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Vážení spoluobčané,
úvod mého příspěvku bych mohl opsat z předchozích čísel Zpravodajů. Pandemie koronaviru pokračuje. Celý březen nejen že žáci
stále nechodili do školy, ale navíc se zavřely také mateřské školky.
Týden po Velikonocích se do mateřských školek mohli vrátit alespoň předškoláci a na nižším stupni základních škol nastoupili žáci
na střídavou výuku. Děti zvládly návrat i přes nutnost testování naprosto úžasně a doufám, že až budete tyto řádky číst, bude situace
ještě lepší a do škol se vrátí všichni žáci.
Omezení, které se nově týkalo i zákazu přechodu hranic okresů,
zkomplikovalo život mnoha našich občanů. Přísná opatření se dotkla také nejkrásnějšího období roku – oslav Velikonočních svátků.
Doufám, že jste v rámci možností oslavili tyto svátky alespoň v kruhu svých nejbližších.
I přes aprílové počasí pokračuje dostavba budovy základní školy na Nádražní ulici. Stavba pokračuje podle předem schváleného
harmonogramu prací, který se sleduje a upřesňuje na každotýdenních kontrolních dnech přímo na místě. Je před námi ještě dlouhé
a náročné období stavby. Doufám však, že ve spolupráci s dodavatelem – firmou Ridera Stavební a.s. a všemi ostatními celou akci
zvládneme a na závěr příštího roku budeme otvírat krásně zrekonstruovanou budovu školy.
V měsíci dubnu jsme mohli opět (skoro po roce) uskutečnit svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V Kamenci byly znovu
k dispozici kontejnery a naši občané tak měli možnost přebytečné
a nepotřebné věci zlikvidovat. Všechno nakonec dopadlo výborně.

Vyšlo nám počasí, lidé byli ukáznění, takže se vše vydařilo. Je sice
pravda, že jsme potřebovali asi o jednu třetinu více kontejnerů než
při běžných svozech, ale to přikládám dlouhé pauze, která uplynula
od posledního svozu. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se
na této akci podíleli, a to od zaměstnanců firmy Pedersen, po naše
hasiče a zaměstnance obce. Bez jejich pomoci si tuto akci nedovedu přestavit. Samozřejmě bych chtěl poděkovat také všem občanům za trpělivost a disciplínu při tomto svozu.
Přeji vám všem krásné jaro, které, jak pevně doufám, prožijeme
již v příznivějších podmínkách spolu se svými přáteli a známými.
Martin Štefek, starosta města
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Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 49. schůze rady města Dolní Bene‑
šov konané dne 15. března 2021

Z 50. schůze rady města Dolní Bene‑
šov konané dne 12. dubna 2021 137/50

Rada města schválila

Rada města schválila

1. Uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě o uložení odpadů se Talpa-RPF, s.r.o. IČ 64615391,
Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava. 5-0-0.

1. Účetní závěrku příspěvkové organizace
města Kulturní dům Dolní Benešov sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Účetní závěrku příspěvkové organizace
města Základní škola Dolní Benešov sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

2. Uzavření nájemní smlouvy se společností DC Pumps, s.r.o. IČ 28622677, Staňkova 28,
747 06 Opava 6 týkající se pronájmu nebytového prostoru v budově č. p. 631 postavené na pozemku parc. č. 124/4 v k.ú. Dolní
Benešov za cenu ve výši 6 000 Kč bez DPH
měsíčně.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o. IČ 27295567, Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem týkající se stavby plynárenského zařízení na pozemku města parc. č. 495/2 a parc. č. 2149/161 v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 500 Kč bez DPH.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. Rada města schválila uzavření dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo s ________ týkající
se akce „Projektová dokumentace pro SSZ
přechodů pro chodce v Dolním Benešově“
ze dne 3. 8. 2020 spočívající ve změně termínu plnění.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O udělení souhlasu Nej.cz s.r.o., IČ
03213595, Studentská 341, 735 81 Bohumín
se stavebními pracemi na havarijní opravě
zemního kabelového vedení v úseku od Trafiky paní _______ č. p. 163 k domu č. p. 174
na Opavské ulici
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. O zařazení projektů rekonstrukce zámku v Dolním Benešově, rekonstrukci zámeckého parku v Dolním Benešově, vybudování komunitního centra, rekonstrukce ulice
Podubí a revitalizaci Mlýnské strouhy, které mohou být součástí integrovaného řešení území ostravské metropolitní oblasti
a jsou v souladu s její strategií ITI.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Monitorovací zprávu za rok 2020 o plnění
obecných cílů „Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2018 – 2022“.
Přítomni: 5 členů rady města

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Účetní závěrku příspěvkové organizace
města Mateřská škola Dolní Benešov, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020
ze strany Moravskoslezského kraje a včetně
Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020.

Žádost o příspěvek při narození dítěte mohou podat rodiče dítěte, které
má v našem městě trvalý pobyt, a to
na MěÚ Dolní Benešov do pondělí
7. června 2021:

5. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Dolní Benešov za rok
2020 ve výši 644 403,69 Kč, jeho převod
do fondu odměn ve výši 64 440 Kč a do fondu rezerv ve výši 579 963,69 Kč.

6. Vyhlásit záměr prodeje části pozemku
města parc. č. 441/2 v k.ú. Dolní Benešov
o výměře cca 30 m2 za cenu ve výši 75 Kč/m2.

7. Uzavření darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, 28. října 117,
702 18 Ostrava, jejímž předmětem je darování suchých obleků pro práci ve vodě.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města nerozhodla
1. O poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč
pro spolek Andělé stromu života p.s., IČ
03632661, Hřbitovní 1307/54, 741 01 Nový
Jičín.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
2. O poskytnutí finančního příspěvku pro
Linku bezpečí, z.s., 181 00 Praha 8 žádá
ve výši 10 000 Kč na provoz dětské krizové
linky.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje za‑
stupitelstvu města
1. Schválit účetní závěrku města ke dni
31. 12. 2020
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Vzít na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
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Tajemník MěÚ
Osobní údaje byly anonymizovány.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

1. Zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města

Informace pro rodiče
narozených dětí

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

6. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Benešov, Osada Míru za rok 2020 ve výši 464 052,87 Kč
a jeho převedení do fondu rezerv

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

4. Schválit Základní listinu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města Hlučína a jeho správního obvodu včetně jednacích řádů.

4. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Kulturní dům za rok 2020 ve výši
1 177,75 Kč a jeho převod do fondu rezerv.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

5. Odkoupit pozemek parc. č. 1775/25, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dolní
Benešov o výměře 141 m2, na kterém je postavena místní komunikace za cenu ve výši
75 Kč/m2, od p. ________.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Rozpočtová opatření 2/2021.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 16. zasedání zastupitelstva města
Dolní Benešov konaného dne 20. dub‑
na 2021
Zastupitelstvo města rozhodlo
1. O uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku města parc. č. 115/1
v k.ú. Dolní Benešov (nově oddělený pozemek parc. č. 115/6 z pozemku parc. č. 115/1
o výměře 168 m2) s panem ______ , 747 22
Dolní Benešov.

• maminky osobně na matrice
p. Janě Spruchové (tel. 553 651 285,
kl. 18) v úřední dny pondělí a středa
od 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin, čtvrtek od 8.00 – 12.00 hodin
a od 13.00 – 14.30 hodin a doloží
k ověření těchto skutečností:
originál rodného listu dítěte, platný
občanský průkaz, tel. číslo a číslo
účtu žadatele
• Pokud matka dítěte nemá (dítě
ano) trvalý pobyt v našem městě,
dostaví se osobně otec dítěte.

Bezúročná pujčka
Upozornění na možnost čerpat bezúročné půjčky na výměnu nevyho‑
vujících kotlů na tuhá paliva
Městský úřad Dolní Benešov upozorňuje všechny občany, kteří
vlastní nemovitost v Dolním Benešově a mají s Moravskoslezským krajem uzavřenu smlouvu
o poskytnutí kotlíkové dotace, že
mohou využít bezúročnou půjčku na výměnu stávajících nevyhovujících kotlů na tuhá paliva.
Výše bezúročné půjčky činí
200 000,- Kč v případě nahrazení stávajícího kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo nebo kotel
na biomasu a 150 000,- Kč v případě nahrazení stávajícího kotle
na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel.

Zdroj: tbz-info.cz

Podmínkou pro čerpání této půjčky je pouze předložení smlouvy o kotlíkové
dotaci uzavřené s Moravskoslezským krajem a realizace výměny stávajícího
nevyhovujícího kotle na území města Dolní Benešov, a to po termínu podpisu
bezúročné smlouvy o půjčce.
Pokud máte o bezúročnou půjčku zájem, prosím, kontaktujte MěÚ Dolní Benešov na tel. čísle 553 651 285 nebo 722 090 323. Veškeré náležitosti spojené s poskytnutím půjčky vyřídíme.
Upozorňujeme na to, že v zastaralých kotlích na tuhá paliva I. a II. emisní třídy
bude možný provoz pouze do září 2022.
MěÚ Dolní Benešov

matrikářka

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 1
2. O odkoupení pozemku parc. č. 1775/25,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Dolní Benešov o výměře 141 m2 od paní
________, 747 22 Dolní Benešov za cenu
ve výši 75,- Kč/m2.
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0
3. O vyhlášení záměru prodeje části pozemku města parc. č. 441/2 v k.ú. Dolní Benešov
o výměře cca. 23 m2.
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města schválilo
1. Účetní závěrku města Dolní Benešov sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020.
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0
2. Základní listinu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
na území města Hlučína a jeho správního
obvodu včetně jednacích řádů.

Společenská kronika
Malé vítáme
a rodičům blahopřejeme

Budeme na Vás vzpomínat …

Adéla Dominiková, Dolní Benešov

Edeltrauda Stanovská, Zábřeh

Lukáš Vích, Zábřeh

Jindřich Šikora, Dolní Benešov
Marie Boháčková, Dolní Benešov

Richard Volný, Dolní Benešov

Marie Mrázková, Dolní Benešov

Kateřina Kupková, Zábřeh

Anna Adamíková, Zábřeh

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. 6. 2021 Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov, matrika (tel.: 553 651 285, kl. 18) nebo na e‑mailové
adrese: matrika@dolnibenesov.cz.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0
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Úkazy na obloze v roce 2021

Blahopřání

Dne 25. dubna 2021 oslavila
Josefa Magerová roz. Bělková

Před padesáti lety, v roce 1971,
složil zkoušku z myslivosti pan
Jan Onderka z Dolního Benešova, Osady Míru.

z Dolního Benešova-Zábřehu úctyhodných 90
let. Se svým manželem Emilem vychovala dceru Milušku a syna Františka. Radost jí dělají také
její čtyři vnoučata, čtyři pravnoučata a také roční prapravnučka.

Květen – Červen

Dnes už je jisté, že i tento rok bude celá naše společnost poznamenána vývojem pandemie koronaviru a tak většina společenských setkání,
sportovních, podnikových i rodinných akcí bude značně omezena. Pohledem na oblohu nám však nikdo bránit nebude, a tak si pojďme probrat
jaké významnější astronomické události můžeme v tomto roce ještě očekávat.

Tím se stal nejstarším žijícím členem Českomoravské myslivecké jednoty v Dolním Benešově.

Milá babi Pepi, dodatečně Ti k tvému životnímu
jubileu přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, a abys byla stále tak čiperná a aktivní. Doufáme, že tady ještě budeš ve zdraví dlouho s námi.

Srdečně blahopřejeme.
Karel Rošík a Karel Chrzibek,
zakládající členové
MS Dolní Benešov a Zábřeh

5 generací žen – sedící oslavenkyně Josefa (*1931),
zprava dcera Miluška (*1951), vnučka Žaneta
(*1971), pravnučka Barča (*1991) a prapravnuč‑
ka Nelinka (*2020)

V závěru měsíce dubna 2021 oslavil své 80. narozeniny bývalý
starosta našeho města pan Josef Zawadský
Byl prvním starostou od r. 1990 po politických změnách v naší zemi a ve funkci setrval 12 let. Jeho prioritou byl
vždy prospěch města a zlepšování podmínek života v něm. V době jeho působení získal Dolní Benešov dne
1. 2. 1996 statut města.
Vážený pane „starosto“ (jinak Vás ani mnozí z nás ze zvyku neoslovují), blahopřejeme k Vašemu významnému
životnímu jubileu a přejeme Vám pevné zdraví, Boží požehnání, spokojenost a neutuchající zájem o veškeré
historické i současné dění.

A hlavně, aby se Vám v tom našem městečku Dolní Benešov, které máte tak rád,
ještě hodně dlouho a dobře žilo.

Bývalí spolupracovníci

Maminčiny kytky
(maminkám ke svátku)
Jsou věci, kterých si pravděpodobně jedna polovina lidského rodu moc nevšímá, protože je přirozeně jinak nastavená. Zaměřit svou
pozornost na výkon nebo techniku je jí prostě bližší, než si všimnout třeba pampelišky, která se prodrala na svět uprostřed asfaltových
ploch (roundup neboli po našemu randap nevítaného žlutého hosta usměrní, což není vždycky řešení).
Možná až léta napoví, že zahlédnout nenápadnou krásu kolem nás může být objev a ne ztráta… Přesto, že ubylo květinových záhonů a přibylo vrčících sekaček, stále je možné zahlédnout barevné drahokamy květin, o které se hospodyňka
nebo možná hospodář u svého příbytku stará.

Lilie zde vzpřímeně stojí a rozkládá svůj květ, přeruš své uspěchané kroky a vnímej její svět!
Štíhlý mečík, modřenec a nad zahrádkou v okně muškát, sundej dlaň z mobilu a napiš mámě přání – vedle leží tužka…
Narcis, orlíček a petrklíč neboli prvosenka, toť výzvy k vděčnosti, tak děkuj, vždyť už nejsi v plenkách.

A tak ke svátku matek, maminek a mám, bych vzpomněl
na opravdovou ozdobu hospodyněk – dam.

Plamének neboli klematis, statice a tulipán, vnímáš radostně
život, který skrze mámu ti byl dán?

Pojďme se spolu podívat do maminčiny zahrádky:
Aksamitník neboli afrikán, astra a cínie – česky ostálka, zastav
se, člověče a zři, zde nevládne zahálka.

V závěru naší procházky se před tvým okem ukázala růže, je
velmi krásná a voní,

Fialka neboli violka, hledík větší a o kousek dál hořec, nenápadné, ale přitom plné krásy moře.

přesto, že tvoje máma někdy ne zcela dokonalá být může, prokazuj jí lásku a úctu dnes, nejenom vloni.

Hvozdík, hyacint se svou cibulí a vedle chryzantéma, má dnes
člověk čas se zastavit anebo nemá?

Za vše, cos mi dala, děkuji ti, maminko…
PKF
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K nejvýraznějším úkazům, které znali už
naši dávní předkové patří zatmění Slunce
a Měsíce. Letos nastane u nás pozorovatelné
částečné zatmění Slunce v poledních hodinách ve čtvrtek 10. června. Začátek zatmění
v 11,50 hod, největší fáze v 12,38 hod a konec
v 13,35 hod. Toto zatmění patří mezi prstencová, kdy kotouček Měsíce je úhlově menší
než sluneční a tak mezi ním prosvítá prstenec slunečních paprsků. V tomto období je
Slunce nejdále od Země a jeví se tak na obloze o drobek menší než Měsíc. jako prstencové bude pozorovatelné v Grónsku, severní
Kanadě a na severovýchodě Ruska. K pozorování není potřeba žádný dalekohled, ale
zrak je nutno chránit speciálními brýlemi,
v nouzi i svařovacím sklem, či sklíčkem začouzeným nad svíčkou. Nikdy se nesmí člověk dívat do slunce bez patřičné ochrany,
neboť hrozí trvalé poškození zraku.
Letos dojde také ke dvěma zatměním Měsíce, ani jedno však nebude pozorovatelné
z našeho území. Úplné zatmění Měsíce budeme moci spatřit z našeho území až 7. září
r. 2025. Po velikonočním úplňku 28. března
nás však ještě čekají dva tzv. superúplňky.
Jedná se o polohu Měsíce, který je v úplňku a zároveň v blízkosti bodu, kdy je Zemi
nejblíže. Vzdálenost Měsíce od Země kolísá
v rozmezí od 350 do 410 tis. km. Letos tedy
nastane takovýto úplněk 27. dubna a ještě podruhé 26. května. Tento úkaz je nejlépe pozorovatelný při východu nebo při zá-

padu Měsíce, kdy se jeho zdánlivá velikost
projeví vůči vzdáleným objektům u obzoru.
Dalšími dobře pozorovatelnými objekty
na obloze jsou planety. Po vánoční superkonjunkci Jupitera a Saturna jsou nyní tyto
planety na ranní obloze a Jupiter tak tvoří
výraznou Jitřenku. Na večerní obloze je stále patrný Mars a od Slunce začíná stoupat
na večerní oblohu Venuše jako večernice.
Ke vzájemnému seskupení dojde ve čtvrtek 13. května. S Venuší a Marsem budeme
moci zahlédnout ještě Merkura a také srpek
dva dny starého Měsíce. S postupem dalších dnů mám bude Mars mizet ve sluneční
záři a Venuše bude až do podzimu jen nízko
nad západním a jihozápadním obzorem jen
krátce po západu Slunce. Situace se zlepší
až ke konci roku. Na večerní oblohu se posunou největší planety naší soustavy Jupiter a Saturn. Opět dojde k zajímavému seskupení Jupitera, Saturna, Venuše a Měsíce
v úterý 9. listopadu a podobná situace ještě
jednou nastane v úterý 7. prosince.
V loňském červenci nás překvapila jasná
kometa Neowise. Také v letošním roce se
ke Slunci i k Zemi několik komet blíží, avšak
předpovědět jejich jasnost je velmi obtížné,
protože komety jsou co se jasnosti týká nevyzpytatelné. Daleko lépe lze předpovídat
meteorický roj, což je právě pozůstatek hmoty po rozpadu komet na jejich oběžné dráze. Několik takových drah také protíná dráhu Země a pak můžeme po několik hodin
5

i dnů pozorovat padající meteory. Nejlépe
pozorovatelný pro svoji pravidelnost a letní dobu je meteorický roj Perseidy. Letošní
maximum připadá na noc z 12. na 13. srpna okolo 22 hodiny. Příznivá je i poloha Měsíce, který zapadá brzy zvečera a nebude
rušit pozorování. Za hodinu lze napočítat
okolo 100 meteorů. Jedná se o zrníčka prachu a částic, které při vstupu rychlostí okolo
10 km/s ihned shoří ve vrchních vrstvách atmosféry a my pozorujeme jen iontovou stopu po jejich průletu.
Za astronomický kroužek František Gaidečka
a Karel Proksch

Hvězdárna astronomického kroužku KD je
po dobu trvání pandemie koronaviru pro
veřejnost uzavřena.

kontakt tel: 732 845 328, 608 408 868
e‑mail:hvezdarna.dbenesov@seznam.cz
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Knihovna
V minulých dvou měsících byla knihovna otevřena pro veřejnost v režimu „vydávací okénko“. U nás to spíš byly dveře, kde byly připraveny pro
čtenáře dopředu objednané knihy. Myslím, že nám to fungovalo k oboustranné spokojenosti. Trochu mě mrzí, že příležitosti nevyužilo mnohem
více dětí. Kdy už měly čas číst, když ne v této době!

Hodně z vás má knihy půjčené již velmi
dlouhou dobu. Žádné poplatky z prodlení
knihovna v této situaci neúčtovala. Nyní je
však již možné a nutné knihy vracet.
Všichni čtenáři mají možnost BEZPLATNĚ
vrátit knihy DO KONCE KVĚTNA. 1. červnem se již automaticky načte 1. upomínka. Prosím rodiče, aby v tomto dohlédli
na své děti, protože mnohé z nich si již ani
nepamatují, že si nějaké knihy v knihovně vypůjčily.

Knihy pro dospělé:
Formánek, J.: Kniha o tichu, Lapena, S.: Jeden z nás, Garder, L.: Hledej mě, Karika, J.:
Na smrt, Třeštík, T.: Po povrchu, Hanišová,
V.: Anežka, Hanišová, V.: Viktorie, Tudor, C.
J.: Ti druzí, Vieweghová, V.: Být sama sebou,
Hůlová, P.: Zlodějka mýho táty, Krobot: Nečíst, Nesbo, J.: Království, Pawlowská, I.: Zážitky z karantény, Hladká, K.: Hornické vdovy,
Child, L.: Úplněk vlka, Cornwell, B.: Waterloo,
Gawrecki, D.: Dějiny Českého Slezska, Lednická, K.: Šikmý kostel 2, Marsonsová, A.: Ďábelské hry, Krumlovská, O.: Léčba kočkou,

PÁTRACÍ STEZKA
Vážení čtenáři, milé děti,
na měsíc květen jsme si pro vás ve spolupráci s Mateřskou školou, Základní školou a SRPŠ připravili naučně-dobrodružnou
stezku, která vás „doufejme“ zvedne ze židle. Počasí vybízí k procházkám a k pobytu venku, proto si pojďme toto jarní období
zpestřit, protáhnout svá těla a dozvědět se něco o našem městě. Po celém Dolním Benešově bude celý květen
rozmístěno 11 stanovišť, která vypátráte pomocí připravených mapek.
Mapka s QR kódy je určena pro ty, kteří mají k dispozici chytrý telefon. Každý QR kód představuje jedno konkrétní stanoviště.
Místa se stanovišti se zobrazí v aplikaci mapy.cz.
Mapka s obrázky napovídající, kde stanoviště vypátrat je pro bystré hlavičky a menší děti.
Na každém stanovišti si můžete přečíst zajímavosti o daném místě. Na konci každého textu je položená otázka, jejíž odpověď
doplňte do své pátrací karty, kterou si taktéž stáhněte a vezměte s sebou na vaši pátrací výpravu. Nezapomeňte propisku!
Vyluštěním tajenky se dozvíte místo, kde se nachází
truhla, do niž můžete po celý měsíc květen vhazovat
Délka trasy je přibližně 8 km, ale je jen na vás, jestli
své vyplněné pátrací karty. Mapky, pátrací kartu
vámi zvolený směr trasy zvládnete projít za jeden den
a více informací najdete na webových stránkách
nebo si pátrání rozdělíte dle svých možností do více
a sociálních sítích Kulturního domu, Mateřské
dnů. Vyberte si, zda pojedete na kole nebo
školy a Základní školy Dolní Benešov .
zvolíte procházku krásným okolím.
Prosíme všechny, aby neničili jednotlivá
Trasu si můžete taktéž
stanoviště, aby si pátrání
přizpůsobit pro jízdu na odrážedlech
mohl užít opravdu
či procházku s kočárky.
každý.
V rámci Dne dětí se budou rozdávat všem zúčastněným ceny 

V současnosti je knihovna otevřena s volným vstupem, s omezením jeden čtenář
na 15 m2. Stále je ale možné (a myslím, že
dokonce lepší) pokud se v knihovně nechcete příliš zdržovat, knihy si dopředu objednat.
Emailem, telefonicky, zprávou na FB. Bohužel, není prozatím možné poskytovat služby reprografické ani provádět kulturně výchovnou činnost.

V minulých dvou měsících byl náš knihovní
fond obohacen o tyto knihy:

DOLNOBENEŠOVSKÁ

V případě poškození či odcizení cedulek, volejte na tel. číslo
KD: 553 651 159 nebo pište na email: kultura@dolnibenesov.cz.
Pátrání startuje 1. května 2021
a ukončeno bude 30. května 2021.
TAK SI TO POJĎME UŽÍT!

Kulturní dům

Dvořák, O.: Země barbarů, Morell, D.: Bratrstvo kamene, Haidler, J.: Výkupné za duši,
Thompson, G.: Dítě na nástupišti a další.

nechce číst, Pennypacker: Klementýnka, další příhody, Knopfová, O.: Hilda a sofie, Štarková, P.: Pravidla skutečných nindžů a další.

Knihy pro děti a mládež:

Knihovna je pro veřejnost otevřena
v obvyklou dobu

Peroutková, I.: Anička u moře, Horáková, P.:
Tajemství hrobaříků, Hendrix, J.: Netěhotná,
Zemanová, K.: Madlenka a brejličky, Schoenwald: Velké čištění zubů v ZOO, Hudáčková:
Terezka a Ušáček, Reitmeyerová: Mlsný ježek
Toník, Rožnovská: Ty, ty, Matyldo! Pospíšilová: Prázdniny s drakem, Pierce, L.: Velkej frajer Nate, Stehlíková: Kluci netančej! Wells, H.
G.: Stroj času, Wells, H.G.: Válka světů, Pospíšilová, J.: Školnice Valerie, Braunová, P.: Kuba

Milí přátelé, čtenáři, podporovatelé,
jsme stále tady! Mobilní hospic Ondrášek nezanikl, funguje a nadále poskytuje své služby dospělým i dětem.
Reagujeme tak na zprávy některých z vás, kteří z informace o zrušení jedné ze
služeb - dětského stacionáře, získali pocit, že jsme ukončili činnost.

Neukončili

PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
ČTVRTEK:

13.00-17.30
10.00-12.00
13.00-17.30

Internet s rychlostí
až 1 000 Mb/s

12.30-15.00

Na vaši návštěvu se těší Jana Petrásková,
knihovnice

T-Mobile přináší
do Dolního Benešova
superrychlou optickou síť
T-Mobile staví optickou síť v celém Česku a brzy začneme
pracovat na připojení prvních lokalit v Dolním Benešově.
Domácnosti získají přístup k nejmodernějšímu superrychlému
internetu s rychlostí až 1 000 Mb/s a digitální televizi.

Co jsou vlastně optická vlákna?
Optické připojení je nejrychlejším a nejstabilnějším
internetovým připojením. Je vedeno speciálními kabely z
optických vláken, ve kterých se signál šíří rychlostí světla.
Optická síť má spoustu výhod. Tou největší je rychlost a stabilita
internetového připojení, které je bez omezení. A oproti Wi-Fi
připojení zase nedochází k výkyvům v závislosti na počasí.

Kdy se na novou optickou síť můžete těšit?
První zákazníci si budou moci užít naši nejnovější optickou síť
od podzimu roku 2021.

Co vám nová síť přinese?
Získáte možnost připojení k nejmodernější optické technologii,
která vám nabídne internetovou rychlost až 1 000 Mb/s a přístup
k digitální televizi s více než 150 programy. Díky optické síti
od T-Mobilu budete moci hrát hry a sledovat online filmy
v nejvyšší kvalitě.

Chcete připojit svůj dům k optickému internetu?
Kontaktujte prosím:
Bc. Jana Lapčíka, janlapcik.optika@gmail.com, +420 608 351 298

Naopak, letos si připomínáme 10. výročí založení dětské paliativní péče a bude
o ní celý rok slyšet. Dětskou péči můžete i nadále podporovat tady.

Další informace o optickém internetu od T-Mobilu
naleznete na stránkách www.t-mobile.cz/optika.

https://www.darujme.cz/projekt/1204434
Tým Ondrášku

6

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY
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„Co jste HASIČI…“

Úspěchy našich spoluobčanů!

2.

V neděli 6. června letošního roku uplyne přesně 135 let od založení hasičského sboru v Dolním Benešově.
Tento hasičský sbor je druhý nejstarší na územní dnešního Hlučínska.

Pro letošní rok byl Ondřej Vichtora spolu se svým dvorním jezdcem Davidem Štefanem jmenován Autoklubem České republiky do role reprezentantů České republiky v automobilovém sportu.

Vzhledem k současné situaci, a protiepidemickým opatřením vlády ČR, jsme většinu plánovaných akcí zaměřených tematicky k tomuto výročí museli zrušit či odložit
na termín „neurčito“.

Startovat budou s vozem Peugeot 208 rally4, což je v současné době nejmodernější technika v kategorii vozů s pohonem přední nápravy.
V roce 2021 se budou účastnit Peugeot rally Cupu, který je vypsán v rámci mistrovství České republiky v rally (Valašská rally, Rally Šumava Klatovy, Rally Český Krumlov, Rally Hustopeče, Rally Bohemia Mladá Boleslav,
Barum Czech rally Zlín, Rally Pačejov) a v rámci reprezentace závodit
také v mistrovství FIA ERT (European rally trophy). První zahraniční start
v rámci tohoto mistrovství je čeká 10–12. 6 2021 v Chorvatsku při INA
DELTA Rally Zagreb.

jmenuje

reprezentantem České republiky pro rok 2021
v automobilovém sportu

Jiří Valenta
Viceprezident Autoklubu ČR pro automobilový sport

1.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Dolní Benešov

Ondřeje Vichtoru

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Prezident Autoklubu ČR

Během uplynulých dvou měsíců jednotka
vyjížděla ke třem mimořádným událostem
v Dolním Benešově:
POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY – požár kuchyně v rodinného domu v Dolním Benešově

Posádka: David Štefan (31) Ondřej Vichtora (35)
Vůz: Peugeot 208 rally4
Motor: tříválec turbo, 1 199 cm3
Výkon: 208 k při 5 450 ot/min. • Točivý moment: 290 Nm při 3 000 ot/min. • Převodovka: pětistupňová sekvenční Sadev • Diferenciál:
mechanický samosvorný

POŽÁR TECHNOGIE VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ - požár elektroinstalace na výrobní lince ve firmě AG.
TECHNICKÁ POMOC - spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje při snesení zraněné osoby
do sanity z bytového domu na Osadě Míru.
Jednotka dále, také asistovala při usměrňování dopravy u svozu velkoobjemového odpadu „na Kamenci“ v Dolním Benešově.

Prestižní ocenění MAZDA CUSTOMER AWARD 2020
( cena spokojenosti zákazníků ) opět v České republice za rok 2020 získála společnost sídlící v Dolním Benešově – AUTOTIP
Halfar s.r.o. Toto ocenění se uděluje v evropských zemích od roku 2017 a tento autorizovaný dealer vozidel MAZDA získal
za ČR tuto cenu již potřetí a to za rok 2017, 2019 a 2020.
MOC DĚKUJEME, VAŠÍ PŘÍZNĚ SI VELMI VÁŽÍME.

Sbor dobrovolných hasičů Dolní
Benešov
Žádost o dotaci na nový
hasičský prapor
Na začátku měsíce dubna náš sbor podal žádost na Moravskoslezský kraj o dotaci k pořízení nového hasičského praporu - jakožto
hlavního symbolu našeho hasičského sboru.
Důvodem záměru pořízení nového hasičského praporu je stáří, a dnes již i jeho historická hodnota, proto jej chceme archivovat,
aby se zachoval i pro následující generace.

Současný prapor byl vyšit manuálně v roce
1968 „klášterními sestřičkami“ v Opavě. Byl
vyroben jako věrná kopie praporu původního z roku 1911 (kromě německých nápisů, které musely být nahrazeny českými). Původní prapor byl ve špatném technickém
stavu, a nebylo jej možné již dále používat.
Jeho pozdější osud není znám.

Mše svatá „Svatý Florián“ 2. 5. 2021
Jedna z mála společenských akci, které
v současné době je možné uspořádat je
mše svatá za živé a za zemřelé členy Sboru
dobrovolných hasičů Dolní Benešov a Sboru dobrovolných hasičů Zábřeh. Proběhne
v neděli 2. května v 10:00 v kostele sv. Martina v Dolním Benešově.

3.

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

1: Výjezd k požáru kuchyně Dolní Benešov
2: Požár technologie Dolní Benešov
3: Návrh historického praporu z roku 1911
(přední strana)
4: Návrh historického praporu z roku 1911 (zad‑
ní strana)

Sázení stromků na Kamenci
Počátkem dubna došlo v rámci brigády rybářského
klubu Kamenec a kynologického klubu v Dolním Benešově k osázení části areálu Kamence a přilehlých
prostor kynologického cvičiště borovicemi a jedlemi.
Jednalo se o prostor, který byl zasažen loňskou vichřicí a mnoho původních dřevin bylo vichřicí zcela zničeno nebo narušeno. Rovněž došlo k úpravě břehů,
které byly vyvrácenými stromy poničeny. Rád bych
touto formou poděkoval sponzorovi, panu Kučerovi,
za dodání stromků pro výsadbu. Věřím, že se stromky „chytí“ a že opět bude na severní část areálu Kamenec krásný pohled.
Mgr. Leon Hahn
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Výročí a zajímavosti z kroniky Dolního Benešova
Začnu výročím sice zatím krátkým, zato nejaktuálnějším a pro Dolní Benešov bezesporu velmi významným. 1. února 1996 byla naše obec znovu
povýšena na město. Znovu proto, že první statut města byl Benešovu udělen již v roce 1493 králem Vladislavem II. Jagelonským. Od té doby se
střídaly názvy od města přes městečko a městys, až po II.světové válce Dolní Benešov o status města zcela přišel novým zemským uspořádáním.
Byli jsme obcí až do roku 1978, kdy jsme se v době hromadných integrací sloučením se Zábřehem stali střediskovou obcí. Od roku 1996 jsme třetím
městem Hlučínska a šestým městem opavského kraje.
Jak to všechno začalo? U příležitosti pětistého výročí od založení města králem Vladislavem II. koncem roku 1993, rozhodlo obecní
zastupitelstvo požádat o navrácení statutu
města. Bylo nutno sepsat obsáhlou žádost
s historickým vývojem, ale především s podrobným rozborem současné infrastruktury a se splněním všech rozhodujících kritérií,
a zaslat ji na ministerstvo vnitra. Po osobní návštěvě dvou pracovníků ministerstva,
kteří na místě posoudili, zda naše obec skutečně splňuje všechny atributy města, byla
žádost doporučena ke schválení Předsednictvu vlády a Parlamentu ČR. Po dvouletém čekání přišlo konečně pozvání do Parlamentu ČR od tehdejšího předsedy Milana
Uhdeho. Do Prahy se spolu se starostou Zawadským vydali jeho zástupce Slivka, radní
Mgr. Štědroňová a historik a fotograf Řehánek. Dne 31. 1. 1996 převzal starosta z rukou
předsedy Poslanecké sněmovny dekret, který určil Dolní Benešov městem s účinností
od 1. 1. 1996. Rovněž byl dán souhlas k užívání nového městského praporu.

Taková historická událost se musí samozřejmě řádně oslavit. Termín oslav byl odložen
na jaro 12.-14. dubna. V pátek 12. dubna v 18
hod. byly oslavy zahájeny slavnostním koncertem Ústřední hudby ministerstva vnitra,
kterou řídil pplk. Samlík a mjr. Čaňo. V programu také zpívali Marie Dřízgová a Jan Drahovzal. Na tento slavnostní koncert byli pozváni starostové měst Opavska a všech obcí
Hlučínska, významní hosté a místní občané.
Po koncertu zůstali v předsálí všichni pozvaní hosté a členové městského zastupitelstva
na malém pohoštění, spojeném s živou diskusí v debatních kroužcích. Mezi pozvanými
byla i čtyřčlenná pražská delegace ze Svazu
důchodců ČR, která má velmi přátelské vztahy s našim klubem důchodců MSA při organizování každoročních zájezdů do Prahy.
V sobotu pokračovaly oslavy opět v 18 hod.
v sále KD, kde pouze pro místní občany vystoupily hlučínské folklórní soubory, pěvecký sbor naší ZŠ a Městský orchestr mladých.
Při stolové úpravě sálu bylo pro přítomné
přichystáno občerstvení v podobě domá-
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cích koláčů. Po deváté hodině byl před KD
spuštěn mohutný ohňostroj, během kterého byl sál uklizen a připraven na pokračující
lidovou veselici, která se při hudbě skupiny
J. Baďury protáhla až přes půlnoc. Poslední
den oslav, v neděli, se v kostele sv. Martina
konala koncelebrovaná mše sv., kterou sloužil opavský děkan J. Veselý za asistence řady
kněží z Hlučínska. Na této slavnostní bohoslužbě byl posvěcen nový městský prapor.
Po mši se všichni odebrali na náměstí, kde už
vyhrávala dechovka. Před Hostincem na rynku byl už připraven dobře zásobený stánek
a po povelu starosty - „hospodo nalévej pivo
a víno na účet města“ – nestačil hostinský
s obsluhou. Ani nepřívětivé chladné počasí,
kdy z tmavých sněhových mraků občas vykouklo sluníčko a občas poletovaly sněhové vločky, neodradilo veselé „novoměšťany“,
aby si při dechovce přímo na náměstí nezazpívali a nezatancovali. Své taneční sólo měl
i náš starosta. Přítomná pražská delegace se
jen velmi těžko a se slzami dojetí loučila. Takovou spontánní upřímnou a veselou zábavu

Květen – Červen

a srdečné přátelské vztahy mezi lidmi, kteří se všichni navzájem znají, to prý zatím nikde nezažili. Jistě, čím větší město, tím více
anonymity, nezájmu a lhostejnosti. Je dobře, že v tomto se ještě městu nepodobáme
a doufám, že to tak zůstane.
V souvislosti s oslavami povýšení Dolního Benešova na město byl následující zájezd klubu důchodců MSA do Prahy zcela výjimečný a proto si ho připomeneme. Jistě víte, že
našim čestným občanem je od února 1992
páter Václav Malý, (tenkrát duchovní správce kostela sv. Antonína v Praze Holešovicích,
dnes světící biskup pražský). V roce 1993 naši
obec navštívil i převor Benediktinského kláštera v Praze Břevnově Prokop Siostrzonek.
Od té doby každým rokem důchodci na svém
zájezdu navštívili a pozdravili nejen našeho
čestného občana, ale neopomněli navštívit
a prohlédnout si i Břevnovský klášter. V roce
povýšení naší obce na město bylo o důvod
víc k oběma návštěvám. A aby byl zájezd výjimečný, dohodla se organizátorka zájezdu
paní Suchá se členy našeho chrámového
sboru, že zajistí, abychom si v Praze zazpívali. Kromě chrámového sboru se zájezdu
zúčastnil i starosta města Zawadský a ředitel KD Siostrzonek se svým kameramanem
Zimmermanem.

po celou dobu našeho třídenního pobytu
všude doprovázeli. Připravili nám dokonce
překvapení. Před vchodem do Břevnovského
kláštera nás už očekával štáb ČT, který natáčel nejen zpěv našeho chrámového sboru při
mši sv., sloužené převorem Siostrzonkem, ale
celou naši prohlídku prelatury kláštera, kde
nás osobně přijal arciopat Anastáz Opasek.
Náš starosta mu předal novou publikaci Hlučínska a obeznámil jej s problematikou minulosti hlučínského regionu. Ani tentokrát
jsme nezapomněli na naše hlučínské koláče, na kterých si prý vždy všichni společně
velmi pochutnají. Průběh celé této návštěvy
jsme měli možnost shlédnout doma u teleV Praze jsme již byli očekáváni našimi zná- vize na ČT 1 v Seniorklubu.
mými průvodci ze Svazu důchodců, kteří nás
Další radostná návštěva proběhla ve farním
kostele v Praze Holešovicích, kde si opět zazpíval náš chrámový sbor celou mši sv., kterou sloužil zdejší duchovní správce a náš
čestný občan děkan Václav Malý. V takových
chrámech se zpívalo docela jinak a zcela jiný
byl i poslech dole. Trému jsme měli všichni,
zpěváci i naši „dole“, kteří nám drželi palce
a pak tvrdili, že tak hezky jsme ještě nezpívali. Bylo to zřejmě tou výškou a akustikou
v tak velkém chrámovém prostoru. Při mši
sv. nás páter Malý představil svým pražským
věřícím jako poutníky z Hlučínska (z Prajzské)
a při besedě po bohoslužbě nás pochválil,
že i jeho malí ministranti mu řekli, že tentokrát „zpíval celý chrám“. Starosta mu předal
symboly našeho města, jehož je čestným
občanem, a paní Suchá balíček s hlučínskými koláči. Tolik k našemu chrámovému sbo-
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ru, který tehdy poprvé zpíval v Praze a od té
doby každoročně na jednom ze zájezdů klubu důchodců.
Symbolikou pro tento pražský zájezd byla
návštěva Parlamentu, kde jsme s průvodkyní prošli všechny jeho prostory včetně zasedací místnosti Poslanecké sněmovny. Díky
tomu, že starosta poprosil průvodkyni, že by
nás chtěl zavést na místo, kde přebíral statut města, mohli jsme si „tajně“ prohlédnout
i kancelář předsedy parlamentu Uhdeho, který byl zrovna mimo. Minuli jsme se i s předsedou vlády Václavem Klausem, který zrovna v tuto dobu besedoval s našimi občany
na předvolebním setkání v Dolním Benešově.
Z ostatních pražských památek a pamětihodností, které jsme shlédli, musím vyzvednout
návštěvu reprezentačních prostor Pražského
hradu, kam se i Pražané dostanou jen dvakrát
do roka a to ve frontě do půl Hradčanského
náměstí a prostory procházejí bez průvodce. My jsme si tyto prostory prohlédli v klidu jako samostatná výprava se zasvěceným
výkladem našich pražských průvodců. Naše
poslední návštěva těsně před odjezdem patřila Národnímu divadlu, kde jsme shlédli divadelní hru bratří Mrštíků Rok na vsi.
Díky našemu kameramanovi máme celý tento úspěšný a zajímavý zájezd na videokazetě.
Všichni účastníci zájezdu se tak mohli po půl
roce podívat v KD na videozáznam z celého
zájezdu, a na dvě hodiny se ve vzpomínkách
vrátit do Prahy.
Hilda Šťotková
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Zprávičky z barevné školičky – Osada míru

U Krtečků v Zábřehu…

Jak se vlastně pozná, že přichází jaro? Příroda to má v tom‑
to ohledu jednodušší – sníh pomalu taje, ovzduší se oteplu‑
je, sluníčko svítí a ona sama se probouzí ze zimního spánku.
Vše je v ní na první pohled jasné. I my už teď máme jasno –
do MŠ se nám vrátili alespoň budoucí prvňáčci, děti peda‑
gogů a zdravotníků. Dodržujeme nařízení vlády, a proto
jsou děti rozděleny ve třídách po 15. Podle počasí jsme zin‑
tenzivnily aktivity venku. Dopravní hrátky – děti s nadšením
řešily připravené otázky s dopravní tématikou.

Letošní příchod jara pokoušel naši trpělivost a sluníčko si s námi dlouho hrálo na schovávanou. Každý den jsme byli překvapeni proměnlivostí
počasí, kdy slunce střídá déšť a sníh, zamračená obloha se v jedné minutě dokáže proměnit v jasně zářivou duhu. Prostě aprílové počasí!
Opět se zopakovala situace z minulého jara a mateřská škola se dočasně uzavřela. Nejstarší Krtečci se museli zapojit do distanční výuky a ty
mladší Krtečky jsme alespoň přizvali k velikonočnímu tvoření. Prohlédněte si fotky z domácího vyrábění kraslic.

Distanční výuka – Do povinné distanční výuky pro předškolní děti se s velkým nadšením zapojily i mladší děti. Úkoly všichni plnili s radostí a největší překvapení nám připravila Maruška, která
s pomocí své babičky, nám složila básničku.
Dnes k nám taky přišel vir,
školku náhle zastavil.
My jsme malé květinky,
teď s námi tráví čas naše maminky.
Naše paní učitelky,
pilné jsou jak jarní včelky.
Proto vždycky holky máme,
vlásky krásně učesané.
Doma na vás vzpomínáme
a fotečky posíláme.
Jak si krásně kreslíme
a úkoly plníme.
Bude to jen chvilinku,
zas uvidím Sofinku, Nelinku a Aimynku.
S Terezkou si ručky dáme
a s Aleškem zazpíváme.

Před námi jsou
ještě dva měsíce školního roku,
které si snad společně užijeme.
Ale o tom až příště…

Užijte si
krásné slunné dny.

Jana Balarinová

Vaše Barevná školka
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Zprávy ze školy – Výtvarná vyuka 9. třída
Už tam budem?

Zápis žáků do prvních tříd
V pátek 9. dubna se konal zápis žáků do budoucích 1.
tříd. Zápis se konal stejně jako vloni bohužel bez přítomnosti dětí, pouze ve vestibulu školy. Rodiče vyplnili předem online přihlášky a přinesli je spolu s dalšími
potřebnými dokumenty. Rodiče mají možnost své děti
přihlásit ke vzdělávání až do konce dubna.
K dnešnímu dni bylo do školy zapsáno 34 dětí do Dolního Benešova a 11 dětí do Zábřehu. Rád bych poděkoval všem rodičům za to, že během zápisu dodržovali
všechna bezpečnostní a hygienická opatření. Během
měsíce května proběhne schůzka rodičů a třídních
učitelů budoucích 1. tříd, ale zda to bude formou prezenční ve škole, či formou online setkání, se rozhodne
až počátkem května dle aktuálních epidemiologických podmínek. Na prvňáčky se budeme každopádně
těšit v září ve škole.
Mgr. Leon Hahn, ředitel školy

My, žáci 9.B a naše paní třídní učitelka Mgr. Gabriela Halfarová,
jsme se rozhodli, že při online výuce nebudeme zahálet a přišli
jsme s nápadem dojít pěšky až do dalekého Kazachstánu. Pomocí pevné vůle a síly vlastních nohou se pomalu, ale jistě přibližujeme k našemu cíli – hlavnímu městu Nur‑Sultanu vzdálenému
asi 4 682 km. Teda aspoň na mapě. Každý z nás musí v časovém
úseku sedmi dní ujít alespoň 15 kilometrů. Šanci na to být nejlepší chodec má opravdu každý, zatím je ale naší rekordmankou
žákyně Tereza Švančarová, která za pouhé dva týdny ušla neskutečných 181 kilometrů. Momentálně již máme za sebou přes
2000 km a už jsme dávno minuli Moskvu. Všechny naše kilometry
pečlivě dokumentujeme a přeposíláme paní učitelce ke kontrole.

V. Musálek reprodukce v programu malování

F. Januš reprodukce v programu malování

A jak se na procházkách bavíme? Co třeba děláme? Tak například
sbíráme odpadky. Neprospíváme tak jen sami sobě, ale i matičce Zemi. Pytel plastu máte bohužel nasbíraný raz dva, a to je
také náš cíl, jak se ale říká – čím víc, tím líp a v tomhle případě to
snad platí dvojnásob.

Jupiter_T. Švančarová - reprodukce
v programu malování

Tak co? Zaujaly vás naše výzvy? Předejte se k nám!
Zuzana Sladká, žákyně 9.B

obal na CD - zachycení smyslových zážitků,
emocí A. Fischerová

Iniciály – Agáta Fischerová

XX. Burza dětského,
těhotenského oblečení, hraček
a sportovních potřeb
(jaro - léto)

Fyzika v kuchyni
Přestože je distanční výuka náročná pro všechny, žáci jsou velmi šikovní. Fyziku si snažíme oživit různými pokusy, které žáci dělají v domácích podmínkách.
Jak vypadá „FYZIKA V KUCHYNI“ můžete vidět na přiložených fotografiích.
Žáci dělali pokusy na hustotu, těžiště tělesa, setrvačnost a tepelné proudění.
Housenky

A. Kohutova_Hvezdna noc reprodukce
v programu malování

Online beseda s knihovnicí
Ve středu 7. dubna se žáci 4.A , kteří navštěvují čtenářský kroužek, zúčastnili knihovnické lekce. Paní knihovnice, Monika Ševčíková
z Kravař, se nelekla tohoto úkolu i v této době
a připravila si pro nás zajímavou online besedu na téma pověst.

Sněženky

Žáci se dozvěděli, kdo byl naším prvním kronikářem, proč byly v minulosti knihy velice vzácné, ale také nejrůznější pověsti o tom, jak města
ke svému jménu přišla. Beseda se zdařila a my
se těšíme, až budeme moci normálně navštěvovat knihovny.
Mgr. Monika Kubincová

Mgr. Jana Juchelková

realizována ve spolupráci s KD Dolní Benešov
Místo konání: Kulturní dům Dolní Beneš ov

ZMĚNA termínu konání:
Pátek 14.5.2021 15:00 – 19:00h. – příjem věcí k prodeji

Sobota 15.5.2021 8:00 – 12:00h. – prodej věcí

Neděle 16. 5. 2020 8:00 – 10:00h. – celkové finanční vyrovnání a
vrácení neprodaných věcí
Prodej bude probíhat dle nařízení vlády za přísných hygienických podmínek, roušky, dezinfekce,
rozestupy. Prosím sleduje informace na www. dolnibenesov. cz, FCB Dolní Beneš ov a Zábřeh, FCB událost
Burza DB.

Omezený příjem věcí k prodeji, pouze 75ks na přítomnou osobu do velikosti 170, vše v čistém a
nezničeném stavu!!!

POZOR: možnost osobního vyzvednutí kódů a vypsání seznamů věcí předem. V
termínu 3. - 5. 5. 2021, možno vyzvednout pouze po telefonní domluvě
v D. Benešově tel. 605 145 195.
Za správné označení věcí zodpovídá majitel, který nám svým podpisem stvrdí
správně vypsané údaje.

Finanční výtěžek z akce věnujeme MŠ a ZŠ Dolní Benešov a Zábřeh
Těšíme se na Vás

Maminky a KD Dolní Beneš ov
Podmínky prodeje: kontakt 732 269 921, 728 385 261
Je vybírán manipulační poplatek Kč 2,-/ks, který bude odečten při vyúčtování věcí v neděli.
Ceny prodávaného zboží si určí majitel. Z ceny prodaného zboží bude odečteno 10%.

fotka stavby z krabic 1
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Okénko šéfkuchaře

Žáci jsou skvělí malíři

Steirisches Wurzelfleisch / Porce pro 4 osoby

I v této době dostávají žáci úkoly z výtvarné výchovy.
Práce některých z nich byly zaslány do soutěží.
Jsou velmi šikovní a jejich práce se jim velice daří.
Přesvědčte se sami.
Mgr. Monika Kubincová

Vážení čtenáři, pro toto číslo zpravodaje jsme si připravili recept na jeden typický rakouský
pokrm, velice oblíbený jak v restauracích, tak v domácnostech.
Suroviny pro 4 osoby: 1 kg vepřového bůčku s kůží, palička česneku, 3 cibule, 1 chilli paprička, sůl, mletý pepř, divoké koření (nové koření, bobkový list, kuličkový pepř), menší křen,
4 mrkve, 1 celer a petržele, lžíce octu a cukru
Postup: Bůček osolíme a povaříme s divokým kořením, 2 cibulemi
a půlkou česneku zcela doměkka. Měkké maso vytáhneme a vývar
zredukujeme na třetinu a scedíme.

Suttová Natálie

Terezka Hartošová

Pazour Ondřej

Básničky
Jaro
Dnes přichází jaro,
přestává být šero,
zima už odchází
a sluníčko vychází.
Ježeček teď vylezl,
kytku v trávě nalezl.
Ještě bývá zima,
ale je to prima.
Brzy skončí březen,
a začne nám duben,
radost je tu všude,
máky budou rudé.

Webinaře o prajzštině - po našemu je fajna řeč, včil to už tym tuplem vime
Ve dvuch mercovych dňoch pro nas Prajzaky zrobili z projektu MAP „Kurzy prajzštiny“. Skrz koronavirus sme se vidželi enem přes počitač. Cełe
to řidžiła pani Eva Tvrdá, znama šriftštelerka a děvucha z Prajzske. A mušim vam řeknuč - ganz fajně było. Posmili sme se, popovědali se po
našemu, cošik noveho se dovědželi. Pozur! Bo sem je z Bolačič, a ty i paru dalšich dědin su pry take jadro po našemu, jak nam prajeła pani Tvrda,
tuž něvim, esli temu budžeče všeci rozuměč – bo tu každa ves, inakši pes. V Kobeřicoch se ide do tětky a tam se ju kolatě, v Bolačicoch se zas u
naši četky davaju ku kafeju kołače.

Dnes svítilo více slunce
a zase jsem byla na louce.
Když jsem tak seděla,
tak jsem se najednou zahleděla.
Byly tam i včeličky,
opylovaly kytičky.

Julie Hanáková, 5.B

Jaro
Jaro už se blíží,
budeme si hrát,
ani ne moc s tíží,
když se budem smát.

Voda už je čistá,
čistá jsou i města,
velmi dávno roztál led,
tohle je můj jarní svět!

Jaro už je tu,
slunce pěkně svítí,
vracíme se z výletu,
pod rozkvetlým kvítím.

Patrik Hemzal

Vyjedem si s kámoškama,
na další část výletu,
sedneme si do kolečka,
bavíme se o létu.

Pani Tvrda nam teho telaj popovědała. Cošik o našich starych časoch (cełu tu našu lapaliju kratko zhrnuła), potym čim je po našemu inakši (čemu nam za řekum něrozumju), jaku mame gramatyku, jake vyrazy sme přejali od Němcuv, od kerych teho mame došč
(ku přikladu bezuch, geburtstag, onkel, apfelzina, genau, šnuptychel, šlauch…vzpomniče se ešče na inše), jake od polskych sušeduv
(štychufka, bantovač). Ku kratkemu zobaku a ganz našemu opravdovemu „ł“ (šałky, łežky, łopata, łep, hałečka) pry ešče mame tvrde
„ř“ – přykryvka, přysmyčič, přysada … nebo tež do řyma.

nych Prazajku (tež sem tam je), može - na fejsbuku je to pod menem Prajzština – mluvit po našemu. Po skončeni druheho webinařa s takym fajnym napadem přišeł pan Tomáš Matýsek. Všeci sme
se na obuch webinařoch ujiščili v tym, jaka je ta naša řeč fajna a velaj sme o ni ešče něvědželi.
Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se dobre kafe (ku temu
kušček zysty) a klikniče na http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ - tam je teho došč. A esli chceče byč furt v obraze, tuž najlepši, jak nas budžeče sledovač (možeče dač aji palec navrch, že se vam to podoba) na fejsbuku https://
www.facebook.com/mapyII

Pani Tvrde a všeckym učastnikum (było nas tam kolem devadesatky v obuch dňoch) velky Pan Buh zapłač. Bo su fajne odezvy, isto
se ešče uvidžimy - tym razem dufamy, že to budže už naživo a ne
přes ty hrotske kasličky. Kdo by se chčeł přidač do grupy tuplova-

Jak kaj pojedžeče autem nebo polečiče fligrem (ku přikladu do teho
Řyma), tuž nězapumče:

Všudy dobře, ale doma na Prajzske najlepši!
Hana Paverová, MAP II

Veronika Albrechtová, 5. B
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ilustrační foto

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Dnes svítilo slunce,
když jsem byla na louce.
Viděla jsem zajíčky,
jak papají mrkvičky.
Slyšela jsem ptáčky zpívat,
tak jsem začala taky zpívat.

Tak to byl krásný den,
snad si jaro ještě užijem.

Kořenovou zeleninu nastrouháme na hrubém struhadle, cibuli nakrájíme na kostičky a zbytek česneku rozdrtíme či prolisujeme. Vše
restujeme na sádle, přidáme chilli papričku, cukr a ocet a zalijeme
zredukovaným vývarem z bůčku. Bůček nakrájíme na plátky a prohřejeme se směsí. Nakonec zasypeme maso nastrouhaným křenem a podáváme s vařeným bramborem.
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Přijd’te vyzkoušet tenisové kurty!

Informace z fotbalového klubu FC Dolní Benešov, z.s.
Motto: „Jéje, jéje – co se to s tím fotbalem letos dějě“? Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově,

Vzhledem k situaci, která momentálně v ČR panuje, není moc možností jak a kde strávit volný čas. Hraní tenisu
je však jedna z mála výjimek, které jsou povoleny a nic nám nebrání využívat tenisový areál v Dolním Benešově.

„Zelená je tráva, fotbal to je hra“… Tato legendární, známá fotbalová „hymna“ zněla
naposledy v našich uších po posledním odehraném kole soutěžního ročníku 2020/2021
v říjnu minulého roku!!! Od této doby se podobně jako celá naše společnost i ta fotbalová dostala do spárů koronavirové pandemie a fotbalový život doslova pohřbila…
Svou činnost tak přerušila fotbalová mužstva všech věkových kategorií našeho klubu FC Dolní Benešov. Nikdo nemohl tušit ani
vědět jak dlouhé bude toto období. V Moravskoslezské fotbalové lize tak bylo odehráno pouhých 10 podzimních kol!

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí – Pátek: 7:00 – 20:00
Kde? vedle tělocvičny na Osadě míru
Opět po dvou měsících se hlásíme s novinkami z tenisového
prostředí. Po krátkých krůčcích
přichází jarní počasí a s tím také
možnost konečně si venku zasportovat a strávit nějaký ten
čas venku s přáteli. Věříme, že
je v našem městě mnoho obyvatel, kteří si v této nelehké době,
kdy trávíme veškerý čas zavření
doma a s minimálním pohybem,
najdou čas a využijí jej k hraní
tenisu.
Jak si tedy můžete přijít zahrát?
Možností je více.

1) Permanentka
Hráč chce mít zamluvený tenisový dvorec celoročně (duben – říjen). V takovém případě
se prodává permanentka (členský poplatek). Cena této permanentky činí 1500,– .

vinkami na následující webové adrese:

www.tenisdb.cz
V případě zájmu o koupi per‑
manentky kontaktujte:
P. Dohnal 774 334 858

Začátkem května by se také měli
rozběhnout soutěže smíšených
družstev vedené Českým tenisovým svazem.

R. Dihel 605 453 189
nebo napište na emailovou
adresu tenisdb@seznam.cz

Naše město bude reprezen‑
tovat hned trojice týmů:

Koncem měsíce dubna se také
rozběhly tréninky dětí všech věkových skupin. V případě zájmu
o tenisovou školičku nebo více
informací prosím kontaktuje
výše uvedené kontakty.

Kategorie dospělých

1.5
8.5
15.5
29.5
5.6
19.6
26.6

TK DB – TJ Start Ostrava‑Poruba C
SKT Frýdlant n.O. – TK DB
TK DB – SK JC Sport Opava E
TJ PRAŽMO‑RAŠKOVICE – TK DB
TK DB – TC Třinec B
SK JC Sport Opava C – TK DB
TK DB – TJ TO Sokol Stará Bělá B

Domácí utkání začínají vždy ve 14:00.
Kategorie babytenis

U dětí (do 15 let) a seniorů
(od 65 let) se jedná o částku
600,– .
V případě, že má hráč splněny
podmínku absolvování brigády
(6 hodin), činí poplatek 600,– .
Děti a senioři pak zaplatí na celou sezónu 300,– .

V případě, že nevlastníte tenisovou raketu, můžeme Vám
na první hraní raketu půjčit zdarma a následně si můžete vybrat
raketu dle vaší představy a zakoupit si jí. Kromě raket si v naší
klubovně můžete pořídit i další
tenisové vybavení (míče, oblečení, tlumítka, omotávky).

1.5
8.5
15.5
5.6
19.6
26.6
3.7
10.7

TK DB – SK JC Sport Opava
TC Ostrava Nová Ves – TK DB
TK DB – TK Slavia Orlová E
TK Hlučín B – TK DB
TK DB – TO VOKD Ostrava‑Poruba
TK ARBEX Ostrava – TK DB
TK DB – TK TENNISPOINT FM A
TJ TO Sokol Stará Bělá B – TK DB

Domácí utkání začínají vždy v 9:00.
Kategorie mladší žactvo

2) Jednorázově
Hráč si chce přijít zahrát jednorázově. U této možnosti je cena
hodinového pronájmu tenisového dvorce 100,– .
Nově jsme pro větší přehlednost
pořídili rezervační systém. Ten
naleznete spolu s dalšími no-

Květen – Červen

2.5
9.5
16.5
30.5
6.6
27.6

Tenisový klub Studénka – TK DB
TK DB – Tenis Nový Jičín
TK DB – SK JC Sport Opava B
TK Bílovec – TK DB
TK DB – TJ PRAŽMO‑RAŠKOVICE
TK DB – TJ Sokol Dolní Lhota

Po vstupu na nového roku 1. ledna 2021 se
potvrdilo, že zahájení přípravného období
není v souvislosti s nouzovým stavem povoleno. Fotbalový život se tak odehrával pouze
v organizační struktuře a přípravě fotbalového jara. Zástupci našeho regionu v Moravskoslezské lize – fotbalisté Dolního Benešova
a Hlučína se tak dostali do nejistoty a museli se vypořádat s tím, že se pravděpodobně
nenaplní záměr zahájení další fáze třetí ligy
již ve druhé polovině února. Přípravu tak zahájil každý hráč individuálně a všichni jsme
pak netrpělivě čekali na další vývoj situace.
Pro vedení fotbalového klubu a trenéry tak
nastal velký problém, jelikož s týmem nemůže trénovat naplno. Nikdo navíc netuší, zda‑li
se soutěže vůbec rozehrají. Vzhledem k této
situaci tak ani není možné uvažovat o doplnění hráčského kádru a případných přestupech. Několik změn však v zimní přestávce
v kádru přece jen nastalo. V našem klubu
skončili hráči Ondřej Dolba, Martin Musila
a Jan Romaněnko a taky zahraniční hráči
Abullah Allhasan a Alexandre Akka Attobra.
Moravskoslezská fotbalová liga měla být
podle upravené termínové listiny zahájena v polovině února letošního roku a roz-

losování mělo tuto, níže uvedenou podobu včetně neodehraných podzimních kol:

Los jarní části MSFL FC Dolní Benešov
17. kolo
14. kolo
15. kolo
11.kolo
12. kolo
13. kolo
18.kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
19. kolo
26. kolo
27. kolo
20. kolo
28. kolo
29. kolo
21. kolo
30. kolo
31. kolo
22. kolo
32. kolo
33. kolo
34. kolo

21. 02.
28. 02.
07. 03.
14. 03.
21. 03.
28. 03.
04. 04.
10. 04.
17. 04.
24. 04.
28. 04.
01. 05.
08. 05.
12. 05.
15. 05.
22. 05.
26. 05.
29. 05.
05. 06.
09. 06.
12. 06.
19. 06.
26. 06.

FC DB – FC FASTAV Zlín
SK Uničov - FC DB
FC DB – ČSK Uherský Brod
FC DB – FC Baník Ostrava
FK ODRA Petřkovice – FC B
FC DB – MFK Frýdek‑Místek
FC DB – FC Hlučín
FC DB – FC Jihlava
SK HS Kroměříž - FC DB
FC DB – FK Velké Meziříčí
SFK Vrchovina – FC DB
SK Sigma Olomouc - FC DB
FC DB – FC Viktoria Otrokovice
FC DB – MFK Vyškov
FC Baník Ostrava - FC DB
FC DB – FK ODRA Petřkovice
FC DB – FK Znojmo
MFK Frýdek – Místek – FC DB
FC DB – SK Uničov
1. FC Slovácko – FC DB
ČSK Uherský Brod – FC DB
FC DB -FC Slovan Rosice
FC FASTAV Zlín – FC DB

Z této termínové listy je zřejmé, že z celkového počtu neodehraných 23 kol bychom
hráli 13 utkání na domácím trávníku a to dávalo naději na podstatné vylepšení nepříznivého postavení v tabulce MSFL…
Začátkem měsíce března 2021 přišla další
nepříjemná informace o zahájení soutěžního fotbalového jara v Krajských soutěžích Moravskoslezského kraje i okresních
soutěží v rámci OFS Opava. Termín zahájení těchto soutěží tak plně závisí na vyhlášení vlády ČR k rozvolnění koronavirové situace. K této situaci je však nutné připomenout
fakt, že aby se zajistila prostupnost soutěží
(postupy a sestupy), tak musí každý tým absolvovat alespoň polovinu původně plánovaných zápasů. Jestli se naopak aktuální sezóna 2020/2021 předčasně ukončí, konečné
pořadí se vůbec nevyhlásí a dojde naopak

Domácí utkání začínají vždy
v 9:00.
Přijďte podpořit naše tenisty
v jejich soutěžních zápasech.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli
při přípravě kurtů v rámci brigád,
a těšíme se na Vás na kurtech.
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k anuloování všech i odehraných zápasů.
Aktuálně jsme v polovině měsíce dubna
a ještě pořád věříme, že se všichni naši fotbalisté v jarní části vrátí na překrásný trávník
našeho fotbalového stadionu FC Dolní Benešov!!! Vždyť víme, že naděje umírá poslední!
A v závěru našeho příspěvku přidáváme ještě jednu pozitivní informaci!

V Benešově byly vysazeny nové stro‑
my.
FC Dolní Benešov získal dotaci na výsadbu
nových stromů. Ty nahradí stromy zničené
vichřicí, jež se naším městem prohnala v noci
z 28. na 29. června 2020.
Jak si jistě dobře pamatujete, na konci června 2020 se částí našeho města prohnala vichřice, která za sebou nechala velké škody. Živel totálně zničil dřevěné stánky, hliníkové
branky, billboardy, poničil střechu tělocvičny,
haly a sportovním zázemí volejbalu a tenisu.
Poškodil také automobil sloužící například
pro přepravu dětí na zápasy a v neposlední řadě vyvrátil také celou řadu vzrostlých
stromů.
Z toho důvodu se klub rozhodl, že se pokusí
zajistit obnovu těchto stromů. Proto FC Dolní Benešov úspěšně zažádal o dotaci týkající se výsadby stromů nových. Díky tomu tak
bylo v areálu stadionu i na Osadě míru vysazeno celkem 25 nových stromů. Jsme rádi,
že tímto způsobem můžeme přispět k obnově škod po červnové vichřici. Do vysazování stromů se zapojli všechni členové našeho klubu, již od těch nejmenších.

„ Sportu zdar a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !

Kulturní dům Dolní Benešov
Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov,
tel.: 553 651 159, e‑mail: zpravodaj@dolnibenesov.cz

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru 514 př. o.
Elektronický zápis na školní rok 2021/2022
Proběhne elektronicky do datové schránky 739kqpx
Nebo na email s elektronickým podpisem dbskolka@volny.cz
Nebo poštou do 14. 5. 2021
V některých případech osobně 13. 5. 2021 od10 do 12 hod
Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které do 31. 8. 2021 dovrší 5let.

Zákonní zástupci zašlou:
 Vyplněnou přihlášku, potvrzenou od lékaře a přiloží kopii
rodného listu dítěte

(MUDr. Králiková po tel. objednání vám vydá již potvrzenou přihlášku. Pokud
máte jiného lékaře zašleme vám z email: dbskolka@volny.cz)
Bližší informace:
Mgr. Dagmar Kristová – ředitelka mateřské školy
dbskolka@volny.cz tel: 730 897929

Virtuální exkurze v elektrárnách:
Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio
i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do
nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny
Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu

www.virtualnevelektrarne.cz

On‑line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce školního roku.
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