 657 188 Kč
(je zažádáno o dotaci na JMK ve výši 250 000 Kč)
• Oprava sociálního zařízení na ZŠ Benešov – 200 000 Kč
(ZŠ Benešov získala dotaci 180 000 Kč)
• Oprava šaten v ZŠ Benešov - 500 000 Kč
• Chodníky v obci Benešov – 1 500 000 Kč
• Výsadba 60 kusů ovocných stromů – 66 000 Kč (dotace
z JMK 66 000 Kč)
• Úprava parku u autobusové čekárny – 100 000 Kč

OBSAH:

• Vypracování studie na výstavbu nového zdravotního
střediska – cena není doposud známa
• Oprava místní komunikace od obecního úřadu po park
u autobusové čekárny – 925 000 Kč (je zažádáno o dotaci na MMR ve výši 50 % z celkových nákladů, tato
akce se bude realizovat v případě získání dotace nebo
dle finanční situace obce )
• Výměna silničních obrub kolem krajské komunikace od
křižovatky u Moravy po konec obce ve směru na
Kořenec (tato akce bude realizována v případě opravy
povrchu krajské komunikace ze strany SUS Blansko)
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Založení dobrovolného svazku obcí s názvem Technické služby Malá Haná
Obec Benešov je jedním ze 17. zakládajících členů DSO
Technické služby malá Haná. Jedná se převážně o obce
regionu Malá Haná od Městečka Trnávka po Sudice.
V severní části je zastoupena v současné době jen obec Be-

nešov a Žďárná. Tento svazek by měl zahájit svoji činnost
od 1.1. 2019 a měl by nahradit současnou firmu SUEZ.V
současné době jsou ustanoveny řídící orgány svazku, stanovy, registrace na JMK, dále byla podána žádost na SFŽP

na pořízení nádob na tříděný odpad do každé domácnosti,
dále kontejnery na objemný odpad a bioodpad a šťěpkovače na dřevní hmotu.
Antonín Rus

Rozpočet obce na rok 2018
Položka
1111

Daň z příjmu FO - závislá činnost

1112

Daň z příjmu FO - SVČ

1113

Daň z příjmu FO - z kap.výnosů

1121

Daň z příjmu PO

1122

Schválený rozpočet 2017

Očekávané plnění 2017

Schválený rozpočet na rok 2018

1 700 000 Kč

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

75 000 Kč

40 000 Kč

45 000 Kč

200 000 Kč

190 000 Kč

200 000 Kč

2 000 000 Kč

1 900 000 Kč

2 000 000 Kč

Daň z příjmu PO za obec

170 000 Kč

173 000 Kč

173 000 Kč

1211

Daň z přidané hodnoty

3 700 000 Kč

3 900 000 Kč

3 900 000 Kč

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

340 000 Kč

340 000 Kč

340 000 Kč

1341

Poplatek ze psů

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

1342

Poplatek za lázeň. A rekreační pobyt

12 000 Kč

33 000 Kč

30 000 Kč

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

5 000 Kč

3 000 Kč

3 000 Kč

1361

Správní poplatky

20 000 Kč

21 400 Kč

21 000 Kč

1511

Daň z nemovitosti

440 000 Kč

376 000 Kč

370 000 Kč

4112

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

286 200 Kč

238 500 Kč

238 000 Kč

1012

Příjmy z pronájmu pozemků

34 000 Kč

34 000 Kč

34 000 Kč

2115

Výroba elektřiny

250 000 Kč

250 000 Kč

250 000 Kč

2122

Sběr a zpracování sběr.surovin

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

12 000 Kč

12 000 Kč

12 000 Kč

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

2 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

3412

sportovní zařízení v majetku obce

0 Kč

0 Kč

1 900 000 Kč

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

3511

Všeobecná ambulantní péče

88 100 Kč

88 100 Kč

88 100 Kč

3613

Nebytové hospodářství

50 000 Kč

45 000 Kč

45 000 Kč
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Položka

Schválený rozpočet 2017

3632

Pohřebnictví

3639

komunální služby a územní rozvoj

1032

obecní les

3725

Využívání a zneškodňování odpadů

6171

Činnost místní správy

1382

Odvod loterií

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

Převody vlastním fondům

2219

Očekávané plnění 2017

Schválený rozpočet na rok 2018

20 000 Kč

3 500 Kč

3 000 Kč

1 200 000 Kč

20 000 Kč

1 200 000 Kč

5 000 Kč

2 600 Kč

2 000 Kč

50 000 Kč

40 000 Kč

40 000 Kč

2 000 Kč

1 000 Kč

2 000 Kč

30 000 Kč

24 500 Kč

20 000 Kč

2 000 Kč

1 600 Kč

2 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

40 000 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2 000 Kč

11 500 Kč

10 000 Kč

3330

Činnost registrovaných církví

5 000 Kč

1 Kč

1 000 Kč

3341

Rozhlas

2 000 Kč

500 Kč

500 Kč

3745

Péče o vzhled obcí + veřejná zeleň

5 000 Kč

15 000 Kč

60 000 Kč

5512

Pronájem - hasičská zbrojnice

2 000 Kč

2 600 Kč

2 000 Kč

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

3 000 Kč

3 500 Kč

3 000 Kč

10 792 300 Kč

9 842 301 Kč

13 076 600 Kč

Příjmy celkem

Zprávy ze ZUŠ Velké Opatovice
Úspěchy žáků ZUŠ v okresních kolech
soutěže MŠMT
Vážení rodiče a příznivci naší školy,
v úterý 20. 2. 2018 se konalo okresní kolo ve hře na zobcovou flétnu a ostatní dřevěné dechové nástroje v ZUŠ Boskovice a ve středu 28. 2. 2018 se konalo také okresní kolo
v sólovém zpěvu v ZUŠ Blansko.
Oddělení dechových nástrojů reprezentoval naší školu ve
hře na zobcovou flétnu ve IV. kategorii Petr Trnečka ze
třídy paní učitelky Lenky Holubové, který získal 1. cenu.
Ve stejné kategorii se porotě představila další žákyně ze
třídy paní učitelky Holubové, Jana Foltýnová, která za
svůj výkon ve hře na zobcovou flétnu obdržela 2. cenu.

V V. kategorii reprezentovala školu další žákyně ze třídy
paní učitelky Lenky Holubové, Klaudie Krénarová, která
získala 1. cenu.
VIII. kategorii reprezentovala za ZUŠ Velké Opatovice
Doubravka Lexmanová, ze třídy paní ředitelky Marcely
Ladecké, která získala 1. místo s postupem do krajského kola.
V VI. kategorii ve hře na příčnou flétnu se představila
Magdalena Staňková ze třídy paní ředitelky, která získala 2. cenu.
V úterý 28. 2. 2018 se konalo okresní kole v sólovém zpěvu
v ZUŠ Blansko. V tomto kole se představili žáci paní učitelky Alexandry Komárkové.

0. kategorii reprezentovala Natálie Holubová, která
získala 2. cenu. Ve II. kategorii získala Eliška Dufková
a Michaela Živná 3. cenu.
V VIII. kategorii nás reprezentovala Kateřina Horáková,
která také obdržela 1. cenu s postupem do krajského
kola.
Všem našim žákům i jejich učitelům děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v další pedagogické
práci. Těm postupujícím do krajských kol přejeme hodně
štěstí.
Marcela Ladecká
ředitelka ZUŠ Velké Opatovice

35. výročí založení samostatné ZUŠ Velké Opatovice
připravované akce pro veřejnost
Jak jsme vám již slíbili, připravujeme pro vás, příznivce
a přátele naší školy, v rámci připomenutí 35. výročí založení samostatné ZUŠ Velké Opatovice další vystoupení,
výstavy a koncerty.
V neděli 5. 4. 2015 se bude od 15:00 hod. v kostele
sv. Jiří ve Velkých Opatovicích konat „Varhanní recitál“
paní učitelky Mgr. Lenky Malounkové. Na koncertě zazní
skladby J. S. Bacha, J. Brahmse, P. Ebena a dalších autorů.
V neděli 24. 5. 2015 od 15:00 se mohou příznivci klavírního umění těšit na setkání s paní učitelkou Ludmilou
Barvíkovou a jejími žáky a hosty na tradičním „Setkání
s hudbou a poezií“. Koncert proběhne v zámeckém sále
ZUŠ.
V neděli 31. 5. 2015 od 15:00 hod. bude ve vestibulu
stálého kina zahájena výstava prací žáků výtvarného
oboru pod vedením pana učitele MgA. et Mgr. Františka
Žáčka.

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 proběhne v sále stálého kina
„Divadelní výprodej“, který připravují žáci LDO pod
vedením paní učitelky MgA. Zdeňky Selingerové, čas bude
upřesněn.
V neděli 14. 6. 2015 od 16:00 hod. proběhne v kostele
sv. Jiří koncert ke Dni otců. Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ.
Ve čtvrtek 18. 6. 2015 od 16:00 hod. se bude v sále
ZŠ Knínice konat koncert žáků z pobočky v Knínicích
u Boskovic.
V neděli 21. 6. 2015 se uskuteční od 15:00 hod. ve stálém kině ve Velkých Opatovicích „Slavnostní koncert“
k 35. výročí založení samostatné školy. Vystoupí nejlepší žáci školy, učitelé a hosté z řad bývalých žáků a zaměstnanců.
Ve čtvrtek 22. 6. 2015 od 16:00 hod. se bude ZŠ Žďárná
konat koncert žáků z pobočky v Žďárná.
Ve čtvrtek 23. 6. 2015 od 16:00 hod. se bude ZŠ Benešov konat koncert žáků z pobočky v Benešov.

Kromě těchto akcí pro veřejnost připravuje naše škola další
akce jako jsou dny otevřených dveří pro mateřské školy,
řadu absolventských koncertů, také plánujeme koncert
vítězů, na kterém se představí žáci, kteří se letos zúčastnili
soutěže MŠMT, vystoupení pro klienty „Paprsku“, pro děti
základních a mateřských škol, vystoupení ve spolupráci se
Službami města apod.
Těšíme se na vaši účast a doufáme, že si z naší nabídky
vyberete. V případě jakýchkoli změn Vás budeme včas
informovat.
Na setkání se těší
Marcela Ladecká
ředitelka ZUŠ Velké Opatovice

duben 2018
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Informace sboru pro občanské záležitosti
V roce 2017 se v naší obci narodilo sedm dětí:
• Jiří Nesvadba, Benešov 94
• Stanislav Medek, Benešov 141
• Jakub Havelka, Benešov 183
• Ondřej Sedlák, Benešov 160
• Tomáš Přibyl, Benešov 290
• Gabriela Bušinová, Benešov 26
• Daniel Kovařík, Benešov 68

Zemřelo osm spoluobčanů:
• Alois Krkavec, Benešov 28
• Růžena Vlachová, Benešov 7
• Ludmila Nováková, Benešov 78
• Karel Koudelka, Benešov 173
• František Zemánek, Benešov 165
• Marie Střížová, Benešov 48
• Vladimír Stříž, Benešov 5
• František Kovář, Benešov 161

Oddány byly čtyři páry:
• Jiří Zemánek, Doubravice nad Svitavou a Terezie Gudrnová,
Benešov 12,
• Daniel Bušina, Brno a Klára Palečková, Benešov 26,
• Petr Klučka, Benešov 135 a Marie Baráková, Benešov 135,
• Dana Kolářová, Benešov 157 a Aleš Tříska
V současné době čítá tedy naše obec 652 občanů.

Životní jubilea v roce 2018
Srdečně blahopřejeme jubilantům, kteří v roce 2018 oslaví významné životní výročí. Do dalších let přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a životní pohody.
Leden
• Andrlík Antonín

Benešov 116

75 roků

Únor
• Nesvadba František
• Kolář Josef
• Kolářová Jiřina
• Staněk Jaroslav
• Hartlová Jaroslava
• Zemánek Alois

Benešov 94
Benešov 236
Benešov 115
Benešov 93
Benešov 222
Benešov 151

75 roků
85 roků
80 roků
75 roků
70 roků
70 roků

Březen
• Vaněrek Josef
• Andrlíková Marie

Benešov 98
Benešov 116

85 roků
75 roků

Duben
• Vendelbergerová Marie
• Andrlík Josef
• Staňková Marie
• Veselý Zdeněk

Benešov 197
Benešov 120
Benešov 93
Benešov 64

70 roků
75 roků
75 roků
70 roků

Květen
• Pokorná Božena
• Zemánková Marie
• Hartl Jan		

Benešov 51
Benešov 72
Benešov 222

75 roků
80 roků
70 roků

Červen
• Koudelka Stanislav
• Koudelková Vlasta
• Hlubinková Františka

Benešov 117
Benešov 100
Benešov 76

70 roků
75 roků
95 roků

Červenec
• Šmída Jiří		
• Hebelková Marie

Benešov 217
Benešov 63

70 roků
70 roků

Srpen
• Chrásková Marie
• Kolářová Anna

Benešov 214
Benešov 164

80 roků
70 roků

Září
• Konečný Stanislav
• Vojáčková Drahomíra

Benešov 167
Benešov 61

70 roků
75 roků

Říjen
• Pavlů Eliška

Benešov 224

70 roků

Listopad
• Kovářová Marie

Benešov 161

75 roků

Prosinec
• Mareš Hynek
• Šamalík František
• Abrahámová Zdeňka
• Andrlíková Bohumila

Benešov 218
Benešov 59
Benešov 164
Benešov 120

85 roků
70 roků
70 roků
75 roků

Občané starší 90 roků
• Pytlíčková Jindřiška
Benešov 53
• Veselý Oldřich
Benešov 233
• Různarová Františka
Benešov 124
• Minxová Marie
Benešov 10

91 roků
93 roků
93 roků
92 roků

Pozvánka do knihovny
Zvu do knihovny všechny čtenáře i ty občany, kteří ještě
v naší knihovně nebyli. V rámci meziknihovnického výpůjčního systému s boskovickou a blanenskou knihovnou
proběhla na začátku měsíce března pravidelná výměna
knih, která probíhá 2x ročně, na jaře a na podzim. V našem
knihovnickém fondu máme na čtyři a půl tisíce knih a nyní
máme z výměnného fondu dovezeno na 500 titulů. Přijďte si vybrat knihu, jsou tu romantické romány pro ženy,
detektivky a thrillery, něco z historie i válečné literatury.
Máme dost svazků i z naučné literatury, dále knihy z našeho regionu a blízkého okolí a v neposlední řadě dostatek
knih pro děti a mládež. Určitě Vás nějaká kniha zaujme.
Provoz v knihovně je každé úterý a pátek, a to vždy
od 17 hod. do 18.30 hod. Knihy půjčujeme zdarma.
Měsíc březen je tradičně nazýván měsícem knihy. V tomto měsíci, ale i celoročně zpravidla navštěvují knihovnu
děti z mateřské i základní školy se svými učitelkami. Jsou

v knihovně vítáni, mohou si zde knihy prolistovat, něco
zajímavého přečíst, protože knihovnu máme hodně prostornou, jsou tam stoly a asi 20 míst k sezení.
Už druhým rokem je při knihovně zřízen kroužek rukodělných činností, který bývá pravidelně každý pátek. Mohou
se do něho zapojit všechny šikovné ruce, hlavně našich
děvčat. Pod vedením paní Zdenky Šínové se dívky naučí
vyrábět z různých materiálů pěkné výrobky, které potom
bývají i součástí tradičních velikonočních a vánočních výstav v sokolovně.
Na měsíc duben máme v knihovně naplánované dvě větší
akce – bude to beseda Nad kronikou obce a zájezd na divadelní představení Ženy na pokraji nervového zhroucení
do Městského divadla v Brně.
Na měsíc květen plánujeme v knihovně výstavu panenek
pro děti. Kdo máte doma nějaké zajímavé panenky ze starší doby nebo ze současnosti, budu moc ráda, když nám je

na výstavku zapůjčíte. Bližší termín a informace k výstavě
panenek bude zveřejněn na nástěnce a formou letáčků.
Výstava potrvá asi 2 týdny.
Dále se v knihovně bude konat tradiční akce „Pasování žáků
1. třídy naší školy na čtenáře.“ Akce probíhá v obřadní síni
obecního úřadu za účasti rodičů a dalších rodinných příslušníků prvňáčků. Po této slavnostní části pak následuje
v knihovně rukodělná dílnička, kdy si žáci společně s rodiči
vyrobí malý upomínkový dáreček na tento slavnostní den.
V souvislosti se vzpomínkou na 100. výročí vzniku Československa chystáme ve spolupráci s místními hasiči
výstavku na téma „Českoslovenští a čeští prezidenti od
r. 1918 do roku 2018“. Opět prosím spoluobčany, pokud by
měli nějaké fotografie nebo články týkající se našich prezidentů, aby nám je na výstavku půjčili.
Na Vaši návštěvu v knihovně se těší
Mgr. Jaroslava Kolářová, knihovnice
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Pozor, topte v kotli a kamnech tak, ať nevyhoříte
Nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles a tuto skutečnosti vy lidé rozhodně neměli
podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při
požárech jsou právě při požárech v domácnostech.
O komíny se vyplatí řádně pečovat
Jak často kontrolovat a čisti komín?
Základními minimálními lhůtami pro čištění spalinových
cest (komín) od spotřebičů paliv do 50 kW při celoročním
provozu je následující: 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 1x ročně na kapalná paliva, 1x ročně na plynová paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní
v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni si
čištění provést i sami. Jednou do roka musí být ale provedena kontrola spalinové cesty oprávněnou osobou –
kominíkem.
Co mohu zkontrolovat sám?
• Je kouřovod řádně upevněn?
• Není plášť spotřebiče nebo kouřovod propálený?
• Fungují uzávěry komínových dvířek?
• Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?

• Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
• Je komín celistvý, bez viditelných spár, netěsností
a omítnutý?
• Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od
tepelného zdroje?
Kdo platí škody, když…
A) Komín nemá kontrolu a není vyčištěný
Vinu nese majitel (nebo provozovatel podle nájemní
smlouvy), protože má zákonnou povinnost pečovat o spalinovou cestu. Hrozí mu pokuta 10 000 Kč a krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny.
B) Komín je řádně zkontrolovaný a vyčištěný
V tomto případě jde odpovědnost za kominíkem. Majitel
má k dispozici zprávu o provedení kontroly spalinové cesty
a žil v domnění, že splnil zákonné povinnosti.

D) Čistíte sami a kontrolu jste letos nestihli
Pokud si čistíte komín svépomocí a vedete o tom řádně
záznamy do požární knihy, nemusíte se pokuty ani krácení
pojistky bát. I kdyby požár vypukl před plánovanou letošní
kontrolou. Jako majitel jste splnil požadavky zákona.
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti
komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho
popraskání nebo i výbuchu. Snažte se vždy jednat v klidu,
s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví,
teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným
lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu
okolí. Oznamujte bez odkladu hasičskému záchrannému
sboru každý požár na známou tísňovou linku.
Pavol Herda, velitel SDH Benešov

C) Za požár může konstrukce komína
Jestliže má komín revizi, škoda včetně pokuty jde za revizním technikem spalinové cesty. Pokud mu soud prokáže
vinu, v konstrukci komína je chyba.

Základní škola a Mateřská škola Benešov
Družina soutěžila s Domestosem
Jako v loňském roce, tak i letos se naše obě oddělení ŠD
zúčastnily soutěže Domestos pro školy. Cílem soutěže bylo zlepšit hygienické návyky našich dětí. Motivací
pro ně byla finanční odměna, která by se využila na rekonstrukci toalet.

V průběhu soutěže měly děti plnit čtyři zadané aktivity.
Výsledkem byl vždy produkt, který byl zdokumentován
a následně prezentován na webových stránkách Domestos pro školy. Tam pro naše děti mohlo být také hlasováno. Body se daly získat i sbíráním účtenek za nákup
produktů značky Domestos.
Děti se do soutěže zapojily s velkým nadšením. Umístili
jsme se na krásném 2. místě a získali finanční prostředky v hodnotě 180.000 Kč na rekonstrukci toalet.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat i všem rodinným
příslušníkům, kteří se do soutěže také zapojili a poctivě
pro nás hlasovali.
Budeme se těšit na další spolupráci při příštím ročníku
soutěže.
Mgr. Martina Moučková a Kateřina Mejtská

duben 2018
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Soutěž YPEF 2018
YPEF je anglická zkratka pro vědomostní soutěž „Mladí
lidé v evropských lesích“ zaměřenou na lesní ekosystém, hospodaření v lesích a myslivost.
Tříčlenné týmy žáků základních a středních škol v průběhu soutěžního dopoledne odpovídají na otázky v písemném testu a následně poznávají rozmanité přírodniny
například větvičky, šišky a semena stromů a pobytová
znamení živočichů.
Letošní místní kolo se konalo v pátek 16. února v prostorách Lesní správy Černá Hora. Naši školu zde reprezentovala dvě družstva. Trojice žáků ve složení Iveta Čechová,
Monika Jírová a Zuzana Klementová vybojovala
3. místo, od stříbrné příčky je dělil pouze jeden bod.
Druhý tým, který tvořil Libor Hampl, Miroslav Juřík
a Natálie Honzírková, se umístil na 7. místě.
Mgr. Petra Ondroušková

Olympiáda v MŠ
Ve středu 21. února se v naší MŠ uskutečnila zimní
olympiáda. Naši malí závodníci soutěžili v netradičních
disciplínách – jako závod na vlastnoručně vyrobeném
papírovém snowboardu, slalom s lyžařskými hůlkami
nebo trefování míčků do hokejové brány. Za své sportovní výkony byli všichni olympionici odměněni medailemi
a diplomy.
Renata Zouharová

Matematický klokan 2018
V pátek 16. 3. se naše škola zapojila do mezinárodně
koordinované soutěže Matematický klokan. Od roku
1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se soutěž rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty.
V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů
soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených
v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační
centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan
konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR

je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci
s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry
a geometrie PřF UP v Olomouci.
V naší škole se soutěže zúčastnili žáci 2.–9. ročníku.
Soutěžící byli podle věku rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2.–3. třída ZŠ), Klokánek (4.–5. třída ZŠ), Benjamín
(6.–7. třída ZŠ), Kadet (8.–9. třída ZŠ). Soutěží se ve
všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci
absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezi-

národní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící
řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž
vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.
Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti,
za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů,
za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává.
Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.
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Nejlepší řešitelé Matematického klokana 2018 na naší škole
Kategorie CVRČEK (2. a 3. třída)
Pořadí Jméno a příjmení

Body

Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída)

Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída)

Pořadí Jméno a příjmení

Pořadí Jméno a příjmení

Body

Body

Kategorie KADET (8. a 9. třída)
Pořadí Jméno a příjmení

Body

1.

Michal Hofman

71

1.

Luboš Horák

80

1.

Magdalena Králová

71

1.

Miroslav Juřík

66

2.

Jolana Tesařová

69

2.

Jan Horák

74

2.

Nikola Sedláková

69

2.

Hynek Svoboda

65

2.

Vojtěch Zemánek

69

2.

Anna Novotná

74

3.

Adam Mikulášek

67

3.

Libor Hampl

57

3.

Julie Havlíčková

63

3.

Anna Šamšulová

73

Mgr. Lubomír Šín
Zdravé zuby 2018

Informace o zápisu dětí do 1. třídy ZŠ
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se konal zápis dětí do 1. třídy
základní školy. V doprovodu svých rodičů, prarodičů či
sourozenců se dostavilo 19 dětí ze tří mateřských škol,
a to z Benešova, Okrouhlé a Kořence.
Žáci 5. ročníků v převlecích za pohádkové bytosti děti
přivedli k paní učitelkám, u kterých děti s nadšením plnily zajímavé úkoly.

Poděkování patří rodičům dětí i paní učitelkám z mateřských škol za zodpovědnou práci při výchově dětí a jejich
přípravě na školu.
Na budoucí prvňáčky se těší tým pedagogických i provozních zaměstnanců školy.
PhDr. Radomíra Hénková

Odměnou jim byly kromě dárečků od žáků ze školní družiny i stavebnice lego a diplom.

V březnu si žáci 1. stupně prohlubovali své znalosti
o zubech a péči o dutinu ústní v projektu Zdravé zuby.
Vysvětlili jsme si význam vlivu správné stravy na zdravý
vývoj chrupu a ukázali si i postup efektivního čistění zubů.
Své znalosti žáci na závěr prokázali v písemném testu,
který všichni zvládli velmi dobře. Pohovořili jsme také
o pravidelných preventivních prohlídkách u zubních lékařů. Tyto prohlídky žáci většinou absolvují dvakrát ročně.
PhDr. Radomíra Hénková

Rozpis fotbalových utkání – muži, jaro 2018
Datum

Kolo

Čas utkání

Soupeř

Odjezd

7. 5. 2018 (neděle)

15

15.30 hod

Benešov – Vavřinec

8. 4. 2018 (neděle)

16

15.30 hod

Ostrov – Benešov

15. 4. 2018 (neděle)

17

15.30 hod

Benešov – Ráječko „C“

22. 4. 2018 (neděle)

18

16.00 hod

Lažany – Benešov

14.30 hod

29. 4. 2018 (neděle)

19

16.00 hod

Benešov – Kořenec

–

6. 5. 2018 (neděle)

20

16.30 hod

Drnovice – Benešov

15.15 hod

13. 5. 2018 (neděle)

21

16.30 hod

Benešov – Kotvrdovice

19. 5. 2018 (sobota)

22

16.30 hod

FK Kunštát – Benešov

27. 5. 2018 (neděle)

23

16.30 hod

Benešov – Cetkovice

3. 6. 2018 (neděle)

24

16.30 hod

Veanová – Benešov

15.15 hod

10. 6. 2018 (neděle)

25

16.30 hod

Vísky – Benešov

15.30 hod

17. 6. 2018 (neděle)

26

16.30 hod

Benešov – Knínice

15.15 hod

Fotogalerie obecních akcí

Inzerce

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

Podklady pro inzerci prosím zasílejte na e-mailovou
adresu:

http://www.benesov-u-boskovic.cz/
http://kultura-benesov.rajce.idnes.cz/
http://farnostbenesov.rajce.idnes.cz/

lubos.sin@seznam.cz
Děkujeme.

duben 2018
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Pozvánky na akce
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Turistům, ale i všem ostatním, kteří se nebojí pěší chůze, oznamujeme, že benešovští turisté a KČT Boskovice
pořádají

10. ročník pochodu

OKOLO BENEŠOVA A K PAMÁTNÍKU LETCŮ
Pochod se koná v sobotu dne 14. 4. 2018

Start a cíl: Benešov u Boskovic – Restaurace Morava
Trasy
• 100 km, noční 50 km (nutná výbava pro noční turistiku)
• denní trasy – 50 km, 25 km, 20 km, 15 km, 10 km, 5 km

Start
• 100 km, noční 50 km – pátek 13. 4. 2018 od 20.00 do 21.00 hod.
• denní trasy: 50 km – od 6.00 hod. do 9.00 hod.
25 km, 20 km, 15 km – od 7.00 hod. do 12.00 hod.
10 km, 5 km – od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Startovné
• 100 km, noční 50 km = 70 Kč (polévka v ceně startovného)
• denní = 30 Kč, děti zdarma.
Registrace a plánky tras budou k dispozici na startu. Bohaté občerstvení zajištěno, v cíli pamětní list.
Pro všechny oplatek na cestu.
Bližší informace:
tel.: 737 288 317, www.okolobenesova.estranky.cz
Sponzoři akce: Restaurace Morava, obec Benešov, Pekárna Dopes Benešov		
Účast na vlastní nebezpečí, děti do 14-ti let v doprovodu dospělého.

Benešovské noviny, č. 1/DUBEN 2018, zpravodaj obce Benešov. Periodický tisk územního samosprávného celku, občasník, vydáno 11. 4. 2018. Vydává Obecní úřad
v Benešově ve spolupráci s Výborem pro mládež, školství, kulturu a sport. Benešov 122, 679 53, IČ: 00279927. V nákladu 220 ks. Příspěvky napsali Antonín Rus, Dana
Kolářová, Mgr. Jaroslava Kolářová, Mgr. Lubomír Šín, Marcela Ladecká, Pavol Herda, Milan Koudelka. Zlom a sazba: Ing. Michal Jiříček, Tisk: Computer Media s.r.o.

