Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Dolnobenešovský
zpravodaj
3 / 2018 květen – červen

Vážení spoluobčané,

v uplynulém období jsme již tradičně slavili v obřadní síni
městského úřadu Den učitelů. Chceme tak poděkovat všem
pedagogům, kteří se podílejí na nelehké práci při vzděláváni
dnešní mládeže. Ve stejnou dobu jste prožili doufám radostné
a požehnané Velikonoční svátky v kruhu svých nejbližších.
A zároveň jsme se také přehoupli z období zimních kabátů
do období letních šatů.
Ve městě se událo několik významných nadregionálních akcí.
Mažoretky pravidelně v tomto období pořádají Excelent cup
a následně kvalifikaci na mistrovství republiky v mažoretkovém
sportu. V obou případech byly akce zvládnuty jak pořadatelsky
tak výsledkově. Další významnou a již pravidelnou akcí je krajský
přebor mládeže v rapid šachu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se podílejí na pořádání těchto akcí pozvedajících prestiž města
i na jeho dobré reprezentaci.
Začátek jara byl také impulsem pro ještě větší stavební
aktivitu ve městě. Jednou z akcí je oprava chodníku v Zábřehu,
která by měla přispět k větší bezpečnosti chodců i cyklistů
na frekventované silnici I/56. Před dokončením je projektová
dokumentace pro územní a stavební řízení cyklostezky Dolní
Benešov - Kozmice. V současné době hledáme vhodný dotační
titul, aby realizace celého projektu proběhla co nejdříve. Jak
jste si jistě všimli, od loňského roku dochází na našem území
postupně k výměně sloupů a elektrického vedení. Město má
na sloupech ČEZu umístěn jak místní rozhlas, tak také veřejné
osvětlení a proto jsme nuceni tuto situaci řešit. Vzhledem k tomu,
že stávající osvětlovací tělesa jsou již ve špatném stavu, využili
jsme toho, že je stejně musíme během výměny sloupů odstranit
a postupně je nahrazujeme novými LED svítidly. Tato světla
musí splňovat různé normy svítivosti v závislosti na tam, jestli
osvětlují nejenom chodník, ale také komunikaci. Jedná se sice
o vynucenou investici, ale jejím přínosem by mělo být snížení
spotřeby elektrické energie pro město.
V minulém Zpravodaji jsem vás na tomto místě informoval, že
zastupitelstvo města odsouhlasilo nákup budovy restaurace
Neptun. V těchto dnech již byla podepsána kupní smlouva

a po dlouhých letech se tak podaří zcelit areál kulturního domu
i restaurace pod jednoho majitele. To by rozhodně mělo přispět
k větší využitelnosti celého komplexu.
V měsíci červnu chystáme opět po dvou letech Sportovní den
města. Pevně věřím, že se zapojí co největší počet občanů všech
části města, ať už jako soutěžících nebo jako diváků a podpoří tak
úsilí pořadatelů o aktivní zábavu ve městě.
Dovolte mi ještě jeden postřeh týkající se facebooku. Ani já ani
ostatní zastupitelé určitě nejsme nepřístupní konstruktivní kritice.
Co se však v poslední době objevuje na stránkách FB přesahuje
meze. „Ověřené“ informace, které jsou ve skutečnosti úplně
nepravdivé, CITACE(!) výroků, které nikdy nebyly vysloveny, to
vše přesahuje všechna pravidla slušného chování. Vážím si všech
lidí, kteří dokáži vystoupit veřejně na zastupitelstvu a sdělit byť
kritickou připomínku, ale nemůžu si vážit těch, co šíří vědomé
lži a nepravdy. Bohužel je něco asi špatně ve společnosti, kde
si mnoho lidí zaměňuje pomluvy a lži za demokracii a svobodu
slova.
Máme před sebou měsíc květen, čas všech zamilovaných. A než
vyjde další Zpravodaj, budou tady prázdniny. Přeji tedy všem
žákům, aby zvládli závěr školního roku co nejlépe a mohli pak
v klidu prožít nádherné letní chvíle volna.
Martin Štefek, starosta
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Míru, 9 stromů (akáty, třešeň, vrba) na po- nici v oblasti účetnictví ze dne 22. 12. 2010
zemku města p. č. 684 kolem cesty na Výho- Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
du
a 5 stromů na pozemku města p. č. 1747/1 - Prominutí nájmů základní organizaci
Rada města schválila
u
Mlýnského
náhonu
Svazu postižených civilizačními chorobami
- Prominutí nájmu za sál kulturního
Pro
hlasovalo
5,
proti
0,
zdrželi
se
0
v
kulturním domě v průběhu roku 2018. Zadomu těmto subjektům:
placeny
budou pouze ceny energií a ostatní
Myslivecký spolek Dolní Benešov a Zábřeh Rada města vzala na vědomí
- Monitorovací zprávu za rok 2017 o pl- přímé náklady
- Myslivecký ples dne 5. 1. 2018
SDH Dolní Benešov - „Hasičský ples 2018“ nění obecných cílů „Střednědobého plánu Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Rada města neschválila
dne 9. 2. 2018
Hlučínsko
2014 – 2017“ bez připomínek
- Žádost Rybářského klubu Kamenec o fiRybářskému klubu Kamenec – Rybářský
nanční příspěvek na opravu chaty a na náPro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
ples dne 2. 2. 2018
pravu škody způsobené vydrou říční a areSRPŠ Dolní Benešov – Dětský maškarní 78. schůze rady města dne
álu Kamenec.
ples dne 4. 2. 2018
12. března 2018
Pro hlasovalo 1, proti 3, zdrželi se 1
Zaplaceny budou pouze ceny energií Rada města schválila
Žádost Linky bezpečí z.s. o finanční přía ostatní přímé náklady
- Rozpočtová opatření č. 2/2018 v předspěvek
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
loženém znění, které je nedílnou součástí
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení usnesení
- Žádost firmy Konzult Ostrava o možnost
věcného břemene a dohodu o umístění stav- Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
dlouhodobého umístění vozu s rychlým
by - pokládka nového kabelového vedení Rada města rozhodla
a navýšení kapacity mateřské školy na Osa- - Nevyhlásit v souladu s § 166 odst. 3 škol- občerstvením
dě Míru na pozemcích města p. č. 750/1, ského zákona konkurz na místa ředitelů Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
Rada města rozhodla
10 a 84, 765/1, 730/8, 722/2 a 3 a 7330/20 škol ve městě
v k. ú. Dolní Benešov
- O dodavateli výměny veřejného osvětlení
Pro hlasovali 4, proti 0, zdržel se 1
na ulici Hlučínská. Byla vybrána firma Jan
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Rada města doporučuje odboru výstavby
Ondruš
„EL‑EKO“, Píšť
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
a dopravy
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
věcného břemene a smlouvu o právu pro- Povolit pokácení 1 stromu (břízy) na povést stavbu zemní kabelové přípojky NN
zemku města p. č. 1812/1 v areálu Rybář- Rada města vzala na vědomí
k rodinnému domku na ulici Květinové
- Oznámení České školní inspekce o proského klubu Kamenec
na pozemcích města p. č. 110/4, 110/39,
vedení inspekční činnosti v příspěvkové orPro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
165/1 a 204/4 v k.ú. Zábřeh u Hlučína
ganizaci města Mateřská škola Dolní Bene79.
schůze
rady
města
dne
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
šov, Osada Míru ve dnech 6. 2. až 8. 2. 2018.
- Pronájem části pozemku p. č 682/1 v k.ú. 9. dubna 2018
25. zasedání zastupitelstva města
Rada města schválila
Dolní Benešov pro umístění reklamního
dne 22. března 2018
- Účetní závěrku příspěvkové organizace
panelu pro restauraci Štika
Zastupitelstvo města rozhodlo
města Základní škola Dolní Benešov sestaPro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- O podmínkách volební kampaně pro
- Uhrazení oprávněné provozní ztráty venou k rozvahovému dni 31. 12. 2017
podzimní volby do zastupitelstev obcí
neziskové organizace DomA – domácí Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
asistence Kobeřice při výkonu sociálních - Účetní závěrku příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města schválilo
služeb pro občany města ve 2. pololetí roku města Kulturní dům Dolní Benešov sesta- Smlouvu mezi obchodním družstvem
venou k rozvahovému dni 31. 12. 2017
2017 ve výši 2050 Kč
TEMPO a městem Dolní Benešov na koupi
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
nemovitosti – stavby občanského vybavení
Rada města rozhodla
- Účetní závěrku příspěvkové organizace č. p. 165 (restaurace Neptun) na pozemku
- O zhotoviteli nových dveří do obřadní města Mateřská škola Dolní Benešov, Osa- p. č. 497/2 v k.ú. Dolní Benešov
síně. Byla vybrána nabídka firmy HON - da Míru sestavenou k rozvahovému dni Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
31. 12. 2017
okna, dveře, s. r. o., Vlaštovičky
- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o zřízePro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
ní věcného břemene na pozemcích města
- O dodavateli výměny veřejného osvětlení - Zapsání místa poskytování vzdělávání p. č. 124/7, 1331/3 a 1339/1 v k.ú. Dolní Bena ulicích Nádražní, Petra Bezruče a Záhu- a školských služeb do rejstříku škol a škol- nešov na ulici Hájecké pro zřízení zemního
menní. Byla vybrána firma Jan Ondruš, Píšť ských zařízení, konkrétně pro Školní jí- vedení NN
delnu – výdejnu na odloučeném pracovišti Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Základní
školy Dolní Benešov v Zábřehu,
Rada města doporučuje odboru výstavby
- Rozpočtová opatření č. 3/2018 dle naOpavská 80, 747 22 Dolní Benešov
a dopravy
vrženého znění, které je nedílnou součástí
- Povolit pokácení 1 stromu (jasanu) Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
usnesení
na pozemku města p. č. 750/112 na Osadě - Dodatek č. 3 k Vnitroorganizační směr- Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

77. schůze rady města dne
21. února 2018
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Vítání občánků
Vážení rodiče, také vítání občánků do svazku města
je dlouholetým zvykem.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někte‑
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné
využívat údaje z evidence obyvatel pro jiné účely, než stanoví zákon. Z tohoto důvodu se
na Vás obracíme touto cestou.
Slavnostní vítání občánků se nyní připravuje pro děti narozené od 01. 09. 2017 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na úze‑
mí města Dolní Benešov a části Zábřeh. Přihlásit se mohou také rodiče dříve narozeného dítěte, kteří vítání v měsíci listo‑
padu 2017 nenavštívili.
Máte‑li zájem se zúčastnit se svým dítětem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se do středy dne 13. červ‑
na 2018 maminky osobně na matriku k p. Janě Spruchové (tel. 553 651 285, kl. 18) v pondělí a středu od 8.00–12.00,
13.00 – 17.00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 14.30 hodin a doložte k ověření těchto sku‑
tečností:
•
•

originál rodného listu dítěte
platný občanský průkaz

Pokud matka dítěte nemá (dítě ano) trvalý pobyt v našem městě, dostaví se na městský úřad osobně otec dítěte.
Slavnostní přivítání občánků se uskuteční v neděli 17. června 2018 v 15.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Dolní
Benešov.
matrikářka

Společenská kronika
Malé vítáme a rodičům blahopřejeme

93 let

Nikol Trunčíková, Dolní Benešov
Viktorie Ondrášková, Zábřeh
Natálie Rošíková, Zábřeh
Oliver Pavlenka, Dolní Benešov

Ludvina Stružová, Dolní Benešov

Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti
80 let

Budeme na Vás vzpomínat …
Emrich Pačka, Zábřeh

Anna Bogdalová, Zábřeh
Helmut Hlubek, Dolní Benešov

Kristiana Pavlíková, Dolní Benešov
František Halás, Zábřeh

85 let

Ema Kuchejdová, Dolní Benešov

František Hemzal, Dolní Benešov

90 let

Maxmilián Sommer, Dolní Benešov

Hermína Lakomá, Dolní Benešov
Anna Grümannová, Dolní Benešov
Josef Mrázek, 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. 6. 2018 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18
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		 „Co jste HASIČI…“
V průběhu minulého měsíce bylo městu Dolní Benešov resp. jednotce sboru dobrovolných
hasičů Dolní Benešov předáno do užívání (po odstranění výrobních závad) nové hasičské vozidlo - Dopravní automobil zn. Opel Movano. Náklady na pořízení vozidla činily
cca 1,4 mil. Kč (přibližně 50% pořizovací ceny bylo pokryto z dotací z Ministerstva vnitra
ČR a Moravskoslezského kraje, zbylá část nákladů byla hrazena z rozpočtu města Dolní
Benešov). Tímto bych chtěl poděkovat zastupitelům města za podporu při pořízení tohoto
vozidla, které jednotce dlouhodobě scházelo.
Uplynulé období (březen a duben) byl poměrně klidný co se týče zásahu u mimořádných událostí. Jednotka tentokrát zasahovala pouze u dvou mimořádných události:

Požár v Bohuslavicích
- naše jednotka zasahovala spolu s dalšími
dvěma sbory u požáru slámy na bývalém
statku v Bohuslavicích

Spolupráce s zdravotnickou záchrannou službou MSK
- jednotka byla nápomocná zdravotnické
záchranné službě Moravskoslezského kraje
s transportem pacienta do sanity
Mimo výše uvedené zásahy u mimořádných
událostí se členové naší jednotky zúčastnili
pod vedením příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
teoretické přípravy a následně praktického
výcviku záchrany osob na zamrzlém jezeře
Hlučínské štěrkovny. Dále kromě výcviku
na ledu se velitelé jednotky o týden později účastnili pravidelné odborné přípravy
velitelů JSDH obcí na stanici Hasičského
záchranného sboru MSK v Hlučíně. V průběhu června plánujeme uspořádat ve spolupráci s vedení mateřské školky v Dolním
Benešově taktické cvičení, které proběhne
v areálu MŠ. Při této příležitosti bychom
děti chtěli seznámit s prací hasičů a předvést hasičskou techniku, kterou jednotka
disponuje.

Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Benešov
V sobotu 17. března náš sbor uspořádal
společné setkání mladých hasičů SDH
Dolní Benešov a partnerského dobrovolného hasičského zboru Jasenové (Slovenská
republika). Této akce se zúčastnilo celkem
29 dětí a dospělých. Součástí setkání byla
exkurze na centrální hasičské stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě - Zábřehu a letecké
záchranné služby. Poté následoval společný
oběd na kterém si děti vzájemně předali
upomínkové předměty na toto první společné setkání. Poté program pokračoval
návštěvou technického muzea „Dolní oblast Vítkovice“ - Malý svět techniky (U6).
Dále chci připomenout, že stále je možnost
přihlásit své dítko do tohoto zájmového
kroužku každý pátek od 17:00 na hasičské
zbrojnici.

Hasičská technika

V následujících měsících náš sbor plánuje
uspořádat několik kulturně‑společenských
akcí:

Neděle 6. května slavnostní mše
svatá (sv. Florián)
U příležitosti svátku sv. Floriána (patrona
hasičů) bude sloužená slavností mše svatá
za žijící a zemřelé členy sboru dobrovolných hasičů z Dolního Benešova a Zábřehu
v kostele sv. Martina. Poté půjde průvod
k soše sv. Floriána na náměstí Svobody.

Sobota 16. června, žehnání nového
hasičského vozidla
Proběhne u hasičské zbrojnice slavnostní
žehnání nového hasičského vozidla - dopravního automobilu za účasti zastupitelů
města a našich hostu z DHZ Jasenové. Proběhne také ukázka nové hasičské techniky
pro veřejnost. Samotnému žehnání vozidla
bude předcházet mše svatá v kapli sv. Kříže
(Červená kaple) od 16:00.

Knihovna
Město získalo dotaci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva vnitra České
republiky z programu „Dotace pro jednotky SDH
obcí“ na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany“ v celkové
výši 675 000 Kč.
Z této dotace již byl pro SDH Dolní Benešov
pořízen nový dopravním automobil do 3,5 t
zn. Opel pro 8 a více osob, Toto vozidlo je nezbytné pro zajištění činnosti jak jednotky, tak
pro činnost sboru, jakožto vozidlo technického
zásahu v případech, kdy není účelné využit
vozidlo CAS Man, kterým jednotka disponuje,
např. při likvidaci nebezpečného hmyzu, ořezu
stromů nebo odstranění spadlých stromů. Dále
bude vozidlo sloužit ke zvýšení akceschopnosti jednotky při řešení mimořádných událostí,
bude využíváno pro zásahy na vodě v dalších
případech, ke kterým je jednotka předurčena.
Nasazením toho vozidla dojde k úspoře pohonných hmot a ostatních nákladů při zásazích,
na které by bylo nutno nasadit vozidlo CAS
Man. Bude zvýšena akceschopnost jednotky,
bude moci zasahovat více hasičů najednou.
Vozidlo bude rovněž sloužit i pro získávání zkušeností pro řízení vozidel s právem přednosti
v jízdě.
Celková výše nákladů na pořízení tohoto vozidla
mírně převýšila částku 1 450 000 Kč.

Stále více se stáváme společností pohyblivých obrázků, na které se díváme nebo je sami, pomocí nových technologií, dovedeme lehce vytvořit. Stává se proto náročné číst tlusté knihy, zvlášť dnes v konkurenci tolika skvělých a snadno dostupných seriálů a filmů. To jsou těžko
porazitelní soupeři.

a zlata-Čtenářka, Martin, G.: Hra o trůny,
Berner, R.: Zima a další.

A protože je čtení navíc ještě dovednost,
je nutné ji jako každou jinou dovednost
trénovat. Každý se totiž v naší společnosti
naučí číst, ale ne každý s touto dovedností
pak dovede zacházet. Literatura je dnes jen
pro lidi, co si na knihu zvykli a život bez ní
si neumějí představit. Získávat nové, mladé
čtenáře v konkurenci desítek televizních
kanálů, facebooků a youtuberů je skoro
nemožné. Přesto se ještě snažíme...!

Knihy pro dosplělé:

Jiří Krömer, místostarosta města

Sobota 30. června, hasičský den
Na této již tradiční akcí, kterou pořádáme
pravidelně již od roku 2001, bude k vidění
historická a současná hasičská technika,
technika zdravotnické záchranné služby
MSK a Policie ČR. Pro dětí bude připravené
zábavné odpoledne. Hasičský den jak již
je zvykem bude probíhat od 15:00 v areálu
hasičské zbrojnice v Dolním Benešově.
Těšíme se, že Vaší účastí podpoříte námi
pořádané kulturní a společenské aktivity.

Nový dopravní automobil
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mnoho let samozřejmostí, např. vyhledávání knih pomocí online katalogu.
Doufám, že z mnoha těchto dětí se stanou
ti, pro které bude i v naší přetechnizované
době četba radostí a každodenní nutností.
Pro ty jsou v knihovně připraveny tyto
a další nové knihy.

Knihy pro děti:

Za SDH Dolní Benešov, Ing. Jiří Mohyla

Setkání mladých hasičů SDH Dolní Benešov a DHZ
Jasenové

V naší knihovně byl např. minulý měsíc,
měsícem návštěv. Dopoledne do knihovny
přicházely na tzv. knihovnické lekce děti
z mateřské školy: Květinky a Motýlci a také
děti z nižšího stupně ZŠ od 2. do 5. třídy.
Těmito knihovnickými lekcemi se děti vychovávají k literární gramotnosti. Povídali
jsme se i knihách, nutnosti četby, také si
něco přečetli, ale ukázali si i elektronické vymoženosti, které jsou už v knihovně

Požár Bohuslavice

Pospíšilová: Pojďte si hrát, Pleva, J.: Budulínek,, Brezina, T.: Rytířský turnaj, Pospíšilová, R.: Výlet do Pekla, Brezina, T.: Kouzelný
hrad, Rožnovská: Vašek Prášek, Pilařová:
Česká říkadla, Stamp, E.: Čuníkův neobyčejný deník, Skye, O.: Příšerka z kumbálku,
Lomová, L.: Anča a Pepík 4., Dostálová: Projekt Alfa, Webb, H.: Magická zvířata, Morgan, W.: Chyceni Minecraftu, Mongredien:
Našlo se koťátko, Chee, T.: Moře inkoustu
5

Howard, L.: Cizí tvář, Šitinová. Kacířka,
Khoury, R.: Koncová hra, Morrell, D.: Na ostří, Kessler, L.: Složka ChurchillJakoubková,
A.: Kdo jinému jámu…, Mornštajnová, A.:
Slepá mapa, Weber: Pod hákovým křížem,
Vondruška, V.: Zločin na Bezdězu, Mazetti:
Šťastně až do smrti, Cílek, R.: Zásnuby se
smrtí, Stein, J.: Sbohem ptáčku, Clark, M.:
Trdohlavá sestřička, Giono, J.: Muž, který
sázel stromy, Nesser, H.: Karambol, Livero, G.: Zlomení andělé, Davouze, M.: Dům
v Bretani, Brown, D.: Počátek, Lapena, S.:
Někdo cizí v domě, Sinek, S.: Začněte s proč,
Bowen, S.: Hodnej kluk, Formanová, M.: Povídky na tělo, Ottova velká kniha háčkování
a pletení a další.
Knihovny však také hledají další možnosti, jak přivést návštěvníky (čtenáře)
do knihovny.
U nás jsou velmi oblíbené kreativní dílny,
které se pořádají cca 4x do roka. V březnu
jsme pod vedením našich lektorek Gity Dudové a Jana Komárkové vyráběly věnce, jak
jinak, než velikonoční. Výsledky byly jako
vždy okouzlující.
Jana Petrásková,
vedoucí městské knihovny Dolní Benešov
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Blokáda komunikace I/56 v Dolním Benešově na přechodu pro chodce
u Elektra Müller (bývalé samoobsluhy) dne 17.5.2018 v 15.00
Vážené občanky, vážení občané.
Rada města Dolní Benešov ve spolupráci se skupinou občanů Za občanskou iniciativu svolává na den 17.5.2018 od 15.00 protestní shromáždění občanů na přechodu pro chodce u Elektra Müller a na přilehlém parkovišti. Pokud nejste spokojeni s dopravní situací v našem
městě a chcete žít v prostředí bez smogu, polétavého prachu, nadměrného hluku a bez strachu přejít komunikaci, přijďte aktivně či pasivně
podpořit tento symbolický protest, kterým chceme upozornit na problematiku kritické dopravní situace na silnici I/56 a s tím spojenými
negativními jevy vyvolanými touto nevyhovující komunikací.
Protestní shromáždění bude spočívat v nepřetržitém přecházení občanů po výše
uvedeném přechodu. Doba přecházení
na přechodu bude 2x10 minut s pokojným
shromážděním na parkovišti u Elektra
Müller. První přecházení přechodu bude
od 15.00 do 15.10, následovat bude 20-ti minutové shromáždění na parkovišti (provoz
na silnici bude uvolněn). Druhé přecházení
po přechodu bude od 15.30 do 15.40. Poté
bude shromáždění ukončeno.
Domníváme se, že situace na této komunikaci je již dlouho neúnosná a v poslední
době překračuje všechny meze. Silnice I/56
nebyla nikdy koncipována pro takové dopravní zatížení k jakému v současné době,
nejen v našem městě, ale i v celém úseku
mezi Opavou a Ostravou, dochází. Přímo
v Dolním Benešově se za poslední roky
stalo mnoho těžkých dopravních nehod,
bohužel i se smrtelnými následky. V bezprostřední blízkosti této komunikace se
u nás nachází dvě mateřské školy, dvě základní školy, zdravotní středisko, sportovní
areál, kulturní dům, další objekty občanské
vybavenosti, většina bytových a rodinných
domů a průmyslové areály s více než dvěma
tisící zaměstnanci.
Dalším aspektem negativně ovlivňujícím
život ve městě je rovněž vysoké smogové
zatížení zaviněné nejméně z jedné třetiny
zplodinami projíždějících automobilů, neúnosná hluková zátěž, vibrace způsobené
projížděním těžkých nákladních vozidel
a nebezpečí vyvolané narůstající dopravou na komunikaci, která k tomu není přizpůsobena, a to jak pro řidiče, tak chodce
i cyklisty.
Již mnoho let (nejméně dvacet) je zpracována studie přeložky popisované komuni-

kace mimo zastavěné části a trasa přeložky
je promítnuta do územních plánů všech
dotčených obcí. Bohužel tato myšlenka doposud nepokročila ani do fáze projektové
dokumentace, natož do fáze zahájení stavby.
V této záležitosti jsme se již mnohokrát obrátili na Moravskoslezský kraj, jeho Krajský
úřad, Ředitelství silnic a dálnic a regionální
poslance a senátory. Bohužel bezvýsledně.
Proto nyní nevidíme jinou možnost než
upozornit na dlouhodobé neřešení kritické
situace na silnici I/56 touto cestou. Rozhodně již nejsme ochotni dalších dvacet
let trpělivě čekat, než na nás přijde řada…
Tento první protest považujeme pouze
na symbolický. Chceme upozornit český
stát, v jehož vlastnictví se silnice I/56 nachází, aby podnikl zásadní kroky, které
povedou k přeložce komunikace. Pokud
tak neučiní, jsme připraveni protestní akce
opakovat, popřípadě je stupňovat a usilovat o to, aby se do nich zapojily všechny
obce a města na příslušné trase, což máme
od představitelů těchto obcí a měst při-

slíbeno. Není vyloučeno, že tento postup,
k němuž v zoufalství přistupujeme, může
vést k tomu, že přeložka bude na základě
politického rozhodnutí zařazena do seznamu prioritních dopravních akcí.
Protože jsme již vyčerpali veškeré legislativní kroky, vyzýváme občany našeho města,
aby podpořili tento protest, protože bez masové účasti akce nevyzní tak, jak bychom
si představovali.
V důsledku zastavení dopravy se na silnici
I/56 v Dolním Benešově v inkriminovanou
dobu pravděpodobně nashromáždí velké
množství vozidel, proto doporučujeme řidičům, kteří se této situaci chtějí vyhnout,
aby si příslušný den naplánovali průjezd
přes Dolní Benešov jinudy nebo cestu přesunuli na jinou dobu. Koridor pro průjezd
sanitních vozů a vozů integrovaného záchranného systému bude zajištěn.
V případě, že máte jakékoli fotografie či jiné
materiály dokumentující kritickou situaci na silnici I/56, prosíme o jejich zaslání
na e-mail: starosta@dolnibenesov.cz, popř.
mistostarosta@dolnibenesov.cz.
Za skupinu občanů Za občanskou iniciativu
Sigrid Dziehlová
Za radu města Dolní Benešov
Jiří Krömer
místostarosta města
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Informace zahrádkářů pro občany Dolního Benešova a Zábřehu
V neděli 18. března t. r. se konala výroční členská schůze základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Dolním Benešově, na které
jsme hodnotili naši činnost za uplynulý rok. Bylo konstatováno, že po letech úbytku členské základny z důvodu úmrtí starších členů konečně
dochází k nárůstu počtu nových členů, včetně dvou nových členů ze Zábřehu. V minulém roce jsme pokračovali v péči o vysázené rakytníky
řešetlákové, především v lokalitě do Kukle. Rakytníky vysázené podél cesty na Borovou (za Poštulkovými) nám bohužel polámali a poničili
nejen zemědělci, ale i vandalové všeho druhu. V této činnosti v oblasti pěstování a vysazování rakytníku budeme nadále pokračovat se
záměrem prospěchu pro širokou veřejnost.
Naši zahrádkáři využili padesátiprocentní
slevu Českých drah a během roku dvakrát
navštívili výstavu Flora Olomouc. Při návštěvě podzimní Flory jsme bohužel marně
hledali k zakoupení ovocné stromky protirakovinnové odrůdy jabloně Hetlina. Domažlická odrůda Hetlina z 18. století (říká
se jim také granátky) zaujala výzkumníky
na Novém Zélandu. Ti zjistili, že jablka
Hetliny obsahují množství fenolických
látek, které jsou známy svými protirakovinnými účinky. Hetlina jich má dokonce
třikrát více, než je průměr u všech zdraví velice prospěšných jablek vůbec. Toto
množství by mohlo nejen pomoci v boji se
zákeřnou nemoci, ale podle vědců se může
projevit i zlepšením celkového zdravotního
stavu toho, kdo jablka Hetlina konzumuje.
Plody můžeme sklízet již v polovině října,
dozrávají v prosinci a lednu, skladovatelné jsou do dubna až června. Při pídění se
po možnosti zakoupení stromků této odrůdy jsme se dozvěděli, že jeden roub ve výzkumném ústavu v Holovousích se prodává
za pět tisíc korun a v současnosti se tato odrůda pěstuje v omezeném množství pouze
na vysokokmenech. Ve svém úsilí o získání
této odrůdy k nám do Dolního Benešova
budeme pokračovat nejlépe zakoupením
těchto vysokokmenných stromků a jejich
vysázení například do zahrady u Červené
školy. Tímto způsobem získáme následně
větší množství laciných roubů k použití
na roubování v našich zahradách. Roubování na jaře na již dobře zakořeněný strom
je totiž nejvhodnější a nejrychlejší způsob
získání těchto zdraví velice prospěšných
jablek ke konzumaci.
Na činnost ZO se nám podařilo získat dotaci z Města Dolní Benešov. Peníze použijeme
k realizaci plánované výstavy ovoce, zeleniny a pokojových květin v prostorách Kulturního domu v DB ve dnech 28. – 30. září
t. r. Na výstavu pozveme i žáky všech tříd
základní školy a v soutěžním kvízu ve znalostech o pokojových květinách i nejlepší
žáky z jednotlivých tříd odměníme právě pokojovými květinami. Samozřejmě
za podmínky, že se o tyto květiny budou
sami starat!!!
Vlastní výstavu chceme pořádat v širším
pojetí jako výstavu ovoce, zeleniny, poko-

Roubovaný strom (rouboval Mgr. Otzipka)

Roubovaný strom po roce

jových květin, kaktusů a informací o přírodních látkách prospěšných pro zdraví
člověka. Prostory můžeme vyčlenit i pro
možné exponáty domácího kutilství, se
kterými se mohou přihlásit i naši čtenáři.

Několik aktuálních rad pro zahrádkáře pro toto období
V dubnovém čísle Zahrádkář je uvedeno:
Správné setí (kromě správné doby) je především správná příprava půdy. A právě nevhodná příprava půdy k setí je často příčina
pozdního a nesprávného vzcházení porostu
i těch z opravdu dobrých semen. Na jaře
prostě patří na pole brány a na zahrádku
hrábě, ale žádné „rotační“ nářadí, tedy
rotavátor, fréza apod. Samozřejmě pokud
jsme na podzim dobře poorali či poryli. Pohrabáním upravíme vrchní vrstvu půdy
do hloubky asi 3-5 cm, takže při výsevu
se semena dostanou na nezkypřenou zem,
která nepoškozenou kapilárou trvale přivádí k semenům vláhu ze spodních vrstev.
Pohrabaná vrstvička zároveň brání další7

mu vysychání. Semena tak i bez větších
dešťů mohou vzklíčit a vzejít, jakmile to
dovolí teplota půdy. Naproti tomu rotavátor
prokypří půdu do mnohem větší hloubky
(12–15 cm, i více). Celá tato vrstva proschne
a semena, která se do ní uloží, nemají za suchého období dostatek vláhy pro naklíčení
a vzejíti. Ani menší deště situaci nezmění,
teprve pořádný déšť nebo odpovídající zálivka (aspoň 10–15 mm, tedy 10–15 l/1 m2)
spojí zkypřenou vrstvu se spodní vláhou
a umožní semenům vzklíčit a vzejít. Snad
jen před výsadbou brambor je použití rotavátoru užitečné.
Mravenci na zahradě jsou vždy velkým problémem. Vynášejí na stromy mšice a dělají si pak z nich dojné krávy. Stromy před
nimi ochráníme tím, že na kmen naneseme
špachtlí v šířce cca 7 cm lepidlo na ochranu stromů schránící stromy před lezoucím
hmyzem (k dostání u paní Ostárkové). Způsob likvidace mravenců, kteří lezou pouze
po povrchu je k ničemu vzhledem k tomu,
že mají hnízda až do hloubky téměř 1 metr.
Jedině co na ně platí je granulovaná nástraha proti mravencům firmy Bayer Garden
založená na principu, že si otrávené granule sami odnesou do svých chodeb a tím
vyhubí celé hnízdo.
Proti červivosti plodů jádrovin, kterou způsobuje pilatka jablečná a plodu slivoní, které
napadá pilatka švestková je nutno zasáhnout postřikem v době, kdy na uvedených
stromech dokvétají květy. Jinak dochází
k červivosti a k poškozování malých plůdků
ovoce. Postřik je třeba provést po odpadnutí asi ¾ okvětních lístků na zem postřikem
např. Calypso, Reldan, Decis Mega.
U odrůd náchylných na postižení pádlím
(moučný bílý povrh na listech) a strupovitosti je nutno provést postřik nejvhodněji
postřikem Diskus, Horizon, Talent.
Proti monilióze meruněk a višní je třeba
provést postřik rovněž při dokvétání postřikem Horizon, Talent nebo Signum.
Mgr. Jindřich Otzipka,
předseda ZO ČZS Dolní Benešov
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Výňatky z dolnobenešovských kronik

Odpadové hospodářství v našem městě

Každá obec má ze zákona povinnost vést obecní kroniku. I přesto, že je psaná konkrétními lidmi, více či méně (většinou více) podléhá době,
ve které je kronikářem zaznamenávána. Jedinou „svobodu“ má kronikář v Závěru toho či onoho roku.

Vážení občané! Odpadové hospodářství a nakládání s odpady je stále žhavé téma. Budeme se mu věnovat i v tomto článku. Připomeňme si
letošní jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který již tradičně proběhl v měsíci březnu. I tentokrát jste se svozu zúčastnili
v hojném počtu a bylo odevzdáno rekordní množství - 31,36 tun velkoobjemového a 4,2 tuny nebezpečného odpadu.

Závěry z dolnobenešovských kronik, které
do Zpravodajů vybírám, bohužel, žádnou
svobodou nedýchají a nemůžeme se divit,
50., 60. a 70. léta byla, jak všichni víme, žita
pod knutou vedoucí úlohy Komunistické
strany Československa anebo je druhá možnost, že kronikář byl s politikou KSČ plně
ztotožněn.
Dnes začínáme léta osmdesátá. Rok 1980
začíná zaznamenávat nový kronikář a protože v Závěrech používá většinou pouze
jednu až dvě věty, přidala jsem také ke každému záznamu úryvek z Úvodu.

1980

Místo kde stojí nákupní středisko 1980, špýchar
připraven k transportu

Hodnocený rok 1980 byl pro celou obec
velmi úspěšný. Pod vedením *VV KSČ byla
aktivována činnost všech složek Národní
fronty, poslanců a komisí MNV za úspěšné
splnění volebního programu a tím posledního roku šesté pětiletky. Zápisy do kroniky
byly prováděny za použití materiálů složek, organizací včetně obchodních a proto
o uvedených skutečnostech nemůže být
pochyb.

1981

Nákupní středisko

Veškeré zápisy jsou reprodukcí skutečností,
jak se v průběhu roku udály, aby sloužily
potřebám budoucích. V tomto roce bylo
vzpomenuto *63. výročí vyhlášení Československé republiky po třistaleté porobě

jako průkazný písemný materiál pro případné další zpracování jednotlivých statí.

v Rakousko-Uherské monarchii. Rok 1981
byl prvním rokem sedmé pětiletky a taktéž v tomto roce byly uskutečněny volby
do státních orgánů všech stupňů.

Jeden z ohlasů na tyto úryvky byl takový, že
z těchto Závěrů se nedá poznat, jak se tehdy
žilo, že nevypovídají nic o skutečném životě,
jen o politické situaci. Ale právě na toto měly
Závěry z kronik poukázat. Copak politická
situace, v které naši prarodiče, rodiče a my,
jako děti, žili, nebyla součástí „skutečného
života“? Samozřejmě že byla a lidé v ní ten
svůj skutečný život museli žít, okleštěně, ale
přesto.
A já myslím, že i když v těchto článcích nejsou žádné statistiky ani čísla, že i tak vypovídají o mnohém.

1982

Vysvětlivky:

Přemístění špýcharu pod zámek

Rok 1982 probíhal v obci tak, jako v letech *VV KSČ – vesnický výbor Komunistické strany
minulých, naplněn intenzivní a dobrou pra- Československa
cí všech složek národní fronty. Pod vede- * všimněte si, že skoro každý rok, je rokem nějaním V KSČ byly uskutečněny vzpomínko- kého významného politického výročí
vé oslavy, hlavně *65. výročí Velké říjnové * závazek – občan bude pracovat mnohem lépe,
socialistické revoluce v Rusku mnoho po- než dosud pracoval
slanců a dělníků uzavřelo *závazky. ZápiÚryvky vybrala a komentářem doplnila Jana
sy do kroniky nejsou souhrnem vlastních
Petrásková, kronikářka Dolního Benešova
úvah a názorů kronikáře a je možné je brát

Toto mělo samozřejmě vliv
i na samotný průběh svozu.
Opět neukázněnost občanů
a nerespektování daných pravidel vedlo k všeobecné nervozitě a k nedodržení časových
intervalů na jednotlivých stanovištích.
Do budoucna proto žádáme
občany, aby respektovali u svozu určená pravidla, dodržovali
časový harmonogram a řídili
se pokyny zaměstnanců města
a hasičů. Tímto jim chci znovu
jako každý rok za spolupráci
velmi poděkovat.
Jak už jsme Vás informovali
loni, Krajský úřad nám schválil
plán odpadového hospodářství
na dobu 5 let, ze kterého nám
všem vyplývá řada povinností
týkajících se třídění odpadů.

ného směsného komunálního
odpadu (dále jen SKO), kterého
je 1200 tun ročně. Již dříve pro
Jedním z hlavních požadavků snížení tohoto množství byla
je snížení množství netřídě- ve městě vytvořena tři odběrná

místa na bioodpad (trávu, listí,
drobné větve a pod), domácnosti jsou vybaveny kompostéry,
na území města jsou rozmístěny
kontejnery na sklo, pravidelně
probíhá pytlový sběr papíru
a plastů. Přesto všechno hmotnost směsného komunálního
odpadu neklesá.

spolupracuje s několika významnými společnostmi, jako
jsou EKO–KOM, a. s., ASEKOL, a. s., ELEKTROWIN, a. s.,
TEXTIL ECO, a. s., které podporují zpětné odběry nemalými
bonusy. V praxi to znamená, že
nás vybavují kontejnery na sběr
vytříděných složek komunálV současnosti se množství SKO ního odpadu např. kontejnery
pohybuje okolo 300 kg na osobu z nápisem, SOVA“, do kterých
a rok. Namátkovými kontrola- mohou občané odkládat obuv,
mi nádob na SKO je zjištěno, že šatstvo i jiný textil.
obsahují velké množství odpa- Dále je v areálu kovošrotu RITdu určeného ke třídění - plasty, SCHNY, s. r. o. na Hájecké ulici
sklo, papír, listí i trávu. Odpa- zřízeno odběrné místo fy ELEKdoví hospodáři, kteří odpad TROWIN, a. s., kam mohou obna skládkách přijímají, mají čané odkládat v průběhu roku
s tímto nešvarem velký problém. tzv. bílé zboží (ledničky, mraKaždá skládka má schválený záky, pračky, sporáky apod.).
tzv. provozní řád a ten určuje, Rovněž máme ve městě umísjaký odpad se může na určitém těny červené kontejnery fy, ASEtypu skládky ukládat. A tyto vy- KOL, a. s., které
jmenované odpady tam určitě
jsou určeny pro drobné elektronepatří.
spotřebiče např. rádia, telefony,
Cena za uložení SKO neustále žehličky, kulmy, klávesnice.
roste a dále klesá i kapacita skládek. To se časem samozřejmě Doufáme, že vše uvedené bude
musí projevit i ve výši poplatku i nadále co nejvíce využíváno.
vybíraného od občanů.
Všichni víme, že v této oblasti
Apeluji tedy znovu na obča- má každý z nás určitě ještě co
ny, aby třídění nepodceňovali zlepšovat!

Rodinné centrum
Rodinné centrum působí na Hlučínsku již od roku 2007
Letos je to již deset let co začala nová příležitost pro
rodiče s dětmi docházet na aktivní předškolkové cvičení. Nejdříve se centrum jmenovalo RC Náschvalníček,
pak se přejmenovalo na RC Skřítek. Vedení bylo tenkrát v Ostravě. Protože v Ostravě firma zanikla, vzala
jsem si vše pod svá křídla a založila tak od září roku
2010 RC Myška které i nadále úspěšně působí v Hlučíně,
Dolním Benešově, Kravařích, Bolaticích, Štěpánkovicích, Oldřišově, Kobeřicích, Bohuslavicích. Do cvičení
dochází děti již od 6týdnů věku dítěte. V těch to skupinkách se soustředíme na správný psychomotorický
vývoj. Od roku dítěte do 3,5let již zařezujeme do hodin pohybovou část, rozumovou část, cvičení na balonech, procvičujeme jemnou motoriku, kreslíme, zpíváme. Jaké pozitiva naše cvičení má? Maminky se
navzájem poznají a předají si různé informace. Nově přistěhovalé se tak zařadí do chodu dané vesnice. Děti
mají příjemnější vstup do školky, protože již mají kamarády. Máme také pozitivní ohlasy školek, na děti,
které navštěvovaly naše hodny. Jsme speciálně vyškoleni a dokážeme poradit rodičům, když si myslíme,
že není něco v pořádku. Doporučíme pomoc rehabilitačního střediska, nebo psychologické poradny. Moc
nás těší, když naši radu přijmou a pak jsou rodiče i děti spokojení. Dochází nám do cvičení také děti, které
mají problém zařadit se do kolektivu. Některé nemluví nebo špatně mluví, bojí se, křičí a jsou moc aktivní.
Je to různé. Jsme rádi, za tyto odvážlivce, kteří přijdou mezi děti s normálním vývojem. Protože, po měsíci
pravidelné týdenní docházky již vidíme velké změny. Ty to děti se krásně posouvají v před, dělají pokroky
a po roce nebývá mezi dětmi tak velký rozdíl. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičů, kteří již
do našich hodin docházeli a dochází. Srdečně chci pozvat všechny, co se nyní o nás dozvěděli.

US

A

a vedli k tomu i své děti. Určitě
to pro nás bude přínosem. Naše
město totiž ve třídění odpadů

Vice informací najdete na facebookových stránkách RC Myška
nebo na tel.: +605 866 906 				
Jiřina Kurková, RC Myška
8
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov

4. SK Slavia Orlová C
5. TJ Ostrava C
6. Baník Havířov B
7. ŠK Šenov A
8. Tatra Kopřivnice A
9. SK Stonava
10. ŠK Bruntál
11. ŠK TJ Dolní Benešov B
12. Slezan Opava B

S koncem dlouhodobých soutěží družstev se většina šachistů odebírá k „letnímu spánku“, kdy se věnují jiným aktivitám. Sezonu zakončíme
valnou hromadou v sobotu 12. května a pak už se potkáme pouze na příležitostném tréninku nebo individuálních turnajích. Jedním z nich
bude například i Sportovní den města Dolního Benešova.

Krajský přebor družstev starších
žáků

žeb u kostela v sobotu 24. února. Turnaj
vyhrál se ziskem 6,5 bodu Tomáš Kučera,
který tím pádem ovládl kategorii do 18 let,
do 13 let byl nejlepší Ondřej Křefký a do 10
let Oliver Kusyn, oba také hrající za náš
šachový klub. Nejlepší dívkou byla taktéž
domácí Kateřina Anna Janošová na 4. místě.
V celkovém pořadí seriálu z 9 medailových
pozic v těchto 3 kategoriích hráči ŠK TJ D.
Benešov obsadili dohromady 5 pozic, přičemž celkovými vítězi se stali Ondřej Bitta
v U10 a Ondřej Křefký v U13, v U18 unikl
pohár našemu Jakubovi Křefkému pouze
o 1 bod. Turnaje se zúčastnilo celkem 34
dětí do 18 let.

MČR mládeže do 16 let
Pro šachový klub další důležitý turnaj byl
odehrán v sobotu 17. února v Orlové. Družstvo ve složení David Němec (host z Kuřimi), Tomáš Kučera, Tereza Gemsová, Kateřina Anna Janošová, Jakub Křefký, Ondřej
Křefký a Julie Stříbná (náhradník) nastoupilo v boji o jediné postupové místo do 1.
ligy mladšího dorostu v krajském přeboru
6členných družstev starších žáků. V turnaji
nakonec startovaly pouze čtyři týmy, takže se hrálo dlouhým tempem se zápisem
na 3 kola systémem každý s každým. Naše
družstvo po boji obsadilo v konkurenci
mládežníků z Frýdku-Místku, Havířova
a Krnova celkové 3. místo. O lepší umístění
nás připravilo několik individuálních chyb,
postup však byl tentokrát hodně daleko.

OP mládeže v naší režii

Okresní přebor v rapid šachu je soutěž,
ve které naši mládežníci zaznamenávají
své největší úspěchy. Poslední turnaj série
Grand Prix 2017/18 OP okresu Opava se
uskutečnil v naší klubovně v Domě slu-

Mistrovství České republiky mládeže do 16
let, otevřené pro dívky, uzavřené (vázáno
na postupová kritéria) pro chlapce, se konalo v termínu od 11. do 18. března v Koutech nad Desnou. Náš oddíl reprezentovaly
v dívčích kategoriích Julie Stříbná (D12)
a Kateřina Anna Janošová (D16). Doprovodný OPEN hrál Tomáš Kučera. Solidní výkon podala především Katka, která
v konkurenci 24 nejlepších hráček z celé
republiky skončila na 12. místě, přičemž
její startovní číslo bylo 18. Julie obhájila své
nasazení (28. místo) a Tomáš i přes papírově
dobrý výkon 5,5 bodu z 9 kol zbytečnými
chybami přišel o umístění v TOP10 mezi
68 hráči a obsadil 15. pozici. Děvčata mají
možnost hrát stejné kategorie ještě i příští rok, chlapci musí o postup zabojovat
na podzimním Mistrovství Moravy a Slezska.

Grand Prix KP mládeže do 18 let
Dne 7. dubna 2018 uspořádal ŠK TJ Dolní
Benešov ve spolupráci s komisí mládeže
MKŠS a společností Würth finálový 5. turnaj Grand Prix krajského přeboru mládeže
10

Jitka Vavřínková (obsluha bufetu) a slečny
Eliška a Anička Vavřínkovy a Markétka
Vitásková (taktéž v bufetu).
v rapid šachu pro sezonu 2017/18. Do velkého sálu kulturního domu v Dolním
Benešově se sjelo celkem 122 hráčů, kteří
soutěžili dohromady v 5 věkových kategoriích, rozdělených navíc mezi chlapce
a děvčata. Turnaj začal zahájením v 9:15,
kdy všechny přítomné pozdravil starosta
města Dolního Benešova pan Martin Štefek,
1. kolo bylo rozehráno přesně podle plánu
v 9:30. Celkem na všechny soutěžící čekala
porce 7 kol hraných tempem 2 x 15 minut +
5s za každý provedený tah. Celé klání bylo
rozděleno do čtyř samostatných turnajů,
do 10, 12, 14 a 18 let, chlapci a děvčata hráli
dohromady. Největší úspěch zaznamenali
domácí šachisté zásluhou dívek v nejstarší
kategorii do 18 let, kde si zlatou medaili
domů odnesla Kateřina Anna Janošová
za 4,5 bodu a stříbro získala její oddílová
kolegyně Tereza Gemsová za 4 body. Ostatních 7 hráčů našeho oddílu skončilo napříč
kategoriemi více či méně na svém nasazení.
Vítězové kategorií byli odměněni poháry,
první tři hráči pak také medailemi a cenami od společnosti Würth s.r.o. Pro vylosované šťastlivce byly připraveny 3 dorty,
které dodalo Cukrářství Pudová. Sponzorským darem pak byl krásný dort v barvách
našeho šachového klubu, určený jako odměna za účast pro všechny reprezentanty
Dolního Benešova. Po celou dobu turnaje
fungoval bufet v přísálí, kde si mohli účastníci a jejich doprovod zakoupit jídlo a pití.
Výsledky celkového pořadí seriálu Grand
Prix byly po turnaji vyhlášeny předsedou
KM MKŠŠ panem Ing. Kopcem a vítězové
jednotlivých kategorií obdržely taktéž poháry a medaile + postup na MČR v rapid
šachu. Na turnaji se organizačně podíleli
Mgr. Radim Krupa (ředitel turnaje), Rudolf
Kriebel (hlavní obsluha PC), Ing. Tomáš
Vitásek (obsluha techniky), Ing. Tomáš
Vavřínek (konferenciér), Matouš Gemsa
(hlavní rozhodčí), Ing. Pavel Rakús (rozhodčí a fotograf), Lubomír Bělka (technická
podpora), Lumír Kramář (technická podpora), Blažena Krieblová (vedoucí bufetu),

Soutěže družstev
V dlouhodobých soutěžích družstev hrálo
v sezoně 2017/2018 celkem 5 týmů Dolního
Benešova, postupně od 2. ligy (3 nejvyšší
soutěž v ČR) až po okresní soutěž. Soutěže
skončily posledním kolem v neděli 15. dubna. „A“, pod vedením kapitána P. Rakúse
dostalo za úkol pokusit se udržet ve velmi
silné 2. lize. Štěstí, které jsme si vybrali
v minulých letech, se od nás tentokrát odklonilo a prohra s Olomoucí v posledním
11. kole v poměru 2,5 ku 5,5 byla dokonalým obrazem celé sezony. Opory tentokrát
družstvo nepodržely, a to tak muselo nastupovat v oslabeném hráčském složení, které
se muselo časem projevit. Smolné remízy
s Labortechem Ostrava a Slovanem Havířov
znamenaly ztrátu cenných 4 bodů a tím již
jistý sestup před posledním kolem. Poslední
místo v tabulce tedy znamená pád do krajského přeboru.
Poř.
Družstvo
V R P B S P
1. SK Slavia Orlová "A" 11 0 0 33 60.5 40
2. ŠK Slavoj Poruba "B" 7 2 2 23 54.5 34
3. TJ Sokol Vrbno p/P
6 2 3 20 46.0 27
4. Šachový klub Karviná 5 2 4 17 48.0 31
5. Baník Havířov "A"
3 4 4 13 44.5 22
6. Labortech Ostrava "B" 3 4 4 13 40.0 14
7. TJ Sokol Dobrá „A“
4 1 6 13 38.0 22
8. TJ Slovan Havířov "A" 2 6 3 12 41.0 17
9. TŽ Třinec "B"
3 2 6 11 41.5 24
10. BŠŠ Frýdek-Místek "C" 3 2 6 11 40.0 26
11. AŠK DA Olomouc "A" 2 4 5 10 38.0 28
12. ŠK TJ Dolní Benešov "A" 1 3 7 6 36.0 20
Naše „B“ družstvo hrálo také silnou soutěž,
konkrétně krajský přebor MKŠS. Kapitán
Lubomír Bělka neměl lehkou úlohu, většině hráčů se během sezony příliš nedařilo.
A tak i toto družstvo skončilo na sestupovém místě. Krok o soutěž dolů byl ale nevyhnutelný, vzhledem k sestupu „A“ nebylo
reálné v příští sezoně obsadit stejnou soutěž
oběma družstvy.
Poř. Družstvo
1. ŠK Slavoj Poruba C
2. SK Slavia Orlová B
3. TJ Ostrava B

V
8
8
5

R
2
2
3

P
1
1
3

4
5
4
4
5
4
4
2
1

5
1
3
3
0
2
1
1
1

2
5
4
4
6
5
6
8
9

17
16
15
15
15
14
13
7
4

48.0
42.0
45.0
43.0
39.5
43.0
42.5
28.0
35.0

26
25
18
21
21
23
28
12
18

„C“ pod vedením Radomíra Vavřínka obsadilo klidnou pozici ve středu tabulky
se 3 výhrami, 3 remízami a 4 prohrami.
V této soutěži ho příští sezonu nahradí „B“,
v podstatě ale dojde pouze k přejmenování
družstev.
Poř. Družstvo
1. Slezan Opava C
2. ŠK Orel Opava A
3. ŠK Orel Opava B
4. SK Jiskra Rýmařov
5. ŠKTP Hrabyně
6. ŠK TJ Dolní Benešov C
7. ŠK Pogo Budišov nad B.
8. TJ Ludgeřovice
9. TJ Lokomotiva Krnov
10. SK Kravaře
11. TJ Velká Polom

V
7
6
5
3
4
3
3
2
3
2
1

R
3
3
4
5
1
3
2
4
1
2
4

P
0
1
1
2
5
4
5
4
6
6
5

B
24
21
19
14
13
12
11
10
10
8
7

S
54.0
47.0
47.5
41.5
36.5
40.0
35.5
38.0
35.0
32.5
32.5

P
35
26
31
23
25
18
18
18
18
17
13

Nejlepší příčku vybojovalo letos družstvo
v okresním přeboru. Kapitán Lumír Kramář měl vzhledem k dostatku výkonnostně
odpovídajících hráčů volnější ruce při nominacích na zápasy, a i s ohledem na menší
počet kol se soutěž dohrála bez komplikací.
Konečné 4. místo odpovídá ambicích před
začátkem soutěže.
Poř. Družstvo
1. ŠO TJ Vítkov "A"
2. Orel Opava "C"
3. ŠK U Lípy Malé Hoštice
4. ŠK TJ Dolní Benešov "D"
5. ŠO TJ Velká Polom "B"
6. TJ Sokol Štěpánkovice
7. SK Kravaře "B"
8. ŠK U Freda Darkovičky
9. TJ Sokol Kobeřice

V
6
4
4
3
3
2
2
2
1

R
2
2
2
2
1
3
2
1
3

P
0
2
2
3
4
3
4
5
4

B
20
14
14
11
10
9
8
7
6

S
38.0
34.0
33.0
33.0
32.5
30.0
31.0
29.5
27.0

P
25
19
17
14
21
16
22
20
14

V nejnižší hrané soutěži, okresní soutěži
okresu Opava, bojovalo a sbíralo zkušenosti věkově mladé družstvo pod vedením
kapitánky Jitky Vavřínkové. Během sezony se dařilo do zápasů zapojit i některé

děti z kroužku, což nás jako trenéry těší.
Družstvo bez větších ambicí na umístění
nakonec vyhrálo jeden zápas a v jednom
se rozešlo se soupeřem smírně, v ostatních
utkáních byli soupeři nad jeho síly.
Poř. Družstvo
1. ŠO TJ Hradec nad Moravicí
2. ŠK Píšť "A"
3. ŠK 1935 Bolatice
4. ŠK Píšť "B"
5. ŠK Pogo Budišov nad B. „B“
6. ŠO TJ Velká Polom "C"
7. SK Kravaře "C"
8. ŠK TJ Dolní Benešov "E"
9. ŠO TJ Vítkov "B"

V
6
5
5
4
3
2
3
1
0

R
1
2
1
2
2
4
1
1
0

P
1
1
2
2
3
2
4
6
8

B
19
17
16
14
11
10
10
4
0

S P
27.5 19
27.0 20
25.0 22
23.5 16
20.0 14
20.5 13
16.5 12
12.0 6
8.0 5

Tabulky bohužel nelžou a letošní sezona
byla opravdu nejméně podařená za několik
posledních let. I přes zvýšenou intenzitu
práce s mládeží bude ještě několik let trvat,
než se tato skutečnost projeví v soutěžích
dospělých. Do té doby musí oddíl spoléhat na „starou gardu“ a výpomoc hostů ze
spřátelených klubů z okolních měst a vesnic.

Následující šachové akce
V sobotu 21. dubna (po uzávěrce čísla)
proběhl silný rapid turnaj v Bohuslavicích, kde účast dosahuje až ke 200 hráčům.
Od 28. dubna se hraje Mistrovství České
republiky v šachu v rámci festivalu Ostravský koník 2018, jehož se účastní i několik našich šachistů. V sobotu 12. května
pak v klubovně u kostela pořádáme otevřený okresní přebor 3členných družstev,
ve stejný den se pak koná valná hromada
ŠK spojená se zakončením sezony. Na začátku měsíce června budou šachy k vidění
v rámci sportovního dne města Dolního
Benešova a koncem června je naše výprava opět pozvána do Liptovského Mikuláše
na dětský letní šachový festival V4 Liptov
2018. Až do školního roku pak probíhá
kroužek mládeže. Více informací o klubu,
jeho družstvech, členech a akcích najdete
na webových stránkách http://sachy-msa.
dolnibenesov.net
Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús

B S P
26 54.5 36
26 54.0 29
18 53.5 37
Placená reklama
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Cvičení pro starší a seniory

Mariáš

Pravidelně, každé pondělí od 8 – 8:45 v tělocvičně na Hlavní
škole. Na sebe pohodlné oblečení, boty nebudou potřeba.
Budeme se postupně rozhýbávat, pracovat s koordinací a ba‑
lancem. Cvičení je vhodné pro kohokoliv, kdo se chce hýbat
a zachovat, popřípadě znovu získat svobodu pohybu.

Michal Štefek
tel.: 725 047 653

V sobotu 10. března 2018 se uskutečnil v restauraci
v Zábřehu druhý ročník turnaje v klasickém mariáši
Memoriál Emila Bastla.Společně jsme minutou ticha
uctili památku tragicky zesnulého kamaráda. Turnaj,
kterého se zúčastnili hráči mariáše z širokého okolí,
měl jak po stránce sportovní tak po stránce spole‑
čenské vysokou úroveň.

Ticho v sále bylo přerušováno pouze kroky přihlíže‑
jících diváků a pro laika nepochopitelnými výrazy
„Flek, Re, Durch, Žebrák a podobně.“ Po pěti hodi‑
nách zasedli k finálovému stolu 3 hráči, kteří v zá‑
kladních kolech byli finančně nejúspěšnější. Napětí
v sále dosáhlo vrcholu, ale už po několika minutách
bylo zřejmé, kdo bude vítězem celého turnaje.

Festival kultury
a hlučínských řemesel

8. července 2018 od 14.00 hodin
Mírové náměstí v Hlučíně

RNDr. Josef Ranoš

mezinárodní přehlídka mládežnických
dechových orchestrů a mažoretek

Nabízí seminář pro neformální pečující

UČÍME PEČOVAT

pořádá KD Dolní Benešov pod záštitou města dne 27. 5. 2018
v zámeckém parku, v případě nepříznivého počasí ve velkém sále KD

s praktickými ukázkami

PROGRAM:

Jak se postarat o svého blízkého

14.00 hod. Hvězdicový pochod městem

v domácím prostředí

14.30 hod. zahájení XXVIII. ročníku starostou města
14.30 – 15.10 hod. Dechový orchestr mladých ZUŠ Hranice + mažoretky Excelent

Třetí místo obsadil pan Rudolf Sutto z Dolního Be‑
nešova. Druhé místo si vybojoval Zdeněk Kriebel
ze Služovic. Vítězem celého turnaje se stal a své
vítězství z minulého roku obhájil RNDr. Josef Ranoš
z Dolního Benešova.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat
pořadatelům, panu Frantovi Sobkovi a Herbertu
Valáškovi za vzornou organizaci a pěkné ceny pro
každého účastníka. Doufám, že i příští rok se všich‑
ni setkáme na třetím ročníku tohoto mariášového
turnaje.

XXVIII. Hudební jaro
na Hlučínsku

Dne 10. 5.2018 od 16.00 hodin

15.20 – 16.00 hod. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz + mažoretky Nemezis

v přísálí Kulturního domu Dolní Benešov

16.10 – 16.50 hod. Orchestr VŠB – TU Ostrava + TK mažoretky Bílovec

Naučíme pečující rodinné příslušníky:

17.00 – 17.40 hod. Dychový orchester + mažoretky Nová Dubnica

-

17.50 – 18.30 hod. MěOM Dolní Benešov + mažoretky AMA
18.30 MONSTRKONCERT

Možnosti přesunů z postele na invalidní vozík a zpět….
Přebalování ležícího na posteli…
Provádění celkové hygieny…
Polohování na posteli…
Možnosti předcházení proleženinám s využitím různých pomůcek…
Základní kompenzační pomůcky, které lze využít a jakým způsobem
zprostředkovat jejich získání

Všechny tyto body si budou moci účastnici sami prakticky vyzkoušet za
pomoci všech dostupných kompenzačních pomůcek, které budou na místě
k dispozici.

Můžete se těšit na folklorní soubory a kapely
z Hlučínska a na jarmark regionálních výrobků
a řemesel. Občerstvení zajištěno.

VSTUP ZDARMA

Akce je realizována v rámci projektu „Festival kultury a hlučínských řemesel 2018“, který je spolufinancován
Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018.

12

Součástí semináře bude také poradenství – účastníci se budou moci
zeptat na cokoli nejen z oblasti neformálního pečování. V případě zájmu
budeme kvalifikovaně zodpovídat dotazy z oblasti sociálních služeb (jak
žádat o příspěvek na péči, na jakého lékaře – specialistu se obrátit
v otázkách kompenzačních pomůcek, a podobně)
Pro všechny účastníky máme připraveny základní balíčky pro pečující
ZDARMA.

<ƵůƚƵƌŶşĚƽŵ
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Žijeme v Dolním Benešově…

Rock’n rollový ples 16. 3. 2018

Rock’n rollový ples 16. 3. 2018

Rybářské závody 14. 4. 2018

Rybářské závody 14. 4. 2018

Rock’n rollový ples 16. 3. 2018

Rock’n rollový ples 16. 3. 2018

Motorkáři 21. 4. 2018

Komici 15. 4. 2018

Kollarovci 14. 3. 2018

Kollarovci 14. 3. 2018

Pálení čarodějnic 21. 4. 2018

Den učitelů 28. 3. 2018

Jelen 17. 3. 2018

Jelen 17. 3. 2018

Jarní setkání seniorů 14. 4. 2018

Jarní setkání seniorů 14. 4. 2018
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Zprávičky z barevné školičky / Osada Míru

U Krtečků v Zábřehu

Jaro je tu, pojďte ven! Sluníčko už svítí, roste
první kvítí.

Letošní jaro nějak zaspalo a sluníčko ne a ne se probudit. Teplé počasí, na které se všichni těšili, na sebe nechalo dlouho čekat. Ještě první
dubnové dny byly celkem chladné, ale pak už jaro v plné síle zaklepalo na dveře. Každodenní život v naší školce pokračuje dál, ať je zima,
nebo léto.

Také ve třídě Sluníček děti přivítaly jaro.
Rodičům předvedly pásmo písní, říkanek
a tanečků s jarní tématikou a pak společně
zdobili velikonoční vajíčko a kuřátka.
Protože máme rádi pohádky, tak jsme
v naší MŠ přivítali divadlo Šikulka. V této
sérii výchovných pohádek bylo dětem připomenuto, jak je důležité dbát o osobní čistotu a udržovat pořádek. Děti také viděly,
co přináší neposlušnost a nakonec se ponořily do pohádkového světa malých zvířátek
z krásného ledového prostředí Antarktidy.
Všechny pohádky opět provázely písničky.
Divadlo se dětem líbilo, se zaujetím sledovaly příběhy od začátku do konce. My učitelky jsme zase ocenily obsahovou stránku
pohádek, které na děti výchovně působily.
A co nám nabídlo divadlo Letadlo? Příběh
Průzkumníci v Austrálii. Veselá hudební
pohádka zavedla děti na průzkumnickou
výpravu do Austrálie. Zazpívali jsme si
s papouškem, probudili medvídka koalu,
zaskákali jsme si s klokanem, polekali jsme
pštrosa emu a zažili spoustu legrace.
K měsíci březnu patří také knihy a tak se
třída Motýlků vypravila do místní knihovny. Paní knihovnice Jana si s dětmi povídala
o knihovně a vztahu ke knížkám, o pohádkách a oblíbených večerníčkových postavičkách a i o tom, jaké knížky si můžeme

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru, příspěvková organizace Dolní Benešov, Osada míru 514, PSČ 747 22

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

probíhá dne 15.5.2018
v budově MŠ Osada míru 514
v době od 13:00 do 16:00 hodin
Zákonní zástupci dětí si s sebou přinesou:
 rodný list dítěte, občanský průkaz


vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře

(tiskopis je k vyzvednutí v MŠ)

Bližší informace:
Mgr. Dagmar Kristová – ředitelka MŠ
553 651 160, 730 897929

v knihovně půjčit. Předvedla, jak se s knihou správně zachází, jak se v ní opatrně
listuje.
Jeden týden proběhl u Berušek trošku netradičně. Děti si na každý den zvolily barvu, ve které přišly oblečené. A tak si užily
barevný týden a připravenou barevnou
zábavu.
Plavání je aktivita, která rovnoměrně zatěžuje svalstvo, napomáhá k otužování

a zdokonalení tělesné kondice. Tak proč
to nezkusit? Všechny hodiny plavání jsme
si užili na plné obrátky. Sjížděli jsme na tobogánu, plavali v divoké vodě a předvedli
jsme, jak daleko doplaveme. Za odměnu
jsme dostali „mokré vysvědčení“.
Jaro zkrátka nastává. Všichni, co máte rádi
přírodu, vyrazte ven. Na jaře je venku tak
krásně!
Jarmila Stanková a Vlasta Juchelková

V měsíci únoru se opět uskutečnilo setkání
rodičů s Paed.Dr. Ludmilou Bočkovou tentokrát na téma „RELAXAČNÍ A JÓGOVÉ
PRVKY“. Další setkání s tématem „DOBRÝ START DO ŠKOLY“ bylo zaměřeno
na rozvoj všech oblastí, které jsou nutné
pro úspěšný nástup dítěte do školy i dobré
zvládnutí školních povinností.
V březnu k nám zavítalo naše oblíbené divadlo SMÍŠEK se svými veselými pohádkami.
Každá pohádka je jedinečná. Kombinace
humorných hereckých výkonů s roztomilými maňásky přináší dětem radost, pobavení
a samozřejmě i poučení. Děti vždy oceňují
spojení pohádky, písniček a pohybu.
Agentura ACRAM nám nabídla výukový
program „POVÍDÁNÍ O ZVÍŘÁTKÁCH“.
Děti se hravou formou seznámily s domácími zvířaty a jejich mláďaty, s jejich užitkem
pro člověka. Vše bylo doplněno projekcí,
nechyběla ani písnička a výtvarné zpracování tématu.
Starší děti se již tradičně zúčastnily plaveckého výcviku v AQAPARKU V KRAVAŘÍCH organizovaného plaveckou školou HASTRMÁNEK. V bazénu se sešli
ostřílení plavčíci s novými plaváčky, kteří
se s vodou teprve seznamovali. Během výuky se formou hry a s použitím různých
plaveckých pomůcek děti naučily novým
dovednostem ve vodě. Máme velkou radost
z pokroků dětí, které se již orientují nejen
ve vodě, ale i pod vodou, dokážou zadržet
dech, skočit do vody a otevřít pod vodou
oči. Těm nejšikovnějším se dařilo i plavání bez pomůcek. Nejvíce nás těší, že si čas
strávený ve vodě děti skutečně užívaly.

Začali jsme se připravovat na nejhezčí svátky jara – na Velikonoce. Ve třídě se objevila
jarní výzdoba, vyráběly se kraslice, zajíčci,
a to nejen z papíru. Děti se seznámily s velikonočními tradicemi a zvyky. Symbolem
Velikonoc je vajíčko a tak dostali rodiče
nelehký úkol – vytvořit velikonoční vajíčko
doma společně se svými dětmi. Překrásný-

mi výrobky jsme pak ozdobili stromeček
v zahradě mateřské školy. Potěšilo nás, že
se do tvoření zapojili i ti, kterým kreativní
aktivity během roku nic neříkají.
Období před Velikonocemi jsme dětem
zpestřily novou tradicí „HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA“. Děti s radostí
plnily zábavné úkoly a hrály různé hry
s velikonoční tématikou. Pak se všechny
rozběhly po školní zahradě, aby našly velikonočního zajíčka a dobroty, které šikovně
ukryl v různých zákoutích zahrady. To bylo
radosti, když každý nějakou tu sladkost
objevil! Domluvili jsme se, že tuto tradici
budeme každoročně opakovat.
Slova, slabiky, hlásky, říkadla, pravá, levá,
číslice…to už všechno známe! A protože se
nemilosrdně přiblížil zápis do 1. třídy ZŠ,
vše pilně předškoláci ještě trénovali. Zápis
je první krok k tomu, aby se z malých předškoláků stali velcí školáci, je zcela jistě pro
většinu dětí velkým zážitkem.
Čekají nás ještě dva měsíce školního roku
a spousta zajímavých akcí, o kterých napíšeme zase příště.
Jana Balarinová
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Zprávy ze školy

Lyžařský výcvik 2018

Z Gruně – aneb od strachu k vítězství

Zprávy z Červené školy. Konečně je tady jaro! Dlouho očekáváné jaro, které nám přináší nové možnosti pro zpestření výuky. Dříve než
nasajeme jeho vůni, pojďme o pár měsíců zpátky a připomeňme si některé události, které se odehrály na naší Červené škole.

V týdnu od 19. 2. do 23. 2. proběhl
na Starých Hamrech v areálu Ski
park Gruň tradiční lyžařský výcvik,
věnovaný žákům 8. tříd. Kurzu se
v letošním roce zúčastnilo 30 žáků,
3 učitelé a zdravotnice Jindřiška Kosinová a pan farář Pavel Kuchař.
Počasí nám opravdu přálo. Nejen
že celý týden bylo slunečno, ale
vyšly nám i výborné sněhové
podmínky. Žáci s lyžařskými zkušenostmi zdokonalovali
svou jízdu a techniku společně s paní učitelkou Maulero‑
vou. Dalších 15 žáků zápasilo poprvé v životě s hůlkami,
lyžemi, šlapáním do kopce, jízdou na pomě či s prvním
sjezdem v pluhu společně s paní učitelkou Thiemlovou
a panem učitelem Ranošem. V rámci regenerace a na‑
čerpání nových sil proběhla třetí den výcviku vycházka
na Švarnou Hanku. Večery plné her, tance a zajímavých
přednášek probíhaly na chatě Koliba. Předposlední den
mohli žáci své nově nabyté lyžařské dovednosti porovnat
mezi sebou v závodě obřího slalomu.
Letošní lyžařský výcvik se opravdu vyvedl, žáci si ho užili
a někteří z nich odjížděli s pocitem lyžařského naplnění.
Za možnost absolvování kurzu děkujeme především uči‑
telům, zdravotnici, faráři a SRPŠ, které poskytlo finance
na dopravu.

Zatracená rychlá modrá „poma“, měl jsem radši zůstat v teple doma.
Mám pocit z těch dlouhých A.L. tyček, že mě potrkal beran či býček.
Že na rudém talíři nesmím sedět, ale opřít se kupředu a hledět!
Hledět kam když se mi koleno chvěje, ze všech stran se mi tu křivda děje.
A ta příšerná nadmořská výška, lepší by byl joystick či PC myška!
Neměl jsem tu jezdit, tak věřte mi, v Benešově – tam mám jiné zázemí.
Po chodníku kroky mohu razit, tady na těch prknech hned mě mohou srazit.
Prostě je to hrůza fakt ze všech stran, kdybych měl aspoň strategický plán.
Jak to udělal Kaluža, Iza či Viki, nejsou v tom nějaké tajné černé triky?
Však já na to přijdu!

Návštěva ateliéru Viridian
v Hlučíně

Rybářské závody na Kamenci

V únoru jsme se s dětmi druhé, čtvrté a páté
třídy vypravili do Kulturního domu v Hlučíně, kde jsme zhlédli balet Stvoření světa.
Toto krásné představení si připravili žáci
tanečního oboru ze ZUŠ v Hlučíně. Zpracování tohoto biblického příběhu, který je
inspirován známou animovanou pohádkou,
a ve kterém nemůže chybět Adam a Eva,
Bůh, spousta andílků, čertíků a zvířátek,
všechny zaujalo. Mezi účinkujícími se objevila i žákyně naší školy Vanesa Persichová
(2. třída).
Nejen v Koreji se konaly Olympijské hry,
ale i ve třetích třídách. Děti se rozdělily do družstev a vymyslely si svůj název
a pokřik. Soutěžilo se v sedmi disciplínách,
např. v eskymáckém rychlooblékání, papírovém lyžování či střelbě do olympijských
kruhů. Každá soutěž byla zvlášť vyhodnocena. Děti tak získaly velké množství
diplomů a medailí. 1. místo si vybojovalo
družstvo Květinek ve složení Natálie Suttová, Natálie Harasimová, Johanka Beinhauerová, Aneta Krakovčíková a Nela Diehlová.
Rok se s rokem sešel a opět se konala recitační soutěž. Letos se soutěžilo ve dvou

kategoriích. U dětí druhých a třetích tříd
převládaly básničky s jarní tématikou,
u čtvrtých a pátých spíše humorné.

Výsledky první kategorie:
2. a 3. ročníky
1. místo Eva Gebauerová 3. B
2. místo Matěj Ondera 2. B
3. místo Zuzana Budínová 2. A, Aneta Krakovčíková 3. A

Výsledky druhé kategorie:
4. a 5. ročníky
1. místo Sofie Sobková 4. A
2. místo Samuel Horsinka 5. A
3. místo Matěj Kupka 5. B
Zvláštní cenu za vlastní tvorbu získala Julie
Křižáková z 5. B. Zde je její básnička.
Naše třída
V naší třídě je fakt sranda,
připadáme si jako jedna velká banda.
Někteří hrají šlapáka,
jiní ze sebe dělají ajťáka.
Než začne hodina

jsem nervózní a dám si ruce do klína.
V hlavě mám myšlenky,
kdy zas budeme psát písemky.
Pětky by se dávat neměly,
když tak jen v sobotu a neděli.
Pak nenápadně kouknu na hodiny,
kdy končí vyučovací hodina
a těším se na přestávku,
kdy naše třída blbnout začíná.
Během měsíce dubna proběhly v naší městské knihovně tzv. knihovnické lekce. Zúčastnily se jich postupně všechny ročníky
Červené školy. Paní knihovnice seznámila
děti s funkcí knihovny, s knihovním řádem a samozřejmě si s nimi popovídala
o knihách. Na konci lekce děti plnily úkoly
týkající se právě získaných informací.
V následujících měsících půjdeme do finiše.
Kromě standardní výuky chystáme opět
další akce. Ať už se bude jednat o školní
výlety, dětský den nebo další aktivity, určitě
všechny zpříjemní dětem „školní život“.

V našem družstvu držíme vždy spolu, zrovna z kopce Danek sjíždí dolů.
Skromný, elegantní styl – pro oči potrava, Eliška se šine svahem zleva doprava.
Teď tu někdo kolem mě jak vítr spíchal, už vím, kdo to byl – přece převysoký Michal.
Ondřej zkraje říká: „Nejde mi to“, teď ve slalomu – ztečí na koryto.
Do rychlosti velké nepouští se Radim, však já ty ski svoje se sjezdovkou sladím.
Štěpánův styl na pohled je krásný, info o tom stylu – no to bude „masný“.
Verča jako víla po sněhu tu pluje, snad nám o tom dění obraz namaluje.
Není žádný problém, sjedu to i z boku, Vojta říká směle, z mrazu slzu v oku.
Už jsem na to přišel, jak že se to dělá, lyžování nechce přelenivá těla.
Moji milí lidé, byla to dost dřina, umění sjet kopec nepadne do klína.
Kantoři nám k tomu byli nápomocní, aby „skiing“ nebyl naší můrou noční.
Letošní náš lyžák byl čas požehnaný, snad se někdy vydám na ty Alpské strany.
PKF

Mgr. Nikol Thiemlová

Za kolektiv Červené školy
Mgr. Marcela Halodová

V sobotu 14. dubna se konaly v areálu Kamence tradiční „Rybářské závody“. V letošním roce bylo počasí perfektní, a proto si do Kamence našli cestu rybáři nejen z Dolního Benešova
a okolních obcí, ale i ze vzdálenějších míst našeho kraje.

V pátek 23. března zavítala třída 7. A do ateliéru Viridian v Hlučíně. Pod vedením Ing. Elen Thiemlové se zde dospělí učí malovat a jak se žáci přesvědčili na vlastní oči, opravdu jim to
jde. Společně jsme v ateliéru strávili velmi pěkné dopoledne,
žáci bedlivě naslouchali novým informacím z oboru malířství.
Dozvěděli se jakým způsobem stínovat obrázky, jak malovat
zvířata a jak je důležité při kresbě pozorování. Vše si vyzkoušeli
i prakticky.

Celý areál byl členy rybářského spolku skvěle připraven
a tímto bychom chtěli poděkovat všem rybářům za jejich
práci. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno bohaté
pohoštění, kolo štěstí a další zajímavé aktivity pro dospě‑
lé i děti.
Jsme rádi, že mnoho občanů Dolního Benešova navštívilo
naše rybářské závody a doufáme, že byli spokojeni a že
nám svou přízeň zachovají i na dalších akcích rybářského
klubu Kamenec.

Žákům se návštěva líbila a už se těší na další setkání, kde se
naučí správně míchat barvy. Moc děkujeme paní Thiemlové
za přednášku a vřelé přijetí ve Viridianu.
Mgr. Nikol Thiemlová
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Výbor RK Kamenec
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Kvalifikace Mistrovství České republiky již po čtvrté v Dolním Benešově

Okénko šéfkuchaře

V pořadí 4. kvalifikační kolo Mistrovství České republiky 2018 se konalo po čtvrté v Dolním Benešově, místním pořadatelem byl Kulturní
dům Dolní Benešov a mažoretky Excelent za podpory města Dolní Benešov. Letošní kvalifikační kola jsou v Bystřici, Hořicích, Nýrsku,
Dolním Benešově, Chotěboři, Hradci nad Moravicí, Štětí a v Ivančicích. Z těchto kvalifikačních kol mají možnost mažoretkové skupiny
postoupit do finálového kola v Kladně, Karviné a v Náchodě.

Jarní salát s chřestem a cuketou ( 4 porce )

V sobotu 7. 4. 2018 bylo v Dolním Benešově ohodnoceno celkem 171 formací ze
14 klubů: Mažoretky DDM Bílovec, MK
Ballerisimo Hlučín, Juventus Karviná, Michelle Karviná, MiKaDo Karviná, M Ladies Klimkovice, AMA Opava, Adrianky
Ostrava – Hrabová, Daisy Ostravy, Elité
Ostrava, Stars Ostrava, Hastrmanky Prosenice, Mažoretky Petra Studénka a domácí
mažoretky Excelent.

Dresink: lžíce dijonské hořčice, 2 lžíce vinného octu, lžíce olivového oleje, lžíce medu, špetka soli
Postup: salát opláchneme a natrháme na kousky, chřest opláchneme, odřízneme spodní
dřevnaté části podle velikosti stonku od 2 do 4 centimetrů a zbytek oloupeme, vaříme 5-6
min, pak prudce ochladíme, nakrájíme a přidáme k salátu, vydlabanou cuketu nakrájíme na plátky
a rovněž přidáme k salátu, zakápneme dresinkem a přidáme vejce „na hniličku“, ozdobíme krutony,
milovníci masa mohou přidat natrhanou parmskou šunku.

Ingredience:
půl svazku chřestu
středně velká cuketa
rozmanité druhy salátů
4 ks vejce
krutony

Kvalifikační kolo zahájila zpěvem pohádkové písně Adéla Kozelková ze ZUŠ Bruntál.
Soutěž oficiálně zahájil pan Martin Štefek,
starosta Dolního Benešova. Zúčastnil se
také slavnostního ceremoniálu vyhlášení výsledků a předal vítězkám medaile.
Z celého kvalifikačního kola bylo on‑line
komentované vysílání. Teplé jarní počasí
dovolilo také pobyt venku. Okolí haly se
hemžilo mažoretkovými kostýmy a děvčata
si tak krátila čas do konečného vyhlášení
výsledků.

Dobrou chuť přeje Petr Žurek
Převod účtu
z jiné banky
za vás
vyřídíme
ZDARMA

Máte to teď
do banky daleko?
Nás budete mít
všude blízko�
Založte si Poštovní účet

Více informací na 800 210 210
nebo na postovnisporitelna.cz.
Nejedná se o návrh smlouvy.

Odměna pro klienta 300 Kč
do Světa odměn za založený účet.

Pošta Dolní Benešov
posta.p707141@cpost.cz
Tel.: 954 274 722
Mobil: 605 723 956

www.postovnisporitelna.cz
800 210 210

PS_Inzerce_ruseni_pobocek_A5_sirka_R_v2.indd 1
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04/18 A5 | Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.

• Zdarma vedení účtu, když si na něj posíláte příjem
alespoň 10 000 Kč měsíčně
• Zdarma výběry z bankomatů Poštovní spořitelny a ČSOB
• Zdarma 1 výběr na poště a 1 donáška hotovosti měsíčně

Placená reklama
10.04.18 16:25

Naše mažoretky Excelent získaly
tato umístění:
Kvalifikační kolo 7. 4. Dolní Benešov
1. místo - Sofie Holušová
1. místo - Valerie Haburová
1. místo - Viktorie Haburová
1. místo - Markéta Lamžíková, Valerie Haburová
1. místo - Tereza Przeczková
1. místo - Nela Kacálková, Nikola Schmidtová
1. místo - velká formace MIX Senior
2. místo - velká formace MIX Kadet
2. místo - Markéta Faiková

2. místo - Tereza Hluchníková
2. místo - Kateřina Rycková
2. místo - Kateřina Konetzná (1 baton)
2. místo - Kateřina Konetzná (2 baton)
2. místo - miniformace Little kadet
2. místo - miniformace MIX Kadet
2. místo - miniformace MIX Junior
2. místo - miniformace MIX Senior
2. místo - miniformace 2 baton Senior
2. místo - Nela Kacálková, Kateřina Konetzná
3. místo - Anna Zlamšidlová
3. místo - Tereza Lechnerová
3. místo - Tereza Hluchníková
3. místo - Nela Kacálková
3. místo - Rozálie Dornová, Tereza Przeczková
4. místo - velká formace Little kadet
4. místo - Nela Kacálková, Kateřina Konetzná
5. místo - Nela Kacálková
O týden později se konalo další kvalifikační
kolo, kam byla přihlášena naše děvčata 2x
v kategorii Classik, obě skupiny si odvezly
1. místo.
Kvalifikační kolo 14. 4. Hradec nad
Moravicí
1. místo - velká formace Classik Kadet
1. místo - velká formace Classik Senior
Všechny letošní sestavy z kvalifikačních
kol postoupily do finálového kola. Podle
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soutěžních kategorií nás nyní čeká příprava
na finálová kola v Kladně, Karviné a Náchodě. Tam bude bojovat o titul Mistryně
České republiky 2018 a o body k postupu
na Mistrovství Evropy 2018 (Chorvatsko)
a dále Mistrovství světa 2018.
Děkujeme městu Dolní Benešov, všem rodičům mažoretek Excelent a všem sponzorům!
Mažoretky Excelent

www.mazoretkyexcelent.cz
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AVK Dolní Benešov v Ostravské volejbalové lize

Informace z farnosti sv. Martina

Amatérský volejbalový klub (AVK Dolní Benešov) je smíšený tým volejbalových nadšenců, kteří si na amatérské úrovni velmi rádi jdou
jen tak „zapinkat“ anebo rovnou zahrát nějaký zápas. Tým je složen převážně z hráčů z Dolního Benešova, kteří na amatérských turnajích nastupují za různé týmy a často tak stojí proti sobě jako soupeři. A jelikož se tyto turnaje konají především v létě a trénovat je třeba
i v zimě, rozhodli jsme se před třemi lety přihlásit do Ostravské volejbalové ligy (OVL).

Šedesát milimetrů…
(aneb slza ve tvém oku)
V tu chvíli, kdy zjevila se ve tvém oku, vzpomínám teď, kolik je to
vlastně roků?
Co způsobilo ve tvé tváři přebolestný vzlyk, který a jak silný byl ten
viditelný okamžik?
Tu chvíli asi dlouhý čas života střádal, když smích, však také pláč se
v událostech hádal.
„60 milimetrů“ slza slétla a pak opustila tvoji líc, zůstala tam po ní stopa,
po stopě pak vůbec nic.
Vzpomínka silná se v moji paměť vryla, že jsi svou slzu kvapně před
zvědavci skryla.
První slza byla rychlá, zastavit ji nestačím, jako kdyby jehla píchla, ránu octem namáčím.
Druhá slza po opačné líci kamsi spadla, to už ale moje vlastní do oka se vkradla.
Když se dále okem dívám a neskrývám dojetí, sklouzla další slza tvoje – bylo to už potřetí.
Možná další slza stekla až ke koutku tvých úst, v tu chvíli si dávám od slova útěchy půst.
Jak slza fanynky, kterou zpěvák pohladil, tak i pláč maminky, jež její lásku prozradil.
Jak slza slaná, která v maminčině oku pálí, tak nový den zrána tvůj příběh smutku zase halí.
Kdo a jaký je vlastně mého vzkazu adresát, že ta trasa slzy je milimetrů šedesát?
Je to přece každý člověk, který v srdci uvěří, že v životě trasu slzy prostě z úcty neměří.
Promiň mami chvíle tyto, kdy jako bych byl v mlze, když choval jsem se někdy vůči tvojí slze drze.
Až vyjde slza z tvého oka i života ven, pak nový smysl získal darovaný den.
Den, kdy objeví se v tváři tvoji zase jemný smích, vždyť slza lásky mámy mojí není žádný hřích.

Liga je rozdělena do tří výkonnostních skupin a v každé lize hraje okolo 15 týmů. My
hrajeme 3. ligu, která ale k našemu překvapení má velmi kvalitní hráčskou úroveň.
Liga se hraje turnajovým stylem od září
do dubna a v každém hracím dni čekají
na tým 3 nebo 4 zápasy. Všechny zápasy
se odehrávají v prostorné hale v Polance
nad Odrou a velmi dobrá úroveň ligy je
podpořena i profesionálními rozhodčími,
kteří „pískají“ každý zápas.

ších 8 týmů do play‑off a v bojích o celkové
umístění nakonec obsadili deváté místo
z celkového počtu 17 týmů. V loňské sezóně
jsme byli o poznání úspěšnější a po vyrovnaných výkonech jsme nakonec vybojovali
umístění na bedně, 3. místo. Letošní ambicí
proto bylo toto umístění zopakovat. To se
nám bohužel nepodařilo a po velkých bojích jsme nakonec skončili těsně pod stupni
vítězů a získaly nepopulární „bramborové
medaile.“

My jsme se této ligy zúčastnili už potřetí.
V prvním ročníku jsme po kolísavých výkonech bohužel nepostoupili mezi nejlep-

Jelikož účast v této soutěži je poměrně finančně náročná, zejména startovné a doprava, jsme velmi rádi, že nám v loňském

roce byla městem Dolní Benešov přidělena
dotace na tyto účely. Chtěli bychom touto
cestou velmi poděkovat zastupitelům města
za přidělené finance, které nám pomohly
pokrýt část nákladů na startovné v OVL
a dále nám umožnily nakoupit tréninkové
míče a především pořídit sadu dresů s logem Dolního Benešova, ve kterých můžeme naše město důstojně reprezentovat. Jak
nám tyto dresy sluší si můžete prohlédnout
na fotografiích. Volejbalu zdar.
Za tým AVK Dolní Benešov
Barbora Slivková

Za vše, cos mi dala, děkuji ti maminko…
PKF (obrázek Barbora Č.)
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Pozvánka na 3. ročník Sportovního dne města Dolní Benešov
Srdečně zveme všechny občany Dolního Benešova a Zábřehu na Sportovní den města Dolní Benešov 2018, který se uskuteční v pátek a sobotu 8. - 9. června 2018 ve sportovním areálu města na Osadě míru.
Program Sportovního dne začíná již v dopoledních hodinách 8. června, kdy se
uskuteční turnaj žáků ZŠ Dolní Benešov
ve florbalu a vybíjené. V odpoledních hodinách se pak naši důchodci utkají v bowlingu. Nově je do programu Sportovního dne
také zařazen turnaj v nohejbalu, na který se
pojedeme společně podívat na pěkně zrekonstruované nohejbalové hřiště do Zábřehu. Po celou dobu konání sportovního dne
bude pro Vás připravena půjčovna koloběžek, které si bude možnou zapůjčit a sami
si otestovat, jestli se jízda na nich nezapomíná. Věřím, že využijete tuto nabídku,
nebo třeba vyrazíte se na kolech podívat,
jaké výkony předvádějí naši nohejbalisté
v Zábřehu. Hlavní část programu začne
v sobotu v 9:00 a bude pokračovat dle níže
uvedeného programu. Oproti minulému
ročníku jsme program rozšířili o sportovní
klání našich seniorů v bowlingu, šipkách
a ruských kuželkách. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční, ale je připravena „mokrá varianta programu“, o které
bude v případě potřeby včas informováni.
Sportovní den organizujeme letos již potřetí
a považujeme jej již za „zavedenou značku“,
takže je asi zbytečné zde uvádět podrobný
popis rozdělení našeho města na městské
části, upřesňovat výběr barev dresů a funkce čestných kapitánů. Raději zde ale přikládáme mapku našeho města s rozdělením
na jednotlivé části, na které se občas ptáte.
Pro navození atmosféry je možno se vrátit
k minulým ročníkům a prohlédnout si foto-

9. 6. 2015

Začátek
9:00
9:00
17:00
17:00
17:00
9:00
13:30
14:00
14:00
15:00
10:00
14:00
14:00
16:00
18:30
19.00
20.30
22:00

Konec
12:00
12:00
20:00
20:00
20:00
12:00
14:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
19:00
20.00
22.00
24:00

Jméno
Jan
Petr
Jan
Radomír
Dalibor
Arnošt
Pavel
Anna
učitelé ZŠ
učitelé ZŠ

Příjmení
Kubinec
Machovský
Bitta
Vavřínek
Gasman
Gross
Jařab
Buhlová

e-mail
kubinec.jan@seznam.cz
p.machovsky@seznam.cz
jan.bitta@vsb.cz
vavrinkovi@seznam.cz
daliborgasman@seznam.cz
arnostgross@seznam.cz
paveljarab@seznam.cz
buhlova.a@seznam.cz

Tel. Kontakt
737 342 751
724 023 173
737 921 568
606 330 461
732 658 292
602 579 342
728 052 994
608 634 848

k organizaci Sportovního dne se můžete
obrátit na:
e‑mail: michal.P3K@seznam.cz
případně telefon 724 013 933
Těšíme se na Vaši účast

galerii umístěnou na www.dolnibenesov.cz
či shlédnout reportáž na www.hlucinsko.tv.
V minulosti se nám osvědčila funkce čestných kapitánů, takže i letos se k ni vracíme
a to i i ve stejné sestavě.

Název městské části:
Konec (červená) Čestný kapitán:
pan farář Pavel Kuchař
Humna (zelená) Čestný kapitán:
Jindřich Otzipka
Břehy (černá) Čestný kapitán:
Martina Vidláková
Korea (žlutá) Čestný kapitán:
Jaroslav Juchelka
Zábřeh (modrá) Čestný kapitán:
Marie Adamíková
V rámci sportovního dne se bude letos sou-

těžit v těchto sportech: volejbal, fotbal, šachy, badminton, stolní tenis, tenis, nohejbal,
bowling, šipky a ruské kuželky Vybranou
městskou část mohou reprezentovat jen
ti, kteří mají v dané částí své současné či
stálé bydliště. Kdo se chce zúčastnit sportovního dne jako aktivní sportovec, může
kontaktovat garanta vybraného sportu,
který Vám také poskytne bližší informace
k pravidlům a k průběhu soutěže. Turnaj
ve florbalu a vybíjené dětí je organizován
ve spolupráci s učiteli ZŠ. Výsledky všech
soutěží a to i soutěží dětí a seniorů budou
započítány do souboje o titul přeborníka
města Dolní Benešov.
Sportovní den je v letošním roce organizován Sportovní komisí města Dolní Benešov
a ve spolupráci s kulturním domem, FC
Dolní Benešov a TJ Dolní Benešov. Podařilo
se nám získat dotaci z programu České unie

Program Sportovního dne města Dolní Benešov
Datum
8. 6. 2018

Garanti sportů
volejbal
fotbal
badminton
šachy
stolní tenis
tenis
nohejbal
soutěže seniorů
florbal
sportovní hry

Akce
florbal žáků ZŠ Dolní Benešov
vybíjená žáku ZŠ Dolní Benešov
bowling seniorů
nohejbal
podvečerní vyjížďka – kola, koloběžky
fotbal
slavnostní zahájení
volejbal
badminton
šipky, ruské kuželky - senioři
tenis
stolní tenis
šachy
mistrovské utkání FC Dolní Benešov
slavnostní vyhlášení výsledků
vystoupení kapely LUCKY JANE
vystoupení kapely LEGENDY SE VRACÍ
reprodukovaná hudba
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Umístění
tělocvična
volejbalové kurty
restaurace Sport
nohejbalový kurt Zábřeh
Dolní Benešov – Zábřeh
2x 1/2 fotbalového hřiště
volejbalové kurty
volejbalové kurty
tělocvična
fara při kostele sv. Martina
tenisové kurty
tělocvična
tělocvična
fotbalové hřiště
sportovní areál
sportovní areál
sportovní areál
sportovní areál

sportu - SPORTUJ S NÁMI, která by tak
měla společně s finanční podporou města
pokrýt plánovaný rozpočet na tuto akci.
Věřím, že nás přijdete na počátku června

navštívit a také podpořit své přátele a kamarády při jejich sportovním zápolení.
Máme pro Vás připraveno bohaté občerstvení a slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých sportů i nejlepší části města pro rok
2018. Na slavnostní vyhlášení bude navazovat hudební produkce, kterou letos zajistí
předkapela LUCKY JANE a po ní vystoupí revival band Legendy se vrací, takže se
mohou určitě těšit všichni příznivci hudby
i tance. V rámci Sportovního odpoledne
bude sehrán poslední domácí mistrovský
fotbalový zápas FC Dolní Benešov ročníku
2017/2018.
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18 000 Kč do 20 500 Kč

S dotazy, náměty nebo připomínkami

zástupce vedoucího

od

22 000 Kč do 24 600 Kč

V PENNY se spolu vždycky domluvíme,
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní
zaměstnanecké výhody:

penny

opava a kravaře
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• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 80 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní cafeterie

KontaKtujte nás:
na emailu nabor@penny.cz nebo
na tel.: 281 018 018 • www.penny.cz
Placená reklama
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Informace z fotbalového klubu
Motto: Ta naše jedenáctka válí, ať je to doma nebo v dáli…
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu
v Dolním Benešově,
zimní přestávka se letos nečekaně protáhla,
ale „fotbalové jaro“ je konečně tady, a to
znamená ostrý start všech našich mužstev
do jarních, mistrovských bojů! V naší dnešní informaci Vás seznámíme se zbytkem
přípravného období a pak už s tím, jak naše
mužstva začala svůj „ostrý start“!

Kategorie žáků
Žáci MLADŠÍ a STARŠÍ MINI Přípravky –
Družstva našich nejmladších fotbalových
nadějí se zúčastňovala dalších turnajů.
Družstvo nejmladší přípravky (ročník 2009
a mladší) vedené trenéry Martinem Komárkem a Petrem Kučerou bylo dne 28. 3. 2018
na turnaji „O pohár OFS Opava“. Z deseti
zúčastněných mužstev nám patřilo 7. místo.
Družstvo MINI starší přípravky (ročník
2008 a mladší) vedené trenéry Michalem
Bachroníkem a Petrem Machovským bylo
v sobotu 24. 2. 2018 pořadatelem turnaje „O pohár předsedy FC Dolní Benešov“.
Startovalo celkem 5 mužstev, konečné
pořadí: 1. SK Meteor Strahovice, 2. MFK
Kravaře, 3. TJ Sokol Štěpánkovice, 4.TJ
Spartak Chuchelná, 5. FC Dolní Benešov.
Individuální ceny: Nejlepší brankář – Robin Krömer (Dolní Benešov), Nejlepší střelec – Tomáš Závěšický (Strahovice), Nejlepší
hráč – Hynek Plaček (Chuchelná). Závěrečným halovým turnajem OFS Opava byl
turnaj přípravek ročníku 2007 a mladší (to
bylo naše mužstvo), který se hrál ve čtvrtek 5. 4. 2018 v Opavě. Startovalo celkem
10 mužstev, tomu našemu patřilo poslední
místo – ale naši hráči byli nejmladší, tak
uvidíme v příštím roce!

Daniel Heger a Tomáš Glogar. Oba kolektivy mají už za sebou i úvodní jarní, mistrovské zápasy – v Budišově nad Budišovkou
vyhráli mladší 3:1 a starší prohráli 4:3.

Kategorie dorostu
Tabulka dorostu „A“ Před začátkem
jara má tabulka tuto podobu:

Fotbal v Dolním Benešově
začíná novou etapu!

Nejlepší hráči – zleva Krömer, Plaček, Závěšický

1. Kobeřice
2. Dolní Benešov
Hradec nad
3.
Moravicí
4. Ostrava - Jih
5. Dolní Lhota
6. Polanka
7. Klimkovice
8. Studénka
9. Svinov
10. Darkovičky
11. Fulnek
12. Horní Benešov
13. Zlatníky
14. Rýmařov
15. Heřmanice

18 16 1 1 77:20 49 0 0
17 13 2 2 55:15 41 0 0
17 11 3 3 50:25 36 0 0
17
17
17
17
17
17
17
18
16
17
17
17

9
8
8
7
6
6
4
6
6
5
3
3

3
2
2
1
3
2
8
1
0
3
2
1

5
7
7
9
8
9
5
11
10
9
12
13

48:39
42:33
49:46
49:53
25:28
32:37
34:41
42:57
27:38
31:59
29:57
20:62

30
26
26
22
21
20
20
19
18
18
11
10

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

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

Tabulka dorostu „B“ Před začátkem
jara má tabulka tuto podobu:

V Opavské hale čekáme na zápas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bolatice
Háj ve Slezsku
Litultovice
Malé Hoštice
Slavkov
Dolní Benešov „B“
Kylešovice
Vávrovice
Píšť
Vřesina
Hať

11 10
12 9
12 8
11 8
12 6
12 4
12 4
11 3
11 4
12 2
12 1

0
1
1
0
0
3
2
3
0
0
0

1
2
3
3
6
5
6
5
7
10
11

40:11 30
76:24 28
45:23 25
30:18 24
27:36 18
41:31 15
20:42 14
30:39 12
23:41 12
19:49 6
21:58 3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dorostenci „A“ pod vedením trenérů - Petr
Šramel a Petr Baránek – mají už odehrány
tři jarní mistrovské zápasy: FC DB – Dolní
Lhota 3:0, FK Fulnek – FC DB 3:1, FC DB –
FK Darkovičky 3:1.
MINI starší FC Dolní Benešov v Opavě

Kategorie mužů
„Muži B“ - Před začátkem jara má tabulka tuto podobu:

MINI starší FC Dolní Benešov

Družstvo MINI mladší přípravky odehrálo
už i 1. jarní mistrovské utkání, v Mokrých
Lazcích vyhrálo 15:5.
MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – družstva vedou
trenéři Michal Beinhauer, Michal Spruch,

Dobrou chuť!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bolatice „B“
Služovice
Dolní Benešov „B“
Oldřišov „B“
Sudice
Štěpánkovice „B“

15
14
15
15
15
15

12
10
7
7
7
7

2
2
4
3
3
2

1
2
4
5
5
6

48:19 38
46:13 32
48:36 25
45:42 24
46:46 24
28:30 23

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Závada
Hať „B“
Strahovice „B“
Bělá
Darkovičky „B“
Bohuslavice „B“
Kozmice „B“

15
14
14
15
15
15
15

6
6
6
5
4
3
1

3
2
1
3
2
2
1

6
6
7
7
9
10
13

25:26 21
29:30 20
33:34 19
33:34 18
28:41 14
29:49 11
16:54 4

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Muži „B“ pod vedením trenérů – Richard
Husovský, Martin Heiduk – mají už odehrány tři jarní mistrovské zápasy: TJ Štěpánkovice - FC DB 1:0, FK Bolatice – FC
DB 6:1, FC DB – FK Darkovičky 3:1.
„Muži A“ V závěrečné fázi přípravy došlo ještě k několika zajímavým zápasům
s mužstvy našeho regionu, účastníky MSFL.
Zdárně byla taky dořešena otázka hráče
Davida Rychnovského, který zůstává v našem klubu!

Sestava FC Odra: Chvěja - Polášek, Honiš,
Wozniak, Hrdlička, Ptáček, Smékal, Baranek, Václavík, Latocha, Szotkowski - střídali: Sporysz, Kubík

Favorit se radoval z vítězství!

FC Hlučín – FC DB 3:1
Dolnobenešovští se podruhé v tomto týdnu
stali sparingpartnerem mužstev MoravByl to boj, šťastnější pro domácí

zaváhání hostující obrany, v 79. minutě
Hudeczek – 3:1. Hlučínští se tak právem
radovali po závěrečném hvizdu z doslova
darovaného vítězství,
Sestava FC Hlučín: Kodeš (Kolenko), Heinik, Bialek, Mac, Massaniec, Štefek, Foltýn,
Málek, Hudeczek, Kraut, Fojtík

Dolnobenešovští to na svého rivala
prostě umí!

Odra Petřkovice – FC
DB 0:3
Mužstva z našeho regionu hrající v soutěžích Moravskoslezské ligy a divize jsou
v plné přípravě na jarní část mistrovských
soutěží. Petřkovičtí se v týdnu utkali se
svým konkurentem v MSFL z Hlučína
a připsali si na své konto vítězství 3:2.
V dnešním utkání na „Šoupalce“ v Ostravě
‑Porubě přivítali divizního soupeře z Dolního Benešova. Pro hosty z Benešova
jsou Petřkovičtí „příjemným“ soupeřem
a ve vzájemných utkáních jsou už několikrát po sobě úspěšnější! Ani dnešnízápas
v náročných, zimních podmínkách nebyl
výjimkou! Po půlhodině potvrdil Labuda
své střelecké schopnosti a hosté se ujali vedení – 0:1. Petřkovičtí byli blízko vyrovnání,
ale proti byl bránící Haas, který stačil míč
směřující za Hamplova záda vyhlavičkovat
z brankové čáry do bezpečí!!! Ve 44. minutě
zahrávali hosté rohový kop a ve skrumáži
před brankou domácích se nejlépe zorientoval Rychnovský a zvýšil vedení svého mužstva pohotovou střelou na – 0:2!
Trenéři obou mužstvem dali po přestávce
příležitost dalším hráčům. Petřkovičtí se
však až do koncezápasu z gólu neradovali.
Právě naopak, v 80. minutě rozehrál Foitzik
rohový kop a Pospěch hlavou dal výsledku
konečnou podobu – 0:3!!! Favoritovi se tak
ani v letošním prvním vzájemném zápase
nepodařilo prolomit „kletbu“ z mužstva FC
Dolní Benešov…
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Romaněnko, Rychnovský, Moravec, Haas,
Strakoš, Býma, Gebauer, Foitzik, Labuda,
Pecuch – střídali Ševčík, Skroch Daniel,
Pospěch, Mlýnek

Realizační tým FC DB jednal v Hlučíně

Sestava FC Dolní Benešov: Kozel, Strakoš,
Rychnovský, Moravec, Haas, Býma, Gebauer, Foitzik, Skroch Daniel, Hartmann,
Labuda, – střídali Ševčík, Skroch David,
Mlýnek

skoslezské fotbalové ligy z našeho regionu.
Po vítězství nad fotbalisty Odry Petřkovice
byli hosty domácího mužstva FC Hlučín. Utkání rozhodovali: Kotala, Havlík, Fanc
V sobotním dopoledni byli Hlučínští v 1.
poločase lepším mužstvem. Do první gólo- Dolnobenešovská generálka se
vé šance se dostali v 19. minutě, ale hlavička špatným koncem…
Mace se mezi tyče nevešla. Ve 28. minutě
kopali hosté rohový kop, ale z výhody se
stala nevýhoda a po brejku si Fojtík elegantním obloučkem „vychutnal“ hostujícího
gólmana Kozla – 1:0. Hlučínští po vedoucím gólu rozehráli několik dalších akcí, ale Na umělce a za umělého osvětlení sehrály
bez gólového efektu. Ve 30. minutě minu- oba kolektivy svou „generálku“ před zahála cíl střela Foltýna. Ve 34. minutě poslal jením jarních, mistrovských soutěží. AmMálek krásným centrem do šance Fojtíka, biciózní domácí 3. celek podzimní tabulky
ale ten ve vyložené pozici hlavičkoval nad Krajského přeboru, který ztrácí pouhé dva
branku! Ve 43. minutě stačila obrana hos- body na 1. místo šel od počátku utkání proti
tů tečovat dělovku Štefka na rohový kop. svému diviznímu soupeři s otevřeným hleV poslední minutě 1. poločasu se střela dím a nečekanou agresivitou. Už v 7. minutě
Hudeczeka otřela o břevno… Hosté ohro- se dostal do vyložené, gólové šance domácí
zili branku domácích až ve 40. minutě, ale ostrostřelec Adamovský, ale jeho střela miBýmu v koncovce zradila střelecká muška! nula cíl! Hosté odpověděli brejkem Hasse,
Nástup do 2. poločasu patřil hostům. V 51. ale taky volej Skrocha se mezi tyče nevešel.
minutě se fantastickým zákrokem blýsknul Domácí gólman Jaška si ve 13. minutě postřídající gólman Kolenko a sebral přímo radil se střelou Labudy a následná dorážka
z kopaček „loženku“ Býmovi. V 61. minutě Býmy minula těsně pravou šibenici. Jaška si
bylo vyrovnáno. Massaniec poslal neuvě- poradil v 18. minutě i se střelou Gebauera
řitelnou minelou do gólovky hostujícího z přímého kopu, kterou stačil vyrazit na roBýmu a ten svůj „blafák“ přetavil chlad- hový kop. Hampel v brance hostů připravil
nokrevně v gól – 1:1!!! Dolnobenešovští se ve 21. minutě skvělým zákrokem o gólovou
však v následujících minutách ukázali jako radost střílejícího Čišovského. Domácí šli
báječní hosté a domácím doslova darovali do vedení ve 42. minutě, když právě střela
vítězství! V 66. minutě využil Málek ško- Čišovského skončila ze silně zavánějícího
láckou chybu obrany hostů a Foltýn tako- „ofsajdu“ v brance hostů – 1:0. Po rozehrání
vou šanci stoprocentně využil – 2:1. Foltýn se dostal do šance Labuda, ale v koncovměl na svých kopačkách i další gól, ale jeho ce měl vychýlenou mušku. Ve 45. minutě
sólo v 73. minutě skončilo v náruči hostu- potvrdil Hampel své brankářské kvality
jícího gólmana Kozla. Konečnou podobu po dělovce Kyselého. Stejný hráč domácích
výsledku tak dal, po dalším neuvěřitelném pak po přestávce orazítkoval v 55. minutě

Slavoj Olympia Bruntál
– FC DB 2:2
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V Bruntále ještě vydatně mrzlo!

jenom levou tyč po utěšené střele z přímého
kopu. Vlna emocí pak vzplála po „likvidačním, nepochopitelném“ zákroku Krajčoviče který z další hry vyřadil zraněného
Gebauera!!! V 60. minutě bylo vyrovnáno,
útočnou akci zakončil gólem Býma – 1:1.
Hosté mohli jít do vedení v 76. minutě,
k nevídanému brejku nasadil Moravec, ale
Labuda jeho nádherný centr „nepřetavil“
v gól. Nedáš – dostaneš! V 78. minutě se
prošel hostující obranou jako blesk Čišovský a jeho střela z těžkého úhlu skončila
v levém dolním rohu branky hostů – 2:1.
Domácí nevyužili možnost zvýšení svého
vedení v 85. minutě, Adamovský ve vyložené šanci branku přestřelil. Závěrečné
minuty tak patřily hostům. V 88. minutě
potvrdil své střelecké kvality nechytatelnou
střelou z přímého kopu do levé šibenice
Labuda a srovnal skóre – 2:2. Hosté mohli
nakonec i vyhrát, ale volej Skrocha po nevídaném centru Košárka zasvištěl jenom nad
břevnem už překonaného brankáře Jaška.
Generálka tak hostům z Dolního Benešova značně „zhořkla“, lze jenom doufat, že
zraněný kotník Gebauera nebude mít dlouhodobou absenci…
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Strakoš, Rychnovský, Moravec, Haas, Býma,
Gebauer, Skroch Daniel, Skroch David,
Labuda, Mlýnek – střídali Kozel, Košárek,
Romaněnko
Utkání rozhodovali: Macrineanu
Začátek jarní fotbalové divize pak ještě
zkomplikovalo počasí a v souvislosti s tím
byla odložena dvě úvodní kola. Prvním mistrovským utkáním tak bylo až to hrané
31. 3. 2018 ve Vsetíně!

Dolnobenešovská slastná velikonoční pomlázka!

FC Vsetín – FC DB 0:3
Zápas dnešních soupeřů měl zvláštní příchuť. Domácí po bodovém zisku v minulém
kole v Jeseníku nastupovali s touhou po vítězství. Naopak, pro hosty to byla, s ohledem na úvodní dvě odložená kola, premiéra!

Startovní horečka stoupá – jdeme na to!

Dolnobenešovský zpravodaj • 3 / 2018 květen – červen

Vedeme 0:2 – šťastný střelec Strakoš!

No a zápas v době velikonočních svátků zápase na bodový zisk neměli nárok.
byl pro ně, jak se ukázalo po závěrečném
Sestava FC Vsetín: Eliáš, Dulík, Foltýn, Myhvizdu rozhodčího, slastnou pomlázkou!
dlář, Surovec, Stuchlík (65. Kapusta), JaDomácí vlétli do utkání jako tajfun. V 1.
roš, Matůš, Naňák, Hořelica (46. Maček),
minutě poslal Dulík dělovku na branku
Bublák
hostů, Hampel ji skvělým zákrokem vyrazil
na rohový kop. Po jeho rozehrání se střela Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, RoHořelice mezi tyče nevešla. Ve 3. minutě po- maněnko (71. Skroch Daniel), Strakoš,
tvrdil Labuda svou pověst kanonýra a jeho Rychnovský, Moravec, Haas, Býma, Gebvolej poslal hosty do vedení – 0:1. Než se auer, Košárek (84. Skroch David), Pecuch,
domácí stačili z tohoto šoku vzpamatovat, Labuda (81. Mlýnek), Foitzik, Ševčík, Kozel
bylo ještě hůř. V 7. minutě si Eliáš ještě po- Utkání rozhodovali: Ehrenberger, Šamaj,
radil s jedovatou střelou Býmy. Časomíra Volek - delegát Rabušic - 80 diváků
ukazovala 8. minutu, nádhernou kolmicí
Žluté karty – domácí: 37. Hořelica hosté:
poslal Pecuch do gólové šance Strakoše
bez karet
a ten nedal svým sólem Eliášovi v brance
domácích ani nejmenší šanci – 0:2! Neče- Hlasy po utkání: Domácí trenér – Miroslav
kaný úvod určil další průběh zápasu. Ve 20. Mičega – V dnešnímu utkání vyhráli hosté
našel Strakoš v dobré pozici Romaněnka zaslouženě. Jeho slova potvrdil sportovně
a jeho hlavička minula těsně levou šibeni- i brankář Eliáš! Hostující trenér Marcel Meci domácí svatyně. Ve 36. minutě minula lecký – K dnešnímu utkání jsme nastupocíl další nádherná hlavička Býmy. Ve 42. vali s obavami. Zápasový výpadek v závěru
minutě stačil domácí Dulík vykopnout přípravy nebyl příjemný, ale hráči dokázabalón z brankové čáry po „padáčku“ Pe- li svou bojovností a odvedeným výkonem
cucha. Domácí měli svou jedinou šanci „opožděné jaro“ perfektně zvládnout! Víve 39. minutě, po rohovém kopu Bubláka tězství nás moc těší!
skončila prudká hlavička Matůše těsně ve- Lokomotiva přitápí pod kotlem!
dle pravé tyče. Do 2. poločasu nastoupili
domácí s cílem otočit nepříznivý stav. V 51.
minutě připravil brankář hostů Hampel
fantastickým zákrokem o gólovou radost
Surovce. A znovu platilo to známé fotbalové, nedáš – dostaneš! V 55. minutě se
neskutečně proháčkoval obranou domácích Býma a brankář Eliáš si znovu zalovil
ve své síti – 0:3!!! Z tohoto K.O. úderu se
už domácí nezvedli. V 75. minutě olízla
střela Labudy pravou tyč už překonaného
Eliáše. O minutu později se Eliáš vyznamenal likvidací gólovky Pecucha! Skóre se
už nezměnilo ani po dalších šancích hostů,
Lokomotiva přivezla posily
v 82. minutě nedoskočil Mlýnek na centr
Skrocha Daniela a v 84. minutě proletěla
střela Býmy podél celé branky do autu…
Jarní, divizní premiéra tak vyšla lépe hos- Zápasy těchto dnešních soupeřů nepatří už
tům, ve velmi korektním zápase, ke které- několik sezón k ozdobám divize. Ani ten
mu přispěla i trojice rozhodčích, se radovali dnešní nebyl výjimkou. Fotbalová krása
z plného bodového zisku. Ke cti domácích jde většinou stranou, je to boj a v mnoha
patří, že sportovně uznali, že v dnešním případech až za hranici regulérnosti. Když

To je náš Fanklub

O zdraví se stará naše Zdenička!

do rámce tohoto fotbalového
představení zapadne i výkon
rozhodčích, tak se diváci radosti z fotbalové hry nedočkají…
Vývoj dnešního zápasu podstatně ovlivnila už 1. minuta hry.
Fatální chybu a nedorozumění
domácí obrany využil Hanusek
a hosté vedli – 0:1. V 10. minutě
byli hosté znovu blízko ke gólu.
Bojok nádherně odcentroval
balón, ale hlavička Bibaku
Christophera minula svůj cíl.
Domácím trvalo téměř čtvrt
hodiny, než se z nepříznivého
stavu vzpamatovali. V 17. minutě rozehrál Pecuch parádní
akci, Strakoš poslal do gólovky

Labudu, ale jeho střela skončila těsně vedle pravé tyče už
překonaného gólmana hostů.
V 19. minutě se však příznivci domácích radovali. Foitzik
rozehrál báječně rohový kop
a Labudova hlavička skončila
v levé šibenici branky hostů –
1:1. Ve 22. minutě byli domácí
blízko dalšímu gólu, ale střela
Pecucha se po jeho výtečném
sólu mezi tyče nevešla. Ve 27.
minutě děkoval brankář hostů
Majerczyk (už se žlutou kartou
na svém kontě!!!), že se po brutálním zákroku na domácího
hráče Foitzika nešel předčasně
sprchovat!!! Fotbalová bitva

FC DB – Lokomotiva

Sestava FC Dolní Benešov:
Hampel, Hartmann, Strakoš,
Rychnovský, Moravec, Haas,
Býma, Gebauer (90. Šefčík),
Foitzik (82. Mlýnek), Pecuch,
Labuda, Adamík, Pospěch,
Kozel
Sestava Lokomotiva Petrovice:
Majerczyk, Mbayi Mbombo
Koy Maxime, Dayero Gnakpa
Oskar Landry (71. Žyla), Gill,
Czyš, Bujok, Klimas, Hujo, Hanusek, Bibaku Christopher (84.
Urban), Hoffmann

Petrovice 1:1
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pokračovala i po změně stran.
V 55. minutě nevěřil Hanusek,
že jeho střela neskončila v domácí brance… Na druhé straně
se z gólu neradoval ani domácí
kanonýr Labuda, v 57. minutě
pálil těsně nad. V 63. minutě
připravil o gólovou radost Bujoka, fantastickým zákrokem
brankář Hampel! Domácí
hráči a příznivci se pak marně
dožadovali penalty za zákrok
na Pecucha v 67. minutě hry!!!
Pecuch byl blízko ke gólu i v 72.
minutě, ale brankář Majerczyk
si s jeho střelou poradil. V závěrečné desetiminutovce byly
šance na gól na obou stranách.
V 81. minutě netrefil branku
z vyložené pozice Hanusek!
V 86. minutě se prošel obranou
hostů Pecuch, ale se střelou Labudy si poradil skvělým zákrokem gólman hostů. Zápas tak
skončil bez vítěze dělbou bodů,
ale větší radost mají z něho hosté nejen za svůj výkon, ale taky
za to, jaký způsob boje jim byl
v dnešním duelu umožněn…

Utkání rozhodovali:Šištík, Bebenek, Vidlička -delegát Malinovský -120 diváků
Žluté karty – domácí: 14. Gabauer, 77. Býma, 83. Moravec
29

Nejlepší střelec divize Filip Labuda!

hosté: 24. Majerczyk, 45. Mbayi Mbombo Koy Maxime, 66.
Klimas
Hlasy po utkání: Domácí trenér – Marcel Melecký – I když
jsme v dnešním zápase nepodali očekávaný výkon, tak si
myslím, že jsme se za celých
devadesát minut nedokázali
vyrovnat s agresivní hrou hostů, kterým byl tento způsob hry
umožněn. Více než fotbal to byl
boj… Hostující trenér Klusek
Ryszard Rafal – Hráli jsme
na hřišti uchazeče o postup
a tak mám z bodového zisku
radost. V Petrovicích děláme
všechno pro to, abychom udrželi 4. nejvyšší soutěž i dále, a tak
nás zisk 4 bodů v úvodních
zápasech jarní divize moc těší!

Dolní Benešov odmítnul
posun na
1. místo tabulky!

FC DB – FK Bo‑
spor Bohumín
2:2
Ve včerejší dohrávce propásli
domácí možnost, v případě vítězství, posunout se minimálně do víkendového kola na 1.
místo divizní tabulky. Hosté se
však favorita nezalekli. Už v 5.
minutě udržel čisté konto domácí brankář Kozel po vydařené střele Halašky. Ve 14. minutě
vyšel domácím protiútok po ose
Býma – Strakoš - Pecuch, ale
střelu Labudy stačila zablokovat
obrana hostů! Do stoprocentní
šance se dostal v 17. minutě Hanus F., jeho dělovka se mezi tyče
nevešla. Domácí odpověděli
brejkem Hartmanna, ale jeho
centr poslal Býma hlavou těsně
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Tabulka divize „E“ po 19. kole
1.
2.
3.

Vedeme s Bohumínem 2:1

Ondra Adamík se vrátil s gólem!!!

nad břevno. Ve 29. minutě připravil Kozel Sestava FC Dolní Benešov: Kozel, Rychnovo gólovou radost Vaclíka, jeho „dělovku“ ský, Romaněnko (68. Adamík), Moravec,
stačil vyrazit na rohový kop! Domácí se Haas, Hartmann (63. Mlýnek), Gebauer,
neradovali z gólu ani ve 36. minutě po akci Býma, Strakoš, Labuda, Pecuch, Pospěch,
Strakoš – Haas – Labuda, ani po báječném Šefčík
průniku Pecucha ve 38. minutě, když
Sestava FK Bospor Bohumín: Baráni, Šiška,
brankář Baráni stačil jeho střelu vyrazit
Leibl, Košťál, Jakubov (46. Nowinsk, Ferenc,
na rohový kop. Největší šanci na gól měli
Palej, Hanus F.(Hanus M.), Halaška, Padych
domácí ve 41. minutě, Býma poslal svou
(65. Jatagandzidis), Vaclík
kolmicí do brejku Labudu, ten se zbavil
kličkou obránce Leibla, jeho střela však Utkání rozhodovali: Duda, Galásek,
skončila jenom na boční síti… Vstup do 2. Laštuvka – delegát Juřička 124 diváků
poločasu vyšel lépe hostům. Centr Ference Žluté karty – domácí: 69. Adamík hosté:
tečoval Padych do protipohybu brankáře 73. Hanus F., 78. Ferenc, 79. + 81. Vaclík
Kozla a hosté vedli – 0:1. Vedoucí gól hos- Červené karty – hosté: 81. Vaclík
ty povzbudil. V 55. minutě mohli přidat
druhý gól, se střelou Hanuse F. si však bá- Hlasy po utkání: Domácí trenér – Marječným zákrokem brankář Kozel poradil! cel Melecký – Po zpackaném 1. poločase
V poslední dvacetiminutovce tlak domácích jsme zase museli dotahovat náskok souna branku výrazně zesílil. Domácí příznivci peře. Když se nám dokonce podařil obrat
jásali v 72. minutě. Haas nádhernou střelou ve výsledku, tak jsme ho vlastní chybou
z přímého kopu trefil pravou šibenici – 1:1. a nekoncentrovaností nedotáhli k vítězství.
Než se stačili hosté vzpamatovat vedli do- A taková bodová ztráta moc bolí… Hostumácí – 2:1, centr Rychnovského poslal v 74. jící trenér Marek Poštulka – Po „výbuchu“
minutě nádhernou hlavičkou do branky v Kozlovicích jsem rád ze získaného bodu,
hostů Adamík, který tak oslavil svůj první na hřišti favorita má svou cenu, protože
start po dlouhodobém zranění!!! Ani tento bylo viditelné, že nám od 70. minuty dogól však nebyl pro domácí vítězný! Hosté cházely síly…
kopali v 76. minutě rohový kop a Halaška
Nad Šternberkem se přehnala jarní
zkušeně na první tyči srovnal skóre na –
smršť!
2:2. Na trávníku se to „přiostřilo“, hosté se
bránili zuby – nehty! Domácí měli blízko
k vítěznému gólu v 87. minutě, centr Mlýnka trefil hlavou nádherně Býma, ale brankář
Baráni stačil balón vyrazit nad břevno…

FK Šternberk –
FC DB 1:4

Kapitán Tomáš Moravec, muž na svém místě!

Domácí se tak ani tentokrát z vítězství neradovali!

V minulém kole si domácí přivezli veledůležité body v boji o zachování divizní příslušnosti z Jeseníku. V dnešním utkání věřili, že se vítězstvím posunou z propadliště
tabulky do vyšších pater. Jejich naděje však
trvala pouhých dvacet minut. Vývoj zápasu
ovlivnila už 1. minuta. Domácí Lošťák se
dostal do vyložené gólové šance, ale v koncovce trestuhodně selhal! Trest přišel v 9.
minutě. Jedovku Labudy brankář Havlíček
vyrazil, ale dorážka Gebauera poslala hosty
do vedení – 0:1. Vyrovnat mohli domácí v 8.
minutě, šance Tomance však zhasla po výtečném zákroku brankáře Hampla. Ve 20.
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Paráda vedeme 4:1!!!

minutě se parádně uvolnil Pecuch, brankář
Havlíček ho poslal k zemi a nařízenou penaltu neomylně proměnil kanonýr Labuda –
0:2. Nad mužstvem domácích se přehnala
nevídaná smršť. Ve 22. minutě zahrál Haas
famózně přímý kop a nechytatelná hlavička Býmy srazila domácí do kolen – 0:3!!!
Jiskřičku naděje na zvrat ve vývoji utkání
přinesla 29. minuta hry. Zákrok hostujícího
obránce na Jurečku posoudil rozhodčí jako
penaltový a Smrček upravil stav na – 1:3.
Hosté však už více domácím nedovolili.
Šternberský Zifčák se gólově neprosadil
ve 3. minutě. Hosté mohli přidat další gól
ve 38. minutě po rohu Strakoše se však
hlavička Rychnovského mezi tyče nevešla.
Ve 44. minutě se však hosté znovu radovali.
Jako přes kopírák rozehrál Haas znovu báječně přímý kop a Býma se svým druhým
gólem zapsal do střelecké listiny – 1:4!!!
Z tohoto K.O. úderu se už domácí do konce zápasu nevzpamatovali. Ve 2. poločase
měli několik nadějných šancí, ale gólovou
mušku nenašli. V 50. minutě pálil z dobré
pozice Zifčák vedle. V 54. minutě připravil
Hampel fantastickým zákrokem o gólovou
radost Tögla. V 57. minutě zakončil Lošťák
své sólo střelou jenom do boční sítě. Hosté
s přehledem kontrolovali hru. Své vedení
mohli zvýraznit v 65. minutě, ale ukázkový
volej Labudy zasvištěl jenom nad břevnem
už překonaného Havlíčka. Z gólu se ještě
znovu neradovali ani Hlaváček v 67. minutě, ani Lošťák v 87. minutě. Hosté si tak
připsali na své konto cenné tři body a minimálně do nedělních dohrávek je vítězství
katapultovalo na 1. místo divizní tabulky
skupiny „E“!

Bez vás by to nešlo!!!

Jakub Býma autor dvou gólů!

Žluté karty – domácí: 25. Jurečka hosté: 27.
Moravec, 87. Býma

tak za námi a všechny soutěže běží na plné
obrátky. Významnou událostí našeho klubu byla „Valná hromada“, která se konala
ve čtvrtek 22. 2. 2018. Tentokrát nebyla
volební, ale byla skvělá tím, že jsme bilancovali mnoho úspěchů všech našich
družstev a taky to, že máme už k dispozici
krásné, nové kabiny a celé zázemí včetně
Restaurace. Vedení fotbalového klubu tak
ještě jednou děkuje všem svým sponzorům
a městu Dolní Benešov za tuto náročnou
akci a finanční pomoc při zajištění činnosti
klubu. Připojují se taky hráči, trenéři a vedoucí mužstev a pevně věří, že do tohoto
našeho krásného sportovního areálu si najdou cestu příznivci fotbalového klubu FC
Dolní Benešov v daleko větším počtu než

Hlasy po utkání: Domácí trenér – Jaroslav
Fencl – Zápas jsme nezvládli. Hosté vyhráli
zaslouženě. Dokázali využít naše chyby ze
standardních situací a když nás opustila
v gólových příležitostech střelecká muška,
tak je výsledek právě takový…
Hostující trenér Marcel Melecký – Z vítězství na hřišti soupeře máme dnes radost
dvojnásobnou. V náročném „anglickém“
týdnu jsme se na domácím trávníku dvakrát z vítězství neradovali, a tak je to dnešní,
navíc zasloužené doslova léčivým balzámem do dalších divizních zápasů!
Start do jarní části fotbalových soutěží je

Utkání rozhodovali: Částečka, Galásek,
Tvardek – delegát Volf 273 diváků
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„ Sportu zdar
a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !
v loňském roce!

Motorkáři v kostele sv. Martina
Je za námi nádherný jarní, téměř letní víkend, který byl pro motorkáře z našeho širokého okolí něčím výjimečný. Při pěkném počasí se
obvykle každý rád letí projet desítky či stovky kilometrů od domova, ale tentokrát odstavili své stroje na našem rynku a zamířili do malebného kostela sv. Martina.
Vstoupili tak, jak přijeli. V kožených kalhotách, v džínových vestách, v černých
tričkách s logem "motorkáři" a s barevnými vlasy a potetovanými pažemi. Ano, jen
takoví v sobotu 21. dubna 2018 ve 14 hodin
obsadili, téměř do posledního místa, všechny lavice v našem chrámu, kde je přivítaly
varhany a schola s připraveným hudebním
doprovodem pro celou mši svatou, která
byla věnována všem motoristům, zejména
právě motorkářům.

Sestava FK Šternberk: Havlíček, Novosad
(33. Tögel), Kuba M., Smrček, Tomanec,
Toman, Kuba D., Mudrák, Zifčák, Jurečka
(46. Hlaváček), Lošťák
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Romaněnko, Rychnovský, Moravec, Haas, Foitzik
(33. Hartmann), Gebauer, Strakoš (60. Šefčík), Býma, Labuda (66. Mlýnek), Pecuch

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ústí
Havířov
Dolní
Benešov
Slavičín
Nový Jičín
KOZLOVICE
Opava B
Nové Sady
Frýdlant n.O.
Bohumín
Jeseník
Vsetín
Brumov
Hranice
ŠTERNBERK
Petrovice

Pan farář v doprovodu ministrantů přistoupil k oltáři v dobré náladě a po oficiálním
úvodu, s drobným úžasem, všechny mile
přivítal. Během mše zněly hlasy motorkářů

zprvu nesměle, ale později přece jen odvážněji. Prvního čtení se s bázní a respektem
ujal motorkář Radim ze Závady, který nám
přečetl zprávu o zázracích sv. Petra. Jak
jsme později slyšeli v evangeliu, zázrakem
můžeme být svědky také my, možná mu
uvěří prý snad více ženy. Všichni jsme si ale
31

uvědomili, že malým zázrakem je vždy i to,
že se z našich cest vracíme domů v pořádku
a bez nehod. A tomu musíme věřit, Bůh ať
nám je svědkem a anděl strážný na zadním
sedadle.
Po mši svaté jsme se sešli na rynku, kde
po krátkých modlitbách došlo k posvěcení
našich strojů a vydatnou sprškou také nás.
142 strojů se poté postupně rozjelo ke spanilé jízdě, během které jsme projeli několik
vesnic v našem malebném okolí. Několik set
metrů dlouhá kolona vzbuzovala rozruch
po celé své trase a bylo milé vidět nadšené
pohledy nejen dětí, ale často také jejich otců
a maminek. Věříme, že tato krásná tradice
bude pokračovat i v dalších letech.
Motorkáři Dolní Benešov

Kulturní dům Dolní Benešov
Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov,
tel.: 553 651 159, e‑mail: zpravodaj@dolnibenesov.cz
Program květen – červen
Čtvrtek 3. 5. Zasedání zastupitelstva města,
od 16.00 hod.
Pátek 4. 5. Diskoška Zlatá 90 se skupinou
HOLKI
Sobota 5. 5. Májový pochoďáček
Neděle 6. 5. Mše svatá – sv. Florián
Pátek 11. 5. Dívčí válka – divadelní představení
Neděle 20. 5. 1. sv. přijímání v Zábřehu – kostel
sv. Urbana
Neděle 20. 5. Ferda Mravenec – divadelní
představení pro děti
Neděle 27. 5. 1. sv. přijímání v Dolním
Benešově – kostel sv. Martina
Neděle 27. 5. XXVIII. Hudební jaro
na Hlučínsku
Pátek 1. 6. Dětský den v Dolním Benešově
Neděle 3. 6. Boží tělo
8. – 9. 6. Sportovní den města
Sobota 16. 6. Svěcení nového hasičského auta
Neděle 17. 6. Farní fotbalový zápas na hřišti
v Zábřehu
Čtvrtek 21. 6. Zasedání zastupitelstva města,
od 16.00 hod.
Čtvrtek 28. 6. Členská schůze SPCCH
Sobota 30. 6. Hasičský den

Připravujeme:
Sobota 8. 9. Pivní slavnosti
Neděle 9. 9. Svatováclavský hudební festival
14 – 16. 9. Dolnobenešovská kantáta –
mezinárodní setkání pěveckých sborů
Úterý 18. 9. Partička
Neděle 23. 9. 1+1=3 (ŠAMU)

Sportovní den města Dolní Benešov

8. – 9. 6. 2018

<ƵůƚƵƌŶşĚƽŵ

Pátek – 8. 6. 2018
9:00
9:00
17:00
17:00
17:00

–
–
–
–
–

12:00
12:00
20:00
20:00
20:00

florbal žáků ZŠ Dolní Benešov, tělocvična
vybíjená žáku ZŠ Dolní Benešov, volejbalové kurty
bowling seniorů, restaurace Sport
nohejbal, nohejbalový kurt Zábřeh
podvečerní vyjížďka – kola, koloběžky, Dolní Benešov – Zábřeh

Sobota – 9. 6. 2018
9:00
13:30
14:00
14:00
15:00
10:00
14:00
14:00
16:00
18:30
19.00
20.30
22.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12:00
14:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
19:00
20.00
22.00
24:00

fotbal (2x 1/2 fotbalového hřiště)
slavnostní zahájení, volejbalové kurty
volejbal, volejbalové kurty
badminton, tělocvična
šipky, ruské kuželky – senioři fara při kostele sv. Martina
tenis, tenisové kurty
stolní tenis, tělocvična
šachy, tělocvična
mistrovské utkání FC Dolní Benešov, fotbalové hřiště
slavnostní vyhlášení výsledků, sportovní areál
vystoupení kapely LUCKY JANE
vystoupení kapely LEGENDY SE VRACÍ
reprodukovaná hudba, sportovní areál

Bohaté občerst vení zajištěno
Akce se koná za finanční podpory České unie sportu

Dobrý den, dovolujeme si Vás jménem organizace MIKASA, z.s. informovat
o projektu „Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem“, který
naše organizace realizuje na území Moravskoslezského kraje.
Cílem našeho projektu je podpořit účastníky - osoby s poruchami autistického spektra ke zvýšení jejich sociální integrace prostřednictvím aktivizačně terapeutických a edukačně
motivačních aktivit, včetně jejich podpory v oblasti dalšího vzdělávaní či v možnosti získat
zaměstnání tak, aby byly schopny podílet se v co nejvyšší míře na fungování společnosti.

Aktivity jsou účastníkům poskytovány zcela zdarma.
Tel.: 732 385 193, E‑mail: martina.promna@mikasa‑detem.cz
MIKASA z.s., www.mikasa‑detem.cz

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