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Vážení spoluobčané,
čas utíká jako splašený, čtyři roky uběhly a je tady poslední vydání
Zpravodaje v tomto volebním období. Ano, v říjnu končí volební
období současnému zastupitelstvu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům za korektní a konstruktivní přístup k řešení
problémů města za uplynulé čtyři roky. Bez spolupráce a společné
dohody je už tak nelehká práce všech zastupitelů ještě náročnější.
O činnosti zastupitelstva jste byli průběžně informováni prostřednictvím Zpravodaje, webových stránek města, někteří spoluobčané
z přímé účasti na zasedáních zastupitelstva. Ještě jednou tedy děkuji
všem zastupitelům za odvedenou práci v uplynulých čtyřech letech.
Občanům pak děkuji za podněty ke zlepšení života v našem městě.
Vrátím se ještě k letošnímu létu, které bylo až extrémně horké. To
vyhovovalo především dětem, které si díky tomu mohly letošní
prázdniny opravu užít! Doufám, že i vy dospělí jste využili tyto
měsíce k odpočinku a načerpání nových sil v rámci svých dovolenkových dní. Pro zpestření horkých letních večerů jsme i letos
připravili pro všechny zájemce nabídku letního kina v zámeckém
parku proloženou akcí pro nejmenší děti. Je vidět, že jste si na tuto
formu letní zábavy už zvykli a i díky počasí byly tyto akce hojně
navštěvované.
Měsíc září je spojen se začátkem školního roku. Chtěl bych popřát
všem, obzvláště našim prvňáčkům, úspěšný vstup do nového školního roku a hodně zdaru v celém jeho průběhu. V tomto měsíci
jsme pro vás všechny připravili tradiční Pivní slavnosti, na které
vás všechny srdečně zveme. Samozřejmostí bude dobré jídlo, pití

ilustrační foto

a také krásný kulturní program. Další týden po Pivních slavnostech bude naše město hostit pěvecké sbory z partnerských měst,
ale také z Maďarska – úplně jiný druh zábavy, ale věřím, že i ten
si najde své příznivce.
Na začátku měsíce října pak přijdou na řadu komunální volby.
Podrobnosti o způsobu volby a hlavně představení jednotlivých volebních uskupení včetně volebních programů tvoří přílohu tohoto
čísla Zpravodaje. Budete mít možnost si zvolit pro další čtyři roky
nové zastupitele. Přeji vám tedy šťastnou volbu! Ať se i v dalším
období naváže na započatou práci minulého zastupitelstva pro další
rozvoj města a spokojený život všech našich občanů.
Martin Štefek, starosta
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Z jednání rady a zastupitelstva města
84. schůze rady města dne
11. července 2018
Rada města schválila

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Dotaci ve výši 4 000 Kč pro pořadatele
akce „Strassenfest Břehy 3“.

- Rozpočtová opatření č. 5/2018 v předloženém znění, které je nedílnou součástí
usnesení

Pro hlasovali 3, proti 1, zdrželi se 0
- Darovací smlouvu s Moravskoslezským
krajem na poskytnutí čtyř kompletů pro - Umístění dvou patek pozorovatelny Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
práci ve vodě za účelem dovybavení jed- v areálu „Kozmických ptačích luk“ na po- Zastupitelstvo města vzalo na vědozemku města p. č. 2255/1 v k.ú. Dolní Be- mí
notky SDH
nešov
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0
- Schválený Závěrečný účet Svazku obcí
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0
mikroregionu Hlučínska za rok 2017, zprá- Smlouvu o poskytování služeb nebo praRada
města
neschválila
vu o výsledku přezkoumání hospodaření
cí mezi Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje městem Dolní - Žádost o pronájem části pozemku města dobrovolného svazku obcí DSO Svazek
obcí mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047
Benešov
p. č. 901/32 na ulici Záhumenní
za rok 2017 a Zprávu o výsledku kontroly
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovali 0, proti 4, zdrželi se 0
hospodaření Svazku obcí mikroregionu
- Rozpočtová opatření č. 6/2018
27. zasedání zastupitelstva
Hlučínska za rok 2017
města dne 21. června 2018
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
s Ing. arch. Helgou Kozelskou Bencúrovou
na zpracování územního plánu města
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města rozhodlo
- Stanovit počet členů zastupitelstva města
pro volební období 2018 – 2022 na 15
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Závěrečný účet dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017 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 2017

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení Zastupitelstvo města s c h v á l i l o
věcného břemene – služebnosti inženýr- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení
ské sítě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
věcného břemene - služebnosti na pozemku
č. OP-116-18-56-VK na umístění protlaku
města p. č. 499/1 v k.ú. Dolní Benešov pro
pod komunikací I/56 v rámci odvodnění
uložení podzemní kabelové přípojky NN
hřbitova
na ulici Podubí
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o bu- - V souladu s § 51 odst. 2 zákona Zastupitelstvo města pověřilo radu
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 183/2006 Sb., o územním plánování města
a smlouvu o právu provést stavbu zemního a stavebním řádu, ve znění pozdějších před- - Hledáním finančních prostředků pro
kabelového vedení nn k rodinnému dom- pisů upravené varianty ŠTĚRKOVNA 1.1 podporu účasti FC Dolní Benešov v Česku na ulici Záhumenní na pozemku města a VÝROBA 1, které byly vyhodnoceny jako komoravské fotbalové lize
p. č. 901/102
nejvhodnější a jsou zapracovány do před- Pro hlasovalo 12 členů, proti 1, zdrželi se 0
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0
loženého návrhu územního plánu Dolní
- Poskytnutí příspěvku ve výši 6 000 Kč Benešov
na vybudování vjezdu k rodinnému domku
v části Zábřeh
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0

85. schůze rady města dne
2. srpna 2018
Rada města schválila
- Žádost Mateřské školy Dolní Benešov,
Osada Míru o převedení finančních prostředků ve výši 350 000 Kč z fondu rezerv
do fondu investičního a to za účelem zakoupení konvektomatu
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0
- Výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Dolní Benešov, Osada Míru pro
školní rok 2018/2019. Kapacita jednotlivých
tříd bude navýšena z počtu 24 na 28 dětí.

Pro hlasovalo 10 členů, proti 0, zdrželi se 3

- Závěrečný účet města za rok 2017 se všemi jeho součástmi:
hospodaření města
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem
zpráva o hospodaření příspěvkové organizace MŠ Dolní Benešov, Osada Míru
zpráva o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Dolní Benešov
zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Kulturní dům Dolní Benešov
finanční vypořádání se státním rozpočtem
vyúčtování státního závěrečného účtu a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad
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Revize katastru
nemovitostí

V souvislosti s prováděním revize
katastru nemovitostí v katastrálním
území Zábřeh u Hlučína obce Dolní
Benešov, která byla zahájena dne
7. 5. 2018, Vám dáváme na vědomí,
že se v měsíci září 2018 bude v obci
pohybovat zaměstnanec Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrálního pracoviště Opava, za účelem provádění místního
šetření.
Katastrální úřad pro MS kraj
Katastrální pracoviště Opava

Zákaz podomního prodeje
a nabízení služeb stále platí
Zjistili jsme, že naši občané byli opět proti své vůli obtěžováni podomními prodejci – obzvláště těmi, kteří nabízejí změnu dodavatele energií. K tomu můžeme říci jediné – nepouštějte se s těmito lidmi do diskuse a už vůbec je nezvěte k sobě do bytu!! Stále platí nařízení města
č. 2/2015, které zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území
města. A nabízení služeb, jako je právě změna dodavatele energií,
do této kategorie patří.
Pokud právě u Vašich dveří zazvoní tento člověk a Vy jej ihned nevyprovodíte, je pak bezpodmínečně nutné vyžádat si jeho průkaz, ať už
osobní nebo firemní a ihned na místě zavolat na Městský úřad nebo
na Policii ČR. Bez tohoto kroku je potom marné stěžovat si na tyto
praktiky na Úřadě.

VOLBY do
zastupitelstva města
2018
Všechny podrobnosti o volbách do zastupitelstva najdete ve speciální příloze, která je přílohou tohoto Zpravodaje.
Jakékoliv dotazy k volbám zodpovíme
osobně nebo telefonicky na městském
úřadě.
Ing. Libuše Vichtorová,
tajemnice MěÚ

Telefonní čísla, na která můžete nahlásit obtěžování
podomními prodejci:
Městský úřad Dolní Benešov: 553 651 285
Policie ČR Hlučín: 595 041 210
Ing. Libuše Vichtorová
tajemnice MěÚ
ilustrační foto

Společenská kronika
Diamantovým manželům blahopřejeme

90 let

Erna Bajgarová, Dolní Benešov
Marta Kosellková, Dolní Benešov

Eduard Kupka a Emília Kupková, roz. Turanová
Dolní Benešov

95 let

Malé vítáme a rodičům blahopřejeme

Anna Adamíková, Zábřeh

Radim Kremser, Dolní Benešov
Adam Urban, Dolní Benešov
Šimon Jašek, Dolní Benešov

Jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti
80 let

Budeme na Vás vzpomínat …
Erich Baar, Dolní Benešov
Josef Sovík, Zábřeh
Edeltraud Klanicová, Dolní Benešov
Erika Henzová, Dolní Benešov
Adolf Herudek, Zábřeh
Kristina Ciganová, Dolní Benešov

Marie Bělková, Dolní Benešov
Rudolf Sklář, Dolní Benešov
Rita Majerová, Dolní Benešov

85 let

Marie Prusková, Dolní Benešov
Marie Vavřínková, Dolní Benešov
Jan Vidlák, Dolní Benešov
Anna Jašková, 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. 10. 2018 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18
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Zahrada a příroda tohoto období
Velmi vysoké teploty a nedostatek dešťových srážek sužují již delší dobu téměř celou Evropu. Do popředí se dostává otázka, jak jsou bez
vody zranitelní všichni živí tvorové i celá příroda.

ticky neexistuje. Jeden týden máte buxus
krásně zelený a za týden, až se vrátíte z dovolené, z něj máte hnědé ožrané větvičky.
Díky absenci jarních mrazíků jsou všechny
stromy a keře obtíženy bohatou nadílkou
svých plodů. Člověk se až diví, že přes velké
sucho stromy bohatou nadílku plodů drží.
Úkolem číslo jedna na zahradě je v současnosti zamezit lámání ovocem přetížených
větví jejich podepřením. Vzhledem k průběhu letošního léta byl v první polovině
srpna vhodný čas k postřiku jabloní a švestek proti druhé vlně obaleče jablečného
a švestkového. Výsledkem jejích náletů je
vajíčko cca 1 mm velké mléčné stříbřitě se
lesknoucím, ve tvaru ploché šupinky, přilepené celou plochou na plod nebo na list.
Motýl je cca 1 cm dlouhý, v rozpětí měří
2 cm. Křídla jsou barvy šedohnědé. Po 8–14
dnech po náletu se líhnou housenky, které
se vžírají do plodu. Chemická ochrana spočívá v postřiku insekticidy např. Calypso,
Decis Megan, Mospilan, Reldan.

Mezi malá pozitiva tohoto období výskytu
vysokých teplot a nedostatku dešťových
srážek můžeme vyjmenovat omezení výskytu plísně na zelenině, moniliózy na ovoci, sníženou aktivitu klíšťat a malý výskyt
komárů. Suchý vzduch a vysoké teploty
prospívají především množení svilušek.
Sviluška je velmi častým savým škůdcem
rostlin na zahradě, v bytě i skleníku. Jsou
to skoro mikroskopičtí roztoči a těžko se
hledají. Svilušky, lidově též nazývány červenými pavoučky, jsou druhově početnou
skupinou roztočů z kmene členovců. Škodí
na zelenině, ovocných stromech, jehličnanech, travinách, můžeme se s nimi setkat
téměř všude. Některé dokonce napadají
i zvířata a člověka, známá je takto přede-

Útok
Bránit se je velmi obtížné. Pokud objevíte zavíječe zimostrázového ve větvičkách
(pozor – ukrývá se hodně hluboko a najít
ho je obtížné), je nejlepší ruční vysbírání.
Jednu housenku po druhé najít, sebrat, zničit. Opět je možné použít tlakovou vodu.

vším sviluška sametka způsobující vyrážku trombidiózu. Na zahradě, ve skleníku
i v péči o pokojové rostliny nás pak zajímají
svilušky býložravé.
V zahrádkách jsou nejhojnější sviluška
chmelová, stromová, ovocná a angreštová.
Všechny jsou velmi malé, délky 0,3–0,4 mm
a mají čtyři páry nohou. Pohybují se pomalu a na spodní straně listu tvoří velice jemné
pavučinky. Na spodní straně listu může být
až několik tisíc svilušek. Napadené listy
obvykle žloutnou, mají zahnědlé okraje.
Sviluška poškozuje rostlinu vysáváním
listů, většinou odspodu. Její přítomnost
zjistíme, když při podrobném prohlížení
listů objevíme jemné pavučinky a skoro nezřetelné dospělce, obvykle světlé barvy (záleží na druhu). Vzhledem k jejich velikosti
je lepší vzít si na jejich prozkoumání lupu.

Ochrana proti sviluškám
Proti sviluškám musíme použít speciální
přípravky, např. Omite, Talstar nebo Vertimec.

Zvláště pro ochranu okurek, rajčat, paprik a okrasných rostlin ve sklenících jsou
ideální ochranou přirození nepřátelé svilušek, draví roztoči. Osvědčenou biologickou ochranou proti sviluškám je aplikace
dravého roztoče Phytoseiulus persimilis.
Velký je asi 0,5 mm a na rozdíl od svilušky
má výrazně oranžovou barvu a pohybuje
se rychle.

Zachraň svůj buxus
Béžoví motýli s tmavě hnědými okraji
křídel. Krásní. Jenže jejich housenky jsou
novým strašným morem pro buxusy neboli
zimostrázy. Během pár dní dokážou sežrat
kompletně i desítky let vzrostlé keře.
Tento problém byl poprvé zaznamenán asi
před dvěma lety. Zavíječ zimostrázový (jindy nazývaný jako čínská housenka) k nám
byl pravděpodobně zavlečen s rostlinami,
které byly dovezeny ze zemí jako Čína, Indie nebo Thajsko. U nás se už v minulém
roce objevily lokality, které byly totálně sežrány zelenými housenkami. Zahrádkáři
jsou zoufalí a největší starosti nyní mají
zahradníci, kteří opečovávají velké plochy
pomalu rostoucího buxusu – například
na zámcích, kde jich je opravdu hodně.

Prevence
Pokud budeme hledat prevenci proti této
housence, moc jí nenajdeme. Vyplatí se
například brzy na jaře vypodložit buxusy
igelitem a tlakovou pistolí keře ostříkat. Vše,
co spadne, pak spálit. Další prevence prak4

Ale jedna zapomenutá housenka znamená
stejný problém jako tisíc housenek. Vyžírají keř zevnitř, uvnitř také kladou vajíčka
(jsou zde typické pavučinky). Proto je zapotřebí nasadit insekticid, a to hned několikrát ročně. Doporučuje se Karate, Foray
48, Calypso 480 SC, Decis Protech nebo
Agrion Delta. Je vhodné tyto postřiky, které
musíte aplikovat opravdu do hloubky keře,
kombinovat.
První postřik by měl přijít v dubnu, další
v červenci a pak v říjnu. Nevynechat, poctivě stříkat. Sice se říká, že housenky jsou
pouze na zimostrázu, ale lidé už je objevili
i na kroucených vrbách, popínavých růžích
nebo na muškátech.

Na závěr něco pozitivního
Velká úroda jablek přímo vybízí k výrobě
domácího moštu, ale také k výrobě zázračné domácího jablečného octu.

Jablečný ocet – účinky, užívání,
výroba domácího jablečného
octu
Jablečný ocet má řadu léčivých účinků
na lidské zdraví. Hlavní jeho účinnou
látkou je kyselina octová, která zneškodňuje škodlivé bakterie a zabraňuje jejich
množení. Díky těmto účinkům se jablečný ocet využívá jako přírodní desinfekční
a konzervační prostředek. Mezi předpokládané účinky jablečného octa také patří
příznivý vliv na kožní onemocnění, např.
akné. Jablečný ocet pomáhá pacientům
s cukrovkou druhého typu. Toto onemocnění je charakteristické zvýšenou hladinou
krevního cukru v souvislosti s rezistencí
(necitlivostí) buněk inzulínu nebo neschop-

ností buněk inzulín produkovat. Nicméně
zvýšená hladina krevního cukru je škodlivá
také u zdravých lidí, předpokládá se, že se
jedná o hlavní příčinu stárnutí a vzniku
chronického onemocnění. Nejúčinnější
způsob jak dosáhnout stabilních hodnot
krevního cukru je omezení příjmů rafinovaného cukru ve stravě. Jablečný ocet
přispívá k udržení stabilních hladin glykemie (hodnoty krevního cukru). Některé
studie prokazují, že konzumace jablečného
octa zvyšuje pocit sytosti a vede k nižšímu
kalorickému příjmu. To dlouhodobě vede
ke snížení tělesné hmotnosti. Jablečný ocet
snižuje hladiny krevního tuku a cholesterolu a přispívá ke snížení krevního tlaku.
Klinické studie na laboratorních zvířatech
prokázaly zpomalení růstu nádorových buněk a zmenšení nádoru při konzumaci octa.
Nejlepší způsob jak jablečný ocet začleníte
do svého jídelníčku je jeho používání při
vaření – je vhodný do salátových zálivek,
dochucování majonéz atd. Dále je možné
ředit jablečný ocet s vodou a s přidáním
medu jej pít jako nápoj. Je však potřeba vzít
na vědomí, že přestože konzumace malého
množství má řadu léčivých účinků a nezpůsobuje žádné problémy, nesmíte si myslet,
že čím více, tím lépe a lít do sebe jablečný
ocet pod tlakem. Všeho moc škodí a nadměrné množství jablečného octa může být
škodlivé a zdraví nebezpečné. Nejvíce se
doporučuje rozmíchat 2 lžičky do sklenice
s vodou, lehce osladit medem a vypít ráno
na lačno. Jablečný ocet je vhodný i na omývání pokožky, vlasů nebo do koupelí. A nejlepší je ocet, který si vyrobíte sami.

Recept na výroku domácího octu
Do sterilizované nádoby nastrouháme celá
jablka včetně jadřinců. Na 400 g jablek odměříme 1 litr vody. Nastrouhaná jablka nasypeme do nádoby, zalijeme vodou, nádobu
přikryjeme papírovou utěrkou a tu upevníme gumičkou. Nálev necháme stát 10
dnů na světlém a teplém místě, ale nikoliv
na přímém slunci. Dvakrát denně promícháme čistou lžící. Obsah láhve poté scedíme do jiné čisté nádoby, opět zakryjeme
a postavíme na 21 dnů do chladu a temna.
Tekutinu nakonec znovu přecedíme přes
jemné plátno do uzavíratelné láhve a ocet
je hotov.

Heřmánek
Heřmánek je vysoce toxický pro buňky
rakoviny prsu: U esenciálního oleje z heřmánku bylo ve studii prokázáno, že zabíjí
až 86% buněk karcinomu prsu spuštěním
programované buněčné smrti. Heřmánkový čaj se používá po staletí v tradiční
a ajurvédské medicíně proti úzkosti, de5

presi, nespavosti, pro úlevu od bolesti, jako
protizánětlivý a protiplísňový prostředek
(zabíjí kvasinky jako je Candida).
Nyní ale vědci zjišťují, že heřmánek může
také pomoci v boji proti několika typům
rakoviny včetně rakoviny prostaty, rakoviny plic, leukémie a jiné.
Proč je heřmánkový čaj tak zdravý? Je to
způsobeno tím, že je velmi bohatým zdrojem silného protinádorového flavonoidu
zvaného apigenin, jenž je jinak těžké získat
z naší stravy (petržel, oregáno a celer jsou
také dobré zdroje).
Jeden šálek heřmánkového čaje obsahuje
asi 2 mg apigeninu, což je čtyřikrát více
než průměrný denní příjem u evropských
a amerických dospělých. Ano, tato úroveň
může být rozdíl v riziku rakoviny. Jedna
studie v Řecku zjistila, že za každý další
0,5 mg apigeninu užitého ženami, jejich
riziko rakoviny prsu kleslo o 17%. Studie
na lidech potvrzují, že heřmánek může
zmírnit depresi, zlepšit spánek, a co je dost
neuvěřitelné, způsobit pokles hladiny inzulínu, inzulínové rezistence, LDL cholesterolu atriglyceridů u dospělých s diabetem
typu II.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Dolním Benešově pořádá ve dnech 28.–30. září od 13.00 do
20.00 v prostorách Kulturního domu
v Dolním Benešově výstavu ovoce, zeleniny, pokojových květin a kaktusů.
Součástí výstavy bude i poskytování informací o přírodních látkách prospěšných pro
zdraví člověka. Prostory vyčleníme i pro
možné exponáty domácího kutilství, se
kterými se mohou u mne přihlásit i naši
čtenáři.
Mgr. Jindřich Otzipka
předseda ZO ČZS Dolní Benešov
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Úplné zatmění Měsíce a planeta Mars ve velké opozici

Výňatky z dolnobenešovských kronik
Dnešní úryvky ze Závěrů (Úvodů) kronik Dolního Benešova budou popisovat poslední roky před „Listopadovou revolucí“. Již v minulém
čísle jsme si se změnou kronikáře mohli všimnout i změny v dikci zápisů. Ty již neobsahují jen nezměrný obdiv k úloze a vedení Komunistické strany Československa, ale spíše popisují každodenní život, který občané žili, někdy i navzdory vedoucí úloze KSČ.

1986

Jak bylo v minulém zpravodaji avizováno, zorganizoval astronomický kroužek 27. července mimořádné pozorování. Na obloze se totiž ten
večer odehrávaly hned dva významné astronomické úkazy. Tím prvním bylo úplné zatmění Měsíce, které svou délku 1 h a 43 min. bylo
nejdelším v tomto století. Druhým úkazem pak velká opozice Marsu, ke které dochází jednou za 15 let.
Zpočátku to vypadalo, že pozorování zhatí počasí. Odpoledne
se vytvořila souvislá bouřková
oblačnost nad Beskydami a večer nad jihovýchodem v místech kde Měsíc i Mars vychází
byla oblačná clona. Měsíc vycházel nad obzor ve 20.35 hod.
již v postupující fázi částečného
zatmění. Ale ještě ani v 21. hod.
nebylo možno přes mraky pozorovat. Po 21. hodině začaly
oblaky řídnout a zpozorovali
jsme první náznaky postupující fáze zatmění. Naštěstí oblaky
rychle řídly a jak Měsíc vystupoval výše nad obzor bylo již
v 21.30 hod. možno spatřit začátek úplného zatmění. Na hvězdárnu dorazilo také překvapivě
velké množství zájemců celkově
asi 20 a tak jsme měli co dělat,
abychom úkaz odfotografovali
a ještě aby se vystřídali všichni
u dalekohledu. Fotoaparát musel být umístěn na dalekohledu kvůli dlouhým expozicím
od 0,5 až 5 sekund.
Jak je ze snímků patrno, Měsíc
ani při fázi úplného zatmění
z oblohy zcela nezmizí, ale je
zbarven do tmavě oranžových
až rudých odstínů. Největší odstínění je patrno poblíž středu
zemského stínu, kterým Měsíc
prošel ve 22.20 hod. Zabarvení
způsobuje zemská atmosféra,
kdy vlivem odstínění Země
na měsíční povrch nedopadají přímé sluneční paprsky,
ale lámou se v atmosférickém

obalu a dopadají jako červánky
na měsíční povrch. Ono dlouhé úplné zatmění ovlivnil ještě
jeden faktor a to, že Měsíc byl
blízko tzv. odzemí - apogeum,
nastal tedy mikroúplněk, kdy
je Měsíc o něco menší a zároveň
dále od Země a podle Kellerových zákonů je v tomto bodě
jeho oběhová rychlost nižší.
Toto zatmění bylo druhým ze
série čtyř po sobě se opakujících
zatmění po půl roce. První nastalo letos v lednu, nebylo však
pozorovatelné ve střední Evropě. Toto druhé jsme mohli pozorovat v celém průběhu. Další
úplné zatmění se odehraje nad
ránem 21. ledna 2019 a bude to
poslední úplné zatmění aždo
roku 2025. Poslední z této série
bude částečné zatmění 16. července 2019 pozorovatelné v první polovině noci.

Planeta Mars vycházela v 21.15
hod. poněkud níže než Měsíc,
ale nádherně sladěná v rudobarevném odstínu s potemnělým
Měsícem. Tento den sice nebyl Mars úplně nejblíže Země,
k tomu došlo až 31. července,
ale byl v opozici se Sluncem –
tedy jako v úplňku a zářil nejvíce. Dokonce i Jupiter byl o něco
méně jasný. Trošku zklamní
byli diváci u dalekohledu, protože na povrchu Marsu právě
probíhala celoplanetární prachová bouře a žádné podrobnosti a jeho povrchu nebyly viditelné. Úžasný pohled nabízel
triedr 12x50, kde bylo možno
spatřit Měsíc i Mars zároveň
v menším zvětšení a lepší světelností. Nejlepší pozorovací
podmínky nastaly okolo 22.30
hod. kdy Měsíc prošel středem
zemského stínu a byl již spolu
6

s Marsem dostatečně vysoko
nad obzorem. U měsíce bylo
patrné středové zastínění až
k tmavě hnědé barvě, kde lom
slunečních paprsků proniká
nejméně. S postupem času se
začal východní okraj Měsíce přibližovat k okraji stínu
a ve 23.14 hod. se objevil první
osvětlený růžek Měsíce. Úplné
zatmění tím skončilo a pokračovalo částečnou fází až přes
půlnoc. Všichni přítomní
na hvězdárně jsme zatleskali
nádhernému zážitku z pozorování.
Za astronomický kroužek
František Gaidečka
a Karel Proksch

Pravidelná páteční veřejná
pozorování zahajujeme
od 7. září 2018
Začátky pozorování v září
od 19.30 hod. a v řijnu
od 19.00 hod.
Pozorujeme Měsíc, planety
Jupiter, Saturn a Mars, dále
pokud nesvítí Měsíc poblíž
úplňku můžeme pozorovat
dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny a galaxie.
Zveme k pozorování dalekohledem všechny zájemce.
Kontakt:
email: frantisek.gaidecka@
agroup.cz
Tel.: 732 845 328

ka“. Jde o urychlený proces zdokonalování
socialismu o přechod k intenzivním formám sociálně ekonomického rozvoje země.

Naše obec získala otevřením nového kulturního zařízení při hlavní silnici novou
dominantu. Další větší zásah do vzhledu 1988
obce způsobila demolice rodinného domu, V roce 1988 jsme si připomenuli pro nás
na jehož místě vyrostly do konce roku 3 pa- nejdůležitější událost v historii naší zeměnelové domy s 38 novými bytovými jednot- -konec třistaleté poroby a vznik samokami a také další dvě demolice rodinných statného československého státu v roce
domků při hlavní silnici, na ulici Opavská 1918. Pro nás i všechny socialistické země
a Hlučínská. Krátká doba jednoho roku znamená tento rok 1988 také prosazovánemůže mnoho změnit ve vzhledu obce, ní přestavby do všech oblastí národního
hospodářství, do reformy politického sysrok 1986 to však dokázal.
tému a nastolení demokratizace a sociální
1987
spravedlivosti. V tomto významném roce
Rok 1987 byl pro naši obec významný tím, byl postaven pomník s bustou na znamení
že vláda ČSR pozvala do Prahy mezi nej- lásky a úcty ke svému umělci akademiclepšími Národními výbory i zástupce naší kému malíři profesoru Vilému Balarinovi,
obce, kde jim bylo uděleno Čestné uzná- v Zábřehu, jeho rodné obci. Rovněž slavní vlády. V období historického 70. výro- nostní byla chvíle otevření nové obřadní
čí VŘSR probíhaly, nejprve v SSSR a teď síně v Zámku.
i u nás nové revoluční přeměny-přestavba Tolik z Úvodů dolnobenešovských kronik,
hospodářského mechanismu – „perestroj- na konci osmdesátých let, více kronikářské

preciznosti, statistik, méně ideologie, jen tolik, kolik jí bylo nutné a povinné. Rok 1989
v příštím čísle ukončí tuto naši rubriku.

Zápisky z kronik vybrala a komentářem
doprovodila Jana Petrásková, současná
kronikářka

Knihovna
Milí přátelé, doufám, že vy, kteří máte rádi literaturu a knihy, jste si v letošním opravdu horkém létě na ně svou chvilku našli. Já jsem
si užila pravé čtenářské žně. A znovu se mi potvrdila zkušenost komunikace s čtenáři. Snažím se sice být tzv. v obraze, ale to víte, ročně
vychází v Česku asi 16000 knih, takže se opravdu můžu pouze snažit 😊. Navíc do naší knihovna chodí populace 3 – 80 let, takže záběr
je pro mě opravdu široký. A tak jsem velmi ráda, že tenhle čtenář se zmíní o téhle novince, druhý zas upozorní na jinou a další se zmíní
o takové knize, kterou by mě do knihovny ani ve snu nenapadlo koupit a ukáže se býti knihou nepostradatelnou.
Nepotřebujeme „pomocné nákupní komise“
nebo něco podobného, všechno funguje
na principu komunity, která spolu mluví. Naše heslo by mohlo být : Máme svou
knihovnu rádi a ona má ráda nás.
Aspoň doufám!
Nové knihy, které byly během prázdnin
nakoupeny a zavedeny do knihovního
systému:

Knihy pro dospělé:
Arbterová, A.:Zůstaň se mnou, brácho,
Davouze, M.: Loď v Bretani, Davouze, M.:
Vypadni z mýho života, Glukhovsky, D.:
Budoucnost, Kirk, S.: Metoda 15/33, Moyes,
J.: Zakázané ovocem Roberts, N.: Cizinec,
Stannard, R.: Věda avíra, Stern, F.:Mengeleho děvče, Stockett, K.: Černobílý svět, Vodňanská, J.: Voda, která hoří, Weissová, H.:
Deník: 1938-1945, Palán, A., Šibík, J.: Raději zešílet v divočině, Horňáková-Civade,
L.: Marie a Magdalény, Katalpa, J.: Doupě,
Hnízdil, J.: Příběhy obyčejného uzdravení,
Heckmann, H.: Pomalé rodičovství aj.

Knihy pro děti a mládež:
Balík, J.: Jak myška učila zvířátka číst, Neomillnerová, P.: Amélie a tma, Stínil, L.:
Pomlázky na láskyRedbank, T.: Rózinka,
Walliams, D.: Nejhorší děti na světě, Hrabálková, M.: Náramky z gumiček a další
super ozdoby, Žižková, H.: Já nikdy nečtu,
Fendrichová, N.: Speedy, závodní autíčko,
Super rychlé stroje, Peroutková, I.: Anička
v zahradě, Urbánková, D.: Už měkoně vyvádějí, Staré pověsti české – Obrázkové čtení, Laňka, D.: Průšvihy Billa Madlafouska,
Rožnovská, L.: Vašek Prášek Mydlinka aj.

Těším se na vaši návštěvu, teď už
obvyklém čase tj.:
Pondělí :
Úterý :
Čtvrtek :

13.00 – 17.30
10 – 12 / 12.30 – 15.00
13.00 – 17.30

Ti, kteří neměli čas zajít do knihovny
během prázdnin, mají možnost využít
POPRÁZDNINOVÉ AMNESTIE, prosím
rodiče, aby na toto upozornili i své děti.
7

Osvobození od poplatků z prodlení
(„už jsem to měl/a dááávno vrátit“)
platí od 3. září do 13. září včetně.
Na vaši návštěvu se těší Jana Petrásková,
knihovnice Městské knihovny Dolní Benešov
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Dolnobenešovská kantáta – mezinárodní
setkání pěveckých sborů

Dolnobenešovský Gulášmajster 2018
Po úspěšném loňském prvním ročníku se třetí srpnovou sobotu sešli kulinářští nadšenci v zámeckém parku, aby změřili své síly ve vaření
kotlíkového guláše. Soutěž odstartovala od osmé hodiny ranní a týmy měly čtyři hodiny na to, aby výsledky své práci, předložili divákům
k hodnocení.

Ve dnech 14 – 16. 9. 2018 proběhne v Dolním Benešově mezinárodní setkání pěveckých sborů pod názvem Dolnobenešovská kantáta,
za účasti domácích pěveckých sborů Rozmar a Nezmar, polského Chór Parafialny z Pisarzowic, maďarského Phoenix choir z Kisújszállás
a slovenského Speváckého zboru Chor Cordis Jesu z Rajeckých Teplic. Toto setkání naváže tradici setkání, která proběhla v roce 2016
v polských Willamovích, v roce 2017 maďarském městě Kisújszállás a slovenských Rajeckých Teplicích.
V pátek bude akce zahájena koncertem pop
gospelové skupiny GOOD WORK, jejíž členové pocházejí z Moravy a Slezska a typickým znakem tohoto souboru je multižánrové pojetí hudby a její propojení se současným
popem. Sobotní odpoledne bude patřit vystoupení domácích a hostujících souborů
v kulturním domě. V neděli 16. 9. bude setkání zakončeno vystoupením zahraničních
účastníků při mši svaté v kostele sv. Martina
v Dolním Benešově a sv. Urbana v Zábřehu.
Cílem tohoto projektu je umožnit českým
a polským pěveckým sborům uměleckou

konfrontaci, setkání, dialog, navázání a rozvoj kontaktů, spolupráce a partnerství a rovněž podporu tradice setkávání pěveckých
sborů partnerských měst. Smyslem projektu
je významná podpora záměrů posilujících
identitu tradice v oblasti činnosti pěveckých
sborů, výměna zkušeností, sdílení dobré
praxe a posílení pocitu sounáležitosti občanů příhraničí.

z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci programu Interreg V‑A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu
mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu
Silesia. Polským partnerem projektu je
Miejsko‑Gminny Osrodek Kultury w Wilamowicach. Po všechny tři dny je vstup
zdarma a všichni jste srdečně zváni.

V pravé poledne začala degustace a první hodnotící lístky
padaly do urny. Za hodinu
a dvacet minut byly všechny
kotlíky prázdné. Začalo se sčítat a nervozita mezi týmy povážlivě rostla. Diváci hodnotili
ve dvou kategoriích, a to o nejhezčí stánek a nejlepší guláš.
V obou dvou kategoriích zvítě-

zil a Dolnobenešovským Gulášmajstrem pro rok 2018 se stal
tým rybářů z Kamence pod vedením Tomáše Fuchse, a to jste
měli vidět to nadšení!!! Moc jim
k tomuto gratulujeme. Každý
z účastníků byl dekorován památeční medailí a vedoucí týmů
pak zástěrou s logem této akce.
První tři z každé kategorii byli

z rukou pana starosty odměněni cenami, které do soutěže
věnovalo Město Dolní Benešov
a Pavlína Štěpitová z restaurace Na Hřišti, která byla rovněž
spoluorganizátorkou této akce.

Viktor Štefek

Projekt „Dolnobenešovská kantáta - mezinárodní setkání pěveckých sborů“ s registračním číslem CZ.11. 4. 120/0.0/0.
/16_013/0001577 je spolufinancován

Divadlo Bolka Polívky a Petra Lichovníková uvádí

ŠEST
TANEČNÍCH HODIN
V ŠESTI
TÝDNECH

Dolnobenešovská
kantáta

Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti
a nikdy neumírající naději v lepší zítřky!
Hrají: CHANTAL POULLAIN, MARTIN KRAUS

mezinárodní setkání
pěveckých sborů
Program :
Pátek 14. 9. 2018 – Kulturní dům Dolní Benešov
19.00 hod. – slavnostní zahájení - koncert skupiny GOOD WORK

Sobota 15. 9. 2018 – Kulturní dům Dolní Benešov
16.30 hod. – koncert Dětský pěvecký sbor Nezmar Dolní Benešov
16.55 hod. – koncert Chór Parafialny z Pisarzowic (PL)
17.20 hod. – koncert Phoenix choir z Kisújszállas (HU)
17.45 hod. – koncert Spevácký zbor Chor Cordis Jesu
z Rajeckých Teplic (SR)
18.10 hod. – koncert Pěveckého sbor Rozmar Dolní Benešov
18.35 hod. – společná skladba všech zúčastněných sborů

MARTIN KRAUS

CHANTAL POULLAIN

7. listopadu od 19 hodin
v KD Dolní Benešov
DIVADELNÍ HRA BUDE OZVUČENA!

Neděle 16. 9. 2018

pořádá

10.00 hod. – koncert Chór Parafialny z Pisarzowic (PL)
při mši svaté v Dolním Benešově – kostel sv. Martina

PŘEDPRODEJ:
KD Dolní Benešov, tel.: 553 034 288

TICKET Kravaře, Nádražní 13, tel.: 606 066 840

Sluna Opava, tel: 553 712 319 www.ticketportal.cz

Město Dolní Benešov

Do konce září levnější vstupné!
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O nejhezčí stánek
1. místo – Rybáři KAMENEC
(T. Fuchs)
2. místo – Prajzská flotiala
(M. Harazim)
3. místo – Maminčin guláš
(L. Halfarová)

Kurz cvičení PILATES® INSTITUTE
Lektor: Monika Těžká
Kdy: od 18. 9. 2018, každé úterý od 8.30 hod.
od 20. 9. 2018, každý čtvrtek od 17.00 a 18.00 hod.
Kde: baletní sál Kulturního domu Dolní Benešov, max. 10 lidí

O nejlepší guláš
1. místo – Rybáři KAMENEC
(T. Fuchs)
2. místo – Prajzská flotiala
(M. Harazim)
3. místo – Vaří celá rodina
(K. Rošík)

Cena kurzu: 600,- Kč/10 hodinových lekcí, Cena jedné lekce:
80,- Kč,
Přihlášky: do 14. 9. 2018 na sekretariatkd@dolnibenesov.cz, tel.
553 651 159, přihlášky jsou dostupné na www.kddb.cz
Co cvičení PILATES® INSTITUTE přináší?
•
•
•
•
•
•

8.30 hod. – koncert Spevácký zbor Chor Cordis Jesu z Rajeckých
Teplic (SR) při mši svaté v Zábřehu – kostel sv. Urbana

Výsledky kategorií:

Odstraňuje bolesti zad
„Srovná páteř“
Zbaví vás bolesti hlavy
Zlepší kvalitu života
Přinese vám radost ze cvičení
Zpevní vám vaše tělo

Pro koho je cvičení PILATES® INSTITUTE vhodné?
Pro všechny, kdo se chcete naučit, jak správně vnímat a pracovat s
vlastním tělem, aby dobře fungovalo. Karimatku a osušku
s sebou!!!!!
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Chtěl bych tímto poděkovat
všem účastníkům, kteří se této
akce zúčastnili. Již od prvních
okamžiků výzdoby stánků bylo
zřejmé, že se dlouho a poctivě
připravovali a že umí udělat
něco pro druhé. Pokud někdo
odcházel nespokojený s tím, že
se na něj třeba nedostalo, je to
možná výzva, aby se příští rok
zapojil mezi nás, rozšířil řady
amatérských kulinářů a pobavil
nejen sebe, ale i ostatní.

Vaříme a dobře se bavíme!!!
Viktor Štefek
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Chudobky - Pověsti a báchorky
z Hlučínska
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„Co jste HASIČI…“

je název nové knihy spisovatelky Anny Malchárkové. Kniha by se
mohla zařadit jako první dílo, které obsahuje soubor dochovaných
pověstí z území Hlučínska. V písemné formě se mnoho pověstí nedochovalo a pokud ano, jsou to jen kratičké zmínky. Větší část z nich
zůstala v ústním podání a jejich konečná podoba záležela na umění
jednotlivého vypravěče.
Kniha je rozdělena do dvou částí. První část jsou pověsti, vtáhnou vás
do zaniklých tvrzí a hradů, budete hledat poklady, dovíte se o propadlých zámcích, podivném zmrtvýchvstání, chodbách pod zemí,
zbojnících a také o věčné lidské touze po spravedlnosti. V druhé části
zase dáte průchod fantazii. V báchorkách se dočtete o hastrmanech,
bludičkách, raráškovi, ohnivém psu, Moře, která dusila lidi a také
o místech, kde se tyto bytosti zdržovaly.
Autorce se podařilo zmapovat podstatnou část území Hlučínska, kde
se nějaká pověst nebo báchorka ještě dochovala. Naši předkové jim
věřili, výměnou generací se ale postupně vytrácely. A proto použijeme
slova autorky: „Co bylo - vám přiblíží čtení mezi řádky. Co zbylo – to
jsou jen dávno zapomenuté pověsti a báchorky. Co přetrvá - názvy
vsí a měst, některá místa a snad i kniha napsaná pro zachování nehmotného dědictví Hlučínska.“
Ilustrovaná kniha obsahuje 34 pověstí a báchorek, čerpaných jednak
z historických pramenů, ale i z dochovaného lidového vyprávění. Pro
zájemce bude v prodeji od září letošního roku.
Anna Malchárková

Křest knihy proběhne dne 14. 10. 2018 od 16.00 hod.
v obřadní síni zámku v Dolním Benešově.

Během uplynulých prázdninových měsíců sbor dobrovolných hasičů Dolní Benešov ani jednotka nezahálela! Jednotka zasahovala celkem
u 11-ti mimořádných událostí, a náš sbor se zúčastnil hned několika zajímavých akcí.
3

Sobota 14. července – Jasenovská vareška
1

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů
I přes poměrně klidné období uplynulých
dvou měsíců, během kterých se nevyskytly
v našem okolí žádné rozsáhlejší lesní či
polní požáry, které bývají pro toto období
obvyklé, naše jednotka zasahovala u celé
desítky mimořádných událostí. Za zmínku
také stojí, že během pátku 6. 7. 2018 členové
JSDH vyjížděli rovnou ke třem mimořádným událostem během jednoho dne!

2 × záchrana osob a zvířat z vody
• záchrana nemocné labutě
• záchrana 2 osob tonoucích na rybníku
Nezmar (z vody se dostali před
příjezdem jednotky)

Sbor dobrovolných hasičů Dolní
Benešov
Sobota 30. června „Hasičský den“

Členové SDH se zúčastnili 7. ročníku mezinárodní soutěže ve vaření kotlíkového
guláše. Soutěž se konala na Slovensku a pořádal ji náš partnerský dobrovolný hasičský
zbor z Jasenové (okres Žilina). I přes velkou
účast čítající více než 30 družstev ze Slovenska a ČR naši hasiči obsadili krásnou
11 příčku.

17. 8. – 19. 8. 2018 Pyrocar 2018
5

2

Přehled mimořádných událostí jednotky
v měsíci červenci a srpna:

5 × likvidace bodavého hmyzu
• likvidace hnízd vos a sršňů ohrožující
obyvatelé D. Benešova v okolí jejich
domů

4 × požár
• požár průmyslové objekty a sklady
Bolatice (signalizace EPS)
• požár bytu v Bolaticích (spálené
potraviny)
• požár pergoly v Kozmicích
• planých poplach v Dolním Benešově

Tato akce má v našem městě dlouholetou
tradici, a je pořádána pravidelně již od roku
2001 v areálu hasičské zbrojnice. K vidění
byla historická a současné hasičská technika, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Pro
děti bylo připraveno zábavné odpoledne
se spousty her. I přes nepříliš pěkné počasí se této akce zúčastnilo tradičně velké
množství návštěvníků.

Foto 1.: Hasičský den
Foto 2.: Hasičský den
Foto 3.: Jasenovská vařeška (Slovensko)
Foto 4: Pyrocar 2018 – Příbyslav
Foto 5: Jízda k zásahu (požár Bolatice)

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla
Facebook SDH Dolní Benešov

4
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Jedná se o největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek v České
republice a veletrh hasičské a záchranářské
techniky. Tato akce se koná pravidelně
každé dva roky na letišti v Přibyslavi. I tentokrát se tohoto setkání zúčastnili členové
našeho sboru, a předvedli nový dopravní
automobil Opel Movano.

11
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Mažoretky nelení ani o letních prázdninách

Stromy bojují o své místo na slunci
Stromy nám mohou doplnit energii, kterou v dnešní době každý tolik potřebuje. Navracejí člověku zpět harmonii, rovnováhu a jsou
nepostradatelnými pomocníky k uzdravení těla i duše. Pro senzitivní jedince je tato energie zvláště účinná, zejména při získávání cenné
energie z různých stromů přímým kontaktem. Každý strom má svou auru a specifický účinek na organismus člověka. Je vhodné volit strom
podle znamení zvěrokruhu, čímž se účinek získané energie ještě umocní. Některé mohutné stromy, např. dub nebo buk jsou společné pro
více znamení a působní silnou bioenergií. Naše město bohužel přímo nesousedí s lesem, o to větší je důvod, abychom pečovali o kulturní
bohatství vytvořené našimi předky, kteří vysadili duby, buky a lípy na hrázích v okolí Dolního Benešova.
Bohužel, najde se sem tam případ, kdy někdo pytlačí na vlastní pěst. Proto je v pořádku, že
si veřejnost hlídá tuto citlivou
oblast životního prostředí, abychom si sami nepodřezávali
větev pod sebou. Každý občan
má možnost přijít na jednání
zastupitelstva se svým poznatkem a férově si problém veřejně
vyříkat (bez jakýchkoliv předsudků a dozvuků). Za takový
přístup zaslouží občan jedině
poděkování.
Některé stromy za ta stolení
odumřely a byly nevhodně
nahrazovány především topoly a náletovou dřevinou
olší. Hlavně topoly uvolňují
do ovzduší alergeny, jsou ničeny
jmelím, usychají jim celé větve,
které ohrožují život pod nimi.
Do české krajiny vždy patřily
duby, buky, lípy, a proto naše
město smazává dluh z minulosti a vysazuje aleje těchto
druhů. Okolo Nezmaru a okolo cesty ze Zábřehu do Smolkova to jsou aleje dubů. Okolo
cesty na Borovou a ze Zábřehu
na Výhodu to jsou lipové aleje.
Některé duby a buky pak byly
různě vysázeny poněkud nadivoko. Nově vysázené stromky
potřebuji světlo, slunce a kolem
sebe určitý volný prostor, aby
vyrostly pěkně rovně.

Byla snaha sadit tyto mladé
stromky v pravidelných rozestupech, což způsobuje problémy především kolem Nezmaru. Vysázení těchto stromů
stojí pěkné peníze (jeden kus
téměř 3 tis. Kč), i když naprostá
většina byla hrazena z dotace.
Proces vytváření prostoru pro
ušlechtilé stromy a jejich rovnání již započal okolo mlýnského náhonu u stavidel, a jak
je zřejmé z fotografií je nutné,
aby pokračoval i u stromků vysázených okolo Nezmaru. To jenom na vysvětlenou některým
jedincům, že město kácí stromy,
aby měl někdo (např. já) dřevo
na topení. Tyto podpásové nesmysly může šířit na sociálních
sítích jedině ten, jehož úroveň
vnímání problému lze shrnout
do rezultátu: „Soudím Tebe,

12

Mgr. Jindřich Otzipka

podle sebe.“ Pokácení každého
stromu schvaluje rada města.

Ani v létě nezůstáváme úplně bez pohybu, po měsíční pauze jsme odjely do Karlova pod Pradědem na oblíbené letní soustředění. Týden
utekl jako voda, trénovaly jsme mimo jiné i s lektorkami baletu z konzervatoře a akrobatkou, účinkující mimo jiné na mezinárodních festivalech. Ve volné chvíli děvčata dováděla v hotelovém bazénu nebo se bavila u připravených aktivit a soutěží. Po soustředění opět měsíční
pauza a je tady tréninková příprava na očekávaný vrchol sezóny, na letošní mistrovství světa.
Ničeho se nebojte a přidejte se mezi nás! ☺
mazoretky.excelent@seznam.cz
www.mazoretkyexcelent.cz

Od září začínáme novou sezónu, celé září pořádáme nábor nových
členek, přijímáme začínající i pokročilé slečny do všech věkových
kategorií. Těšíme se na nové mažoretky, všechno vás rádi naučíme.
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Žijeme v Dolním Benešově…

Divadlo pro školy 22. 6. 2018

Vysvědčení a ocenění žáci 26. 6. 2018

Divadlo – Don Quijote 19. 7. 2018

Divadlo – Don Quijote 19. 7. 2018

Vysvědčení a ocenění žáci 26. 6. 2018

Vysvědčení a ocenění žáci 26. 6. 2018

Hudební divadlo »Hned vedle« 2. 8. 2018

Hudební divadlo »Hned vedle« 2. 8. 2018

Hasičský den 30. 6. 2018

Hasičský den 30. 6. 2018

Hudební divadlo »Hned vedle« 2. 8. 2018

Hudební divadlo »Hned vedle« 2. 8. 2018

Divadlo – Don Quijote 19. 7. 2018

Divadlo – Don Quijote 19. 7. 2018

Letní kino 16. 8. 2018

Letní kino 16. 8. 2018
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Zdravíme všechny příznivce Barevné školičky
To nám to zase uteklo. Je po prázdninách, a že se letos krásně vyvedly. Opět se scházíme odpočatí, opálení, nabití pozitivní energií obdařeni novými zážitky i prožitky. Pro mnohé děti je vstup do mateřinky novou(určitě radostnou) událostí, ostatní děti, již ví do čeho jdou.“

Milé děti, milí rodiče a přátelé, už je to tady. Dva měsíce prázdnin jsou definitivně za námi a my všichni
opálení, odpočatí a s dobrou náladou odstartujeme do nového školního roku 2018/2019.

Milé děti, vážení rodiče,
těšíme se na Vás a na spolupráci s Vámi.
Jak my, pedagogové, tak Vy rodiče, se budeme snažit a dělat vše pro to, aby děti byly
spokojené, stále usměvavé a do školky se
těšily.
O Vaše děti se budou starat plně kvalifikované paní učitelky, které se všechny individuálně průběžně vzdělávají:
jak v oblasti logopedie, grafomotoriky,
inkluze, enviromentálního vzdělávání,
výtvarně‑pracovních činnostech a činnostech hudebních.
Všechny se snažíme o co nejkvalitnější výuku ve všech třídách‑od dětí dvouletých,
po děti šestileté.
Přivítáme také Vaše aktivní zapojení do výchovné práce, kterou obohatíte svými nápady.

Na všechny se těšíme 3. září 2018. Jarmila Stanková, Vlasta Juchelková.

(podzim- zima)

Sluníček
Jarmila Stanková – zástupce ředitelky MŠ
Drahomíra Kuchejdová
Květinek
Margit Maiwaldová, Valentýna Paverová

Krtečků
Jana Balarinová vedoucí učitelka
Sylva Hartošová

Kdo nám uklízí a chystá jídlo?
Emilie Halodová – školnice
Pavla Kozelková
Eva Murcková
Kristýna Vojáčková
Hana Reichlová

Kdo se nám stará o plná
a spokojená bříška?
Hana Seidlová– vedoucí školní jídelny
Anna Kubišová
Karmen Magerová
Štěpánka Komárková
Věra Reinoschová
Pavlína Bábíková
Leona Dornová
Renata Dihlová

dém ročníku pracovat 2 třídy.
V Zábřehu máme 2 třídy, ve kterých pracují 4 ročníky. Školní
družiny v Dolním Benešově
a v Zábřehu jsou připraveny
uspokojit až 90 žáků.

Úplně nový a 1. školní rok to
bude pro 24 prvňáčků v DB a 6
v Zábřehu.

Je před námi 10 měsíců školní práce. Pro některé děti jde
o první rok školní docházky,
o první rok jejich systematického vzdělávání, pro naše deváťáky je to poslední rok na naší
ZŠ s tím, že se musí rozhodnout

Na „Červené“ škole (1. – 5.
ročník) budou žáci rozděleni
do osmi tříd a na „Hlavní“ škole (6. – 9. ročník) budou v kaž-

Třída

Kdo učí ve třídě Motýlků
Mgr. Dagmar Kristová– ředitelka MŠ
Veronika Zelinová

Berušek

V pondělí 3. září přivítáme
v naší škole při slavnostním
zahájení v Zábřehu v 8.00 hod.
a v Kulturním domě v Dolní
Benešově v 9.00 hod. bezmála
350 žáků.

pro další studium, či učební
obor.
Zkrátka „jdeme do toho!“
My učitelé jsme připraveni dát
dětem ten nejlepší základ výchovy a vzdělání.
Všichni zaměstnanci školy pak
chtějí, aby se dětem ve škole líbilo, v jídelně chutnalo, a aby se
ve škole cítily dobře.
Za vedení ZŠ přeji nám všem
radostné vykročení, splnění

všech vytýčených cílů a přání
a především hodně zdraví.
Mgr. Marie Sovíková, ředitelka školy

Rozdělení žáků a pedagogů pro školní rok 2018/2019

A nyní se Vám představíme.

Vlasta Juchelková, Klára Michlíková

Zprávy ze školy
Prázdniny skončily, v pondělí 3. září startujeme !!!

realizována ve spolupráci s KD Dolní Benešov
Místo konání:

Kulturní dům Dolní Benešov – přísálí

Termín konání:
Pátek 5. 10. 2018 – 15:00 – 19:00h. – příjem věcí k prodeji

Sobota 6. 10. 2018 – 8:00 – 12:00h. – prodej věcí

Neděle 7. 10. 2018 – 8:00 – 10:00h. – celkové finanční vyrovnání a
vrácení neprodaných věcí
Prosíme, aby věci, které jsou určeny k prodeji, byly v dobrém stavu, čisté, nezničené. Pokud budou takovéto
špinavé a zničené věci nalezeny, budou ihned vráceny majiteli a nebudou určené k prodeji.

I. (1. + 3. ročník)
Zábřeh
II. (2.+ 5. ročník)
Zábřeh
I.A
II.A
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

Třídní učitel
Mgr. Marie Adamíková
Mgr. Alena Malíková
Mgr. Marcela Schmiedhamerová
Mgr. Adelheida Rycková
Mgr. Hana Kolaříková
Mgr. Alena Drastíková
Mgr. Lenka Kotišová
Mgr. Jana Juchelková
Mgr. Marcela Bilíková
Mgr. Marcela Halodová
Mgr. Libuše Widlová
Mgr. Pavla Měkýšová
Mgr. Martina Jakubčíková
Mgr. Gabriela Halfarová
Mgr. Nikol Thiemlová
Mgr. Monika Štefková
Mgr. Jiřina Pačková
Mgr. Hana Maulerová

Ředitelka školy:
Mgr. Marie Sovíková
Zástupce ředitele:
Mgr. Leon Hahn
Výchovný poradce:
Mgr. Dagmar Charchutová
Metodik prevence:
Mgr. Libuše Widlová
Speciální pedagog:
Mgr. Kateřina Stříbná
Netřídní učitelé:
Mgr. Ludmila Faiková
Mgr. Silvie Krupová
Mgr. David Ranoš
Externí učitelé:
Mgr. Eva Muroňová (katechetka)
Mgr. Pavel Kuchař (kněz)

Omezený příjem věcí k prodeji, pouze 75ks na přítomnou osobu do velikosti 170!!!

POZOR ZMĚNA: možnost osobního vyzvednutí kódů a vypsání seznamů věcí
předem. Od 10. 9. 2018 možno vyzvednout 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 Benešov
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%.

Vychovatelky školní družiny:
Jana Faiková
Krista Hartošová
Bc. Magdaléna Kupková
Správní zaměstnanci:
Liana Diehlová
Iveta Kalužová
Lukáš Bjelka
Petra Nováková
Lenka Radová
Marta Otipková
Jana Kociánová
Hana Jarolimová
Irena Harasimová
Zuzana Hrbáčová
Eva Kupková

Harmonogram školních prázdnin 2018/2019
podzimní prázdniny:

29. 10. a 30. 10. 2018

vánoční prázdniny:
			

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019

pololetní prázdniny:

pátek 1. 2. 2019

jarní prázdniny:		

11. 3.–17. 3. 2019

velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019
hlavní prázdniny:

Takže hodně pohody, úsměvů a radosti.
16

Asistenti pedagoga:
Mgr. Lucie Malohlavová
Bc. Vendula Svobodová
Eva Halfarová, DiS.
Kateřina Zawadská

17

29. 6.–1. 9. 2019 – výuka začne v pondělí 2. 9. 2019
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Ocenění žáci za školní rok
2017/2018

Volejbalový kemp

Školní družina
Školní družina při základní škole v Dolním Benešově a v Zábřehu se aktivně podílí na ovlivňování volného času žáků.
Umožňuje zájmové a odpočinkové činnosti a různé formy přípravy na vyučování.
Má tři smíšená oddělení, která se nacházejí v budově zámku
v Dolním Benešově a Zábřehu. Činnost školní družiny (ŠD)
je určena výhradně pro žáky prvního stupně základní školy. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky
do naplnění kapacity. Přijetí do ŠD není nárokové, o umístění
či případném vyloučení žáka z ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Zábřeh – pouze odpolední ŠD od 11:40 do 15:30

Vzhledem k velkému zájmu zákonných zástupců o umístění
dětí v ŠD dáváme přednost dětem prvního až třetího ročníku
základní školy a dětem zaměstnaných rodičů.

Odpolení ŠD – 800 Kč za školní rok

Provoz ŠD je rozvržen do dvou částí:

Informace o pobytu ve školní družině letošních prvňáčků
poskytnou vychovatelky ŠD rodičům v den zahájení nového
školního roku v prvních třídách. Rovněž budou rozdány přihlášky rodičům dětí, které byly přihlášeny do ŠD při zápisu
do prvních tříd.

Na základě vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání byla vydána směrnice o platbě školného v ŠD. Výše
platby je stanovena následovně:

Během prázdnin se žáci navštěvující tréninky odbíjené
na naší škole zúčastnili volejbalového kempu v Hlučíně. Pod dohledem trenérů si děti mohly nejen vyzkoušet beach volejbal, zahrát si minivolejbal, ale zaplavat si
i v hlučínské štěrkovně a zahrát si různé hry. Protože tato
akce vzbudila mezi dětmi velký ohlas, rády se jí příští rok
opět zúčastní.

26. června 2018 byli starostou města, panem Martinem Štefkem, v obřadní síni vyznamenáni žáci, kteří ve školním roce
dosáhli vynikajících úspěchů jak ve sportu, tak ve vědomostních disciplínách a skvěle tak reprezentovali nejen základní
školu, ale i město Dolní Benešov.

Mgr. Martina Jakubčíková

Jméno a příjmení
Laura Peterková
Erika Bartošková
Linda Lasáková
Barbora Opíchalová
Zuzana Sladká
Tereza Švančarová
Erika Feldmannová
Kateřina Ohřálová
Agáta Prasková
Vendula Lokajová
Daniel Kosina
Alexandra Pokorná
Bára Sobková
Sabina Hrbáčová
Karolína Šemberová
David Sobek
Barbora Herichová
Viktorie Kocurová
Daniel Herich
Zuzana Harasimová
Štěpán Liška
Tereza Gemsová
Tomáš Gregor
Adam Faika
Jiří Hlubek
Jan Otipka
Daniel Petrák
Tomáš Tilleczek
Adéla Drabinová
Tereza Trunčíková
Tereza Čejková
Felicitas Kozlová
Jiří Vilášek

Ranní ŠD – 200 Kč za školní rok
Ranní i odpolední ŠD – 1000 Kč za školní rok

Ranní ŠD – organizována v budově Červené školy v době
od 6:30 do 7:45 hod.
Odpolední ŠD – organizována v budově zámku v době
od 11:40 do 16:30 hod.

Jana Faiková, vychovatelka ŠD

Volejbalový turnaj

VOLEJBAL

Dopravní výchova

pro kluky a holky od 1. třídy

V dubnu na naší škole proběhlo školní kolo Dopravní
soutěže mladých cyklistů. Školního kola se zúčastnily 4.
– 9. ročníky.

Dne 22. 4. 2018 jsme se opět zúčastnili turnaje
v Minivolejbale v Opavě. Přihlásili jsme 3 týmy
do oranžového minivolejbalu.

Umístění:

Volejbalový oddíl TJ Dolní Benešov pořádá nábor dětí do
volejbalové přípravky.
Tréninky se budou konat každé úterý

(17:00 – 18:00) a pátek (17:30 – 18:30).

3. místo
Daniel Jakubčík (4.A)
Vojtěch Harasim (5.A)

Nejlepší žáci byli vybráni do okresního kola v Malých
Hošticích 10. 5. 2018, kde se mladší žáci Marie Bambušková (5. A), Tereza Švančarová (6. B), Vítězslav Musálek
(6. B) a Matěj Dombek (6. B) umístili na krásném 3. místě.
Tímto jim ještě jednou gratulujeme.

6. místo
Kateřina Lokajová (2.A)
Marie Bambušková (5.A)
13. místo
Natálie Harasimová (3.)
Bára Radošovská (5.B)

Přijďte se podívat mezi nás.

Tento turnaj byl tuto sezónu poslední, ale na podzim se opět přihlásíme.

Budou se na vás těšit trenéři pan Mosler, pan Balarin
a paní učitelka Jakubčíková.

Mgr. Martina Jakubčíková

18

Starší žáci obsadili na 5. místo. Tento tým tvořili Felicitas
Kozlová (9. B), Agáta Prasková (7. A), Tomáš Kaluža (8. A)
a Jirka Hlubek (9. B).
Mgr. Martina Jakubčíková
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Třída
1. třída
3.A
3.A
6.B
6.B
6.B
7.A
7.A
7.A
7.A
7.B
7.B
8.B
8.B
9.A
9.A
9.A
9.A
9.A
9.A
9.A
9.A
9.A
9.B
9.B
9.B
9.B
9.B
9.B
9.B
9.B
9.B
9.B

Úspěch
sport - mažoretky
sport - mažoretky
sport - mažoretky
sport - mažoretky
sport - mažoretky
hudební nástroj
sport - házená
sport - mažoretky
sport - voltiž
hudební nástroj
sport
hudební nástroj
sport - mažoretky
sport - mažoretky
sport - mažoretky
sport - atletika
sport - atletika
sport - atletika
sport - kopaná
hudební nástroj, sport
sport
šachy
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
parlament
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Okénko šéfkuchaře

Benefiční varhanní koncert
u svatého Urbana v Zábřehu

Grilované kuřecí Supreme, hříbková tarhoňa
a karamelizovaná mrkev

Při příležitosti 70 let od znovuvysvěcení válkou poničeného
kostela sv. Urbana v Zábřehu a opravě tamějších varhan Vás
srdečně zveme na Benefiční varhanní koncert.
Jednomanuálové varhany s pedálem jsou nástrojem firmy
Rieger a dle opusového čísla 2165 lze odvodit, že byly postaveny někdy kolem roku 1920.

Suroviny: 4ks kuřecí prso s kůží a částí křída, hrnek a půl tarhoni, 200 g směsi hub,
1 ks cibule, 2 mrkve, 150g másla, 2 lžíce třtinového cukru, 2 dcl suchého bílého vína,
půl citronu, 1 dcl smetany, sůl, pepř, olivový olej
Postup: Kuřecí prso zbavíme části křídla, očistíme a marinujeme v oleji, směsi bylin, soli a pepře. V malém rendlíku
připravíme na kolečka nakrájenou, mrkev, zalitou bílým
vínem s třtinovým cukrem, citronem a špetkou soli. Směs
pomalu vaříme do vyvaření vína a lehce zkaramelizujeme.

Je to zvukově a technicky velmi hodnotný nástroj romantického varhanářského směru. Je dobře a citlivě zrestaurován.
Martin Poruba bude hrát českou, francouzskou a německou
hudbu pozdního 19. století, která se na tomto typu nástroje
dá dobře interpretovat.

Kuře osmahneme na pánvi do zlatova a v troubě dopečeme
20 min na 180 °C.

Na konci koncertu zazní improvizace na motivy Mariánských písní.

Orestujeme cibuli, přidáme směs hub a přidáme tarhoňu.
Přilijeme vodu v poměru 1,5 hrnku tarhoni na 3 hrnky vody,
pomalu vyvařujeme, osolíme, opepříme a zalijeme smetanou,

Martin Poruba je rodák z Ludgeřovic, studoval na konzervatoři v Ostravě, následně hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze a na vysoké škole hudební v Mnichově (SRN).

Servírování: připravíme lůžko z tarhoni, položíme kuřátko
a obsypeme připravenou zkaramelizovanou mrkví.

V letech 1994 – 1999 byl dómským varhaníkem v katedrále
sv. Víta v Praze.
Do roku 2017 byl docentem pro hudební teorii na vysoké
škole hudební v Mnichově a varhaníkem a sbormistrem
v kostele St. Georg ve Freisingu (SRN).

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

MP + PKF

Město a Kulturní dům Dolní Benešov pořádá

v sobotu 8. září 2018

PIVNÍ SLAVNOSTI
XXI. ročník

14.30 – 15.30 Dolnobenešovská galánečka
15.45 – 16.15 Zespół Regionalny "Echo" z Hecznarowic
16.15 – 17.15 MěOM Dolní Benešov
17.30 – 18.00 Zespół Regionalny "Dankowianie" z Dankowic
18.15– 19.15 BosoBos
19.45 – 21.00 NADĚJE
21.30 – 22.30 PANGEA – The Beatles Revival Band
23.00 – 01.30 ŠAJTAR

Doprovodný program:
Skákací hrady, atrakce a soutěže pro děti,
degustace regionální polské kuchyně
Široká nabídka piv a bohaté občerstvení
Těšíme se na vás v zámeckém parku. Vstup zdarma !

Pivaři všech značek , spojte se!
20
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Informace z fotbalového klubu
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově,
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu
v Dolním Benešově, nejen my všichni, ale
taky fotbalisté našeho klubu FC Dolní Benešov, z.s. prožívají mimořádné tropické
léto! Od červnového ukončení loňského
fotbalového ročníku 2017/2018 začala letní
přestávka, ale ta jak všichni fotbaloví příznivci ví je krátká, má doslova jepičí život!
Plnými doušky jsme si vychtnávali úspěchy
loňského ročníku a ani jsme se nenadáli
a už začala příprava na ten nový 2018/2019
ve kterém se naše mužstvo vrací po 10létech
do Moravskoslezské fotbalové ligy!

Ale vraťme se ještě s několika informacemi k tomu úspěšnému ročníku
divize.
Úspěšná sestava: Hampel – Romaněnko,
Rychnovský, Moravec, Haas – Hartmann,
Pecuch, Gebauer, Strakoš – Býma, Labuda
(v kádru dále byli Adamík, Foitzik, Košárek, Kozel, Mlýnek, Moc, Oberherr, Rubý,
Daniel Skroch, Těžký)
Střelci: 18 – Labuda 9 – Býma 5 – Adamík
4 – Rubý 3 – Rychnovský, Strakoš
2 – Gebauer, Haas, Hartmann, Pecuch
1 – Foitzik, Košárek, Moravec, Oberherr,
Romaněnko
Odehrané minuty a zápasy: 2700/30 Moravec, 2656/29 Gebauer 2493/28 Haas
2430/27 Hampel 2378/26 Labuda 2348/28
Rychnovský 2348/27 Pecuch 2293/27 Romaněnko 1990/27 Hartmann 1326/15 Býma
1237/15 Rubý 1195/17 Foitzik 1100/19 Adamík 734/13 Košárek 342/9 Oberherr 297/79
Těžký 248/11 Daniel Skroch 192/13 Mlýnek
33/5 Moc
Žluté karty: 8 – Gebauer 5 – Adamík, Haas,
Romaněnko 4 – Hartmann, Labuda, Moravec, Rubý, Rychnovský 3 – Býma, Košárek
2 – Hampel 1 – Kozel, Oberherr, Pecuch,
Daniel Skroch, Strakoš, Těžký
Červené karty: 1 – Gebauer, Haas
Čisté konto brankářů: 10 – Hampel!!!
Realizační tým: Trenér – Marcel Melecký
Asistent – Tomáš Horsinka Vedoucí mužstva – Jan Kozlovský
Definitivní tečkou za úspěšným, divizním
ročníkem bylo vyhlášení vítěze DIVIZE „E“
na losovacím aktivu klubů Moravy vOlomouci. Tam zástupci našeho klubu FC Dolní Benešov, z.s. převzali pohár pro vítěze.
Blahopřejeme!
Nový fotbalový ročník 2018/2019 však začal
u nás v Dolním Benešově netradiční, ale
velmi zajímavou, prázdninovou akcí! Ano,
tušíte správně!
Ve dnech 23. až 28. 7. 2018 a následně

Fotbal v Dolním Benešově
začíná novou etapu!

Předseda ŘK Moravy Pavel Nezval předává „Pohár vítězů“
Pohár pro vítěze Divize „E“ je náš
Předseda Machovský a sekretář Adamík září spokojeností

ných účastníků se akce vydařila na podtrženou jedničku! Bylo to tady super, šatny, jídlo
a trenéři – z Baníku Ostrava, SFC Opava
a FC Hlučín. A ještě slova koordinátora
celé akce Jřího Lébla: „Velmi rád bych poděkoval FC Dolní Benešov a městu Dolní
Benešov, že jsme mohli využít tento nádherný nový areál! Už teď jsme předběžně
domluveni, že něco podobného proběhne
i příští rok!“

Není nutno, není nutno, aby bylo přímo
veselo…

FK Šumperk - FC DB 4:2
Příprava na Moravskoslezskou ligu pokračovala druhým utkáním. Od úvodního
hvizdu bylo evidentní, že se mužstvo posunulo ve své kvalitě o stupínek výše! Už
ve 4. minutě se po akci Gebauera a Rubého
proháčkoval Pecuch svým nenapodobitelným slalomem obranou domácích a brankář Kreisel byl bez šance – 0:1! V 7. minutě
se do šance dostali Labuda se Strakošem,
brankář domácích vyrazil střelu na rohový
kop a po jeho rozehrání se střela Strakoše
otřela o levou tyč… Domácí poprvé ohrozili branku hostů v 19. minutě. Rozsíval
rozehrál přímý kop na neobsazeného Niemrichtera a jeho hlavička skončila v síti
bezmocného Chvěji – 1:1. Hosté odpověděli
krásnou akcí ve 26. minutě. Gebauerovu
dělovku vyrazil Kreisel na rohový kop
a po jeho rozehrání Rubým poslal Labuda
svou hlavičkou hosty do vedení – 1:2. Branka domácích zůstala bez pohromy už o minutu později, střela Adamíka se odrazila
od pravé tyče už překonaného Kreisela! Bez
gólového efektu zůstala i krásná akce Pecucha ve 30. minutě, Adamíkova střela šla
z dobré pozice těsně nad břevno. Vyrovnání

FC DB – SK Uničov 1:3

FK Bílovec - FC DB 6:2

V Bílovci to byla lekce – máme co zlepšovat

Sestava FC Dolní Benešov: Muczka, Romaněnko, Strakoš, Haas, Moravec, Řezníček,
Blahuta, Rubý, Býma, Radek, Labuda – 2.
poločas střídali Kubica, Moc, Hartmann,
Adamík, Večerek, Skroch Daniel, Mlýnek
Utkání rozhodoval: Kret, Broskevič, Karkoška

odmítnul ve 33. minutě skvělým zákrokem
brankář Chvěja po dělovce Niemrichtera.
Poločas skončil nakonec 2:2, chybu obrany
hostů potrestal Bernard střelou do prázdné
branky – 2:2. Přestože hosté ve 2. poločase
svůj výkon už nezopakovali, měli až do závěrečné čtvrthodiny dostatek příležitostí
k vítězství. Jejich naděje držel především
brankář Muczka, který skvělými zákroky
v 53. a 56. minutě připravil o gólovou radost
Podhorného a Maxe!!! Do vedení mohli jít
na druhé straně hosté v 62. minutě, po akci
Strakoše však Rubý trefil ve stoprocentní
šanci jenom brankáře Kreisla. Z gólu se
neradoval ani Moc, který v 70. minutě postupoval sám na domácího gólmana, ale
v koncovce bohužel selhal… V 72. minutě
se mezi tyče trefil Šinogl – 3:2 a v 77. minutě
vymetl levou šibenici z přímého kopu Řezníček – 4:2. V závěrečných minutách pak
v 83. minutě doslova zazdil další tutovku
Strakoš, a tak se už výsledek nezměnil. Ani
ve druhém přípravném zápase se tak Dolnobenešovští z vítězství neradovali, v této
fázi přípravy jsou v nejlepší formě oba jejich
brankáři a pro realizační tým je největším
úkolem v dalším přípravném období vyladit
koncovku tak, aby takové více než stoprocentní, vypracované šance dokázali střelci
přetavit v góly a zase se radovat z pocitu
vítězství!
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Strakoš, Haas, Moravec, Řezníček, Blahuta,
Rubý, Adamík, Gebauer, Pecuch, Labuda –
2. poločas střídali Muczka, Skroch, Moc,
Večerek
Utkání rozhodoval: Šrejma, Hetmánek,
Kubíček

Start Moravskoslezské fotbalové ligy
se blíží!

Fotbalový kemp právě začíná
V kempu jsou i naši mladí z FC Dolní Benešov
Fotbal máme rádi, trenéři nám dobře radí!
Když jsme na hřišti vydali všechny síly, tady jsme je doplnili!

ve dnech 30. 7. až 4. 8. 2018 proběhly za mi- Příprava na Moravskoslezskou
mořádného zájmu účastníků dva turnusy.
ligu začala výbuchem!
A jaké byly na tuto akci ohlasy si přečtěte
na těchto řádcích. V nově zrekonstruova- Fotbalisté FC Dolní Benešov „zodponém areálu FC Dolní Benešov se uskuteč- vědně oslavili“ postup do MSFL a v útenily dva turnusy příměstského fotbalového rý 10. 7. 2018 se sešli k zahájení přípravy
kempu „HREJ S RADOSTÍ“. Na trávníku se na nový ročník 2018/2019. V sobotu pak
sešlo 40 dětí ve věku 6-11 let, které se snažily sehráli první přípravné utkání v Bílovci.
osvojit si základní individuální fotbalové No a jak to ve fotbale bývá po oslavném
dovednosti a zapojily se také do spousty „výbuchu“ se dnes konal taky „výbuch“, ale
skupinových her. Jednotlivá cvičení byla tentokrát varující! Posuďte sami…
zaměřena na ovládání míče, první dotek
s balónem, zpracování, hra jeden na jednoho, střelba, prostě jsme chtěli, aby si to děti První přípravné utkání na Moravskoslezužily a taky se pobavily. Podle slov samot- skou ligu odehrálo naše mužstvo proti
22

Bílovci na hřišti v Pustějově. Domácí se
favorizovaných hostů nezalekli a první
půlhodina patřila jim. Ve 12. minutě poslal svou navštívenku brankáři Muczkovi
domácí kanonýr Střelec, ale z gólu se neradoval. V 15. minutě však Střelec zakončil
domácí brejk a otevřel brankový účet – 1:0.
Blízko vyrovnání jsme byli v 18. minutě,
Rubý našel z přímého kopu dobře postaveného Býmu, ale ten se mezi tyče netrefil.
Gólem neskončila ani akce Strakoš – Býma –
Radek, domácí gólman Niks byl na místě.
Poradil si i s prudkou střelou Radka ve 24.
minutě. Vyrovnávacím gólem neskončily
ani střela Blahuty ve 25. minutě a Radka
ve 28. minutě. Naopak, ve 33. minutě využil
zaváhání naší obrany znovu Střelec a gólem
do prázdné branky zvýšil vedení domácích
na – 2:0. Do konce poločasu jsme však stačili nepříznivé skóre srovnat. Ve 36. minutě
překvapil domácího gólmana Rubý, který
přímo z rohového kopu snížil stav zápasu
na – 2:1. Ve 39. minutě pak poslal Býma
nádhernou kolmicí do šance Řezníčka a ten
takovou nabídku neodmítnul – 2:2. Do 2.
poločasu nastoupili v našem družstvu další
hráči. V 54. minutě kopali domácí přímý
kop, hlavičku Bednáře však skvělým zákrokem lapil gólman Kubica do svých rukavic.
V 58. minutě však domácí znovu vedli, centr
Pavlíka zakončil Dluhoš neomylně – 3:2.
Vyrovnání viselo na vlásku v 61. minutě,
akci Adamíka s Mocem zakončil hlavičkou
Radek, ale branku minul. V 66. minutě naopak domácí Střelec zakončil útočnou akci
svým třetím gólem do prázdné branky –
4:2. Na zvrat jsme už nedokázali svou hrou
odpovědět. Naopak domácí využili další
naše nepřesnosti a v závěrečné čtvrthodině
náš „výbuch“ ještě gólově zvýraznili. V 72.
minutě zvýšil Melecký na 5:2 a konečnou
podobu výsledku dal Socha v 77. minutě –
6:2! Premiéra nového ročníku 2018/2019
se nevydařila…

Nová brankářská dvojice – Filip Chvěja, David Muczka
Naše hra se začíná viditelně lepšit – jedeme dál!
Realizační tým – Kozlovský, Melecký, Baránek
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Mimořádný fotbalový test před začátkem
Moravskoslezské ligy se odehrál na stadionu FC v Dolním Benešově. Prokazatelně
stálice této soutěže a jedno z nejúspěšnějších mužstev historie MSFL, fotbalisté SK
Uničov, prověřili letošního nováčka na jeho
trávníku. A byl to náročný a velmi poučný
souboj pro oba celky. Ještě po rozcvičce
musel trenér Melecký řešit změny v sestavě
pro zranění hráčů! Od úvodního hvizdu se
bylo na co dívat. Ve 12. minutě se domácí Adamík s Labudou dostali do výtečné,
gólové příležitosti, ale skóre se neměnilo.
V 16. minutě poslal Moravec na zteč kolmým pasem Skrocha, ten našel nabíhajícího
Adamíka a jeho dělovku udržel na své hrudi
gólman Spurný. Po jeho dlouhém výkopu se
v 17. minutě uvolnil na pravé straně Seibert
a jeho střílený centr tečoval na přední tyči
pohotově Jeřábek – 0:1. Odpověď domácích
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přišla jako blesk. V 19. minutě rozehráli
akci Pecuch s Řezníčkem, ten našel kopačky
Skrocha a po jeho přihrávce potvrdil kanonýr Labuda svou pověst – 1:1! Akce střídala
akci, diváci se nenudili. Ve 36.minutě poslal Krč dlouhým pasem přes šířku celého
hřiště do šance Jeřábka a ten nedal Kubnému v brance žádnou šanci -1:2. Po změně
stran byli domácí blízko vyrovnávacímu
gólu v 61. minutě, Jančík našel dobře postaveného Labudu, jeho střela zasvištěla těsně
nad břevnem. V 62. a 63. minutě se zaskvěl
svými zákroky brankář Chvěja po střelách
Krče a Bači! V 71. minutě připravil o gólovou radost brankář Spurný Pecucha, kterému sebral balón přímo z kopačky! Diváci
i hráči se pobavili v 73. minutě, když se
na trávníku spustilo umělé zavlažování!
Domácí se neradovali z vyrovnávacího gólu
ani v 78. minutě po nádherné střele Pecucha a brankář hostů si poradil i se střelou
Adamíka v 80. minutě. Konečnou podobu
výsledku pak dal v 85. minutě hostující
Bačo, který využil chybnou rozehrávku domácích na půlící čáře a své sólo neomylně
zakončil – 1:3. Favorit vyhrál, ale domácí se
přesvědčili, že se dá hrát i s těmi nejlepšími
celky MSFL. Pokud se vyvarují zbytečných
chyb, za které platí inkasovaným góly, tak
nemusí hrát v novém ročníku MSFL v žádném případě roli „vystrašeného nováčka“!
Uvidíme, start nového ročníku 2018/2019
už klepe na dveře!
Sestava FC Dolní Benešov: Kubný, Řezníček, Haas, Moravec, Býma, Rubý, Adamík,
Gebauer, Pecuch, Labuda, Skroch – 2. poločas střídali Chvěja, Jančík, Blahuta, Večerek
Sestava SK Uničov: Spurný, Seibert, Vejvoda, Baxa, Mučka, Jeřábek, Binar, Svoboda,
Vichta, Bača, Krč
Utkání rozhodoval: Dudek, Kotala, Šafrán

Z Uherského Brodu neodjedeme bez
bodu!

FC DB – SC Pustá Polom 2:0
Na Sportovní slavnosti ve Strahovicích
odehráli fotbalisté FC Dolní Benešov generálku před zahájením Moravskoslezské
fotbalové ligy. Soupeřem jim byli pod vedením trenéra Součka fotbalisté Pusté Polomi.
Oba celky jsou v závěrečné přípravě, a tak
se na trávníku objevili hráči, kteří bojují
o dres a místo v kádru. Dolnobenešovské
přivedl na trávník nový kapitán Massaniec a v sestavě byl i jeho kolega z Hlučína
Jančík! Právě ten se dostal už ve 2. minutě
do super gólové šance, ale v koncovce trefil jenom tělo padajícího gólmana Minaříka. Do střelecké listiny se tak jako první
zapsal ve 26. minutě Řezníček. Po faulu
na Rubého se z přímého kopu trefil parád-
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jim povede v sobotní premiéře Moravskoslezské ligy v Uherském Brodě!
Sestava FC Dolní Benešov: Muczka, Řezníček, Massianec, Haas, Moravec, Býma,
Rubý, Adamík, Gebauer, Pecuch, Jančík –
2. poločas střídali Chvěja, Blahuta, Moc,
Skroch, Kačmář, Večerek
Utkání rozhodoval: Dedek, Moravec, Žídek
Do Moravskoslezské fotbalové ligy vstupuje
FC Dolní Benešov s tímto kádrem.

FC Dolní Benešov, z.s.
Soupis hráčů „A“ mužstva FC Dolní Benešov, z.s. ročník 2018/2019 podzim
Brankáři - Chvěja Filip, Muczka David
Obránci - Haas Ondřej, Moravec Tomáš,
Novák Jiří, Romaněnko Jan, Řezníček Jakub, Strakoš Marek
Záložníci - Adamík Ondřej, Býma Jakub,
Hartmann Martin, Rubý Patrik, Skroch
Daniel
Útočníci - Gebauer Tomáš, Karčmář Adam,
Labuda Filip, Pecuch Martin, Večerek Michal

Realizační tým:

Patrik Rubý se nám vrátil!
Tak jsme zakončili přípravu přece jen vítězstvím
Brankář David Hampel je už jenom naším divákem
Takovou lavičku jako my, nemá nikdo!

ně do pravé šibenice – 1:0. Vyrovnání měl
na svých kopačkách Schwalbe ve 41. minutě,
ve vyložené pozici přehodil svého bývalého spoluhráče v brance Muczku, ale i jeho
branku. Ve 45. minutě poslal Massianec
nádherným pasem přes celou šířku hřiště
na zteč Rezníčka, ten z první prodloužil
na Jančíka a bylo to – 2:0! Ani ve 2. poločase
nebyla o gólové šance nouze. V 70. minutě
předvedli nádhernou akci Adamík – Hass
a Gebauer, jeho dělovka zasvištěla těsné
nad břevnem. V 74. minutě pálil ostrými
Frank, Chvěja ho však skvělým zákrokem
o gólovou radost připravil. Svou super šanci
nepřetavil v další gól ani Rubý v 79. minutě.
Brankář Chvěja byl na místě i v 83. minutě
po pumelici Velčovského. Své gólové příležitosti nevyužili v 85. a 90. minutě ani
Moc a Večerek, brankář Charvát si s těmito
střelami poradil. V generálce tak Dolnobenešovští slavili vítězství a uvidíme, jak se
24

Melecký Marcel - Trenér Baránek Jan –
Asistent trenéra Kozlovský Jan - Vedoucí
mužstva Janoš Jan - Masér Beinhauerová
Zdenka -Fyzioterapeut
Odešli: Hampel David – 1.BFK Frýdlant
nad Ostravicí, Kozel Jan – FK Bohuslavice,
Foitzik Lukáš – zraněn, Košárek Jakub – TJ
Sokol Velké Heraltice, Krivčík Adam – FC
Hlučín, Moc Bohuslav – Moravan Oldřišov, Mlýnek Daniel – TJ Sokol Kozmice,
Pospěch Daniel – TJ Slavia Malé Hoštice,
Rychnovský David – FC Hlučín, Skroch
David – FC Bohuslavice, Šefčík Jiří – FK
Bolatice
Přišli: Chvěja Filip – ODRA Petřkovice,
Muczka David – SC Pustá Polom, Blahuta Matyáš – FC Baník Ostrava, Karčmář
Adam – FC Baník Ostrava, Novák Jiří –
FC Baník Ostrava, Rubý Patrik – ODRA
Petřkovice, Řezníček Jakub – FK Jeseník,
Večerek Michal – SFC Opava
V realizačním týmu došlo ke změně, činnost ukončil asistent trenéra Horsinka
Tomáš. Na jeho místo se vrátil po létech
náš odchovanec Baránek Jan‑junior! Klub
pokračuje ve své dlouhodobé filozofii
a v nastoupené cestě, dávat dál příležitost
mladým hráčům pro jejich další fotbalový
růst v kvalitní soutěži a umožnit nejlepším
přechod do vyšších soutěží. Ne nereálným
cílem je i v Moravskoslezské fotbalové lize
hrát důstojnou roli!
Předsedou klubu je Petr Machovský
Sekretářem: Jan Adamík

Dolnobenešovští sahali v premiéře
MSFL po bodu!

ČSK Uherský Brod–FC DB 2:1

ká muška… Domácí se tak po závěrečném
hvizdu radovali z plného bodového zisku,
naopak hosté se ve své premiéře nedočkali
ani bodu!
Sestava ČSK Uherský Brod: Dostál, David
R., Vrága, David M., Nevařil, Blanař (66.
Michalec), Hradil (71. Pochylý), Malenovský, Mančík (78. Kovář), Hruboš, Chwaszcz
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Strakoš,
Novák, Haas, Moravec, Rubý, Adamík (80.
Řezníček), Gebauer, Pecuch, Býma, Labuda

Utkání začalo vzpomínkovou „minutou
ticha“ na památku zesnulého delegáta
fotbalového svazu Petra Urbana… Velmi sympatickým dojmem se prezentovali
Dolnobenešovští v premiéře nového ročníku MSFL na hřišti v Uherském Brodu.
Poprvé představili v sestavě stopera Nováka. Utkání se dá charakterizovat jako
zápas dvou rozdílných poločasů. Ten první
patřil domácím, ten druhý překvapivě hostům. Posuďte sami! První střelu na branku
vyslal hostující Rubý už v 5. minutě, mezi
tyče se nevešla. V 8. minutě stála u hostů
paní štěstěna střela Chwaszcze podél celé
opuštěné branky cíl minula. Na útočný tlak
domácích odpovídali hosté rychlými brejky.
Těm však scházelo gólové zakončení, v 11.
minutě po střele Adamíka, ve 12. a 15. minutě pak Býmu i Pecucha vychytal gólman
Dostál. Ve 21. minutě se po zákroku Haase kopala penalta, domácí kapitán David
Marek však výtečného Chvěju nepropálil! První gól viděli diváci ve 27. minutě,
dělovku Hradila Chvěja vyrazil, ale proti
dorážce Chwascze už byl bezmocný – 1:0.
Brankář hostů pak skvělým zákrokem
připravil o gólovou radost ve 31. minutě
Blanaře. Blízko vyrovnání byli hosté ve 33.
minutě, po akci Rubého s Adamíkem však
Labudovu hlavičku kryl Dostál. Ve 36. minutě reklamovali hosté faul na Gebauera,
hra však pokračovala a Blanař nabídnutou
šancí nepohrdnul – 2:0. Do konce poločasu diváci ještě tleskali střelám Labudy
ve 41. minutě a Rubého o minutu později.
Gólem neskončil ani bleskový brejk domácího Blanaře ve 43. minutě. Po přestávce
měli domácí tři možnosti ke zvýšení svého
náskoku. Nevyužili ani jednu – ve 49. minutě po střele Malenovského, v 52. minutě
po jedovce Mančíka a v 56. po táhlé střele Moravskoslezská liga začíná v Uherském Brodu
Blanaře. No a jak to ve fotbale bývá? V 58. Penaltový specialista – Filip Chvěja
minutě prošel obranou domácích Pecuch, Doplníme „šťávu“ a jedeme dál
Dostál stačil jeho střelu vyrazit, ale Ada- Škoda, ani z toho jsme nedokázali vyrovnat…
mík vrátil hosty do zápasu – 2:1. Po tomto Utkání rozhodoval: Křepský, Dorušák, Slogólu se obraz hry výrazně změnil. Hosté váček – delegát Kordula – 261 diváků
evidentně ožili a domácí odolávali jejich Žluté karty – hosté: 56. Rubý
tlaku s vypětím všech sil!
Trenéři po utkání – domácí Martin Onda:
Bez gólové pohromy přežili příležitosti hos- - „Představil se nám velmi kvalitní soupeř,
tů. V 60. minutě skončila pohotová střela ne nadarmo vyhráli divizi. My jsme měli
Pecucha těsně vedle pravé tyče. V 71. mi- v sestavě pět nových hráčů, tak je vidět, že
nutě zakončil akci Býmy pohotovou hlavič- nám schází ještě sehranost. Přesto jsme si
kou Labuda, ale ta zasvištěla nad břevnem! dokázali vytvořit gólové šance. Chceme
Hosté už jásali o minutu později, Labuda hrát náročný, útočný fotbal, ale v tomto tros Adamíkem rozebrali domácí obranu, ale pickém počasí se nedá tempo vydržet celý
střela posledně jmenovaného trefila jenom zápas. To bylo vidět, hosté získali po předomácího gólmana Dostála! Adamík se stávce převahu, ale své šance nevyužili,
z vyrovnávacího gólu neradoval ani v 74. a tak se z vítězství radujeme my“. Hostující
minutě po centru Haase ho zradila střelec- Marcel Melecký: „Těžko se o tom mluví.
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Viděli jste sami. Udělali jsme víc chyb než
domácí, byli jsme herně lepší, soupeř hrál
jednoduše nahoru a naše chyby dokázal
potrestat góly. My jsme si vytvořili minimálně šest gólových příležitostí, bohužel
zůstaly bez gólového efektu, a tak jedeme
domů bez bodu!

Není bod, jako bod…

FC DB – TJ Valašské
Meziříčí 2:2
Závěrečným hvizdem skončilo premiérové
utkání nováčka MSFL na domácím trávníku dělbou bodů. A jaké byly bezprostřední
pocity v táboře obou týmů? Zatímco hosté
se ze zisku bodu radovali, domácím tento první bod jaksepatří zhořknul… Proč?
Tak posuďte sami. Po úvodní čtvrthodince
vystupňovali domácí svůj útočný tlak a začaly se rodit gólové šance. V 18. minutě hlavičkoval Labuda po krásném centru těsně
nad břevno. Ve 20. minutě nádherná, táhlá
střela Rubého se mezi tyče o pověstný chlup
nevešla. Ve 25. minutě poslal do gólovky
Býma Rubého, ale jeho střelu snad očima
vytlačil brankář Michut mimo tyče své
branky… Ve 30. minutě se domácí radovali.
Po faulu na Labudu sám postižený nařízenou penaltu bezpečně proměnil ve vedoucí
gól – 1:0. Obrana hostů byla v jednom ohni.
Ve 32. minutě přežili hosté nevídaný závar
před svou brankou, dělovka Býmy skončila
rohovým kopem. Ve 34. minutě přežili hosté další pohromu, po akci Adamíka a centru
Haase olízla hlavička Labudy břevno! Ve 37.
minutě doslova sestřelil Pechuch Černého,
ale od něho se balón odrazil na rohový kop!
Jako blesk z čistého nebe udeřilo na druhé
straně. Hosté kopali ve 41. minutě svůj první rohový kop, Vrána našel na zadní tyči
nepokrytého Výmolu a jeho hlavička znamenala vyrovnání – 1:1!!! Po změně stran
domácí fotbalisté na svůj výkon z prvního
dějství nenavázali. Ani jedna strana si gólové šance nevypracovala. Vzruch na hřišti
tak přinesla až 61. minuta, když se po 2.
žluté kartě šel sprchovat hostující Matyáš. Domácí mohli svou přesilovku využít
v 70. minutě, biliárová akce Pecuch – Strakoš – Adamík skončila střelou Labudy,
ale ta znovu minula cíl. V 71. minutě se
domácí vedoucího gólu konečně dočkali.
Po faulu Michálka na Rubého, který musel
po zranění střídat a zápas nedohrál, zahrávali domácí pokutový kop. Labuda se
ani podruhé nemýlil a domácí vedli – 2:1.
Neuvěřitelné se však stalo skutkem. V 80.
minutě zahrávali hosté svůj druhý rohový
kop a věřte nebo ne – po hlavičce Černého bylo vyrovnáno – 2:2!!! V závěrečných
minutách už diváci gól neviděli, mezi tyče
se nevešla ani utěšená střela Adamíka v 88.
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využít dvě standardky, a to může být naše
silná zbraň!“

Do 2. kola MOL Cupu postupuje FC Dolní Benešov!

Slavoj Olympia Bruntál –
FC DB 0:1

Tady jsme doma!
Fanouškům děkujeme za podporu!
V divizi dal Filip 18 gólů, kolik dá v MSFL?

minutě a Hasse v 90. minutě. Domácí se tak
z vítězství neradovali, bod svému soupeři
doslova darovali!
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Strakoš
(84. Romaněnko), Novák, Haas, Moravec,
Rubý (72. Karčmář), Adamík, Gebauer, Pecuch (66. Řezníček), Býma, Labuda, Skroch
Daniel, Muczka
Sestava TJ Valašské Meziříčí: Michut, Michálek, Černý, Matyáš, Koleček, Pospíšil,
Žilinský (77. Gajdušek), Pěnička, Bartozel,
Vrána (78. Pop), Výmola (63. Furmánek)
Utkání rozhodoval: Vejtasa, Mayer, Kotala –
delegát Vontroba – 181 diváků
Žluté karty – domácí: 81. Novák hosté: 26.
a 60. Matyáš, 70. Michálek, 83. Bartozel
Červené karty – hosté: 60. Matyáš
Trenéři po utkání – domácí Marcel Melecký: - „Bohužel už podruhé jsme byli potrestáni za naši mizernou produktivitu při
proměňování šancí. Místo abychom po poločase vedli čtyři nula, tak navíc podceníme dvě standardky hostů a ti si za to, že se
dvakrát dostali vlastně před naši branku
odvezou dokonce bod!“. Hostující Ondřej
Gazdoš: „V našem výkonu máme ještě pořád co zlepšovat. Myslím si, že naši hráči
jsou někdy moc ustrašeni, ale proti minulému zápasu jsme se snažili více rozehrávat.
Co mě těší je to, že jsme nedostali góly ze
hry, ale jenom z penalt, ta jedna byla přísná,
ale byla. Pozitivní je, že to kluci nezabalili
a paradoxně hráli lépe v oslabení až v deseti
hráčích, kdy jsme všechny síly vrhli do útoku. Potěšen jsem i z toho, že jsme dokázali

Pohár MOL Cup pokračoval po odehraném
předkole svým 1. kolem. V něm došlo k zajímavému utkání dvou nováčků – divizního Slavoje a „ligového“ FC DB. Utkání si
nenechalo ujít 470 diváků! A bylo více než
zajímavé a dramatické až do posledního
hvizdu rozhodčího! Už v 7. minutě rozehráli hosté bleskový brejk, Adamík poslal
do „tutovky“ kanonýra Labudu, ale ten měl
špatně seřízena mířidla a cíl minul… Domácí odpověděli v 10. minutě, nádherná
střela Lukáše Kundrátka jen zasvištěla nad
břevnem. V 16. minutě mohli jít domácí
do vedení, Kučera „nabil“ Kyselému, ale
ten mířil panu bohu do oken! Gólem neskončila v 18. minutě ani akce Karčmáře,
po jeho kolmici přehodil Adamík vybíhajícího gólmana Studeného, ale i jeho opuštěnou branku! Domácí už jásali ve 21. minutě po rozehraném rohu Urbana se mezi
tyče nevešla nádherná hlavička Kyselého!!!
Branka hostů zůstala bez pohromy i ve 30.
minutě, střelu Kyselého zablokoval tělem
padající Haas. Své sólo nepřetavil v gól ani
Labuda ve 33. minutě, střela podél vybíhajícího brankáře Studeného lízla levou tyč.
Diváci se nenudili ani po přestávce. V 53.
minutě kryl brankář Muczka tvrdou střelu
Kučery. V 57. minutě zachránila domácí
branku pravá tyč po dělovce Nováka! V 67.
minutě se zaskvěl parádním zákrokem
Muczka po střele Kučery. Muczka doslova
čaroval i v 69. minutě po střelách Kyselého a Urbana. Z vedoucího gólu se radovali
hosté. V 71. minutě vyhrál Haas hlavičkový
souboj na půlící čáře, na balón si nabíhal
Rubý a jeho neomylná levačka vymetla pravou šibenici bezmocného gólmana Studeného – 0:1! Benešovští mohli pojistit své vedení v 75. minutě po akci Karčmáře skončil
„volej“ Labudy na hrudi gólmana Studeného.
Od 81. minuty hráli domácí „přesilovku“,
po 2. žluté kartě se šel sprchovat Gebauer.
Domácí se však toužebného vyrovnávacího
gólu nedočkali a za to mohou hosté děkovat svému brankáři Muczkovi, který svými
skvělými zákroky připravil o gólovou radost v 88. minutě Hrabovského a v 91. minutě Lukáše Kundrátka! V MOL Cupu tak
dále pokračují fotbalisté FC Dolní Benešov!
Sestava Slavoj Olympia Bruntál : Studený,
Kundrátek P., Dohnálek, Hrabovský, Kundrátek L., Orság (72. Nosál), Češek (79. Cabal), Kyselý, Kučera, Urban, Lavrovič
Sestava FC Dolní Benešov: Muczka, Roma26
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něnko, Novák, Moravec, Haas, Řezníček
(40. Rubý), Gebauer, Skroch Daniel (46.
Pecuch), Adamík (68. Strakoš), Labuda,
Karčmář – Býma, Chvěja
Utkání rozhodovali: Mankovecký, Kotala,
Broskevič – delegát Mužík – 470 diváků
Žluté karty – domácí: 79. Dohnálek hosté:
36. Řezníček, 78. a 81. Gebauer Červené
karty – hosté: 81. Gebauer
Trenéři po utkání – domácí Antonín Mura:
- „Viděli jsme zajímavý zápas. Hosté byli šikovnější v kombinaci, my jsme si však taky
dokázali vytvořit minimálně čtyři vyložené
gólovky, bohužel pokud nedokážeme proměnit v gól ani jednu, tak prostě nemůžeme
vyhrát“! Hostující Marcel Melecký: „Opět
v Bruntále vyhrocené utkání i když jsme
byli na to připraveni. K tomu však vůbec
nemuselo dojít, pokud bychom už v poločase dokázali dát z našich tutovek góly. Co
mě však mrzí je zbytečná červená karta,
Gebauer nám bude minimálně v jednom
zápase chybět. V zápase se ukázalo, že „dozadu“ to začíná být dobré, ale v útočné fázi
máme ještě mnoho co zlepšovat!“

V Bruntále hrajeme o postup v MOL Cupu
Postupujeme dál – čeká na nás Spartak Jihlava!!!

V Praze bylo dne 17. 8. 2018 rozlosováno
2. kolo MOL Cupu. Los přisoudil našemu
mužstvu zdatného soupeře, loni ještě ligového a v současnosti vedoucí celek Národní
fotbalové ligy – mužstvo Spartaku Jihlava.
Utkání se u nás v Dolním Benešově uskuteční ve středu dne 29. srpna 2018! Už teď
zveme všechny příznivce fotbalu, přijďte
povzbudit naše mužstvo!!!

Skvělý závěr „anglického týdne“!

SK Spartak Hulín – FC DB 0:3
Náročný „anglický týden“ zakončil nováček MSFL parádně! Po domácí „ligové“
remíze přišel postup do 2. kola „Poháru
MOL Cup“ a třešničkou na dortu je dnešní,
první vítězství v novém, ligovém ročníku,

a dokonce na hřišti soupeře! Jak k tomu došlo? Po úvodní čtvrthodině se začaly rodit
gólové šance. Ve 14. minutě skončil brejk
Labudy v náruči brankáře Ungera. Po jeho
dlouhém výkopu posadil dlouhý centr Sedláček na hlavu Šroma, ale jeho hlavička se
ve vyložené pozici mezi tyče nevešla! Bleskový útok zakončil Pecuch v 16. minutě
tvrdou střelou, brankář Unger stačil vyrazit
balón před sebe, ale Labuda jeho branku
přestřelil. Ve 20. minutě se hosté poprvé radovali. Ve skrumáži před domácí svatyní se
po střelách Labudy a Pecucha dostal balón
na kopačky Adamíka a na ukazateli svítil
stav – 0:1! Ve 22. minutě byli hosté blízko
druhému gólu, Pecuch našel nabíhajícího
Labudu, ale jeho pohotová střela minula
cíl. Ve 24. minutě kopali domácí z hranice
„velkého vápna“ přímý kop, Josl však branku
neuvěřitelně přestřelil…… Ve 28. minutě
si Býma udělal z domácích obránců „slalomové tyčky“, jeho střelu však Unger vyrazil
na rohový kop. Rohem skončila i dělovka
Pecucha ve 30. minutě po teči bránícího
Zlámala. Zlámal se stal smutným hrdinou
ve 40. minutě. Na půlící čáře prohrál souboj s Labudou, ten se řítil sám na branku
domácích, Zlámal ho stáhnul k zemi a šel
se předčasně sprchovat!!! Nástup do 2. poločasu vyšel hostům skvěle. Ve 48. minutě se
vybíhající brankář Unger jenom díval, jak
se balón z kopačky Labudy otřel o pravou
tyč! V 52. minutě pojistili hosté své vedení.
Přímý kop zahrál Rubý famózní střelou
přes zeď, Unger se nestačil ani ohlédnout
a lovil podruhé ve své síti – 0:2! Z tohoto
úderu se domácí zvedali těžce. V 62. minutě
skončila střela Rubého těsně vedle pravé
tyče. V 65. minutě nepřetavil Labuda v další
gól ukázkovou přihrávku Strakoše. Domácí
se mohli vrátit do hry v 71. minutě, střela
Josla po rozehraném rohovém kopu však
šla nad branku. V 74. minutě pak gólman
hostů Chvěja připravil o gólovou radost
fantastickým zákrokem Šroma. Toužebným gólem neskončila ani další gólovka,
po rohovém kopu Josla přestřelil branku
Šrom. Od gólové pohromy zachránil Kostka domácí branku, když udržel vší silou
pronikajícího Labudu. Definitivní podobu
výsledku dali hosté v 84. minutě. Pecuch se
jako úhoř protáhnul mezi domácími obránci a Unger byl bez sebemenší šance – 0:3!!!
Domácí si vypili kalich hořkosti do dna,
hosté se naopak poprvé v tomto ročníku
radovali z vítězství.
Sestava SK Spartak Hulín: Unger, Škubník
(66. Rožek), Zlámal, Josl, Oulehla, Sedláček,
Koláčný, Bahounek (58. Tureček), Vyskočil,
Ondřejka (46. Kostka), Šrom
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Strakoš,
Novák, Moravec, Haas, Karčmář, Rubý, Pe-

Radujeme se z druhého gólu
Střelci -Martin Pecuch, Patrik Rubý a Jan Romaněnko

cuch, Adamík (85. Skroch Daniel), Labuda
(81. Řezníček), Býma (69. Romaněnko), Muczka
Utkání rozhodovali: Mikeska, Černoevič,
Kotala– delegát Sedláček – 92 diváků
Žluté karty – domácí: 55. Vyskočil, 88. Josl
hosté: 44. Býma Červené karty – domácí:
40. Zlámal
Trenéři po utkání – domácí Jindřich Lehkoživ: „V dnešním druhém domácím utkání
jsme chtěli proti nováčkovi vyhrát. Hosté
měli náročný týden, ale přesto ukázali svou
kvalitu. My neproměňujeme ani ty nejvyloženější gólové šance, v obraně jsme vyrobili
výrazné chyby a po vyloučení našeho hráče
šance na vítězství výrazně klesly. Hosté vyhráli zaslouženě“! Hostující Marcel Melecký: „Všichni se po dnešním utkání radujeme! To, co se v „Poháru“ ukázalo, výborná
obranná fáze, byla dnes doplněna konečně
i vydařenou útočnou činností. Odměnou
byly vstřelené góly, je to pro mužstvo výrazné povzbuzení, ale máme ještě mnoho
co zlepšovat“!

Fotbalové víkendy mužstev FC
Dolní Benešov podzim 2018
Pohár 31. 07 Ne 17.30 Muži FC DB „B“ - Chlebičov
1. kolo 04. 08. So 17.00 Muži ČSK Uherský Brod - FC DB
2. kolo 11. 08. So 17.00 Muži FC DB – TJ Valašské Meziříčí
11. 08. So 17.00 Muži Kozmice - FC DB „B“
12. 08. Ne 14.45 STD Kobeřice - FC DB
Pohár 15.08 St 18.00 Muži Slavoj Olympia Bruntál - FC DB
3. kolo 18. 08. So 16.30 Muži SK Spartak Hulín - FC DB
19.08 Ne 14. 45. STD FC DB – Hlučín „B“
19. 08. Ne 17.00 Muži FC DB „B“ – Štěpánkovice
4. kolo 25. 08. So 10.45 STD Světlá Hora - FC DB
25. 08. So 16.30 Muži FC DB – SK Líšeň
25. 08. So 17.00 Muži Strahovice – FC DB „B“
26. 08. Ne 09.00 STŽ FC DB – Vrbno pod Pradědem
26. 08. Ne 10.45 MLŽ FC DB - Vrbno pod Pradědem
5. kolo 01. 09. So 16.30 Muži FK Hodonín - FC DB
2.09 Ne 10.00 STŽ Bruntál – FC DB
2. 09. Ne 11.45 MTŽ Bruntál - FC DB
2. 09. Ne 14.15 STŽ FC DB – Svinov
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2. 09. Ne 16.30 Muži FC DB „B“ – Darkovičky
5. 09. St 15.30 MLŽ Město Albrechtice - FC DB
5. 09. St 17.00 STŽ Město Albrechtice - FC DB
6. kolo 08. 09. Ne 13.30 STD Darkovičky - FC DB
8. 09. Ne 16.00 Muži FC DB – FC ODRA Petřkovice
9.09 . Ne 09.00 STŽ FC DB - Odry
9. 09. Ne 10.45 MLŽ FC DB - Odry Ne
9. 09. Ne 16.00 Muži Bělá – FC DB „B“
7. kolo 16. 09. Ne 10.15 Muži FC Viktoria Otrokovice - FC DB
16. 09. Ne 09.00 STŽ Břidličná - FC DB
16. 09. Ne 10.45 MLŽ Břidličná - FC DB
16. 09. Ne 13.45 STD FC DB – Velká Polom
16. 09. Ne 16.00 Muži FC DB“B“ - Sudice
8. kolo 22. 09. So 15.30 Muži FC DB – MFK Vyškov
22. 09. So 16.00 Muži Závada - FC DB „B“
23. 09. Ne 09.00 STŽ FC DB – Hlučín „B“
23. 09. Ne 10.45 MLŽ FC DB – Hlučín „B“
23. 09. Ne 13.30 STD Vřesina – FC DB
9. kolo 29. 09. So 15.30 Muži FC Hlučín - FC DB
30. 09. Ne 09.00 STŽ Juventus Bruntál - FC DB
30. 0. 9 Ne 10.45 MLŽ Juventus Bruntál - FC DB
30. 09. Ne 13.15 STD FC DB – Polanka
30.09 . Ne 15.30 Muži FC DB „B“ – Bohuslavice
10. kolo 06. 10. So 09.00 STŽ Fulnek - FC DB
6. 10. So 10.45 MLŽ Fulnek – FC DB
7. 10. Ne 10.15 Muži SK Uničov – FC DB
7. 10. Ne 12.45 STD Háj ve Slezsku – FC DB
7. 10. Ne 15.00 Muži FC DB „B“ - Šilheřovice
11. kolo 13. 10. So 15.00 Muži FC DB – SK HS Kroměříž
13. 10. So 15.00 Muži Chuchelná - FC DB „B“
14. 10. Ne 09.00 STŽ FC DB – Slavia Opava
14. 10. Ne 10.45 MLŽ FC DB – Slavia Opava
14. 10. Ne 12.45 STD FC DB - Fulnek
12. kolo 21. 10. Ne 09.00 STŽ FC DB – Budišov nad Budišovkou
21. 10. Ne 10.45 MLŽ FC DB – Budišov nad Budišovkou
21. 10. Ne 10.15 Muži FC Velké Meziříčí – FC DB
21. 10. Ne 11.45 STD FC DB – Hradec nad Moravicí
21. 10. Ne 14.00 Muži FC DB „B“ - Hať
13. kolo 27. 10. So 14.00 Muži Bolatice - FC DB „B“
27. 10. So 14.30 Muži FC DB – SFK Vrchovina
28. 10. Ne 09.00 STŽ Velká Polom – FC DB
28. 10. Ne 10.45 MLŽ Velká Polom – FC DB
28. 10. Ne 14.00 STD Dolní Lhota – FC DB
14. kolo 03. 11. So 14.00 Muži Jiskra Rýmařov - FC DB
4. 11. Ne 11.45 STD FC DB – Rýmařov
4. 11. Ne 14.00 Muži FC DB „B“ – Darkovice
15.kolo 10. 11. So 14.00 Muži FC DB – MFK Frýdek‑Místek
Vedení fotbalového klubu při startu nového fotbalového ročníku děkuje všem svým
sponzorům a především městu Dolní Benešov za finanční i materiálovou pomoc
při zajištění činnosti klubu. Připojují se
taky hráči, trenéři a vedoucí mužstev s přesvědčením, že do tohoto našeho krásného
sportovního areálu si najdou cestu příznivci
fotbalového klubu FC Dolní Benešov v novém soutěžním ročníku 2018/2019 v daleko
větším počtu než v tom skončeném!

„ 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
Program září – říjen
Sobota 8. 9. Pivní slavnosti
Neděle 9. 9. Svatováclavský hudební festival
Čtvrtek 13. 9. Zasedání zastupitelstva města od 16.00
14. – 16. 9. Dolnobenešovská kantáta – mezinárodní
setkání pěveckých sborů
Neděle 16.9. Krajská výstava psů
Úterý 18. 9. Partička
Čtvrtek 20. 9. Členská schůze SPCCH
Sobota 22. 9. Šachový turnaj Karla Osmančíka
Neděle 23. 9. Divadelní představení 1+1=3 (ŠAMU)
Neděle 23. 9. Benefiční koncert - kostel sv. Urbana
28.  –  30. 9. Výstava zahrádkářů
Sobota 29. 9. Prohlídka objektu restaurace Neptun
Sobota 6. 10. Burza dětského, těhotenského
oblečení a hraček

Prohlídka objektu restaurace
Neptun

5.  –  6. 10. Volby do zastupitelstva města a do Senátu PČR
12. – 14. 10. Taneční půlkolony
Neděle 14. 10. Křest knihy Chudobky - Pověsti
a báchorky z Hlučínska, autor Anna Malchárková,
od 16.00 hod. v obřadní síni zámku
18. – 21. 10. Taneční půlkolony
Pátek 26. 10. Setkání seniorů MSA
Sobota 27. 10. Pochod strašidel
Sobota 27. 10. Šípková slavnost

Připravujeme:
Sobota 3. 11. koncert kapely Mandrage
Pátek 16. 11. koncert kapely Desmod
Sobota 17. 11. vystoupení Míši Růžičkové + křest
nového CD
Sobota 8. 12. Čerti z Rakouska v Česku

Vzhledem k tomu, že v současné době hledáme využití
restaurace Neptun a rádi bychom znali také váš názor, rozhodli jsme se pro vás uspořádat prohlídku všech prostor
tohoto objektu. Mnozí z vás znají pouze prostory restaurace, ostatní části objektu jste si zatím neměli možnost
prohlédnout. Prohlídka proběhne v sobotu 29. 9. 2018
od 15.00 hod do 18.00 hod. za přítomnosti zaměstnanců
města a kulturního domu. Vaše nápady budou podnětem
k dalšímu jednání a rozhodnutí o využití těchto prostor.

Sobota 15. 12. Vánoční koncert Petry Janů

Martin Štefek , starosta města

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