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Vážení spoluobčané,
v době, kdy budete číst tento úvodník, se už asi bude psát rok 2019.
Tady bych to asi nejlépe zhodnotil slovy písně Karla Gotta „Čas letí
jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy.“ Tak alespoň z mého pohledu
uplynul rok 2018, který kromě práce pro město a občany byl také
rokem volebním. O tom, co se nám podařilo nebo také ne, jste byli
informování na jednáních zastupitelstva a také prostřednictvím
webových stránek a Zpravodaje. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem spolupracovníkům, zastupitelům a občanům za spolupráci
v uplynulém roce a pomoc při rozvoji našeho města.
V průběhu prosince, jak je již tradicí v našem městě, byly pro vás
připraveny adventní koncerty, které se uskutečnily v kostele svatého
Martina a závěrečný pak jako obvykle v kulturním domě. Všechny
koncerty byly podpořeny vaší hojnou účastí a jsem přesvědčen, že
všichni odcházeli s pocitem krásného uměleckého zážitku.
Zahájení nového roku je každoročně spojeno s plesovou sezonou.
Jinak tomu nebude ani letos, kdy si pořadatele připravili opravdu
pestrou nabídku plesů. V letošním roce je naše město po několika
letech také organizátorem plesu Hlučínska. Doufám, že si každý
vybere ten správný ples podle svých představ.
Zastupitelstvo bude v příštím roce pokračovat v započaté práci dle
finančních možností města a získaných dotací. Pokud se podaří
získat dotaci na dostavbu odborných učeben základní školy, bude se
jednat o největší investici v uplynulých letech. Jednou z největších
priorit je dokončení a schválení nového územního plánu, který je

nezbytný pro další rozvoj našeho města. V konečné fázi schválení
je cyklostezka směrem na Kozmice, kde budeme žádat o dotaci.
Ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska budeme usilovně pokračovat v jednáních o přeložce komunikace I/56 mimo zastavěné
části obcí a měst na Hlučínsku, tak abychom zlepšili podmínky
pro život v těchto obcích.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně štěstí, zdraví,
úspěchů a pohody v roce 2019.
Martin Štefek, starosta města
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Z 1. schůze rady města dne
5. listopadu 2018
Rada města schválila
- Výběr materiálu a způsob provádění
stavby mlatového chodníku v zámeckém
parku.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Prominutí nájmu za prostory kulturního domu u příležitosti konání akce ZO
OS KOVO „Setkání bývalých zaměstnanců
MSA“ dne 26. 10. 2018. Zaplaceny budou
pouze přímé náklady.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Prominutí nájmu za prostory kulturního domu u příležitosti konání akce spolku Benešovští rodiči „Bierfest ples“ dne
21. 1. 2018. Zaplaceny budou pouze přímé
náklady.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Zakoupení elektrického varného kotle
ALBA 150L pro vývařovnu MŠ Dolní Benešov, Osada Míru z jejího fondu investic.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s firmou Frischbeton, s. r. o.
na pronájem nebytových prostor na MěÚ
a zároveň revokovala své usnesení č. 184/803 z 25. 4. 2018.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Požádat o bezúplatný převod majetku
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, pozemku p. č. 356/11 v k.ú.
Zábřeh u Hlučína do majetku města.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila
- Žádost Jezdeckého oddílu Voltiž Albertovec o prominutí poplatku za užívání
tělocvičny v ZŠ na Nádražní ulici.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje
zastupitelstvu
- Schválit smlouvu s GasNet, s. r. o.
o zřízení věcného břemene – uložení plynárenského zařízení na pozemcích města
p. č. 456/5, 458/2, 509/1, 509/6, 517/1, 901/15
a 2175/1 v rámci stavby „REKO MS Dolní
Benešov‑V. etapa, číslo stavby: 7700070115“
- Revokovat usnesení č. 89/28-4
z 13. září 2018 a schválit nově smlouvu
s GasNet, s. r. o. o zřízení věcného břemene – provedení plynárenského zařízení na pozemcích města p. č. 456/1, 456/9,
456/25, 456/29, 456/33, 902/3, 2175/1 v k.ú.
Dolní Benešov v rámci stavby „REKO
MS Dolní Benešov‑VI. etapa, číslo stavby:
59578“

- Schválit smlouvu s ČEZ distribuce, a. s. - Odpisový plán na pořízené zařízení
o zřízení věcného břemene – služebnosti příspěvkové organizace Mateřská škola
na uložení zemního vedení VN na pozem- Dolní Benešov, Osada Míru: Konvektocích města p. č. 627/5 a 627/29 v k.ú. Zábřeh mat – KONV.0 2011i/KNEW RP 2E2011/Z –
u Hlučína.
3NAC380 -415 V a Elektrický varný kotel
ALBA
150L
Ze 2. schůze rady města dne
Pro
hlasovalo
5, proti 0, zdrželi se 0
19. listopadu 2018
- Příkazní smlouvu s Ing. Jiřím Knoppem
Rada města schválila
na administraci žádosti o dotaci na projekt
1. a) Rozpočet příspěvkové organizace Kul- „Regenerace sídliště v Dolním Benešově“
turní dům Dolní Benešov na rok 2019 s příPro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
spěvkem zřizovatele ve výši 4,4 mil. Kč.
- Prominutí nájmu za prostory kulturníPro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
ho domu u příležitosti konání akce spolku
b) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvko- SRPŠ Dolní Benešov „Šípková slavnost“ dne
vé organizace Kulturní dům Dolní Benešov 27. 10. 2018. Zaplaceny budou pouze přímé
na léta 2020 - 2022. Pro hlasovalo 5, proti náklady
0, zdrželi se 0
- Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. a) Rozpočet příspěvkové organizace Ma- Prominutí nájmu za prostory kulturníteřská škola Dolní Benešov, Osada Míru
ho domu včetně všech poplatků Šachovému
na rok 2019 s příspěvkem zřizovatele
klubu TJ Dolní Benešov u příležitosti konáve výši 1,8 mil. Kč.
ní finále GP Krajského poháru mládeže dne
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
7. 4. 2018 a Memoriálu Karla Osmančíka
b) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvko- dne 22. 9. 2018
vé organizace Mateřská škola Dolní Bene- Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
šov, Osada Míru na léta 2020 - 2022.
- Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
službách v přepravě cestujících, poskytnu3. a) Rozpočet příspěvkové organiza- tí kompenzace za veřejné služby a o orgace Základní škola Dolní Benešov na rok nizačním zajištění dopravní obslužnosti
2019 s příspěvkem zřizovatele ve výši na období 9. 12. 2018 až 31. 12. 2018 s Arri3,4 mil. Kč.
vou Morava, a. s.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovali 4, proti 1, zdrželi se 0
b) Střednědobý výhled rozpočtu příspěv- - Příkaz k provedení inventarizace majetkové organizace Základní škola Dolní Be- ku města za rok 2018
nešov na léta 2020 - 2022.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Složení ústřední inventarizační komise
pro inventarizaci hospodářských prostředZe 3. schůze rady města dne
ků města v roce 2018: předseda Bc. Mi26. listopadu 2018
chal Petřík, členové Ing. Martin Kuchař,
Rada města schválila
MVDr. Jindřich Koska
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
věcného břemene a dohodu o umístění stav- Plán inventur majetku a závazků města
by
za rok 2018
přeložky NN na pozemcích města p. č. 603/5
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
a 603/6 s firmou ČEZ Distribuce, a. s.
- Likvidační komisi pro inventarizaci maPro hlasovali 4, proti 1, zdrželi se 0
jetku města na rok 2019 ve složení Alfréd
- Záměr pronájmu pozemku města
Lelek
p. č. 750/109 na Osadě Míru
– předseda, Pavel Schmiedhamer, Ing. LiPro hlasovali 4, proti 1, zdrželi se 0
buše Vichtorová - členové.
- Nabídku Ministerstva obrany ČR
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
na převod vlastnictví stálého lehkého opev- Přidělení dotací z rozpočtu města v celnění na
kové výši 200 000 Kč
pozemku p. č. 2116/2 v k.ú. Dolní Benešov
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Návrh ředitelky Mateřské školy Dolní - Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s firBenešov na uzavření školky v době vánoč- mou Frischbeton, s. r. o. na pronájem neních prázdnin od 22. 11. 2018 do 2. 1. 2019 bytových
prostor na MěÚ
Pro hlasovali 4, proti 1, zdrželi se 0
2

Dolnobenešovský zpravodaj • 1 / 2019 leden – únor
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Umístění sídla spolku Hrej s radostí, z.s.
v objektu města na adrese Osada Míru 678,
Dolní Benešov
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje
zastupitelstvu města
- Rozhodnout o záměru prodeje pozemku
města p. č. 2280/10 v k.ú. Dolní Benešov
- Schválit smlouvu s MS krajem o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MS kraje
veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko na přechodné období od 1. 1. 2019
do 8. 6. 2019
- Pověřit oddáváním u našeho matričního
úřadu MVDr. Jindřicha Kosku
- Vydat OZV č. 1/2018 o místním poplatku za systém likvidace komunálního odpadu s výší poplatku 490 Kč/os/rok
- Schválit rozpočet města pro rok 2019
v předloženém znění
- Určit termíny jednání zastupitelstva
města v roce 2019: 14. února, 11. dubna,
20. června, 12. září, 31. října, 12. prosince

Rada města vzala na vědomí
- Výroční zprávu Základní školy Dolní
Benešov, příspěvkové organizace za školní
rok 2017/2018.

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo města rozhodlo
města dne 30. října 2018
- Dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47
Zastupitelstvo města zvolilo
do funkce starosty města pana Martina
Štefka počtem hlasů 8, proti 4, zdrželi se
hlasování 2
do funkce místostarosty pana Mgr. Jiřího
Krömera počtem hlasů 10, proti 2, zdrželi
se hlasování 2
do funkce členů rady pana MVDr. Jindřicha Kosku počtem hlasů 13, proti 0,
zdržel se hlasování 1
pana Ing. Martina Kuchaře počtem hlasů
9, proti 4, zdržel se hlasování 1
pana Bc. Michala Petříka počtem hlasů
10, proti 3, zdržel se hlasování 1

Zastupitelstvo města stanovilo
dlouhodobé uvolnění těchto funkcí: starosta města počtem hlasů 14, proti 0, zdržel se
hlasování 0

Zastupitelstvo města zvolilo
předsedou finančního výboru pana Ing. Josefa Pavlíka počtem hlasů 13, proti 0, zdrželi se hlasování 1
předsedou kontrolního výboru pana
Ing. Richarda Sprucha počtem hlasů 13,
proti 0, zdrželi se hlasování 1

odst. 1) a 4), § 51 odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že zastupitelem, který v rámci projednávání územního plánu
města Dolní Benešov bude spolupracovat
s pořizovatelem, tj. MěÚ Hlučín, odborem
výstavby, je nově určen starosta města Martin Štefek
Pro hlasovali 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
- Stanovit odměny neuvolněným členům
zastupitelstva v této výši:
Člen zastupitelstva 1 690 Kč
Člen výboru, komise 2 000 Kč
Předseda výboru, komise 3 000 Kč
Člen rady 6 758 Kč
Místostarosta 25 000 Kč
Odměna se poskytuje podle nejvyšší funkce, kterou zastupitel zastává, odměny se
neslučují. Odměna se poprvé poskytne
od 1. 11. 2018
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdržel se 1
- O termínu konání příštího zasedání zastupitelstva města – 13. prosince 2018
Pro hlasovali13, proti 0, zdržel se hlasování 1

Společenská kronika
Zlatým manželům blahopřejeme

80 let

Rudolf Gaidečka a Helena Gaidečková,
roz. Nováková Dolní Benešov

Erika Zdechovanová, Dolní Benešov

Stanislav Poskočil a Kristina Poskočilová,
roz. Ranošová Dolní Benešov

Josef Vrchovecký, Zábřeh

97 let

Malé vítáme a rodičům blahopřejeme
Adrian Rozsíval, Dolní Benešov

Budeme na Vás vzpomínat …

Jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti
75 let

František Hoheisel, Dolní Benešov
Berta Kohoutová, Zábřeh
Jan Říčný, Dolní Benešov
Jarmila Dobešová, Dolní Benešov
Anna Grűmannová, Dolní Benešov

Waltraud Kichnerová, Dolní Benešov

80 let
Emília Kupková, Dolní Benešov
Herta Vehovská, Dolní Benešov
Tyto události zveřejňujeme pouze s písemným souhlasem:
*
*
*
*

snoubenců při uzavření manželství
rodičů při narození dítěte
jubilantů nebo rodinných příslušníků při významném jubileu (70, 75, 80, 85, 90 a více)
pozůstalých při úmrtí

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky je k 10. 2. 2019 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18
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„ZDRAVÍME Z DĚTSKÉ BURZY“

Přidělení dotací z rozpočtu města
Na své 3. schůzi v listopadu 2018 rada města na základě „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Dolní Benešov“ rozdělila dotace na podporu a rozvoj spolkové, kulturní a sportovní činnosti ve městě. V soulady s „Pravidly“ se rada zabývala žádostmi
do výše 50 000,- Kč (tj. 22 žádostí). Rada všechny žádosti posoudila a rozdělila finance s ohledem na soulad požadavku se schválenými „Pravidly pro přidělování dotací“ a finanční možnosti příslušné kapitoly rozpočtu města. Celkem bylo rozděleno 200 000,- Kč.
Martin Hanák – FC Panelák
SRPŠ Dolní Benešov

3 000,- Kč

Motorkáři Dolní Benešov

27 500,- Kč

JUNÁK
Jan Bitta - badmintonový turnaj

5 000,- Kč

Jan Kubinec – Rebel Cup

5 000,- Kč

Roman Dombek – nohejbal

3 000,- Kč

Rebel Cup – noční turnaj

3 000,- Kč

Blanka Reichlová – MŠ Zábřeh

3 000,- Kč

Rybářský klub Kamenec

12 000,- Kč

Leon Hahn – Klub mladých debrujárů

5 000,- Kč

Svaz postižených CCH

12 000,- Kč

Hrej s radostí, z.s.

Myslivecký spolek DB a Zábřeh

15 000,- Kč

P. Jařáb – Aktivity na hřišti Střední, Zábřeh

Český svaz včelařů

10 000,- Kč

SKI Dolní Benešov

12 000,- Kč

Kynologický klub D. Benešov

15 000,- Kč

Viktorie Kosková – Novoroční koncert

20 000,- Kč

Milan Tilleczek – fotbal Kolovrat

3 000,- Kč

10 000,- Kč
8 000,- Kč

Dva subjekty požádaly o částku vyšší než 50 000,- Kč a tyto
žádosti byly proto předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu
města. To na svém prosincovém zasedání rozhodlo takto:
FC Dolní Benešov
TJ Dolní Benešov		

1 900 000,- Kč
120 000,- Kč
Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ

Informace o poplatcích
v roce 2019
Oznamujeme občanům Dolního Benešova a Zábřehu, že na pokladně MěÚ Dolní Benešov se
od 4. 2. 2019 vybírají tyto poplatky:
1)

2)

Dne 5. ledna 2019
proběhne ve Vašem městě devatenáctý ročník

poplatek ze psů – částka 100 Kč - rodinný
dům, částka 500 Kč – bytový dům,
termín do 31. 5. 2019
poplatek za zahrádku – částka 5 Kč/m2, 		
termín 30. 4. 2019

4)

poplatek za hroby – v průběhu roku 2019

Všechny tyto poplatky lze platit i bezhotovostně. Pokladna MěÚ Dolní Benešov sdělí č. účtu,
variabilní symbol a částku na e‑mailové adrese:
pokladna@dolnibenesov.cz.

Jen pár informací kolem burzy, jak to vlastně chodí kolem dokola. Letos jsme na podzimní burze poprvé vyzkoušeli možnost
vyzvednutí kódů a archů předem pro chyblejší a plynulejší odbavení věcí v KD. Byl
to první
pokus o efektivitu a myslím, že se zadařilo,
zájem o vyzvednutí byl veliký. Pro samotný
příjem věcí na místě v KD nám nakonec
zbylo pouze 2000 štítků, které jsme ani
nevyčerpali a před 18hodinou ukončili
příjem věcí, z důvodu vyčerpání kapacity
sálu a přísálí. Tímto krokem jsme určitě
naštvali nemalé množství lidí, kteří poctivě

stáli frontu na příjem. Kulturní dům nenabízí větší množství stolů, než ty které jsme
použili a také osoby, které na burze pracují,
musí zvládnout v sobotu vše roztřídit a vyúčtovat, aby bylo pro ranní výdej věcí vše
v naprostém pořádku.
Jen pár čísel pro představu. Na celé akci se
podílí + - kolem 35lidí, na říjnové burze
prodávalo 188 lidí z celého okolí (např. Bolatic, Bohuslavic, Píšťe, Hlučína, Darkoviček, Bobrovník, Budišovic, Kyjovic, Kravař.) a ještě dál. Bylo zaevidováno 8800
položek, nepíšeme kusů, jelikož pod jedním štítkem může být i více věci. O počtu

Pro každou další burzu máme nové podněty, nápady, jak lépe burzu organizovat,
stále se učíme a snažíme vylepšovat. Celý
výtěžek budeme dělit mezi MŠ a ZŠ DB
a Zábřeh a také mezi školní družiny v DB
a Zábřehu. Budeme se snažit vymyslet, jak
co nejlépe tyto finanční prostředky z burzy
využit pro děti na zážitky, tak materiální
věci. Tak to stačí, ne! V únoru začínáme
s přípravou jarně -letní burzy, tak držte
palce, ať vše klapne a vše se nám vydaří.
Burze zdar a 29. 3.–31. 3. 2018 se na Vás
všechny budeme těšit v KD.

Za všechny Pavli a Monča
PS: pokud by měl kdokoliv zájem nám přijít
pomoci, s radostí Vás přijmeme mezi nás!

Děti – Dětem

poplatek za komunální odpad - částka
490 Kč,
termín do 31. 5. 2019

3)

nakupujících takový přehled nemáme, ale
je jich opravu hóoooodně. Pro zajímavost,
první nakupující maminka se postavila
do řady před KD již v 7:15 hod. i přesto,
že se brány burzy otevírají až v 8 hod. Je
to pro nás velice povzbudivé, když vidíme
jaký je o burzu zájem, na druhou stranu je
to závazek, abychom pokračovali i nadále.

15 000,- Kč

3 000,- Kč

7 500,- Kč

Nejdříve chceme vzdát velké díky zaměstnancům KD, paní Martě, Jirkovi P. a v neposlední řadě Viktorovi, za možnost realizovat celou
akci v našem KD, který nabízí ty nejlepší podmínky. Také děkujeme rodinným příslušníkům, manželům, babičkám, dědečkům, tetičkám…,
že se postarali o naše ratolesti a dali nám možnost tři dny pracovat na burze pro dobrou věc.

3 000,- Kč

Luboš Kocur - HC Sharks Zábřeh

Slezský aeroklub Zábřeh

Uf, to byla v říjnu fuška zvládnout celý víkend s burzou! Jedna akce za námi a další jarně‑letní v termínu 29. 3.–31. 3. 2019 před námi.

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám
radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete
a zároveň svým darem pomůžete potřebným.
Umírající, vážně nemocní, handicapovaní
a opuštění lidé potřebují naši společnou pomoc
a podporu.
Děkujeme Vám za ni.

Hezké Vánoce
a hodně zdraví
v Novém roce 2019 přeje

Charita Hlučín

12. prosince se uskutečnilo
v dolnobenešovském kulturním domě již vánočně laděné
tradiční setkání handicapovaných spoluobčanů našeho kraje. Pestrý kulturní program,
tanec, občerstvení, poklábosení
a potěšení ze společného setkání patří už ke zvyklostem tohoto
zábavného odpoledne.
Aby mohla radostná, vánočně laděná událost proběhnout, byla potřebná podpora mnoha sponzorů z řad podnikatelů a dobrých lidí nejen z našeho města či účinkujících, kteří finančně nebo materiálně neváhali přispět. Velké poděkování patří tedy
všem, kteří se jakkoli zasadili o rozzářené oči a úsměvy všech návštěvníků.
Akci zajišťovali a organizovali dobrovolníci z Dolního Benešova a Zábřehu. Samozřejmostí pro ně bylo, že přiložili ruku k dílu
ve svém volném čase, bez nároku na jakýkoli honorář. Nemalou měrou se rovněž podíleli svou prací při výzdobě prostor kulturního domu i pomocí při průběhu samotné akce žáci základní školy pod aktivním vedením svých učitelek.
Celá akce vznikla už před 30 lety. Zakladatelka, Miluška Pluschová chtěla tenkrát své malé handicapované dcerce Marušce
ukázat, že i ona spolu s mnoha dalšími dětmi se může radovat, veselit a být také šťastná.
Je nám ctí, že návštěvníci odcházeli příjemně naladěni a spokojeni do svých domovů. Účel a cíl byl splněn, za rok tedy
NA SHLEDANOU!

Holečková Jana - MěÚ Dolní Benešov.

Za kolektiv organizátorů Šárka Gargošová
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STARÉ SKLO DO NOVÝCH TAŠEK!

Vítání občánků v obřadní síni

Naše město se zapojilo do projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., jehož
cílem je zlepšení třídění skla v domácnostech. Díky tomu obdržíte zdarma do Vašich domovů
novou zelenou tašku pro třídění skleněných odpadů.

V letošním roce, v neděli 25. listopadu 2018 v 15.00 hodin,
proběhlo setkání rodičů s narozenými dětmi u slavnostního
vítání občánků do svazku města, které tradičně proběhlo
v obřadní síni Městského úřadu Dolní Benešov. Krátké kulturní vystoupení předvedly děti ze Základní školy v Dolním
Benešově, přítomné rodiče s dětmi přivítaly a představily
předsedkyně školské a kulturní komise p. Mgr. Marcela
Bilíková a členka p. Mgr. Šárka Gargošová. Po té starosta
předal finanční příspěvek, pamětní list, drobný dárek a kytičku maminkám 14 dětí (9 chlapců a 5 holčiček).
Přejeme všem, aby dětičky dělaly jen samou radost a jejich
rodiče aby provázelo zdraví, štěstí, vzájemná láska a porozumění.

Jana Spruchová

Tradiční kulturní vystoupení
na Osadě míru č. p. 308

Návštěva seniorů v domovech
V úterý 3. prosince 2018 jsme jako každoročně navštívili
občanky, které v současné době pobývají v domovech pro
seniory v celém našem okrese. Ne všichni mohou, pro svůj
zdravotní stav, trávit čas v domácím prostředí, tak alespoň
touto návštěvou jsme je potěšili a popřáli pokojné prožití vánočních svátků a hodně zdravíčka do novému roku. Někteří
občané jsou umístěni pro nás ve vzdálenějších místech, těm
byly doručeny balíčky a vyřízeny pozdravy prostřednictvím
rodiny. Chtěla bych tímto poděkovat paní Sylvě Říčné, bez
které by se tyto návštěvy nemohly obejít, neboť se nejvíce
seniorky těší právě na ni.

V Dolním Benešově, na Osadě míru č. p. 308 se setkání s dětmi z Mateřské školy Dolní Benešov uskuteční letos v úterý
18. prosince 2018 (až po uzávěrce zpravodaje). Všichni přítomní se na kulturní program dětí vždy moc těší a odmění
ho dlouhým potleskem. Dostanou od nich krásná přáníčka
k vánocům a novému roku a na oplátku děti odmění spoustou
sladkostí, která mají pro ně každoročně připraveny. A my
dětem a paním učitelkám poděkujeme za navození vánoční
atmosféry, vzájemně si popřejeme pokojné Vánoce a dětem
hlavně hodně dárečků pod stromečkem.

Jana Spruchová

Jana Spruchová

Samotný projekt je jednorázový a je určen Jak novou tašku získáte?
pro oblasti, kde je zaveden tzv. individuální Tašky budou do jednotlivých domácností
sběr papíru a plastů. Jde o způsob třídě- distribuovány v nejbližších dnech pracovní zmíněných dvou komodit do třídících níky města.
nádob umístěných přímo u domů nebo
Proč má smysl třídit sklo?
do barevných pytlů.
Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvý- Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejšení množství vytříděného skla v kontej- lépe recyklovatelným a lze jej recyklovat
nerech, které jsou umístěny na veřejných prakticky donekonečna. Starým sklem se
prostranstvích v okolí Vašeho bydliště. dá nahradit až 65 % sklářských písků, přiVe své domácnosti tak budete moct sbírat čemž hlavní výhodou výroby nového skla
sklo do zdarma dodané tašky. Takto sbíra- ze starého je velká úspora energie, která
né sklo pak vhazujte do zelených a bílých může činit až 90 % oproti výrobě z vytěžekontejnerů instalovaných v našem městě. ných sklářských písků.
Spolu s taškami obdržíte také informační Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí
leták s informacemi o správném třídění skla lahve na minerálky, pivo apod. Z tabulov domácnostech.
vého skla se pak opět vyrábí nové tabulové
V průběhu roku 2019 pak budou navíc sklo. A z odpadního skla se ve specializovybrané domácnosti dotazovány formou vaných továrnách vyrábí tepelné izolace
krátkého dotazníku, a to za účelem ověření – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je mamíry jejich zapojení do třídění skleněných teriál, který je vhodný jako izolační zásyp
okolo domů, nebo jako izolace základové
odpadů.
Do kontejneru na sklo patří

Do kontejneru na sklo nepatří

barevné a čiré sklo

keramika a porcelán,
sklokeramika

lahve od vína, jiných alkoholických
i nealkoholických nápojů

zrcadla, autosklo, drátované
sklo atd.

tabulové sklo z oken nebo dveří

varné a laboratorní sklo

zavařovací sklenice, skleněné nádoby, apod.

zlacené či pokovené sklo

Město Dolní Benešov se zapojilo do celostátní akce organizované Nadací Partnerství na výsadbu
stromů svobody u příležitosti 100. let založení Československé republiky. Vyplněním jednoduché
žádosti jsme zdarma dostali od této nadace vzrostlou sazenici Lípy srdčité, tu jsme si vyzvedli na
výdejním místě a dne 26.10.2018 v 10 hodin v otevřené zahradě u základní školy v Zábřehu za účasti
žáků základní školy - stupeň 1., žáků mateřské školy, pedagogů, starosty města, tajemnice města,
faráře naší farnosti a zaměstnanců městského úřadu proběhla výsadba Stromu svobody 2018.
Doprovodný kulturní program připravila paní učitelka Mgr. Marie Adamíková s dětmi základní školy
v Zábřehu. V 10 hodin byla započata celá akce písní Chválím Tě, Země má od Jaroslava Uhlíře a
Zdeňka Svěráka, která krásně podtrhla celou atmosféru. Po té, do již připravené jámy byl vložen
strom svobody - Lípa srdčitá, kterou děti a ostatní dospělí společně zasadili. Po ukončení samotné
výsadby byl uložen ke stromu pamětní kámen s informační cedulkou o projektu a Stromu svobody
požehnal dolnobenešovský farář. Pak byla puštěna národní hymna Kde domov můj.

Městský úřad Dolní Benešov, odbor vnitřních a sociálních věcí uspořádal i v letošním roce setkání vyznamenaných
bezpříspěvkových dárců krve. Tentokrát ocenění získali:
ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy za 160 odběrů p. Václav Dombek, p. Vojtěch Kollarczik

•

ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy za 120 odběrů p. Petr Bořucký,

•

ZLATÝ KŘÍŽ III. TŘÍDY za 80 odběrů
p. Daniel Blaschke, p. David Juchelka p. Jana Klanicová

•

Město Dolní Benešov děkuje Nadaci Partnerství za organizaci této celostátní akce a děkuje za
poskytnutí sazenic Stromu svobody. Žáci naší základní školy v Zábřehu se zavázali, že budou o strom
řádně pečovat a poskytovat mu především pravidelnou zálivku, tak aby rostl pro další generace.

Za finanční podpory ve výši 480 000,- Kč,
která byla poskytnuta
Nadací ČEZ
byl pořízen komunální traktor pro město Dolní Benešov.

ZLATOU MEDAILI prof. MUDr. J. Janského za 40 odběrů:
p. Jan Bitta, p. Vladimír Fischer, p. Roman Fridrich
a p. Jakub Tulach.

Setkání vyznamenaných proběhlo na MěÚ Dolní Benešov v pondělí
3. prosince 2018 v 16.00 hodin. Starosta jim poděkoval a předal finanční
odměnu. Děkujeme všem, kteří darují krev a jejichž zásluhou může být
zachráněn lidský život a navráceno zdraví. Nevíme nikdy, kdy ji sami
budeme potřebovat.
Jana Spruchová

Slavnostní předání malotraktoru městu Dolní Benešov
proběhlo dne 27.11.2018 dodavatelskou firmou.

Dárci krve za rok 2018
www.nadacecez.cz
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Alfréd Lelek, správa majetku města

Strom svobody 2018

Darují krev a mohou zachránit lidský život

•

desky místo kamenného štěrku. Nadrcené
sklo se může použít i bez nutnosti tavení
jako přísada do speciálních druhů betonů
a brusných hmot.
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Podzim a následný příchod zimy a konce roku 2018 byl pro šachový klub TJ Dolní Benešov a jeho členy velmi nabitým obdobím co se
šachových akcí týče. I proto je tato reportáž trochu delší (i když fotbalu se nevyrovnáme). V září jsme hostili tradiční Memoriál Karla
Osmančíka a rozběhlo se několik kroužků pod naším vedením. Velkého množství turnajů se mohli zúčastnit naši členové z řad mládeže
a bylo odehráno několik kol pravidelných soutěží družstev.

Na MKO vítězí opět IM Zwardoň
22. září 2018 nastala tato situace již počtvrté, navíc v řadě za sebou. Vojtěch Zwardoň opět zvítězil v tradičním Memoriálu
Karla Osmančíka, který již 32 let pořádají
organizátoři ze šachového klubu v Dolním
Benešově. Jak již bývá zvykem, celé klání v kulturním domě v Dolním Benešově
bylo rozděleno na dva samostatné turnaje
– kromě toho hlavního si mohli odděleně
zahrát děti a mládež do 15 let. Účast se
v tomto roce zastavila na čísle 89 v turnaji
dospělých a 42 v turnaji dětí, takže celkem
hrálo přesně 131 šachistů. Nejvýše nasazeným hráčem byl IM Vojtěch Zwardoň,
podle papírových předpokladů mu cestu
k obhajobě prvenství měli zkomplikovat
především další mezinárodní mistři Langner, Vesselovsky a Michenka, případně
FIDE mistři Caletka nebo Vrána. Turnaj
mládeže neměl jasné favority, neboť většina zkušenějších hráčů této kategorie se
rozhodla hrát hlavní turnaj, takže pohár
pro vítěze si mohl odnést prakticky kdokoliv. S přípravami na turnaj se započalo
již dávno před samotnou událostí, figurky
v hracím sále stály již v pátek večer a během
sobotního rána se kromě přípravy bufetu
instalovala technika a dokončovaly poslední nezbytné úpravy sálu a okolí. Prezence
byla uzavřena krátce po 9. hodině, turnaj
uvedl prezident ŠK TJ Dolní Benešov pan
Ing. Tomáš Vavřínek, který následně předal
slovo místostarostovi města Dolního Benešova panu Mgr. Jiřímu Krömerovi, jenž
všechny účastníky přivítal a popřál jim
mnoho úspěchů ve hře. Pak promluvili také
rozhodčí obou turnajů, pan Matouš Gemsa
za hlavní a pan Ing. Pavel Rakús za turnaj mládeže, to vše pod dozorem ředitele
turnaje pana Mgr. Radima Krupy. Hlavní
obsluha počítače pan Rudolf Kriebel pak
předvedl systém hlášení výsledků a mohlo
se rozběhnout první kolo. Hrálo se tempem
15 min. + 2 s za tah pro každého hráče švýcarským systémem na 9 kol. Celý průběh
turnaje ovládl suverénně první nasazený
IM Zwardoň, když uhrál v 7 kolech 7 bodů
a vítězství si pojistil remízami v závěrečných dvou kolech. Stal se zároveň vítězem
krajského přeboru MKŠS v rapid šachu pro
rok 2018. Druhé místo obsadil díky lepšímu
pomocnému hodnocení FM Ivan Břečka se
ziskem 7 bodů, bronzová pozice pak zůstala
na IM Ladislava Langnera se stejnou porcí

bodů. Nejlepším seniorem byl na 5. místě
IM Serguei Vesselovsky, nejlepším domácím hráčem a zároveň přeborníkem okresu
Opava pak KM Pavel Matějka, oba za 6,5
bodu. V turnaji hrálo i 6 dam, nejvíce z nich
se dařilo na 14. místě paní Zdeňce Vránové
se 6 body. Juniorem a juniorkou turnaje
se stali Marek Miča na 9. a Eliška Vavřínková na 35. místě, nejstarším účastníkem
pak pan Alfons Tomíček, ročník narození
1935! Turnaj se odehrál bez větších sporů,
takže hlavní rozhodčí mohl část své kapacity věnovat turnaji mládeže, kde se občas
drobné přehmaty u menších dětí přece jen
přihodily (nejčastěji šlo o nepřípustné tahy).
Oproti hlavnímu turnaji se zde hrálo bez
bonusu, klasickým tempem na 15 minut
pro hráče na partii. Průběh byl zajímavý,
ve vedoucí skupině se vždy střídalo několik hráčů, nakonec se závěr nejlépe povedl
Stanislavu Obornému, který uhrál 7,5 bodu
a získal za toto své vítězství pohár a věcnou cenu. V jednotlivých kategoriích pak
byli nejlepší Matěj Jaššo (U10; u = under =
do věku), Stanislav Oborný (U12) a Pavlína
Dudová (U15). Nejlepším z domácích byla
na 7. místě Kateřina Anna Janošová. Kromě
finančních cen bylo k dispozici také velké
množství cen věcných, především pro ty
úspěšné z řad mládeže. Za jejich dodání děkujeme společnosti Würth s.r.o. Mezi další
sponzory turnaje pak patří město a kulturní dům Dolní Benešov, Masokombinát
MASOMA – Jaroslav Klemensová, ZV OS
KOVO MSA a samozřejmě všichni organizátoři turnaje, kteří věnovali práci na této
akci svůj volný čas. Bufet fungoval jako
vždy velmi dobře, snad jen počet účastníků
mohl být vyšší, neboť zásoba guláše byla
pro letošní rok velice bohatá, a nakonec
nějaké porce zbyly. Takže pro příští rok,
pokud zrovna nebudete mít jiné důležitější
plány, zveme opět vás, všechny příznivce
královské hry, k nám do Dolního Benešova.

KP mládeže v praktickém šachu
Na rozdíl od rapid šachu se krajský přebor
v praktickém šachu hrál delším tempem,
každý hráč měl v 7 kolech na rozmyšlenou 60 minut a 30 sekund se mu přidávalo za každý provedený tah. Tím pádem
byla splněna podmínka zápočtu na FIDE
elo. Turnaj byl rozložen do tří hracích dnů,
od pátku 28. do neděle 30. září, a probíhal ve SVČ Klíč ve Frýdku-Místku. Za náš
klub se zúčastnili 3 hráči, Tereza Gemsová,
8

Tomáš Kučera, a Oliver Kusyn. Největší
úspěch zaznamenal Tomáš, který skončil
ve sloučené kategorii H16+H20 na celkovém 2. místě s 5,5 body, a protože vítěz
spadal do kategorie H20, tak se Tom stal
zároveň i krajským přeborníkem H16 pro
rok 2018. Tereza při slabší konkurenci vyhrála kategorii dívek do 20 let a postoupila
na polofinále juniorů a juniorek do 20 let.
Pro Olivera to byl první turnaj tohoto typu
a v konkurenci zkušenějších hráčů se mu
moc nedařilo.

GP KP mládeže
Tradiční dlouhodobou soutěží jednotlivců
v MS kraji je i Grand Prix krajského přeboru mládeže do 10, 12, 14 a 18 let. 1. turnaj
seriálu byl odehrán 13. října v Krnově. V 7
kolech v tempu 15 minut + 5s za tah pro
každého hráče bojovalo za sebe i klub 5
našich hráčů. Mladým šachistům se dařilo
různě – v kategorii do 10 let: Oliver Kusyn
4,5 bodu a 12. místo ze 46 účastníků, v kategorii do 12 let Ondřej Bitta 3,5b/18. místo
ze 41 účastníků, do 14 let Ondřej Křefký
3b/23. místo ze 32 účastníků a v nejstarší kategorii do 18 let pak Tomáš Kučera
a Tereza Gemsová. Ti oba shodně získali
4 body. Za účasti 23 hráčů obsadil Tomáš
6. místo a Tereza 8. místo, když se stala vítězkou v této věkové kategorii dívek. Další
díl seriálu s pořadovým číslem 2 se hrál
ve Frýdku-Místku v sobotu 10. listopadu.
Náš klub reprezentovali 4 hráči: 3 z nich
skončili na svém startovním nasazení (3.
Tomáš Kučera 4,5b v U18, 10. Ondra Bitta
4,5b v U12 a 15. Julie Stříbná 4b v U12)
a pouze mírně si pohoršil Oliver Kusyn 23.
místem za 4 body v U10. Všichni tedy uhráli ze 7 kol +1 nebo +2, což hodnotím jako
solidní výsledek. Následující turnaj se bude
hrát v Ostravě a je naplánován na sobotu 12.
ledna 2019. Finále soutěže pak proběhne
v dubnu u nás v Dolním Benešově.

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže
2018

V sobotu 27. října vyrazila naše kombinovaná výprava z Dolního Benešova, Kuřimi
a Brna, čítající celkem 4 dospělé a 15 dětí,
na šestidenní turnaj do Koutů nad Desnou
v Jeseníkách. Hrálo se zde Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let, samostatně
v kategoriích do 10, 12, 14 a 16 let, postupová soutěž na Mistrovství České republiky
mládeže. Náš šachový klub TJ Dolní Benešov reprezentovali čtyři mládežníci – v kategorii do 10 let to byl Oliver Kusyn z Kozmic, v kategorii do 12 let Ondřej Bitta a Julie
Stříbná, ti jsou oba z DB, nejstarší skupinu
do 16 let hrál s cílem postoupit na MČR
Tomáš Kučera z Borové. V OPENu pak bojoval náš pan prezident, Tomáš Vavřínek
z Kuřimi. Ubytováni jsme byli v prostorné
chatě cca 300 metrů od hotelu Dlouhé Stráně, kde turnaj pravidelně probíhá. Turnaj
byl pro děti náročný, hrála se 3 dvojkola,
pro některé to byl také první turnaj s takto
dlouhým tempem, kdy na partii měl každý
hráč 90 minut a 30 sekund za každý provedený tah. Oliver v U10 chodil na analýzy partií po kole vždy s úsměvem na rtech
bez ohledu na výsledek. Rychlá ruka při
partiích ho připravila o nějaký ten bod
z vyhraných pozic, ale i tak 4 body z 9 kol
nejsou úplně špatným výsledkem. Ondra
v U12 také doplácel na ztrátu koncentrace
v klíčových okamžicích partie, takže i tady
to určitě mohlo být lepší než 3,5 bodu. Při
troše tréninku se ale kluci mohou příští
rok pohybovat na daleko vyšších příčkách.
V U12 hrála také Julie, která již zkušenosti
z MMaS má. Ani jí se nevyhnuly menší
přešlapy, nicméně po skvělém závěru 2/2 se
ziskem 5 bodů umístila jako 35. nasazená
na 33. místě, takže solidní výsledek. Tomáš
Kučera byl nasazen jako hráč číslo 18 a cílem bylo usilovat o jedno z 8 postupových
míst. Konkurence byla silná, nicméně toho
se Tomáš nezalekl, hrál velmi pěkné šachy
a po 7 kolech byl dokonce na průběžném 2.
místě celkového pořadí! V 8. kole pak bohužel prakticky bez boje prohrál s vítězem
turnaje, Matyášem Pasekou z BŠŠ Frýdek-Místek, nicméně remízou v posledním

kole si vytoužený postup na MČR pojistil
a se 6 body z 9 partií skončil na 8. místě. Podal 2 nejlepší výkon v turnaji (perfo
1876) a připsal si do ELO ratingu plných
144 bodů. V doprovodném OPENu bojoval se silnou konkurencí statečně Tomáš
Vavřínek a podařilo se mu uhrát 50% bodů,
tedy v čísle 4,5 z 9. I on připisuje pár bodíků
do ratingu a určitě zaslouží uznání za to,
že šel dobrovolně „s kůží na trh“. V turnajích mládeže ještě hrály i Tomášovy dcery,
které za Dolní Benešov hostují v soutěžích
družstev. Mladší Marie v U12 uhrála 5,5
bodu, což jí stačilo na 2. místo mezi dívkami, stejně jako starší Anně v U16, která
toto umístění získala za uhraných 5 bodů.
Kromě šachu se děti bavily po celý týden
také hraním karet, stolního fotbalu a další
her. Volné odpoledne bylo využito k návštěvě bazénu v České Vsi a města Jeseníku,
Tomáš si se mnou vyšlapal a pak seběhl
sjezdovku v místním SKI areálu, část výpravy pak hrála bleskový turnaj. Po celou
dobu se o nás všechny vzorně starala vedoucí výpravy Jitka Vavřínková, které patří
za organizaci velké díky. Vrchním topičem
a dozorem menších dětí byl Honza Bitta,
rozbory a přípravu jsem pak měl na starost
já. Úspěšným postupujícím na MČR pak
budeme moci držet palce v březnu příštího
roku, kdy se opět v Koutech nad Desnou
bude tato mistrovská soutěž o postup na evropské a světové šachové kolbiště hrát.

GP OP mládeže
Stejně jako u krajského přeboru i u toho
okresního probíhá dlouhodobé zápolení
o nejlepší mladé šachisty, zde v kategoriích do 10, 13 a 18 let. A tady potvrzují naši
hráči společně s kolegy ze Slezanu Opava
dominanci a obsazují pravidelně medailové
pozice ve všech třech kategoriích. I když v 1.
kole této série, hraném 3. listopadu ve Velké
Polomi, tomu tak bylo jen částečně. Nikdo
z našich hráčů ve své kategorii tentokráte
nezvítězil, nejlépe se nám vedlo v U13, kde
obsadila 2. místo Julie Stříbná a 3. místo
Ondřej Bitta. V kategorii do 10 let bral stříbrnou medaili Oliver Kusyn a 3. v kategorii
do 18 let a zároveň nejlepší dívkou turnaje
byla Kateřina Anna Janošová. Oproti svému nasazení a papírovým předpokladům si

ale naši hráči, kterých se turnaji objevilo 6,
spíše pohoršili. Lepšího výsledku pak náš
klub dosáhl ve 2. turnaji GP OP, který byl
uspořádán spřáteleným klubem ze Slezanu
Opava dne 1. prosince. Zde zástupci ŠK TJ
DB z 9 medailových pozic obsadili celé 2/3,
takže dohromady 6. Kompletní medailovou
sadu získali v U18 Tomáš Kučera, Jakub
Křefký a jeho mladší bratr Ondřej, všichni
za uhraných 6 bodů ze 7 kol. Ve věkové skupině do 13 let vyhrál Ondřej Bitta, 3. místo
brala Julie Stříbná a opět 2. do 10 let byl Oliver Kusyn. Všech 6 hráčů klubu v turnaji
se tedy probojovalo k jednomu z cenných
kovů. Další díl soutěže proběhne v lednu
v Malých Hošticích a finále pak v průběhu
února tradičně v Dolním Benešově.

Polofinále MČR juniorů
V termínu 10. až 17. listopadu se v krkonošském Špindlerově Mlýně konalo polofinále MČR juniorů a juniorek do 18 a 20
let. Náš klub reprezentovali sourozenci
Pavel a Tereza Gemsovi. V silné konkurenci republikové špičky uhrál Pavel v kategorii chlapců 4 body z 9 partií a jako 38.
nasazený nakonec obsadil 44. místo ze 64
účastníků. V kategorii dívek se tentokrát
příliš nedařilo Tereze, která uhrála 3 body
a skončila na 26. místě (nasazená jako 25.),
když se celkem turnaje zúčastnilo 27 dívek
z celé ČR.

Okrskový turnaj mládeže
24. listopad byl termínem, ve kterém uspořádal náš ŠK tradiční okrskový turnaj mládeže, jehož se v klubovně v domě služeb
u kostela zúčastnilo plných 30 dětí. Kategorii do 15 let vyhrál Vojtěch Frolík z Velké
Polomi (6/7), nejlepší dívkou byla domácí
Kateřina Anna Janošová, která uhrála plný
počet 6/6, když do turnaje naskočila až ve 2.
9
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kole. V kategorii do 10 let vyhrál domácí
Ondřej Bitta se 4 body, nejlepší dívkou byla
Anna Michalska z Tworkowa taktéž se 4
body. Kromě hráčů DB se turnaje zúčastnili
také zástupci ZŠ Rovniny Hlučín, ZŠ Bohuslavice, Velké Polomi, Bolatic a polského
Tworkowa. Pro spoustu dětí to byl vůbec
první šachový turnaj, kde měly možnost
poznat, jak soutěžní partie vůbec vypadají.
Vyzkoušet si hraní se šachovými hodinami,
párování s cizími soupeři apod. Takovéto
turnaje plánujeme pro ty nejmenší pořádat
i do budoucna.

Okresní přebor školních družstev

Ve středu 5. prosince se v klubovně Slezanu
Opava u Tyršova stadionu konal okresní
přebor školních družstev v rapid šachu
v kategorii 1. až 5. třída ZŠ. Naše družstvo,
ve složení Ondřej Bitta, Šimon Holletschek,
Tadeáš Zbytovský a Oliver Dihel, pod vedením doprovodu Honzy Bitty, zopakovalo
loňský úspěch a opět se umístilo na 1. místě
v konkurenci 8 družstev. Tahouny družstva
byli na 1. šachovnici Ondřej Bitta, který
uhrál 100% bodů, tedy 7 ze 7 kol, a také
možná trochu překvapivě Oliver Dihel
na 4. šachovnici, jemuž se podařilo získat
6,5 bodu. Dohromady družstvo uhrálo 18,5
bodu a těsně o 0,5 bodu porazili druhou
ZŠ Opava B. Němcové. Tím si vybojovali
postup na krajské kolo, které se uskuteční
v Orlové.

Soutěže družstev

P
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
HS Z + =– B Sk V
ŠK TJ Dolní Benešov A
4 3 0 1 9 20.0 14
ŠK Šenov A
4 3 0 1 9 19.5 14
TJ Ostrava B
4 2 1 1 7 17.5 12
BSŠ Frýdek Místek D
4 2 1 1 7 15.0 9
Slezan Opava B
4 2 0 2 6 16.0 12
Baník Havířov B
4 1 0 3 3 12.0 6
SK Stonava
4 1 0 3 3 11.5 6
ŠK Bruntál
4 0 1 3 1 13.0 7
Tatra Kopřivnice A
4 0 1 3 1 13.0 5
TJ Ostrava C
4 0 0 4 0 12.0 4

V tabulce krajské soutěže „C“ zatím jasně
dominuje naše B-družstvo se 100% bilancí
po 4 kolech. Mimo jiné porazilo i silný celek Orel Opava „A“, který měl jistě ambice
usilovat o jediné postupové místo z této
soutěže. Pod vedením kapitána Radomíra Vavřínka nastupují zatím osvědčení
kmenoví hráči klubu, daří se zapojit ale
i mládež, např. Tomáš Kučera, nastupující
obvykle na 3. až 5. šachovnici, je stejně jako
družstvo na 100% bodů, tedy 4/4.
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
HS Z + = – B Sk V
ŠK TJ Dolní Benešov B 4 4 0 0 12 21.0 15
ŠK Orel Opava B
4 3 0 1 9 20.5 16
ŠKTP Hrabyně
4 3 0 1 9 19.0 13
ŠK Orel Opava A
4 2 0 2 6 16.5 11
ŠO Jiskra Rýmařov
3 2 0 1 6 15.0 13
Slezan Opava C
3 2 0 1 6 13.0 10
SK Kravaře
4 1 0 3 3 14.0 7
ŠK Pogo B. nad Bud.
4 1 0 3 3 12.5 9
TJ Lokomotiva Krnov
3 1 0 2 3 12.0 8
TJ Ludgeřovice
3 1 0 2 3 8.0 6
TJ Velká Polom
4 0 0 4 0 8.5 4

Okresní přebor je soutěž, ve které bojuje
celek „C“ pod taktovkou kapitána Lumíra Kramáře. I toto družstvo je v tabulce
umístěno velmi dobře, když 3x vyhrálo a 1x
prohrálo, což s 9 body stačí na průběžné 2.
místo. Za družstvo nastupuje i kompletní
rodina prezidenta klubu Tomáše Vavřínka,
tedy kromě něho samotného ještě i manželka Jitka a dcery Eliška, Anna a Marie. Když
se přidá ještě i bývalý předseda klubu Radomír Vavřínek, může se toto jméno objevit až
v 6 kolonkách z 8 hráčů v zápise o utkání,
což se opravdu jen tak nevidí.

Po sestupu „A“ družstva z 2. ligy „F“ v minulé sezoně hraje šachový klub TJ Dolní
P Družstvo
HS Z + = – B Sk V
Benešov v sezoně 2018/2019 celkem 4 sou- 1 ŠK U Freda Darkovičky
4 4 0 0 12 21.5 17
těže – „A“ družstvo v krajském přeboru MS
2 ŠK TJ Dolní Benešov "C" 4 3 0 1 9 18.5 13
4 3 0 1 9 17.0 10
kraje, „B“ družstvo v krajské soutěži, „C“ 3 ŠK POGO B. n. Bud. "B"
4 2 1 1 7 19.0 11
v okresním přeboru a „D“ v okresní soutěži. 4 Sokol Štěpánkovice
5
ŠO
TJ
Velká
Polom
"B"
4 2 1 1 7 17.0 12
„A“ pod vedením kapitána Lubomíra Bělky
6 SK Kravaře "B"
4 1 2 1 5 15.5 10
a jeho zástupce Pavla Bymy (z Velké Polo- 7 ŠK Píšť
4 1 0 3 3 14.0 10
mi) sice prohrálo hned v 1. kole se svým
8 Orel Opava "C"
4 0 2 2 2 14.5 6
konkurentem v boji o 1. místo, Slavojem
9 ŠO TJ Vítkov "A"
4 0 1 3 1 11.5 6
10 ŠK U Lípy Malé Hoštice
4 0 1 3 1 11.5 5
Poruba „D“, nicméně další tři kola zvládlo
na výtečnou a po 4 odehraných zápasech
„D“ je složeno především z mladých hráčů,
se drží na medailovém 3. místě.
kteří mají za cíl sbírat své první zkušenosti
s partiemi v dlouhém tempu. Toto družstvo
P Družstvo
HS Z + =– B Sk V
hraje v okresní soutěži okresu Opava, kde
1 ŠK Slavoj Poruba D
4 4 0 0 12 23.0 17
se pro sezonu 2018/19 přihlásilo pouze 6
2 SK Slavia Orlová C
4 4 0 0 12 19.5 12
10
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družstev, takže se hraje dvoukolově. Po 4
kolech se zatím drží plnit cíl a vytěžovat
hlavně naše nejmladší, takže družstvo
nemá ambice bojovat o přední příčky. Kapitán Miroslav Suchánek tak pouze dohlíží
na to, aby se v partiích vždy příkladně bojovalo až do konce.
P
1
2
3
4
5
6

Družstvo
HS
ŠO TJ Hrad. n. Moravicí
ŠK 1935 Bolatice
TJ Sokol Kobeřice
ŠO TJ Velká Polom "C"
ŠK TJ Dolní Benešov "D"
ŠO TJ Vítkov "B"

Z
4
4
4
4
4
4

+
3
3
2
1
1
0

=
1
0
1
1
1
0

–B
0 10
1 9
1 7
2 4
2 4
4 0

Sk
13.0
11.0
11.0
9.5
8.0
7.5

V
8
8
7
7
6
5

„Co jste HASIČI…“
Rok 2018 je již minulostí, a proto bych se rád v tomto článku poohlédl co se v uplynulém roce událo a co nám rok minulý přinesl. I přestože druhá polovina loňského roku byla ve znamení velkých extrému počasí (dlouhého suchého léta a silných větrů), tyto rozmary počasí
naštěstí větší škody v našem městě nezpůsobily.
Během celého uplynulého roku, jednotka
sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH)
zasahovala celkem u 26mimořádných události (do uzávěrky zpravodaje):

Jednalo se o:
1x záchrana osob z vody (záchrana dvou
tonoucích osob na rybníku Nezmar)
1x letecká dopravní nehoda (pád sportovního letadla v Zábřehu - 1 osoba zraněna)

Šachový kroužek 2018/19
Ve školním roce 2018/2019 probíhá také
šachový kroužek pro začátečníky a mírně
pokročilé, který jsme pod hlavičkou ŠK TJ
Dolní Benešov rozšířili nově také do přilehlých obcí, kde žádný šachový klub nefunguje, jmenovitě do sousedních Bohuslavic
a také většího Hlučína. V Dolním Benešově
probíhá trénink 2x týdně, přičemž v úterý
se trenéři věnují začínajícím dětem, ve čtvrtek se pak konají lekce pro ty zkušenější,
kteří již mají nějaký ten turnaj a zápas odehraný. Trenérskou a metodickou činnost
zajišťují trenéři Pavel Rakús, Miroslav Suchánek a Lubomír Bělka. V Bohuslavicích
se podařilo zorganizovat kvalitní nábor,
který přilákal téměř 15 dětí. Jejich vedením
byl pověřen další trenér 3. třídy z Dolního
Benešova, Pavel Gemsa. V Hlučíně proběhl
nábor na ZŠ Rovniny, pod dozorem trenérů
Pavla Bymy z Velké Polomi a Zdeňka Šnyty
z Hrabyně se zde učí základům šachové hry
kolem 10 mladých školáků. Během prvních
týdnů nového roku 2019 bude pro tyto děti
připraven turnaj o přeborníka kroužků pod
hlavičkou ŠK TJ DB.

Následující šachové akce
Po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje se
v druhé polovině prosince uskutečnily ještě
dva turnaje – otevřené MČR v bleskovém
šachu v Praze za účasti 4 šachistů z našeho
klubu a dále vzpomínkový Memoriál Lubomíra Bednárka a Karla Dihla v pátek 28.
prosince v Opavě. V prvních měsících roku
2019 pak pokračují dalšími turnaji seriály
GP a OP v rapid šachu mládeže, náš klub
pořádá okresní přebor 3členných družstev,
v běhu jsou i soutěže družstev dospělých
a samozřejmě aktivity kolem výuky šachu
pro děti. Aktuality z dění v šachovém klubu pravidelně zveřejňujeme také na webu,
adresa je:
http://sachy-msa-dolnibenesov.net
Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús

7x požár (požár trávy, požár pergoly, zahoření prachu)
17 technická pomoc (odstranění spadlého
stromů po silném větru, likvidace bodavého hmyzu, odchyt nemocného ptactva,
snesení pacienta do sanity)

ká a soudobá hasičská technika, a ukázky
práce hasičů.

Kromě těchto výše zmiňovaných zásahů
u mimořádných události, členové JSDH
pomáhali také městu při řízení dopravy
u pořádaní několika kulturních a společenských akcí, mytí komunikací, zalévaní zeleně, čistění zanesené kanalizace. Dále pak
„Slavnostní mše svatá v kostele
organizovali preventivních požární hlídky
při mnoha akcích pořádaných v kulturním sv. Martina“ v neděli 5. května
domě.
- u příležitosti svátku sv. Floriána patroHasiči absolvovali pravidelné odbornou na hasičů

přípravu na hasičské zbrojnici, a kromě „Hasičský den“ sobota 29. června
toho se členové JSDH zúčastnili několika
výcviků a taktických cvičení. Jejich námě- - v areálu hasičské zbrojnice. Pro děti
tem byla záchrana osob z vody (resp. z ledu), bude připraveno spoustu zábavy, historiczásah při požáru a vyhledávání osob v zakouřeném prostředí, a při a práci s motorovou pilou.
V červnu proběhlo slavnostní požehnání
a předání nového hasičského vozidla (dopravního automobilu) jednotce sboru dobrovolných hasičů za účastí starosty, občanů
města a našeho družebního dobrovolného
hasičského zboru z Jasenové (ze Slovenské
republiky).

Rok 2019
I v letošním roce pro Vás SDH Dolní Benešov mimo jiné připravuje několik již tradičních společensko‑kulturních akcí:

Hasičský ples „S pochováním basy“
v pátek 1. března
- prodej vstupenek bude probíhat
od 1. února každou středu a pátek v čase
16:00-17:00 na hasičské zbrojnici), tento
ples oficiální plesovou sezónu v Dolním
Benešově ukončí.
11

Závěrem bych rád vyslovil přání, abychom
se častěji společně setkávali na výše zmíněných kulturních a společenských akcích než
u řešení mimořádných události.
za JSDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Facebook: „SDH Dolní Benešov“
Foto 1.: Letecká dopravní nehoda letiště
Zábřeh
Foto 2.: Pietní akt: „Den Válečných veteránů“
na hřbitově
Foto 3.: Pietní akt: „Den Válečných veteránů“
na hřbitově
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Městská knihovna

Kulturní dům Dolní Benešov
Vážení čtenáři,
za několik málo okamžiků vstoupíme do nového roku 2019. Rád bych vám touto cestou poděkoval za vaši přízeň a hojnou návštěvnost
kulturních akcí v roce 2018. Svým spolupracovníkům, zaměstnancům správy majetku města Dolní Benešov a také dobrovolníkům
děkuji za skvěle odvedenou práci na přípravě a realizace kulturních a společenských akcí. Za celý kolektiv Kulturního domu v Dolním
Benešově vám v novém roce přeji stálé zdraví, optimismus a splněné sny.
Viktor Štefek

Rok 2018 končí a před námi je rok nový, doufejme, že bude úspěšný a že ho prožijeme
spokojeně a ve zdraví. Takových a podobných úvah jste jistě v současných dnech slyšeli
mnoho. A já ještě dodávám – K tomu všemu vám přeji také mnoho pěkných knih a času
a schopnost je číst, protože tato schopnost, věřte nebo ne, se musí stejně jako jiné schopnosti
udržovat, jinak se ztrácí.
Když se ještě vrátím, k tomu, co už je
v knihovně za námi, musím připomenout naše další Předvánoční tvoření, které v knihovně proběhlo ve čtvrtek 29. 11.
2018. Naše milé lektorky paní Gita Dudová
a paní Jana Komárková pro nás připravily
vše potřebné a byly nám dobrými učitelkami. Už se těšíme na Velikonoce 😊, kdy se
jistě opět sejdeme.

Devátá, I.: Vůně posečené trávy, Pawlovská, H.: Díky za fíky, Havel, V.: Audience,
Pekárková, I.: Sloni v soumraku, Hartl, P.:
Nejlepší víkend, Bomann, C.: Zahrada
v měsíčním svitu, Biglino, M.: Přišel Bůh
z vesmíru, Belsham, A.: Tatérka, Davouze,
M.: Celej Franz!, Třeštík, M.: Jen aby, řekla
moje žena, Epstein, M.: Dravec, Hanišová,I.: Houbařka, Kepler, L.: Lazar, atd.

Jinak jsme se setkávali v knihovně po celý
rok v tradiční půjčovní době třikrát týdně
a myslím, že to byla pěkná setkání, ať už
s dětmi nebo dospělými čtenáři. Také knihovnické lekce pro nižší stupeň ZŠ jsou již
tradiční.

Nové knihy pro děti a mládež: Walliams:
Nejhorší děti na světě 2, Lamková, H.: Káťa
a Škubánek, Angry Birds, Tashijan, J.: Žil
jsem jako kniha, O Popelce, Pichonová, L.:
Tom Gates, Březinová, I.: Chobotem sem,
chobotem tam, Šiška, P.: Když draka bolí
hlava, Davies, K.: Příběhy se šťastným konce, Parachini-Deny: Království poníků, Čapek, K.: Dášenka, Kneblová, K.: Pohádky
o hvězdách, Dinosauři, Plicková, E.: Říkanky pro nejmenší, Parker, S.: Superrychlé
stroje, Smolíková, N.: Spolkla mě knihovna,
Dahl, R.: Čarodějnice, Grün, A.: Vánoční příběh, Hladký, M.: Magický autobus
a mnoho dalších.
Na vaši návštěvu v knihovně se v novém
roce 2019 těší Jana Petrásková, knihovnice

Opět musím podotknout, že jsem ráda, že
od čtenářů získávám tipy na nové knihy,
a tak je náš knihovní fond stále průběžně
doplňován nejen aktuálními novinkami,
které vyberu v rámci akvizice já.

Nové knihy pro dospělé: Bryndza, B.:
Chladnokrevně, Scharschmid: Děti systému, Vondruška, V.: Život ve staletích,
Schoch, R.: Cesty stavitelů, Rubínková, E.:
Prokletá místa Čech, Patterson, J.: Pohlednice smrti, Jenoff, P.: Vše, co jsem měli,

Dolní Benešov
v proměnách času
Vážení čtenáři, v tomto čísle Dolnobenešovského zpravodaje zveřejňujeme šest
fotografií ze sbírky pana Josefa Widlaka,
které dokumentují historické proměny
náměstí Cypriana Lellka v průběhu více
než sta let.
Fotografie v levém sloupci (shora dolů)
pocházejí z let 2017, 1946 a 1905.
Obrázky v pravém sloupci pocházejí
z let 2003, 1905 a 1896.
Pokud se i vy budete chtít podělit o vaše
historické fotografie, velice rádi tuto aktivitu přivítáme. Fotografie na papírových nosičích kvalitně naskenujeme a nepoškozené vrátíme. Pokud budete mít
zájem o zhotovení kopie nebo zvětšeniny, domluvíte se s námi přímo v Kulturním Domě v Dolním Benešově nebo na:
tel.: 553 651 159,
e‑mail: zpravodaj@dolnibenesov.cz
Viktor Štefek, KDDB
12

13

V naší knihovně máme k dispozici také knihy na prodej. Jsou to slovník našeho nářečí
a mluvnice. Knihy jsou zpracovány opravdu
precizně. Každá z nich stojí 260 Kč a mohu
říci, že tato cena je velmi příznivá, protože
v knihkupectví se prodávají kolem 330 Kč.
Vydavatelem je Matice Slezská.
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Žijeme v Dolním Benešově…

Ukončení sezóny motorkářů 20. 10. 2018

Sázení lípy v Zábřehu 26. 10. 2018

Mikuláš na rynku 1. 12. 2018

I. Adventní koncert 2. 12. 2018

Výlov Nezmaru – 3. – 4. 11. 2018

Výlov Nezmaru – 3. – 4. 11. 2018

II. Adventní koncert 9. 12. 2018

Čerti z Rakouska 8. 12. 2018

Koncert Mandrage 3. 11. 2018

Památka Válečných veteránů 6. 11. 2018

Petra Janů 14. 12. 2018

Děti dětem 12. 12. 2018

10. let Dolbendu 10. 11. 2018

Svatomartinský koncert 11. 11. 2018

Jů a Hele 14. 12. 2018

Vánoční jarmark 15. 12. 2018

14
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U Krtečků v Zábřehu…

Zprávičky z barevné školičky / Osada Míru

Čas utíká jako voda a my jsme vstoupili do nového roku. Ještě se poohlédneme za událostmi, které nás provázely v podzimních měsících.

Příprava a stříhání sněhových vloček a sněhuláků
nám připomenulo, že se už blíží zima. A ještě, než
udeřila naplno, jsme se museli rozloučit s podzimem. A jak?
U Sluníček to bylo „ Bramborové odpoledne“ s rodiči. Hotoví bramboráčci nám ještě dlouho zdobili
dětskou šatnu.

Krtečci pomáhali zasadit STROM
SVOBODY u příležitosti 100. výročí
vzniku Československa.

U Berušek se s rodiči vyráběli broučci,
které pak společně uložili k zimnímu
spánku.

Poslední říjnový den se barevná školka
proměnila ve strašidelný hrad a z dětí se
jako mávnutím kouzelného proutku stala strašidla, čarodějnice a jiná stvoření.

Děti se třídy Motýlků a Květinek pozorovaly výlov rybníka Nezmar.

Na návštěvu zavítala kouzelnice Radana
a předvedla nám „andělské kouzlení“.
Brzy se k ní přidal čertík Bertík, se kterým se děti pořádně vydováděly. Na závěr také dorazil Mikuláš a rozdal dětem
dárečky.

A co by byl vánoční jarmark bez vystoupení našich dětí? Každoročně také chodíme popřát krásné Vánoce do domu seniorů.
A to nejlepší na závěr. Ve všech třídách jsme čekali na Ježíška, který k nám do MŠ každoročně přichází o trochu dříve, než do našich domovů. Rozsvícené stromečky, plno dárečků a zářící oči dětí byly krásnou tečkou za rokem 2018.

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2019 přejí Jarmila Stanková a Vlasta Juchelková
16

Tradiční LAMPIONOVÝ
PRŮVOD.

Zahájení adventu a ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU na dětském
hřišti v Zábřehu, kde vystoupily děti
s programem.

V předvánočním duchu se nesla
také ANDĚLSKÁ POHÁDKA
divadla SMÍŠEK.

Návštěva PLANETÁRIA s prohlídkou interaktivních exponátů určených k hravému poznávání přírodních zákonů a dějů.

S divadlem Letadlo a příběhem Výprava za ledním medvědem děti „vypluly“ do země ledu.
Cestou poznávaly severská zvířata a obyvatele, seznámily se s jejich životem.

Za přítomnosti rodičů ve třídě Sluníček proběhla „Čertovská besídka“. Děti zazpívaly, zarecitovaly a zatančily na téma čerti. Společně si zahráli čertovské hry a poseděli u doneseného
občerstvení. U Berušek jsme přichystali vystoupení pro rodiče se zimní, mikulášskou i vánoční
tématikou. Pásmo plné básniček, písniček i tanečků se určitě všem líbilo. Po skončení jsme
se pohostili cukrovím a skvělým vánočním punčem. Vánoční nálada byla i ve třídě Motýlků
a Květinek. Děti předvedly své umění při tanci, zpěvu i recitaci. Také ochutnaly rodiči přinesené cukroví s dobrou kávičkou.

Společné DÝŇOVÁNÍ na zahradě
naší školky.

Setkání s kamarády z televizní obrazovky.
V období adventu se také společně
setkáváme, abychom nasáli tu správnou sváteční atmosféru.

A nakonec novoroční přání pro všechny:

,,Každý má svoji šťastnou hvězdu. Ať se ta Vaše rozsvítí v roce 2019."

Jana Balarinová

17
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Zprávy ze školy

Zprávy z Červené školy

Šípková slavnost 2018

Ještě dříve než jsme upekli tradiční vánočku, dříve, než jsme si pochutnali na výborném bramborovém salátu s kaprem a každý z nás si
rozbalil svůj dáreček, chtěla bych v krátkosti připomenout pár událostí, které se koncem loňského roku odehrály na naší Červené škole.

V sobotu 27. října se konala v Kulturním domě v Dolním Benešově již tradiční „Šípková
slavnost“. Letos bylo hlavním pořadatelem Sdružení rodičů a přátel školy Dolní Benešov.
Všichni účastníci mohli společně strávit příjemný podzimní večer, zasoutěžit si ve foukání
„sarbakanem“ a také vyhrát některou z více než 120 cen v tombole. Část tomboly tvořily
nádherné výrobky chráněných dílen, další částí tomboly byly ceny zakoupené za přispění
našich sponzorů, kterým tímto moc děkuji za jejich pomoc.

Dopravní hřiště

Sponzory byly:
Město Dolní Benešov, SRPŠ Dolní Benešov, zapsaný spolek, Jaromír Schmidt – servis JS,
Elektro – Müller, Valko Doprava, Sportcentrum, Ing. Richard Spruch, p. Martin Sovík,
truhlářství Kamil Lokaj, restaurace Štika Dolní Benešov, p. Květa Šelongová
Doufám, že se všem návštěvníkům letošního ročníku akce líbila a moc se těším na setkání
při dalších akcích pořádaných SRPŠ Dolní Benešov.
Také bych moc rád závěrem poděkoval za práci všem členům SRPŠ, dobrovolníkům a našim
partnerům- Farnosti Dolní Benešov, kterým symbolicky tímto předáváme pořadatelskou
štafetu pro příští ročník.
Mgr. Leon Hahn, předseda SRPŠ

Turnaj v mini volejbalu
Dne 25. 11. 2018 jsme se opět s některými žákyněmi zúčastnili turnaje v Opavě. Soutěžili jsme
v oranžovém a červeném mini volejbale.
Oranžový tým byl jen jeden a umístil se na krásném
8. místě z 16. týmů. Tým se skládal z Veroniky
a Adély Albrechtových.
Do červeného jsme přihlásili více týmů. Obsadili
jsme druhé i třetí místo.
•

2. místo – Tereza Švančarová a Natálie
Harasimová

•

3. místo – Kristina Nováková a Kateřina
Lokajová

Všechny týmy získaly odměnu a nové zkušenosti.
Po novém roce se budou konat další 4 turnaje,
kterých se také zúčastníme.

V úterý 16. října čekala žáky
čtvrtých ročníků výuka na dopravním hřišti v Malých Hošticích. Teoretická část se týkala
požadovaných pravidel provozu
na pozemních komunikacích.
Následně měly děti možnost si
nabyté znalosti ověřit prakticky jízdou na kolech na dopravním hřišti. Den se nám vydařil
a všichni si užili nejen jízdu
na kolech, ale i sluneční paprsky
babího léta.

takže děti na vlastní kůži poznaly, jak fungují některé přírodní jevy a děje.

Vodící pes

Planetárium

100 let republiky
I naše škola se připojila k oslavám výročí založení naší republiky. Velmi
zdařilý byl projekt žáků druhého stupně „100 let republiky.“ Rozdělili jsme
toto období na osm částí a zástupci žákovského parlamentu si vylosovali
pro své třídy jednotlivá období. 21. a 22. listopadu pak žáci předváděli svá
krátká vystoupení nejen sobě navzájem, ale ve čtvrtek i rodičům a veřejnosti. Tento projekt se setkal s velikým ohlasem. Jsme rádi, že naši žáci
nahlédli do moderních dějin i tímto netradičním způsobem.

Mgr. Martina Jakubčíková

Jelikož je ve vyučovacích osnovách pro přírodovědu 5. třídy
zařazeno mj. téma „Vesmír",
navštívili žáci pátých tříd hvězdárnu a planetárium Johanna
Palisy v Ostravě-Krásném Poli.
Zde zhlédli program s názvem
"Spanilá jízda sluneční soustavou". Hlavní program pojednával o Slunci, planetách a jejich
měsících, ale také nám byla
promítnuta hvězdná obloha
s nejznámějšími souhvězdími
a znameními zvěrokruhu.

Druhou část exkurze tvořila
prohlídka „Experimentária“.
Tvoří jej interaktivní exponáty,
18

V říjnu se na naší škole uskutečnila beseda s panem Ladislavem Holbou. Pan Ladislav je
nevidomý a vzhledem ke svému handicapu vlastní vodícího psa, labradora jménem Ami.
Pan Ladislav nám přiblížil, jak
probíhá jeho běžný den, jaký
je výcvik vodících psů nebo co
všechno musí pes zvládnout,
aby mohl dobře sloužit svému
nevidomému pánovi. Nejen
děti, ale i paní učitelky si mohly
vyzkoušet, jak oslovit slepého
člověka na ulici nebo jak mu
pomoci, aniž by ho polekali.

100 let vzniku republiky

Také Červená škola se připojila
k oslavám stého výročí vzniku
Československé republiky. 26.
19

října proběhl ve všech třídách
nižšího stupně projektový den
s názvem 100 let republiky.
Zpívali jsme hymnu, kreslili
národní symboly, povídali si
o našich prezidentech i o významných událostech uplynulých let. Zpestřením této akce
byla výstava dobových předmětů a fotografií.

Advent na zemědělce
Poslední listopadový den žáci
pátých tříd zavítali na Masarykovu střední zemědělskou
školu v Opavě, kde probíhal
již tradiční advent. Lákadlem
byla spousta různých výstavek,
ruční dílny pro děti a hromada
vánočních ozdob k zakoupení.
Nechyběl ani dětmi oblíbený
zoo koutek a laserové bludiště.
Pohodovou atmosféru doplňovala příjemná hudba a vůně
vánočního punče.Opět jsme

se zúčastnili výtvarné soutěže.
Tentokrát na téma „Vánoční
zvonek“. Na stupně vítězů jsme
sice nedosáhli, ale zdobení zvonečků jsme si pěkně užili.
Jeden kalendářní rok končí
a další začíná. Jaký bude ten
další, co nového přinese? To nevíme nikdo…Jedno je ale jisté.
Po svátcích se opět vrátíme zpět
do svých tříd a do svých školních lavic a otočíme tak další
pomyslný list nepopsané stránky v kalendáři pro rok 2019.
Za kolektiv Červené školy přeji
žákům a jejich rodičům, ale také
všem našim příznivcům úspěšný
vstup do roku 2019.

Mgr. Marcela Halodová
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Informace z farnosti sv. Martina

Okénko šéfkuchaře

Z očí do očí…
Stojím na kraji chodníku a přiznávám, že jsem líný dojít ještě asi osmdesát
metrů dál, kde je vyznačen na silnici přechod pro chodce i se světelnou signalizací. Ano, je to u nákupního střediska. Čekám trpělivě, až z obou stran
silniční provoz klesne natolik, abych mohl v klidu přejít na druhou stranu.
Stojím stále špičkami bot na obrubníku, když tu najednou musím uskočit
dozadu, protože za červenobílým zábradlím odbočilo na chodník velké osobní auto, které ale nejelo k vratům blízkého domu, ale po chodníku k malé
místní prodejně. Kdybych neuskočil, pocítil bych, jak je takové auto těžké.
Překvapeně a ne úplně v klidu se dívám, zda řidička, pracující v blízkém
zařízení, naznačí nějakým gestem, že třeba „pardon“… Nic! Asi mě neviděla.

Novoroční vepřová pečeně s čočkou, balsamicovým
octem a kořenovou zeleninou
Suroviny: 4 plátky vepřové pečeně cca 800g, 100g plátku parmské šunky může být
i schwarzwaldská šunka, 300g zelené čočky, 1 mrkev, 1 menší petržel, kousek celeru,
1 středně velká cibule, 2 stroužky česneku, 2 lžíce balsamicového octa, 2ks bobkový list, sůl, pepř, 100g másla
Příprava: Maso osolíme, opepříme a zabalíme do šunky,
necháme v ledničce 1hod odležet. Čočku namočíme max.
na ½ hodiny do studené vody. Zeleninu očistíme a nakrájíme
na male kostky

Dobře mi tak, neměl jsem tam stát! Kdyby mi přejela nohu, déle bych si
to pamatoval. Však stejně tímto místem po chodníku jezdí k prodejně
hlavně ráno daleko větší množství aut pro rohlíky a svačiny…
Po zmíněném chodníku kráčím, dá se říct, každý den minimálně jednou.
Asi po půl roce od nepřejetí nohou jdu dopoledne po stejném chodníku
kolem živého plotu, když tu nejednou přede mnou zastaví (naštěstí zastavil!) jiný osobní automobil, protože mu na chodníku překážím při dojetí
do „mezistanice“ – tedy k prodejničce. Chvilku se díváme z očí do očí!
Chodec a řidič! Myšlenky nám určitě lítají na všechny strany a tlukot srdce
asi není v normálu. Nevím, zda jsem si já nebo šofér v tu chvíli vzpomněl
na nějakou akční scénu z jistého filmu západní provenience, kde zlořád
nebo třeba policista při „autohoničce“projíždí chodníky a všichni stihnou uskočit (to mě vždycky fascinovalo). Tady se nehoníme, tady stojíme
proti sobě. Žádný zásadní pohyb rtů nenaznačuje, že by jedna nebo druhá strana nadávala nebo jen tak něco zabručela. Neusmívám se
a zmohu se pouze na gesto rukou, ukazující na dva metry vzdálenou silnici, více v tu chvíli prostě neumím. A uhýbám stranou. Auto
je těžké a silné, nepřemůžu je. Chodník je tedy volný k průjezdu…
Musím a také chci chodit po chodníku. Jsem chodec. Co mám ještě udělat? Lehnout si na chodník, a doufat, že to odradí řidiče po chodníku jezdit? Byl bych asi považován za většího blázna, než troufalí řidiči, kteří si občas přivlastňují chodník pro své nebezpečné zkratky.
Vážení spoluobčané našeho města, co byste udělali v tu chvíli vy? Pokud někteří máte a používáte pomůcky k chůzi – například hůlku
nebo francouzské hole, můžete doufat, že vás řidič zdálky uvidí a zůstane na silnici. Tam přece s vozidlem patří. Nepatří na chodník!
PKF

Lidové misie v Dolním Benešově a Zábřehu
Ve farnosti Dolní Benešov, do které také patří obec Zábřeh, proběhnou od 24. – 30. 3. 2019 Lidové misie. Jedná se o akci poměrně významnou, a proto je dobře jí věnovat už nyní pozornost a řádnou přípravu. S misijním týmem FATYM Vranov nad Dyjí se Lidovým misiím
věnujeme už od roku 1997 a postupně jsme navštívili více než 70 farností… Misie se mají stát povzbuzením úplně pro všechny, kteří zde žijí.
V první řadě jsou samozřejmě zaměřeny na lidi, kteří jsou věřící. U nich mají znovu přispět k prohloubení víry a radosti z toho, že je tu Boží
láska a že mohou patřit mezi křesťany. Misie však přinášejí pozvání i pro všechny ostatní, kteří třeba sami sebe označují za nevěřící. I oni
se mají v misijních dnech víc rozhodnout pro život podle svého svědomí a jednoznačně se přihlásit k dobru. S dětmi zpíváme při misiích
písničku „K misiím se připojím, dobro v sobě probudím.“ A o to vlastně při misiích jde – probudit v sobě to nejlepší a už to nenechat usnout.
V jistém smyslu je možné přirovnat misie
ke generálnímu úklidu, který známe třeba
i z našich domácností. Jednou za čas je dobré pohnout úplně se vším – znovu všechno
srovnat a dát na své místo. Podobně je tomu
i při misiích. Každý je zván, aby pohlédl
na svůj život trojím pohledem. Ten první se týká minulosti: Mám vše v pořádku?
Udělal jsem, co jsem udělat měl? Vrátil jsem
všechno, co jsem měl vypůjčené? Nedlužím
někomu něco, např. lásku? Nenechávám
ve svém životě nějaký hřích, za který jsem
už dávno měl dělat pokání? Další pohled
nás vede k přítomnosti. Je totiž třeba znovu

si srovnat priority a ujasnit si svoje stavov- rá se už nemusí opakovat. A právě proto,
ské povinnosti, které za mě nemůže udělat aby to byla šance využitá, už nyní jménem
nikdo jiný. A třetí pohled se týká budouc- nás misionářů prosím: připravte sebe i lidi
nosti: Zbývá mi už jen zbytek života, i když ve svém okolí na to, aby tento čas milosti
může být poměrně velký. Čemu věnuji svůj nepromeškali. Zakončím slovy, kterými
čas, své síly, své prostředky? Jak využít to zhruba před 150lety končívali kázání něvše, abych se přiblížil k pravému cíli?
kteří misionáři při Lidových misiích, když
Jak už bylo zmíněno – misie jsou jed- nechtěli strašit, ale připomenout důležitou
ním velkým pozváním úplně pro všech- realitu, na kterou někteří pozapomínají:
ny – po misiích to nikdy není stejné jako „Mysli si, co chceš, dělej, co chceš, ale papředtím. Mnozí budou naplněni radostí matuj, že jednou zemřeš a souzen budeš.
a vděčností, že se podařilo to, co už dlouho
P. Marek Dunda,
očekávali a potřebovali. Nebo to ale i pro
koordinátor Lidových misií a hlavní kazatel,
někoho, může být promarněná šance, kteFATYM Vranov nad Dyjí
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Postup: Čočku vaříme cca 20 minut s bobkovým listem
a česnekem až je skoro měkká, poté vyndáme bobkový list
a česnek. Na pánvi orestujeme cibuli, zeleninu až vše změkne,
přidáme do čočky a vše spojíme máslem a dochutíme solí,
pepřem a balsamicovým octem. V pánvi na oleji si opečeme
pomalu odleželé plátky pečeně obalené v šunce z obou stran,
výpek můžeme přidat do čočky.
Hotovou pečeni servírujeme s připravenou čočkou, můžeme zakápnout olivovým olejem.

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek
Mažoretky Excelent
V sobotu 17. listopadu 2018 se konala dětská minidiskotéka v Kulturním domě v Dolním Benešově. U této
příležitosti proběhl i slavnostní křest nového DVD Cvičení s Míšou 8. Mažoretky Excelent z Dolního Benešova s Míšou Růžičkovou během celého roku natáčely
na různých místech v okolí Dolního Benešova, Raduni,
Arboreta - Nový Dvůr, ale především v prosluněném
Chorvatsku. Tady jsme si užívaly moře v plné míře,
po celý týden nám přálo počasí a o zábavu také nebyla nouze. Natáčení se zúčastnila děvčata ve věku
od 3 do 12 let. Na novém DVD můžete vidět spoustu
barevných kostýmů v doprovodu tanečních melodií.
Věříme, že se Vám nové DVD bude líbit.
Rok 2018 je již minulostí a do toho nového Vám
chceme popřát jen to nejlepší! Přejeme nádherný
rok 2019, ať máte stále chuť se smát a celým rokem
se protančíte s elegancí a lehkostí. Ať se vás štěstí,
zdraví i láska drží a spoustu krásných snů nechť se
vám vyplní.
Děkujeme za celoroční přízeň všem příznivcům mažoretkového sportu, sponzorům i úžasným rodičům
našich mažoretek. Velké poděkovaní také posíláme vedení našeho krásného města Dolní Benešov a Kulturního domu v Dolním
Benešově. Moc děkujeme a těšíme se na spolupráci a spoustu nových projektů v nadcházejícím roce 2019!
Mažorerky Excelent

www.mazoretkyexcelent.cz
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Informace z fotbalového klubu
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově,

Vážení čtenáři, motorkáři!
Čas neúprosně běží a v letošním roce 2019 je to už pátý rok, co funguje klub MOTORKÁŘI DOLNÍ BENEŠOV.
Jsme dobrodruzi, co cestují napříč naší vlastí i celou Evropou. Necháme ženy, děti, pracovní starosti, nabalíme své mašiny
a jedeme vstříc osudu. Kola našich mašin brázdí cestami od Albánie, Itálie, Chorvatska, Rumunska, Rakouska, Švýcarska,
Francie, Německa, Slovenska, Polska, Ukrajiny až po Litvu, Estonsko a Finsko plus okolní země. Dovolím si napsat, že naši
členové klubu MDB jsou velice aktivní, i když to tak na první pohled nevypadá.
Hodně členů má v garážích i veteránské kusy, a proto chceme letošní rok uspořádat výstavu nejen těchto strojů pro širokou veřejnost.
Také se nám povedlo navázat spolupráci s partnerským městem a motorkáři v Polsku ve městě Wilamowice, kde jme se vypravili v cca 10 členné skupince. Poté jsme pozvali polské motorkáře i my tady k nám. Pozvání přijali a další setkání se povedlo uskutečnit na pivních slavnostech v září. A tak začala družba. Chystáme se i do dalšího partnerského města - Rájecké
Teplice na Slovensku a do přátelského chorvatského města Klanjec. Chtěli bychom výhledově podniknout další společné
akce.
Do nového roku 2019 Vám přeji hodně zdraví, hodně štěstí a hodně najetých kilometrů bez nehod s maximálními cestovatelskými zážitky.

Děkuji všem členům MDB za podporu klubu a reprezentaci města.
Za klub MDB, Pavel Osmančík, předseda

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu
v Dolním Benešově,
s blížícím se koncem kalendářního roku
se pravidelně uzávírá i rok fotbalový! Ani
v našem fotbalovém klubu to nemůže být
jinak. Proto Vás, vážení čtenáři a spoluobčané, informujeme o tom, co se v klubu odehrálo od naší poslední, říjnové informace.

Kategorie žáků
Žáci MLADŠÍ a STARŠÍ MINI Přípravky –
V letošním ročníku máme celkem tři družstva MINI přípravky. Družstvo nejmladší
přípravky vedené trenéry Danielem Hegrem a Michalem Juchelkou zakončilo letošní rok účastí na „Halovém turnaji“ v Opavě.
V soutěži mini žáků ročníku 2010 a mladších skončili v konkurenci 6 mužstev se
ziskem „bramborové medaile“ na 4. místě.
V družstvu hráli: Beinhauer Mikuláš, Hartoš Marek, Heger Štěpán, Juchelka Vojtěch,
Komárek Matěj, Král Lukáš, Pastrňák Jan,
Pískala Sebastian, Thiemel Jakub.

Motto:
Fotbalový rok 2018 je historií…
vém turnaji „O pohár města Opavy“. Taky
tam skončilo mužstvo na stupních vítězů
a získalo „stříbrné“ medaile. A bez zajímavosti není to, že náš brankář Robin Krömer
byl vyhlášen na obou turnajích nejlepším
ze všech mužstev!

Starší přípravka - horní řada zleva: trenér Machovský, Jan Haloda, Tomáš Birtek, Alois Bachroník,
Oliver Dihel, Ondřej Ječmínek, trenér Komárek, –
dolní řada zleva: Sebastian Trojek, Jakub Staněk,
Filip Machovský, Dominik Peterek brankář Robin
Krömer

MLADŠÍ - Ve zbývajících zápasech podzimní části Krajské soutěže prohráli s Budišovem nad Budišovkou 2:5 a porazili
Velkou Polom 2:1. Do střelecké listiny se
zapsali – 27 x Nikolas Gajdečka (je nejlepším střelcem celé Krajské soutěže!!!), 4 x
Matěj Bortlík, 3 x Alois Bachroník, René
Wolný 2 x Matěj Dombek, 1 x Oliver Dihel,
Matěj Gross, Jan Haloda. V tabulce jim patří 4. místo s brankovým poměrem 42:26
a ziskem 24 bodů.
1. Bud. nad Bud.
2. Slavia Opava
3. Velká Polom
4. Dolní Benešov
5. Juventus Bruntál
6. SO Bruntál
7. Hlučín B
8. Odry
9. Fulnek
10. Vrbno p. P.
Město
11.
Albrechtice
12. Břidličná

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
8
8
8
7
5
4
4
3
2

0
2
1
0
1
1
1
0
2
1

11 1 1

0
1
2
3
3
5
6
7
6
8

120:10
66:25
72:22
42:26
65:28
42:43
44:38
27:50
33:65
34:71

33
26
25
24
22
16
13
12
11
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9 20:79 4 0 0

11 0 0 11 15:123 0 0 0

Fotbalový rok zakončili mladší žáci účastí
na „Halovém turnaji OFS Opava“. V konkurenci 6mužstev získali „stříbrné“ medaile –
konečné pořadí:
1. TJ Spartak Budišov nad Budišovkou 2. FC
Dolní Benešov 3. TJ Sokol Holasovice 4. TJ
Hradec nad Moravicí 5. Sokol Stěbořice 6.
FK Kylešovice

Nejmladší přípravka
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V kategorii MINI starší přípravky (ročník 2008 a mladší) máme dvě družstva
„A“ (vedou trenéři Michal Bachroník, Petr
Machovský a David Rychnovský) a „B“ (vedou trenéři Martin Komárek a Petr Kučera).
„A“ Porazilo Darkovice 13:4, Darkovičky
10:3, Háj ve Slezsku 13:5, Píšť 10:1, Hať 4:2
a v „derby“ naše „B“ 12:5. Prohrálo jenom
jedno utkání s Kravařemi 8:2. O 1. místo
v tabulce se naši žáci utkají s Baníkem Ostrava v posledním kole! „B“ Porazilo Šilheřovice 10:0, Darkovičky 7:2, Darkovice 6:5.
Prohrálo v derby s naším „A“ 12:5, Hatí 9:5,
Píští 8:4 a s Baníkem Ostrava 16:3.

Nejlepší brankář obou turnajů Robin Krömer

Starší přípravka se zúčastnila turnaje
6družstev v Ludgeřovicích a v konkurenci
mužstev z Karviné, Orlové, Hlučína a Ludgeřovic získala „bronzové“ medaile. Letošní
sezónu zakončilo mužstvo účastí na halo-

MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – družstva vedou
trenéři Michal Beinhauer, Michal Spruch
a Tomáš Glogar. Oba kolektivy hrají Krajskou soutěž s těmito výsledky:

Horní řada zleva: trenér Beinhauer, Matěj Dombek,
Alois Bachroník, Matěj Bortlík, Filip Glogar, Patrik
Suchánek, Luboš Babiš, trenér Glogar – dolní řada
zleva: Tomáš Faika, Matěj Gross, Radek Wolný,
Pavel Hrbáč, Matěj Kupka brankář Oliver Dihel

STARŠÍ – Ve zbývajících zápasech podzimní části Krajské soutěže remizovali s Budišovem nad Budišovkou 2:2 a prohráli ve
Velké Polomi 2:1. Do střelecké listiny se
zapsali – 5 x Nikolas Gajdečka, Martin Svoboda, 3 x Matěj Bortlík, 2x Matěj Dombek,
Jan Halfar, Jan Plaček, 1 x David Baránek,
Tomáš Kučera, Jan Vavřínek. V tabulce jim
patří 9. místo s brankovým poměrem 22:36
a ziskem 10 bodů.

Dolnobenešovský zpravodaj • 1 / 2019 leden – únor
1. Juventus Bruntál 11 10 0 1 66:19 30 0 0
2. Slavia Opava
11 9 1 1 68:6 28 0 0
Budišov nad
3.
11 8 2 1 68:14 26 0 0
Budišovkou
4. SO Bruntál
11 7 1 3 56:22 22 0 0
5. Hlučín B
11 6 1 4 45:35 19 0 0
6. Velká Polom
11 6 0 5 42:23 18 0 0
7. Břidličná
11 5 0 6 32:37 15 0 0
8. Fulnek
11 5 0 6 16:35 15 0 0
9. Dolní Benešov
11 3 1 7 22:36 10 0 0
10. Odry
11 2 0 9 16:64 6 0 0
11. Vrbno p. P.
11 1 0 10 21:90 3 0 0
12. Město Albrechtice 11 1 0 10 14:85 3 0 0
Fotbalový rok zakončili taky starší žáci
účastí na „Halovém turnaji OFS Opava“.
Konečné pořadí:
1. SFC Opava 2. Sokol Kobeřice 3. FK Slavia
Opava 4. MFK Kravaře 5. FC Dolní Benešov
6. FK Kylešovice

Kategorie dorostu

Horní řada zleva: trenér Spruch, Jan Plaček, Jan
Halfar, Matěj Thomanek, Matěj Bortlík, trenér
Baránek – dolní řada zleva: Matěj Dombek, Jan
Vavřínek, Nikolas Gajdečka, Adam Moravec, Tomáš
Kučera brankář Filip Glogar

Trenéři Petr Šramel a Petr Baránek – dokázali s naším družstvem více než se před
zahájením soutěže očekávalo. Mužstvo ve
zbývajících zápasech podzimní části Krajské soutěže porazilo Jiskru Rýmařov 5:2
a prohrálo s Hradcem nad Moravicí 5:0
a Dolní Lhotou 7:1. Do střelecké listiny se
zapsali - 16 x Skroch Daniel, 6 x Bittner Petr,
4 x Vitásek Robin, 3 x Hluchník Flip, 2 x
Bunček Tomáš, Kolondra Jakub, Večerek
Dominik, 1 x Hlubek Jiří, Koska Tadeáš,
Tilleczek Tomáš, Závěšický Matěj. Náš střelec Daniel Skroch je 3. nejlepším střelcem
této soutěže! A jak vypadá tabulka?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hlučín B
Dolní Lhota
Kobeřice
Darkovičky
Hradec nad Moravicí
Velká Polom
Dolní Benešov
Rýmařov
Polanka
Svinov
Háj ve Slezsku
Fulnek
Vřesina
Světlá Hora

13 11
13 10
13 9
13 8
13 7
13 7
13 7
13 5
13 4
13 5
13 2
13 2
13 2
13 1

1
1
0
1
3
3
1
3
3
0
2
1
0
3

1
2
4
4
3
3
5
5
6
8
9
10
11
9

58:13
54:17
44:25
37:26
59:28
39:35
39:26
43:31
50:31
25:36
22:57
21:55
18:71
9:67

34
31
27
25
24
24
22
18
15
15
8
7
6
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Kategorie mužů
Muži „B“ pod vedením trenérů – Richard
Husovský, Martin Heiduk – ve zbývajících
zápasech podzimu porazili Darkovice 2:1,
remizovali s Haťí 2:2 a prohráli v Bolaticích 3:1. Do střelecké listiny se zapsali – 8
x Husovský Richard, 5 x Stříbný Lukáš, 2
x Šikora Lukáš, 1 x Glogar Tomáš, Kichner
Patrik, Kozelek Pavel, Král Tomáš, Polák
Jiří, Vaculík Matěj, Vavřínek Michal. Za
tuto bilanci má tabulka následující podobu:

bod jsme měli na dosah. Bohužel jak to ve
fotbale bývá za jedinou chybu v obraně jsme
zaplatili gólem, a tak se vracíme domů bez
bodového zisku…“!

Bez gólu se vyhrát nedá!

FC DB – SFK Vrchovina
0:0
Porážka ve Velkém Meziříčí hodně bolí

li v řadě 4 rohové kopy, ale bez gólového
efektu! V 66. minutě rozehrál přímý kop
Ronec, Gebauera však zradila střelecká
muška. Trenér hostů měl šťastnou „ruku“
při střídání, v 74. minutě poslal na trávník Řezníčka. Právě Řezníček využil svou
šanci a v 76. minutě vyrovnal stav na – 1:1!
Obě mužstva e snažila o vítězný gól, ale
pozorné obrany příliš šancí střelcům nedávaly. Osudový okamžik přinesla 85. minuta.
Hostující obrana zaváhala s odkopem a následný nedovolený zákrok dal šanci domácím. Demeter se báječně trefil z přímého
kopu do levé šibenice a dal tak výsledku
konečnou podobu – 2:1! Zbývající minuty
zápasu pak domácí taktickou hrou a opakovaným střídáním rozmělnili a nedali už
šanci hostům na případné vyrovnání. Po
závěrečném hvizdu se tak společně se svými
příznivci radovali ze zisku velmi cenných
bodů. Za zmínku ještě stojí fakt, že do rámce tohoto zajímavého fotbalového souboje
se přidala svým výtečným výkonem trojice
rozhodčích!
Sestava FC Velké Meziříčí: Pokorný, Kriegsman, Komínek, Šimáček, Bouček, Smejkal
(89. Mucha), Šuta (90.Dufek), Mezlík, DoDemeter odmítnul dělbu bodů!
lejš, Simr, Demeter (92. Puža)
Sestava FC Dolní Benešov: Bolek, Romaněnko, Strakoš, Moravec, Haas, Karčmář,
Gebauer, Rubý, Ronec (74. Řezníček), PeDomácí nastupovali do dnešního utkání cuch (82. Skroch Daniel), Býma (57. Las touhou odčinit „výbuch“ z minulého kola. buda) - Chvěja
Hosté naopak povzbuzení vítězstvím na
Utkání rozhodoval: Silný, Křepský, Zaoral –
jedním z favoritů MSFL chtěli navázat na
delegát Bábiček
dosavadní úspěchy na hřištích soupeřů.
Žluté
karty – domácí: 63. Simr, 90. Demeter
Utkání tak mělo pro oba celky potřebný
hosté:
60. Moravec, 90. Strakoš
„náboj“! V úvodní půlhodině se hrálo „nahoru – dolů“, ale bez gólových šancí. Hosté Trenéři po utkání – domácí Libor Smejkal:
poprvé ohrozili domácí branku ve 30. mi- „Jsme v nezáviděníhodné situaci a momennutě, střela Gebauera však zasvištěla jenom tálně nemáme na to, abychom dokázali jako
nad břevnem. Domácí odpověděli gólovkou v minulosti otáčet nepříznivý stav zápasu.
Dolejše ve 32. minutě, ale gólman Bolek Dnes se nám to i se štěstím v samotném
famózním zákrokem domácího střelce závěru podařilo. Musím však obrovsky
připravil o gólovou radost. Ve 41. minutě pochválit i hosty, jejich mladí hráči hráli
však na časomíře svítil stav 1:0, po centru neskutečně organizovaně a my jsme ještě
domácích hlavičkoval Dolejš a Bolek byl bez proti takové defenzívě nehráli. Klouboušance! Ve 2. poločase byla překvapivě pod ček dolů před jejich hrou a před tím, jak to
větším tlakem obrana domácích. Kuriozitu trenéři vedou“! Hostující Marcel Melecký:
nabídla 56. minuta, když hosté zahráva- „Jsem pochopitelně zklamán, minimálně
1. Bolatice „B“
13 12 0 1 75:13 36 0 0
2. Bělá
13 7 3 3 29:17 24 0 0
3. Sudice
13 8 0 5 41:41 24 0 0
4. Závada
13 7 2 4 35:23 23 0 0
5. Strahovice „B“
13 7 2 4 30:31 23 0 0
6. Bohuslavice „B“ 13 6 3 4 35:30 21 0 0
7. Darkovičky „B“ 13 4 4 5 25:27 16 0 0
8. Štěpánkovice „B“ 13 3 6 4 32:32 15 0 0
9. Kozmice „B“
13 4 3 6 22:38 15 0 0
10. Chuchelná „B“ 13 4 2 7 21:30 14 0 0
11. Dolní Benešov „B“ 13 2 6 5 24:32 12 0 0
12. Hať „B“
13 2 5 6 26:35 11 0 0
13. Darkovice „B“
13 3 1 9 27:49 10 0 0
14. Šilheřovice „B“ 13 3 1 9 20:44 10 0 0
Muži „A“ vedené trenéry – Marcelem Meleckým, Janem Baránkem juniorem a vedoucím mužstva Janem Kozlovským se
v závěrečných zápasech v Moravskoslezké
lize svými výsledky nakonec probojovalo
do vyrovnaného středu tabulky. Do jarních
odvet tak vstupujeme s nadějí, že konečné
umístění může být jenom lepší! První utkání v zimní přípravě odehrajeme v neděli
27. 1. 2019 proti Juniorce FC Baníku Ostrava. Moravskoslezská liga má plánovaný
start v sobotu 16. 3. 2019, na našem trávníku přivítáme fotbalisty Uherského Brodu!

FC Velké Meziříčí – FC
DB 2:1
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Štěstí pršelo hostům, gól jsme nedali!
Po týdnu začalo v Benešově pršet, ale v nejméně vhodnou dobu, hodinu před zápa- (69. Řezníček), Labuda (76. Ronec), Býma
sem. Jak však následujících devadesát minut - Bolek
utkání ukázalo „štěstí nepršelo“ ani jedno- Sestava SFK Vrchovina: Juran, Chalupa,
mu z dnešních soupeřů. Sousedé v tabule Skalník, Vícha, Bača, Sklenář (81. Boušek),
se rozdělili o body bezbrankovou plichtou! Košík, Duda, Zbytovský, Duba, Ošmera (66.
V prvním poločase zaujaly diváky tyto pří- Polnický)
ležitosti. V 9. minutě po krásné akci Rubého
Utkání rozhodoval: Černý, Nováček, Mrás Labudou spálil gólovku Pecuch. Ve 12. a15.
zek – delegát Hulcký - diváků 85
minutě se zaskvěl domácí gólman Chvěja
po střelách Skalníka. Ve 27. minutě připra- Žluté karty – domácí: 81. Řezníček hosté:
vil o gólovou radost fantastickým zákrokem bez karet
na brankové čáře domácí obránce Haas Trenéři po utkání – domácí Marcel Mestřelce Dubu! Domácí odpověděli blesko- lecký: „Z toho, co jsme dne předvedli jsem
vým brejkem ve 34. minutě, Rubý poslal hluboce zklamán. Byl to náš nejhorší výkon
kolmicí do šance Labudu, ale tomu chyběl v dosavadní soutěži a já to vůbec nechápu.
krok ke kýženému gólu. Z protiútoku na- Doma těžko dáváme góly, ale pokud nejdešel Skalník krásným centrem nabíhajícího me za vítězstvím s maximálním nasazením,
Ošmeru, ale jeho hlavičku z malého vápna tak to končí tak jak jsme právě viděli, “!
přilepil Chvěja skvostným zákrokem na Hostující Richard Zeman: „Jsme v kritické
své rukavice! Ve 40. minutě stačila obra- situaci. V sestavě nám chybí řada zraněných
na domácích zablokovat střelu Chalupy na hráčů, dnes jsme na víc neměli, snažili jsme
rohový kop. Gólem neskončila ani akce do- se zápas odkopat na remízu, a to se nám namácích ve 42. minutě, po přihrávce Rubého konec povedlo, i když byl soupeř o mnoho
pálil Labuda z dobré pozice nad! Po přestáv- lepší, radujeme se z cenného bodu“!
ce měli domácí první velkou gólovou šanci
v 50. minutě. Rubý s Labudou vybídli Býmu Fotbalová bitva zůstala bez vítěze!
ke vstřelení gólu, ale toho v rozhodujícím
momentě zradila střelecká muška… Býma
nevyzrál na hostujícího gólmana Jurana ani
v 61. minutě, ten si jeho střelu utlumill na
své hruďi. O minutu později už domácí já- Do závěrečného hvizdu hlavního rozhodčísali, ale střela Labudy z otočky skončila jen ho byl výsledek dnešního utkání otevřený!
na boční síti! Domácí stupňovali svůj tlak, Po dvou létech se znovu odehrála doslova
ale obrana hostů odolávala bez újmy. V 64. fotbalová „bitva“ těchto dvou rivalů. Od
minutě se prošel hostující obranou Haas, první minuty bylo zřejmé, že se „dušičkoale Labudova střela se mezi tyče nevešla… vá atmosféra“ tohoto víkendu na těžkém,
V 68. minutě poslal nádherným pasem kluzkém a promáčeném trávníku konat
Býma do gólovky Pecucha, ale jeho střela nebude. Naopak, byl to boj se vším všudy!
branku minula. Největší šanci na vstřelení Zápas zůstal bez vítěze, každé z mužstev si
gólu a plný bodový zisk měli domácí v 74. připsalo na své konto bod a z následující
minutě. Balón ve skrumáži skončil na ko- rekapitulace průběhu si může každý z akpačkách Býmy, ale ten z malého vápna od- térů vyhodnotit, kdo byl k vítězství blíže!
krytou branku neskutečně přestřelil… Do Úvodní oťukávaná skončila pro domácí
konce zápasu se už nepodařilo ani jednomu v 10. minutě šokem! Bleskovou akci hostů
mužstvu překonat obrany, a tak se po závě- rozehrál Rubý s Haasem a gólem zakončil
rečném hvizdu oba soupeři rozešli s bezgó- Řezníček – 0:1! Domácí odpověděli v 11.
lovou remízou. Ke chvále obou soupeřů je minutě kolmicí J. Furika na Šupáka, ale
nutné poznamenat, že se na velmi těžkém jeho pumelice se mezi tyče nevešla. V 18.
minutě připravil domácího ostrostřelce
terénu hrálo velmi korektně!
o gólovou radost fantastickým zákrokem
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, RomaBolek! Hostující brankář se znovu zaskvěl
něnko, Strakoš, Moravec, Haas, Karčmář,
ve 20. minutě, když zkrotil ve svých rukaviGebauer (83. Skroch Daniel), Rubý, Pecuch
cích gólovku M.Furika. Na druhé straně si

Jiskra Rýmařov – FC DB
1:1
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Naše opory v brance – Petr Bolek, Filip Chvěja

Kameník poradil s tvrdou střelou Gabauera
ve 26. minutě a Kolísek ve 30. minutě stačil
nevídaným zákrokem zlikvidovat sólo kanonýra hostů Labuse! Gólem neskončila ani
akce domácích M. Furika se Šupákem ve 34.
minutě balón těsně minul pravou tyč. Bolek
v brance znovu čaroval ve 39. minutě, střelu
Ondrušky vyrazil tygřím skokem na rohový kop. Při domácích stála „paní štěstěna“
ve 43. minutě, Kameník snad očima vytlačil
balón do bezpečí z brankové čáry po sólu
Labudy! Ani po poločasové přestávce nebyla nouze o gólové příležitosti na obou stranách. V 52. minutě stačil Kameník vyrazit
tvrdou střelu Býmy na rohový kop. V 57.
minutě zradil kluzký terén Rubého při sólovém nájezdu na Kameníka. V 60. minutě
se proháčkoval Býma domácí obranou, do
gólovky poslal Labudu, ale jeho střelu stačil
zablokovat za už překonaným Kameníkem
stoper Kolísek! V 63. minutě skončila nenápadná akce domácích hlavičkou Šupáka
a balón obloučkem zapadnul do branky
hostů přes bezmocného Bolka – 1:1! Hned
o minutu později prošel po pravé straně domácí obrany Strakoš, jeho centr našel podél
padajícího Kameníka nabíhajícího Býmu,
ale ten ho ani špičkou kopačky do branky
nedostal. V 67. minutě rozehráli hosté rohový kop, hlavička Romaněnka však o chlup
minula levou šibenici. Hosté se neradovali z gólu ani v 73. minutě, Strakoš „nabil“
Rubému, ale toho zradila střelecká muška.
Vedoucí gól měl na svých kopačkách Šupák,
ještě teď určitě nechápe, jak dokázal jeho
tutovku v 77. minutě zlikvidovat bravurním
zákrokem Bolek! Z gólu se neradovali ani
Labuda v 80. minutě a Pecuch v 87. minutě,
a tak skončilo toto drama bez vítěze!
Sestava Jiskra Rýmařov: Kameník, György
R., Kolísek, Kocúr, Hleba (68. György P.),
Furik M., Dydowicz, Furik J. (62. Tilkendris), Navrátil, Šupák, Ondruška
Sestava FC Dolní Benešov: Bolek, Romaněnko, Strakoš, Moravec, Haas, Karčmář,
Gebauer, Rubý, Řezníček), Labuda, Býma
(70. Pecuch) – Chvěja, Ronec, Skroch Daniel
Utkání rozhodoval: Vostrejž, Popelák, Mayer – delegát Piňos - diváků 158
Žluté karty – domácí: bez Karet hosté: 47.
Moravec
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Trenéři po utkání – domácí Milan Furik:
„Nakonec ta remíza odpovídá tomu, co se
dělo na hřišti. My jsme začali špatně, laxně,
myslel jsem si, že jsme ještě asi v kabině. Pak
se začal náš výkon pomalu zvedat, škoda, že
jsme nevyrovnali už v 1. poločase. No a 2.
poločas byl boj. Šance byly na obou stranách, mohli jsme vyhrát i prohrát, takže ta
remíza je asi spravedlivá“! Hostující Marcel
Melecký: „V dnešním utkání jsme si vytvořili nadstandardně asi šest gólovek, bohužel nedokázali jsme zvýšit na 2:0. Soupeř
vyrovnal šťastným gólem, pak si vytvořil
další šance při kterých nás výtečně podržel
gólman Bolek. Dnes jsme šli za vítězstvím
mnohem víc, musím pochválit celé mužstvo za předvedený výkon, ale bohužel díky
malé gólové produktivitě si myslím, že jsme
dva body ztratili“!

Podzimní vítězné loučení domácích!

FC DB–MFK Frýdek‑Místek 2:0
Po několikaleté odmlce přivítali fotbalisté
domácího klubu v posledním podzimním
utkání MSFL svého soupeře z Frýdku
‑Místku! Především pro domácí mělo utkání mimořádný význam. Od první minuty
tak šli domácí za svým cílem! První gólovou šanci měl na kopačkách Řezníček, ale
branku v 9. minutě z dobré pozice přestřelil.
V 11. minutě stačil hostující stoper Literák
zablokovat střelu Býmy. Po čtvrthodině se
neuvěřitelně prolomila obranná hráz hostů.
V 16. minutě zahrál Rubý fantasticky přímý
kop na přední tyč a dezorientovaná obrana v čele s gólmanem Mrozkem nevěřila,
že balón skončil v síti – 1:0. To ale nebylo
pro hosty všechno. V 18. minutě potrestal
jejich chybu v rozehrávce na půlící čáře
Rubý, kolmým pasem poslal na zteč Labudu a ten chladnokrevným blafákem nedal
Mrozkovi sebemenší šanci – 2:0!!! Hosté
se z této nečekané „katastrofy“ dostávali
velmi těžce. Domácí branku téměř do poločasu neohrozili. Naopak ve 36. minutě
děkovali skvělému Mrozkovi za likvidaci
dělovky Haase. V poločasové přestávce to
v kabině hostů doslova vřelo… Ani ve 2.
poločase se hosté do vyložené gólové šance
nedostávali. Jejich řídké pokusy však s přehledem likvidoval gólman domácích Bolek.
Svůj druhý gól měl na kopačkách kanonýr domácích Labuda, jeho střela po akci
Pecucha s Gebauerem v 63. minutě však
„olízla“ jenom levou tyč už překonaného
Mrozka! Z gólu se neradoval v 69. minutě
ani Strakoš, Mrozek jeho jedovku vyrazil
tělem do bezpečí. V závěrečných minutách
se hosté ještě pokusili o zvrat nepříznivého
stavu. Bolek však parádním zákrokem připravil o gólovou radost Varadiho. A jejich
největší gólovou šanci zmařil Strnad, který
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Proti Frýdku vedeme 2:0

se z vyložené pozice netrefil v 88. minutě
z přímého kopu mezi tyče branky domácích. Z vítězství a zisku veledůležitých bodů
se tak radovali domácí!
Sestava FC Dolní Benešov: Bolek, Romaněnko, Strakoš, Moravec, Haas, Karčmář,
Gebauer, Rubý, Řezníček (46. Pecuch), Labuda (87. Skroch Daniel), Býma (57. Ronec) – Chvěja, Večerek
Sestava MFK Frýdek‑Místek: Mrozek, Švrček, Literák, Bialek (73. Střižík), Ciesarik,
Kutáč, Mrkvička (52. Gomola), Dendis,
Hruška (67. Smékal), Strnad, Varadi
Utkání rozhodoval: Dorušák, Běhak, Kolář – delegát Mužík - diváků 206
Žluté karty – domácí: 23. Haas, 42. Gebauer,
59. Moravec, 84. Labuda, 84. Romaněnko
hosté: 30. Literák, 41. Dendis, 49. Kutáč
Trenéři po utkání – domácí Marcel Melecký: „Po úvodních minutách jsme nečekaně
udeřili. Výtečně zahraná standardka a hned
další uklidňující gól Labudy dal obraz dalšímu vývoji utkání. Pochvalu zaslouží celé
mužstvo, vítězství a zisk doslova zlatých
bodů je pro nás zaslouženou odměnou“!
Hostující Jan Žižka: „K zápasu řeknu jenom
toto. Benešovští dali dva góly, my žádný,
domácí vyhráli zaslouženě“!
Několik „NEJ“z podzimní části Moravskoslezské fotbalové ligy:
Nejlepší střelec – 9 x Filip Labuda, 5 x Ondřej Adamík, 3 x Patrik Rubý, 2 x Martin
Pecuch, Jakub Řezníček, 1 x Tomáš Gebauer,
Tomáš Moravec
Žluté karty – 6 x Tomáš Moravec, 4 x Ondřej Haas, Patrik Rubý, 3 x Ondřej Adamík,
Marek Strakoš, 2 x Jakub Býma, 1 x Tomáš
Gebauer, Filip Labuda, Jiří Novák, Jan Romaněnko, Jakub Řezníček, Daniel Skroch,
Tabulka MSFL má po 11. kole tuto podobu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Líšeň
Kroměříž
Otrokovice
Petřkovice
Velké Meziříčí
Uničov
Vyškov
Frýdek‑Místek

15
15
15
15
15
15
15
15

12
9
8
8
6
7
6
7
26

2
3
2
2
6
2
5
1

1
3
5
5
3
6
4
7

40:13
27:13
35:24
28:18
33:30
27:21
27:21
27:27

38
30
26
26
24
23
23
22

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

HLUČÍN
Uherský Brod
Dolní Benešov
Hodonín
Vrchovina
Rýmařov
Hulín
Val. Meziříčí

15
15
15
15
15
15
15
15

5
6
5
5
4
3
3
0

5
2
4
3
4
4
3
4

5
7
6
7
7
8
9
11

26:22
24:27
23:26
20:22
23:31
20:37
22:36
11:45

20
20
19
18
16
13
12
4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

A tady máme ještě sladkou tečku – třešničku na fotbalovém dortu! Svůj premiérový
turnaj mají za sebou naši „MINI – MINI
benjamínci nejmladší naděje“ ročníku
2012 a mladší. Jaké bylo konečné pořadí?
1. místo – FK Slavia Opava 2. místo – FC
Dolní Benešov 3. místo – TJ Tatran Štítina
4. místo – MFK Kravaře Ke „stříbrným“
medailím jsme ještě přidali vítězství ve
střelbě „pokutových kopů“ ve kterých jsme
byli absolutně nejlepší!!! Blahopřejeme – je
to paráda!

Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska
V roce 2018 byl ve Sdružení obcí Hlučínska opět plným kulturních a společenských akcí,
projektů a dalších aktivit směřujících k rozvoji a propagaci.
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová sezóna, a proto ani letos nemohl chybět Bál
Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát ujala obec Bolatice. Na zámku v Kravařích přijalo v
březnu v rámci Dne učitelů ocenění 35 pedagogů z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět Festivalu kultury a
hlučínských řemesel, v rámci kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podesáté představily folklorní a taneční soubory
a kapely z celého Hlučínska. Na podzim se již tradičně sešly scholy a chrámové sbory z regionu, aby si pro diváky připravily
zážitek v podobě duchovní hudby. Organizace Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Chuchelná, Setkání
chrámových sborů regionu Hlučínska proběhlo ve Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo ji tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“, které se zúčastnilo několik desítek občanů nejen
z Hlučínska.
Rok 2018 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět úspěšným v oblasti zisku dotací.
Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos finanční podporu na realizaci projektů „Manažer
regionu Hlučínska II“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival kultury a hlučínských
řemesel 2018“ (dotace ve výši 93 419,25 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska III“ (zálohová
dotace ve výši 100 000 Kč).
V prosinci 2018 byla ukončena projektu „Jak na výuku EVVO na
Hlučínsku?“, a to vydáním metodických materiálů a pracovních
listů o přírodě a krajině Hlučínska. Vzdělávací materiály obdržely pro účely výuky
přírodovědných předmětů všechny základní školy v regionu. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí
České republiky. Rozpočet projektu činí 1 053 775,00 Kč (z toho dotace 843 020 Kč).

Masérka Zdenička – to je naše jednička!

Vedení fotbalového klubu děkuje všem svým
sponzorům a především městu Dolní Benešov za finanční i materiálovou pomoc při
zajištění činnosti klubu bez které bychom
si mohli nechat o fotbale jenom zdát. Poděkování patří taky všem pořadatelům, funkcionářům a hráčům všech věkových kategorií za vzornou reprezentaci klubu a města
a taky všem příznivcům za jejich diváckou
podporu. Připojují se taky hráči, trenéři
a vedoucí mužstev, do roku 2019 přejí všem
příznivcům a čtenářům především pevné
zdraví a věří, že přízeň diváků bude v ještě
větším počtu pokračovat až do skončení celého soutěžního ročníku 2018/2019!

V roce 2018 pokračovala realizace také česko-polských projektů. Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a
Pietrowice Wielkie byl zahájen projekt „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“. V rámci
projektu postupně dochází k mapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro
jejich likvidaci. Dále proběhly ukázky likvidace těchto rostlin nebo exkurze za příklady dobré praxe do Morávky
v Beskydech. Sdružení může na projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 Eur. K dalším česko-polským projektům patří
projekt „Hledání ztraceného času“ v rámci kterého probíhal sběr historických fotografií, fotografické workshopy a výstavy
fotografií. Projekt končí v prosinci 2018 a schválená výše dotace činí
13 815,77 Eur.
V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“ v rámci kterého vzniknou nové propagační
materiály o Hlučínsku a proběhne letní soutěž pro návštěvníky regionu. Sdružení obcí Hlučínska byla na tento projekt
schválena dotace ve výši 28 471,60 Eur.
Česko-polské projektu jsou spolufinancovány z Fondu
mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG
V-A Česká republika - Polsko.
Z operačního programu Zaměstnanost se podařilo Sdružení obcí Hlučínska získat dotaci na
projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21 v SOH“, prostřednictvím kterého jsou zpracovávány
strategické plány vybraných obcí, zavádění MA21 v obcích nebo vzdělávací aktivity. Projekt
bude pokračovat až do ledna 2020. Schválená dotace činí 2 243 306,25 Kč.

Hoši děkujem, hoši děkujem

„ Sportu zdar
a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !

Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a měst, spolků a občanů naleznete
na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2019 a děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a
spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří
se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Kulturní dům Dolní Benešov
Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov,
tel.: 553 651 159, e‑mail: zpravodaj@dolnibenesov.cz
Program leden - únor
Pátek 4. 1. 2019 Volejbalový turnaj
Sobota 5. 1. 2019 Badmintonový turnaj
Neděle 6. 1. 2019 Novoroční koncert
v kostele sv. Martina

Pátek 11. 1. 2019 Myslivecký ples
Sobota 19. 1. 2019 VII. Bierfest ples
Pátek 25. 1. 2019 Reprezentační ples

Město a Kulturní dům Dolní Benešov vás srdečně zve

na XXII.

Reprezentační ples města

ve stylu Hvězdného tance

v pátek 25. 1. 2019 od 20.00 hodin

města Dolní Benešov

Čtvrtek 31. 1. 2019 Senior bez nehod – beseda

Hudba:

Sobota 2. 2. 2019 Ples Hlučínska
Pátek 8. 2. 2019 Ples MSA, a. s.

Dolbend,
Jiří Foltýn
Variable Band, DJ

Sobota 9. 2. 2019 Swingový ples
Pátek 15. 2. 2019 Rybářský ples
Pátek 23. 2. 2019 Ples mladých

Připravujeme
Pátek 1. 3. 2019 Hasičský ples

Hvězdy večera:
Michal Necpál
a Veronika Arichteva

Sobota 2. 3. 2019 EXCELENT CUP
Neděle 3. 3. 2019 Dětský maškarní ples
Pátek 8. 3. 2019 Výchovný koncert MěOM

Vstupné 250 Kč

Rezervace vstupenek:
na tel. č. 553 651 159

Pátek 15. 3. 2019 Ben Cristovao - koncert
Pátek 22. 3. 2019 DIMITRY - koncert
Středa 27. 3. 2019 Postel, hospoda, kostel –
talk show Zbigniewa Czendlika
Pátek 12. 4. 2019 EGO - koncert
Středa 24. 4. 2019 OLYMPIC – Permanentní

tour 2019

Pátek 26. 4. 2019 Žena za pultem 2 –
Divadelní představení

Více informací naleznete na: www.kddb.cz nebo na www.dolnibenesov.cz
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