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Vážení spoluobčané,
závěr roku je v Dolním Benešově pravidelně spojen s několika
událostmi. Začátek listopadu patří výlovu největšího rybníka Nezmar a také patronu našeho kostela svatému Martinovi. Tento
den je rovněž spojen se vzpomínkou na válečné veterány, jejichž
památku jsme letos již popáté uctili na našem hřbitově. Začátkem
prosince proběhla na náměstí vernisáž výstavy fotografií Evžena
Sobka. S touto zcela netradiční výstavou se mohli seznámit všichni
občané našeho města, protože za ní nebylo třeba chodit do žádné
výstavní síně. Jednotlivé plakáty s fotografiemi výjevů z našeho
města byly rozmístěny všude kolem nás ve venkovním prostoru.
Jako každoročně tak i letos proběhly adventní koncerty, které
se pravidelné těší vaší přízni. Všechny koncerty byly nádherné
a posluchači odcházeli naplnění krásným zážitkem. K atmosféře
adventu patří také rozsvícení vánočního stromu na náměstí Cypriana Lelka. Velká účast svědčí o tom, že tato událost je dobře
zapsána ve vašich kalendářích. Poděkování patří panu Bartoncovi,
který jako další z našich občanů letos poskytl krásný vánoční strom.
Další kulturní a společenské akce připravil Kulturní dům také
na začátek nastávajícího roku.
Ani v tomto zimním období se nezastavily práce na zvelebení města.
Na ulici Podubí pod Červenou školou byly odstraněny staré poškozené vrby a na jejich místo vysazeny duby. Název ulice tak znovu
získá svůj význam. Při vysazování pomáhaly děti – žáci základní
školy. Ty mají před sebou dlouhý život a mohou tedy sledovat, jak
se z mladých stromků stanou statné stromy. Několik dubů bylo
vysazeno také na ulici Hájecké u výustě z rybníka Nezmar.
Pokračovaly také stavební práce. Začal se opravovat plot kolem
Hlavní školy na ulici Nádražní a byla také zahájena rozsáhlá pře-

stavba a dostavba sociálního zázemí ve sportovním areálu fotbalového stadionu. Pokračuje se také na pracích, které momentálně
nejsou vidět, to je projektová příprava bytové zónu v Zábřehu,
vybudování parkovacích a autobusových zálivů u Červené školy,
kulturního domu a obchodního střediska. Před dokončením je
projektová příprava na cyklostezku směr Kozmice. Nově připravujeme projekt na dobudování odborných tříd u základní školy
na Nádražní a regeneraci parkovacích míst na sídlišti v centru
města. U většiny vyjmenovaných akcí jsou rovněž podány žádosti
o dotaci z různých dotačních titulů.
Závěrem doufám, že jste prožili klidné, pohodové a požehnané
vánoční svátky. Zároveň vám všem přeji zdraví, štěstí, toleranci,
rodinnou pohodu a úspěchy v novém roce 2017.
Martin Štefek, starosta
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Z jednání rady a zastupitelstva města
50. schůze rady města dne
10. listopadu 2016

Martin Hanák – FC Panelák

Rada města schválila

Luboš Kocur - HC Sharks Zábřeh
10 000 Kč

- Výsledek výběrového řízení na realizaci stavby „Rekonstrukce budovy šaten
a sociálního zázemí ve sportovním areálu
v Dolním Benešově“. Byla vybrána firma
Nosta, s. r. o., Svatopluka Čecha 13, Nový
Jičín.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Výsledek výběrového řízení na realizaci
stavby „Oprava oplocení u Základní školy
v Dolním Benešově“. Byla vybrána firma
Rebuild s.r. o, Dolní Benešov, Na Březích
566.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

SRPŠ Dolní Benešov

4 000 Kč

25 000 Kč

Jan Kubinec – Rebel Cup 5 000 Kč
Rybářský klub Kamenec 15 000 Kč
RNDr. Jan Bitta – Badminton D. Benešov
4 000 Kč
Svaz postižených CCH

15 000 Kč

Myslivecký spolek DB a Zábřeh
20 000 Kč
Český svaz včelařů

10 000 Kč

SKI Dolní Benešov

15 000 Kč

FC Dravci D. Benešov

5 000 Kč

Kynologický klub D. Benešov 12 000 Kč

- Veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární
ochrany s MSA, a.s. Dolní Benešov
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
- Spolupráci s městem Hlučínem v oblasti
komunitního plánování sociálních služeb
a souvisejících aktivit v období 2018 -2022
a zároveň schválila Smlouvu o spolupráci.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

15. zasedání zastupitelstva města
dne 27. října 2016
Zastupitelstvo města vydalo
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o nočním klidu
Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0
Zastupitelstvo města schválilo

- Sídlo základní organizace Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků
na adrese Dolní Benešov – Zábřeh, Opavská
80

Barbora Slivková – volejbal Tygři DB
7 000 Kč
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Darovací smlouvu uzavřenou s Římskokatolickou farností Dolní Benešov dne
12.4.2016 včetně dodatku č. 1

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí

Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Prominutí poplatku za pronájem prostor - Výroční zprávu Základní školy Dolní - Vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o pokulturního domu u příležitosti konání akce Benešov za šk.r. 2015/2016
skytnutí dotace z rozpočtu města a uprave„Setkání bývalých zaměstnanců MSA“ dne - Udělení ředitelského volna žákům Zá- ná pravidla pro poskytování dotací z roz14. 10. 2016. Zaplaceny budou pouze přímé kladní školy Dolní Benešov dne 18.11.2016 počtu města
náklady na energie a ostatní související poPro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0
52. schůze rady města dne
platky.
- Vzorovou smlouvu a pravidla pro po28. listopadu 2016
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
skytnutí příspěvku města ke kotlíkové do- Prominutí poplatku za pronájem kul- Rada města schválila
taci
turního domu u příležitosti konání „Šíp- - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnu- Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0
kové slavnosti“ dne 29. 10. 2016. Zaplace- tí dotace uzavřené dne 21. prosince 2015
- Smlouvu o zřízení věcného břemene IPny budou pouze přímé náklady na energie
s Charitou Hlučín
12- 8018659 s ČEZ Distribuce a.s. – uložení
a ostatní související poplatky.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
přípojky NN na ul. Hlučínské
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Odpisový plán plynového kotle v Mateř- Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0
- Novou trasu přeložky VN přes pozemek ské škole v Zábřehu
- Smlouvu o zřízení věcného břemene
města p. č. 499/1 (školní zahrada) v k.ú. Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
s GasNEt s.r.o. – uložení plynárenského
Dolní Benešov
- Uzavření Mateřské školy Dolní Benešov, zařízení „REKO MS Dolní Benešov IV. etaPro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Osada Míru v průběhu vánočních prázdnin pa“ na ulici Záhumenní
Rada města doporučila odboru výstavby
31.12.2016 – 1.1.2017
Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Povolit pokácení 22 ks stromů (vrb) Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
- Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrna severní hrázi rybníku Nezmar (ul. Po- - Složení ústřední inventarizační komise ské sítě se SMVaK – „Dolní Benešov, ul.
dubí). Bude provedena nová výsadba dubů pro inventarizaci hospodářských prostřed- P. Bezruče – rekonstrukce vodovodu“.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
ků města v roce 2016: předseda Mgr. Jind- Pro hlasovalo 8 členů, proti 0, zdrželi se 3
řich Otzipka, členové Mgr. Marie Adamí51. schůze rady města dne
- Smlouvu o zřízení věcného břemene
ková, Bc. Michal Petřík
– služebnosti IE-12-8001877/002 s ČEZ
21. listopadu 2016
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
Distribuce a.s. na uložení zemního vedení
Rada města schválila
- Plán inventur majetku a závazků města VN „Dolní Benešov, obnova vedení VN 261“
- Podání žádosti o dotaci na projekt „Re- za rok 2016
(v centru u panelového sídliště)
konstrukce budovy šaten a sociálního záPro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0
zemí ve sportovním areálu v Dolním Bene- Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
- Likvidační komisi pro inventarizaci ma- - Rozpočtová opatření č. 5/2016 v předšově“
jetku města na rok 2017 ve složení Alfréd loženém znění, které je nedílnou součástí
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0
Lelek – předseda, Pavel Schmiedhamer, usnesení
- Přidělení dotací z rozpočtu města:
Ing. Libuše Vichtorová - členové.
Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0
ZO Českého zahrádkářského svazu
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
Zastupitelstvo města pověřilo
10 000 Kč
2

- Vedení města jednáním s obchodním Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
družstvem Tempo o odkupu budovy re- - O uzavření smlouvy o poskytnutí neinstaurace Neptun
vestičního transferu ve výši 110 000,- Kč TJ
Pro hlasovalo 10 členů, proti 0, zdrželi se 0 MSA Dolní Benešov z rozpočtu města

16. zasedání zastupitelstva města
dne 15. prosince 2016

Informace
o poplatcích v roce 2017

Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

Oznamujeme občanům Dolního
Benešova a Zábřehu, že na pokladně MěÚ Dolní Benešov se od ledna 2017 vybírají tyto poplatky:

Zastupitelstvo města schválilo

- Smlouvu o zřízení služebnosti inženýr- Vydat obecně závaznou vyhlášku č. ské sítě s SMVaK Ostrava a.s. – rekonstruk2/2016 o místním poplatku za provoz systé- ce kanalizace na ulici Petra Bezruče
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídě- Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
ní, využívání a odstraňování komunálních - Smlouvu o zřízení věcného břemene
odpadů
s ČEZ Distribuce a.s. – uložení přípojky
Zastupitelstvo města rozhodlo

Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 2
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1) poplatek za komunální
odpad - částka 440 Kč, termín
do 31. 5. 2017
2) poplatek ze psů – částka
100 Kč - rodinný dům, částka
500 Kč – bytový dům, termín
do 31. 5. 2017

NN na ulici Polní

- Vydat obecně závaznou vyhlášku č. Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
3/2016, kterou se stanoví zákaz provozová- - Smlouvu o zřízení věcného břemene
ní loterií a jiných podobných her na celém s Hlucin.net s.r.o. pro uložení optického
území města
kabelu na ulici Petra Bezruče
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0 Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

3) poplatek za zahrádku – částka 500 Kč, termín 30. 4. 2017
4) poplatek za hroby – v průběhu roku 2017

- Spolufinancovat projekt „Rekonstrukce - Rozpočtová opatření č. 6/2016 v navrbudovy šaten a sociálního zázemí ve spor- ženém znění, které je nedílnou součástí
tovním areálu v Dolním Benešově“ ve výši usnesení
40% z uznatelných nákladů, což činí
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
3 820 000,- Kč
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0 - Rozpočet města pro rok 2017 v navrženém znění, které je nedílnou součástí usne- Podat žádost o dotaci Ministerstva pro sení
místní rozvoj na akci „Přístavba odborných
učeben a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov“ Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 1
a o spolufinancování tohoto projektu výši
10% z uznatelných nákladů

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

Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
- Podat žádost o dotaci Ministerstva pro
místní rozvoj na projekt „Regenerace sídliště v Dolním Benešově 2017“ a o spolufinancování tohoto projektu v minimální
výši 30% rozpočtových nákladů
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 1
- O termínech jednání zastupitelstva
města v roce 2017: 9. února, 23. března, 11.
května, 22. června, 14. září, 26. října a 14.
prosince
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
- O záměru prodeje částí pozemků města
p. č. 458/1 o výměře cca 14 m2, p. č. 458/2
o výměře cca 150 m2, p. č. 459 o výměře cca
45 m2 a p. č. 460 o výměře cca 54 m2
Pro hlasovalo 9 členů, proti 5, zdrželi se 0
- O záměru směny pozemků města p. č.
497/9 o výměře 17 m2 a p.č. 497/5 o výměře
112 m2 a pozemků pana Kokše p. č. 495/2
o výměře 26 m2, p. č. 496/2 o výměře 23 m2
a p.č. 489/2 o výměře 94 m2
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
- O uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 1 600 000,- Kč
FC Dolní Benešov z rozpočtu města

Společenská kronika
Novomanželům blahopřejeme
Vít Kremser a Tereza Schulzová,
Dolní Benešov

85 let

Malé vítáme a rodičům blahopřejeme
Maxim Truska, Dolní Benešov
Kryštof Mohyla, Dolní Benešov
Julie Bábíková, Zábřeh
Adam Guřan, Dolní Benešov

95 let
Josef Vrchovecký, Zábřeh

Jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti
80 let
Helena Šramelová, Dolní Benešov
Marta Křivová, Dolní Benešov
Kristina Benková, Dolní Benešov

Erich Hanzlik, Zábřeh

Hubert Klanica, Dolní Benešov

Budeme na Vás vzpomínat …
Lydie Kotalová, Zábřeh
Miroslav Vitásek, Dolní Benešov
Bruno Theuer, Dolní Benešov

Tyto události zveřejňujeme pouze s písemným souhlasem:
*
*
*
*

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

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky je k 10. 2. 2017
Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18
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Zprávy z městské knihovny

Společenská kronika

ěstský úřad Dolní Benešov, odbor
vnitřních a sociálních věcí uspořádal
ve středu 30. listopadu 2016 setkání bezpříspěvkových dárců krve, které proběhlo
na Městském úřadě v Dolním Benešově.
Ocenění již obdrželi Martin Gaidečka, Pavel
Jordan, David Juchelka, Žaneta Klimečková, Eva Karasová, Kamil Magera, Vladimír
Pavelek, Miroslav Sommer a David Zbořil.
Vážíme si této výjimečné pomoci a jako výraz poděkování byla Městem Dolní Benešov
poskytnuta jednorázová finanční odměna.
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Děkujeme za všechny, kterým krev zachrání
zdraví nebo i lidský život. Martin Gaidečka,
Vladimír Pavelek, Miroslav Sommer dovršili počet 120 bezpříspěvkových odběrů,
taktéž stejného ocenění Zlatý kříž II. třídy
získaly dvě výše jmenované ženy Eva Karasová a Žaneta Klimečková. Zlatý kříž III.
třídy s počtem 80 bezpříspěvkových odběrů
získal Kamil Magera.

vštívila v domovech seniorů naše občany.
Věřím, že všichni měli z našeho příjezdu
radost, trošku jsme je potěšili a obveselili,
předali balíčky a popřáli k nadcházejícím
vánočním svátkům hlavně hodně zdraví.
Největší radost měla tradičně p. Naďa Boudková v Domově seniorů v Kyjovicích, která
každoročně pozdravuje všechny své známé.

V

e středu 14. prosince 2016 jsme spolu
a svátek sv. Mikuláše 6. prosince 2016
s dětmi z místní mateřské školy potěšili
jsem spolu s paní Sylvou Říčnou na- seniory v domě č. p. 308 na Osadě míru. Už
půl hodiny před příchodem dětí jsme si pustili vánoční písničky, rozsvítili svíčky a navodili si příjemnou adventní náladu. Děti
předvedly připravený kulturní program
a babičkám předaly přáníčka. A protože
Upozorňujeme občany, že je stále v platnosti Obecně závazná vyhláška města
i já jsem babička, jedno jsem dostala taky.
Dolní Benešov č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejV mateřské škole mají výtvarně nadanou
ném prostranství ve městě. Ta stanovuje následující pravidla:
paní učitelku a tak byla přáníčka moc krásná,
určitě si je uschovám. Děti si odnesly
■ Na veřejných prostranstvích v zastavěné části města je možný pohyb psů pouze
spoustu
sladkostí a my jsme si vzájemně
na vodítku
popřáli
hodně
zdraví a spokojenosti a dě■ Mimo zastavěnou část města může pes pobíhat volně avšak pouze pod neutem
hlavně
hodně
dárečků pod stromečkem.
stálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa
Děkuji paní ředitelce a paní učitelce, které
■ Veřejná prostranství je zakázáno znečišťovat exkrementy. V případě způsos dětmi program nacvičily.
beného znečištění je osoba doprovázející psa povina toto znečištění bezodkladně
odstranit
S přáním všeho nejlepšího v novém roce
Splnění výše uvedených povinností zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejnašim občanům
ném prostranství pod kontrolou či dohledem.

N

Pravidla pro pohyb psů ve městě

Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ

matrikářka Jana Spruchová.

Poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2017
V listopadu 2016 přidělila rada dotace z rozpočtu města na základě pravidel pro
poskytování dotací. V řádném termínu (tj. do 31. října 2016) bylo podáno 15 žádostí,
z nichž všechny splnily podmínky přidělování dotací. Rada všechny žádosti v souladu
s „Podmínkami“ posoudila a rozdělila finance s ohledem na finanční možnosti příslušné kapitoly rozpočtu města. Žádost TJ MSA Dolní Benešov předala k rozhodnutí
zastupitelstvu města vzhledem k tomu, že překročila limit, o kterém rozhoduje rada
města. Dotace z rozpočtu města na podporu a rozvoj spolkové, kulturní a sportovní
činnosti byly poté rozděleny takto:
ZO Českého zahrádkářského svazu
10 000,- Kč
Martin Hanák – FC Panelák		
4 000,- Kč
SRPŠ Dolní Benešov			
25 000,- Kč
Luboš Kocur - HC Sharks Zábřeh		
10 000,- Kč
Jan Kubinec – Rebel Cup		
5 000,- Kč
Rybářský klub Kamenec			
15 000,- Kč
RNDr. Jan Bitta – Badminton D. Benešov
4 000,- Kč
Svaz postižených CCH			
15 000,- Kč
Myslivecký spolek DB a Zábřeh		
20 000,- Kč
Český svaz včelařů			
10 000,- Kč
SKI Dolní Benešov			
15 000,- Kč
FC Dravci D. Benešov		
5 000,- Kč
Kynologický klub D. Benešov		
12 000,- Kč
Barbora Slivková – volejbal Tygři DB
7 000,- Kč

Dne: 7. ledna 2017
proběhne ve Vaši obci již sedmnáctý ročník

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Charita Hlučín srdečně děkuje všem lidem
dobré vůle za vlídné přijetí koledníků, štědré
dary a otevřená srdce pro NAŠE blízké, kteří
potřebují NAŠI společnou pomoc a podporu
...
Děkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat!

Charita Hlučín

Připomínáme, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 je třeba
odevzdat na městský úřad do 31. října 2017.
Ing. Libuše Vichtorová tajemnice MěÚ
4

Knihovny jako vzdělávací zařízení prošly v minulých letech celkem významnou proměnou. Nejenom půjčování knih, pomoc při vyhledávání a poskytování informací je nyní jejich úkolem, i když nesmíme zapomenout na to, že je to stále jejich úkol prioritní. Knihovny se staly
komunitním střediskem a probíhají v nich činnosti, které nejsou až tak svázány s literaturou. U nás obohatily klasickou knihovnickou
činnost v průběhu roku 2016 tzv. kreativní dílničky.
Tu poslední, na začátku adventu, ostatně
stejně jako všechny předcházející, připravily lektorky Gita Dudová a Jana Komárková.
Všichni (nepíšu všechny, protože mezi námi
byli i malí muži) jsme se pod jejich dohledem do tvoření netradičních adventních
věnců pustili s velkou vervou. Výsledky
stály za to ☺. A také celá tato akce, v milé,
příjemné atmosféře, v domáckém prostředí
naší městské knihovny.
V kreativních dílnách budeme pokračovat
i v tomto roce a budu vás o nich dopředu informovat, jak zde, tak na facebooku
knihovny nebo stránkách města.
I když mnozí z vás rozbalili pod stromečkem jako dárek knihu, i v městské knihovně
máme pro vás připraveno mnoho dárků-nových knih, stačí jen přijít a vybrat si:

hádky, Penzešová, A.: Vyčůránci, Lindgrenová, A.. Děti z Bullerbynu, Markoo, C.:
Kuře kung-prásk, Mratochvíl, M.: Prázdniny blbce číslo 13, Perry, Ch.: Penelope
prostě perfektní, Lebeda, J.: Nové pohádky
sřítka Medovníčka atd.
Půjčovní doba:
Pondělí:		
13,00 – 17,30
Úterý: 10 – 12 12,30 – 15,00
Čtvrtek:		
13,00 – 17,30

Do nového roku 2017 vám přeji
všechno dobré a těším se s vámi
na shledanou
Jana Petrásková,
knihovnice Městské knihovny Dolní Benešov

Literatura pro dospělé:
Jackson, L.: Hrobař, Hájíček, J.: Dešťová
hůl, Young, S.: Hrdina, Zázračný úklid,
Castillo, L.: Střípky ticha, Tyler, A.: Špulka modré niti, Ware, B.: Čeho před smrtí
nejvíce litujeme, Ware, R.: Všude kolem
černý les, Riley, L.: Sedm sester, Jackson,
L.. Polibek měsíce, Cílek, V.: Co se děje se
světem, Collins, J.: Lady Boss, Hájková,
V.: Všechny ženy ve mně, Yang, S.: India
Place, Schovanec, J.: O k lečko míň, Zadinová, R.: Přežít svou smrt, Vondruška,
V.: Jáchymovští démoni, Moriarti, L.: Tři
přání, Nesvadbová, B.. Laskonky, Fazal, N.:
Byl jsem muslimem, Watts, G.: Temné noci
Matky Terezy atd.

Literatura pro děti a mládež:
Já, JůTuber 3, 3d Dobrodružství - úžasný
svět zvířat, Matějovský, B.: O ježkovi, který se ztratil, Lelarge, F.: Nemocnice pro
zvířátkaTetourová, m.: Říkám, říkám pohádku, Co skrývá naše tělo, Nejlepší tipy
pro pozorování přírody, Simn, F.: darebák
David chystá léčku, Božské účesy, Smith, J.:
Barry Trapney a případ zmačkaný krabičky,
O´Doherty, D.: Nebezpečí stále číhá všude,
Vostrý, M.: Komiksové příběhy- Koumáci
v akci 1 a 2, Pospíšilová, Z.: Hasičské po-

Daň při nabytí nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel
Počínaje 1. listopadem 2016 je při nabytí nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel.
Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o přenosu daňové povinnosti na prodávajícího (převodce) není akceptovatelná.
Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den nabytí vlastnického
práva k nemovité věci. V nejčastějších
případech (kupní, směnné smlouvy) je
u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí tímto rozhodným dnem
den právních účinků vkladu do katastru
nemovitostí.
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník (nabyvatel nemovité
věci) povinen podat nejpozději do konce

třetího kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl
v katastru nemovitostí proveden zápis
vkladu vlastnického práva k nemovité věci,
vkladu práva stavby nebo vkladu správy
svěřenského fondu.
Změny zakotvené v novele zákonného
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí se týkají případů,
kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci došlo od 1. 11. 2016.
Se změnou osoby poplatníka došlo na základě novely zákonného opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovi5

tých věcí, také k úplnému odstranění institutu ručení za nezaplacenou daň.
U nabytí vlastnického práva k nemovitým
věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí je rozhodným dnem vzniku daňové
povinnosti den nabytí účinnosti smlouvy.
Nabývá‑li se vlastnické právo k nemovité
věci rozhodnutím orgánu veřejné moci,
nabývá se dnem, který je v tomto rozhodnutí určen. Není‑li v rozhodnutí takový
den určen, nabývá se dnem právní moci
rozhodnutí příslušného orgánu (například zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví soudem).
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Nová pravidla k dodržování nočního klidu ve městě

Poplatek za likvidaci odpadů

Od 1. října roku 2016 začala platit novela přestupkového zákona, která dává obcím právo ve výjimečných případech kulturních a jiných
společenských akcí stanovit zkrácení nebo zrušení nočního klidu. Ten je zákonem stanoven v nezměněné podobě tzn. od 22.00 do 06.00
hodin. Obec tak může přímo v obecně závazné vyhlášce (OZV) stanovit konkrétní akce a to buď přímo přesným datem (např. 1.1.) nebo
událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné (např. Pivní slavnosti – začátek září). K této záležitosti se již vyjádřil
Ústavní soud, který nadřadil zákonem chráněný zájem na ochraně nočního klidu před konáním narychlo svolaných akcí (např. rodinných
oslav). Pokud pořadatelé takovýchto akcí respektují dobu nočního klidu a neobtěžují ostatní občany hlukem, mohou se tyto akce konat
i po 22. hodině a není třeba je nijak ohlašovat či vyžadovat povolení. Pokud by pořadatel připravoval významnou akci (trvající po 22.
hodině), která není uvedena v OZV, musel by sdělit svůj úmysl s dostatečným předstihem tak, aby ji mohlo zastupitelstvo na nejbližším
zasedání přiřadit do OZV. Jak již bylo řečeno, muselo by se opět jednat o akci výjimečného významu.

Na svém prosincovém zasedání schválilo zastupitelstvo města novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje loňská
OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Pro občany je jistě nejdůležitější fakt, že poplatek zůstává stejný jako v několika minulých letech a to 440 Kč na poplatníka a rok.
Podle zákona o místních poplatcích by poplatek mohl být stanoven až na výši 1000 Kč, jak však již bylo řečeno, zastupitelstvo ponechalo
výši poplatku na částce 440 Kč. Skutečné náklady na likvidaci odpadů za minulý rok v našem městě činily 655 Kč na poplatníka a rok. Tato
částka je o něco nižší než v předcházejícím roce. Je tedy vidět, že třídění odpadu v našem městě se již začíná v pozitivním smyslu projevovat.
Poplatek je nutno zaplatit do 31. května 2017 v pokladně městského úřadu. Při bezhotovostní platbě na účet města č. 1841745319/0800 je
nutné předem se informovat o přidělení variabilního symbolu na pokladně městského úřadu.
Níže uvádíme plné znění vyhlášky.

Zastupitelstvo města na svém 15. zasedání dne 27. října 2016 vydalo OZV č. 1/2016
o nočním klidu, a to takovou formou, že vyjmenované akce jsou přílohou vyhlášky, aby
se tato mohla z praktických důvodů v každém roce měnit podle naplánovaných akcí.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOLNÍ BENEŠOV
č. 2/2016,

Čl. 4
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Dolní Benešov se na svém zasedání dne
15. 12. 2016 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Příloha č. 1 vyhlášky č. 3/2015 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje
novou přílohou č. 2.
Čl. 2
Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 města Dolní
Benešov, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zůstávají v platnosti.

Mgr. Jiří Krömer - místostarosta
Martin Štefek - starosta

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA DOLNÍ BENEŠOV č. 1/2016
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Dolní Benešov se
na svém zasedání dne 27. října 2016 usnesením č. 47/15-1 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. b) a d) a ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení
§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1. Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je
stanovení výjimečných případů, při nichž je

doba nočního klidu vymezena dobou kratší
než stanoví zákon.
Čl. 2. Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.
do 06. hodiny.
Čl. 3. Stanovení výjimečných případů, při
nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší než stanoví zákon
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00
do 06.00 hodin, a to v případech uvedených
v příloze, která je nedílnou součástí této
vyhlášky.
2) Informace o konkrétním termínu konání
akcí uvedených v příloze této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským
úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů
před datem konání.
Čl. 4. Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší
OZV č. 1/2013 o ochraně nočního klidu.

Příloha k Obecně závazné vyhlášce
č. 1/2016 o nočním klidu
Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00
do 06.00 hodin, a to v těchto případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání těchto tradičních slavností a kulturních akcí:
- Hudební jaro na Hlučínsku (v měsíci
červnu)
- Pivní slavnosti (v měsíci září)
- Sportovní a kulturní dny města (v měsíci
červnu)
- Hasičské slavnosti
- Tradiční noční karnevaly (budou pořadatelem ohlášeny MěÚ nejméně 15 dnů
předem)
- Letní kino na zámku (bude pořadatelem
ohlášeno MěÚ nejméně 15 dnů předem)

Příloha č. 2 OZV města Dolní Benešov č. 2/2016 Slouží pro stanovení poplatku za svoz KO v roce 2017
Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 4083- fyzických osob
Cena za uložení 956 Kč/t kom. odpadu
Na skládce v r. 2015 uloženo celkem netříděného komunálního
odpadu:
1 140,00 t = z toho fyzických osob 1 082,00 t odpadu = 51 524 ks
popelnicových nádob
z toho podniková sféra 58,00 t odpad = 2 761 ks popelnicových
nádob
váha 1 ks popelnicové nádoby = 1 140 000 kg : 54 285 ks popel.
nádob = tj. cca 21,00 kg/1 ks
Uložení odpadu u fyzických osob:
Skládka 1 082,00 t x 956 Kč =1 034 392,00 -Kč
Odvoz 18,67 Kč popelnice x 51 524 ks =962 039,00 -Kč
Celkem za sběr a svoz netříděného kom.odpadu / fyzické osoby
= 1 996 431 Kč
Celkem = 1 996 431 Kč
1 996 431,– Kč: 4 083 fyz.osob = 489 Kč/os./rok
Tato částka je uvedena v článku 4, odst. 1, písmeno b)

Mgr. Jiří Krömer - místostarosta
Martin Štefek - starosta

Zákaz provozování hazardních her na celém území města

Článek 3, písm. a):
Odhad za tříděný odpad a náklady s tím spojené u fyzických osob
pro rok 2017:
Pronájem popelnicových nádob		
225 000 Kč
Likvidace skla				
107 000 Kč
Pronájem nádob na sklo 			
70 000,-Kč
Likvidace plastů				
290 000, -Kč
Plastové pytle 				
70 000,-Kč
Likvidace velkoobjemového
+ nebezpečného odpadu 			
130 000,-Kč
Režie zaměstnanců MěÚ 			
90 000,-Kč
Likvidace biologicky rozlož. kom.
odpadu (BRKO) 				
135 600,-Kč
Likvidace papíru				
60 000,-Kč
Celkem 					
1 177 600,-Kč
1 177 600,-Kč : 4 083 fyz, osob = 288,-Kč/na os./rok
Tato částka je uvedena v článku 4 odst. 1, písmeno a)
Předpokládané náklady v částce a + b činí 777,-Kč/fyz.osoba/
rok/2017
Celkové náklady=3 174 031 Kč – 500 000 Kč příjmy ,,EKOKOM“=2
674 031 Kč : 4 083 fyz. osob =
= 655,– Kč/fyz. osoba/kalendářní rok 2017.

Na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje od nového roku na území města
plošně všechny hazardní hry. Ve vyhlášce jsou vyjmenovány pouze jednotlivé paragrafy zákona. Ve skutečnosti jsou to všechna zařízení,
jejichž provoz se dá obecně závaznou vyhláškou omezit nebo zrušit. Stručně řečeno jsou to výherní hrací přístroje, videoloterijní terminály,
bingo, sázkové hry provozované v hernách a kasinech, turnajové a hotovostní sázkové hry. Od nového roku se všechny tyto vyjmenované
typy hazardních her mohou provozovat pouze v tzv. herním prostoru (herny, kasina), který by za přesně stanovených podmínek musela
povolit obec. Jednotlivé výherní hrací přístroje v restauracích již nebude možno provozovat. V současné době fungující „automaty“ ukončí
svoji činnost s koncem platnosti již vydaného povolení – tj. postupně v průběhu roku 2017.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA
DOLNÍ BENEŠOV č. 3/2016,
kterou se stanoví zákaz provozování
loterií a jiných podobných her na celém
území města
Zastupitelstvo města Dolní Benešov se
na svém zasedání dne 15.12.2016 usneslo
vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1. Zákaz provozování
Na celém území města se zakazuje provozování:
a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i),
l), m) a n) zákona o loteriích;
b) loterií a jiných podobných her podle
§ 2 písm. j) zákona o loteriích;
c) loterií a jiných podobných her podle
§ 50 odst. 3 zákona o loteriích.

6

Čl. 2. Přechodné ustanovení
Loterní činnost, jejíž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této
obecně závazné vyhlášky, lze provozovat
na území obce nejdéle do doby stanovené
vydaným povolením.
Čl. 3. Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 31.12.2016
Mgr. Jiří Krömer - místostarosta
Martin Štefek - starosta
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Poválečné dění v Dolním Benešově a Zábřehu v roce 1954
stvo zápasilo s nedostatkem stájových prostorů. Proto musela být odprodána selata
a nebyl splněn ani kontingent, ani státní
nákup. Ani u hovězího dobytka nebyla situace lepší. Hovězí skot byl ustájen v 17 stájích, z toho dojnice ve 13. Průměrná dojivost
byla stanovena jen na 1400 litrů ročně a ani
této minimální dojivosti nebylo v některých
stájích dosaženo.

Poválečné dění v Dolním Benešově rok 1954
(z podkladů kroniky obecní dle kronikáře
V. Kostřánka, kroniky závodní a farní)
V roce 1954 se konaly celostátní volby podle nového volebního zákona, jehož hlavní
předností bylo, že voliči nevolili kandidátní
listinu, nýbrž jmenovitě osoby a že tito voliči mohou svého poslance kdykoliv odvolat.
Obec byla rozdělena do 24 obvodů, z každého obvodu byl vybrán l kandidát. Pro volby
byly ustaveny 3 volební okrsky, volby se konaly v hostinci Jednoty na Náměstí, v kulturním domě MSA a na internátě na Osadě
míru. Volby byly tajné a všichni kandidáti
byli zvoleni většinou hlasů.
Ze 24 zvolených poslanců MNV byla
vytvořena 7 členná rada MNV:
Janoš Jan - předseda MNV
Bitta Alfons - člen
Postulka Josef - nám. předsedy
Fryšavský Adolf - člen
Prchala Verner tajemník MNV
Stareček Pavel - člen
Onderková Vlastimila - člen
Předsedové šesti komisí MNV:
Zemědělská - Adéla Janíková
Místní hospodářství - Josef Gaidečka
Výstavby obce - Karel Osmančík
Finanční - Miroslav Vidlička
Školská a kulturní - Václav Procházka
Zdravotní - Kornélie Bialasová
Do ONV byli z naší obce zvoleni:
l. okrsek František Kokeš, slévač
2.okrsek Josef Hoferek, rolník JZD
3.okrsek Marie Procházková, v domácnosti

Kulturní dům, rok neznámý.

shromažďují stavební materiál. Také po levé
straně silnice k Zábřehu začínají stavět další
občané (Kučera, Kuchejda, Kozel). Uvnitř
obce začala s opravou domu na náměstí
p. Faiková (za války vyhořel).
Kulturní činnost byla řízena osvětovou besedou a závodním klubem MSA. V činnosti
byla lidová knihovna a na Osadě míru dojížděla pojízdná knihovna Krajské osvětové
služby v Ostravě. Jednou měsíčně zajíždělo do obce opavské divadlo s činoherními
představeními. Filmy byly promítány jednak ve státním kině, jednak v letním kině
na Osadě míru (v režii závodního klubu
MSA). Divadelní i filmová představení jsou
hojně navštěvována.

Kandidátem do KNV byl J. Vilkus, maloze- Ve školství nebylo po vzniku osmiletky
mědělec z Vřesiny, který byl zvolen nadpo- žádných změn, tento rok nebyl ani zaznamenán ve školní kronice. Poslední zápis
loviční většinou.
ve školní kronice národní školy končí datem
Při volbách do Národního shromáždění 31. 8. 1953, také střední škola končí školní
28. 11. 1954 byla poslankyní za náš okres rok 1952/l953. První zápis v kronice osmizvolena MUDr. Vlasta Trpíková, odborná leté střední školy zapsal zástupce ředitele
dětská lékařka z Hlučína.
Salga až za školní rok 1955 /1956.
Koncem roku 1954 byl odhadován počet
S výstavbou nových bytů na Osadě míru se
obyvatel v naší obci na 2500 osob. Narodilo
uvažuje o otevření školky na tomto sídlišti.
se celkem 27 dětí, zemřelo 15 občanů, bylo
Zatím se však nepodařilo získat místnost.
uzavřeno 34 manželství.
Velice naléhavá je i potřeba dalších školVýstavba - na Osadě míru byly vybudovány ních místností, přestože učiliště už vyučuje
další 4 obytné domy, každý pro 18 nájemní- v barácích MSA a místnosti ve staré škole
ků. Na Záhumenní jsou pozemky rozparce- nepotřebuje. Stoupá obliba družiny mládeže,
lovány na stavební místa a noví stavebníci již pomýšlí se na otevření druhé skupiny.
8

Zemědělství - ubývá zemědělské půdy. Výstavbou sídliště ubylo asi 15 ha půdy, výstavbou studně pro ropovod asi 2 ha. Několik ha
půdy zase ubylo rozparcelováním na stavební místa (u sídliště a na Záhumenní).
Nejvíce orné půdy však ubylo obnovením
rybníka, který zabírá asi 83 ha zem. půdy
čsl. státních statků. Rybník byl na zkoušku
naplněn, v důsledku špatné práce na propusti voda z ní unikala. Musel být proto vypuštěn a propusť upravena. Před příchodem
zimy byl rybník znovu napuštěn (trvalo to
6 týdnů). Za větrného počasí se na rybníku
„tvořily mocné vlny“, které ohrožovaly a poškozovaly nově vybudované hráze. Naštěstí
začaly mrazy, hladina zamrzla a vytvořilo
se krásné přírodní kluziště.

Také v rostlinné výrobě se družstvu nedařilo. Cukrovka byla pozdě vyjednocena
(i za pomoci brigád), značnou část zničila
povodeň. Zničila také většinu sena a senoseč
byla také opožděna. O opožděných žních už
byla zmínka, navíc žňové práce ještě brzdili
družstevníci, kteří měli podanou odhlášku
z JZD. Tři družstevní samovazy posekaly
jen 16 ha obilovin, asi 107 ha posekaly stroje
STS (státní traktorová stanice). Obilí bylo
svezeno zčásti do společných stodol, zčásti
uloženo do stohu a později proveden výmlat.
Úroda brambor byla celostátně nízká, navíc
družstvo provedlo vyorávku koňskými vyorávači, což mělo za následek asi 25 % ztrátu.
„ Hlavní úkoly JZD do dalších let : Do roku
provést stavbu kravína, zajistit družstvu ze-

mědělský dorost, zajistit dostatečnou krmivovou základnu a zvýšit hektarové výnosy
všech plodin. Vyžaduje to však kázeň, pořádek a smysl pro kolektivní práci „.

niky: „Závodní jedenáctka je v rozkladu,
jméno Spartak D.Benešov není tohoto času
vyslovováno s úctou“. V předchozím roce
1953 se v soutěži DSO Spartak stalo naše
mužstvo přeborníkem Ostravského kraje.
Závod MSA měl v roce 1954 celkem 1506
V mistrovství Moravy však nevyhrálo ani
zaměstnanců s průměrným měsíčním výjeden zápas. Nejlepšími střelci v té době byli
dělkem 1313 Kč. Ředitelem závodu byl AnVojvoda, Solich, Liebner.
tonín Hammer, předs. ZV ROH Jindřich
Onderka, předs. ZO KSČ s. Gillar a předs. Také na poli kulturním byl v roce 1954
ZO ČSM Rudolf Vojvoda. Závodní kronika útlum a nikde se nedočtete o nějaké kultaké zaznamenala výroční schůzi Sparta- turní aktivitě ZK MSA. Situace se vyřešila
ku 10. 1. 1954, kde byl zvolen nový výbor až s novým výborem ZK ROH v roce 1955.
následovně:
Církevní kronika byla v roce 1954 velmi
stručná. Informovala o příjezdu ministra
Předseda Petr Kokeš
zdravotnictví Josefa Plojhara do zdejšího
ved. oddílu kopané Rudolf Vojvoda
okresu, kde promlouval o volbách. Řečnil
Stolní tenis František Trunčík
v Dolním Benešově v zámecké zahradě
a v Kobeřicích v sále. V Bolaticích na faře
Lední hokej Štěpán Tomíček
všichni kněží z okresu spolu s hostem poOdbíjená Václav Mosler
večeřeli. V kronice je také zmínka o počasí
:
zima tuhá a suchá, mrazy nadělaly škody
Lyžaři Oskar Ondruf
na vodovodech, na stromech, na polích. Jaro
Lehká atletika František Hladil
chladné, stromy začaly kvést teprve v polovině
května.
Na této výroční schůzi bylo rozhodnuto
o výstavbě nového stadionu na sídlišti. FotSigrid Dziehlová
balu se v tomto roce nedařilo, cituji z kro-

Koncem června se po několikadenních vytrvalých deštích rozvodnila řeka Opavice a zaplavila louky a pole ve svém povodí. Vznikly
značné škody na okopaninách (brambory,
řepa) a hlavně na seně, které bylo z větší
části zničeno. Žně se v důsledku stálých
dešťů značně zpozdily. O žních bylo velice
chladno. Na polích se pracovalo v teplém
oblečení – ve svetrech. Ještě po 18. srpnu
se kosila pšenice a oves.
JZD prodělalo v roce 1954 řadu změn. Hlavní bylo snížení členské základny a tím i snížení rozlohy zemědělské půdy. Celkem 93
družstevníků průměrného stáří 40 – 50 let
obhospodařovalo celkem včetně záhumenků 516 ha půdy, z toho 333 ha orné. Druž9

Dolnobenešovský zpravodaj 1 / 2017 leden – únor

Dolnobenešovský zpravodaj

1 / 2017 leden – únor

Ve věku 92 let zemřel 29. října po dlouhé nemoci válečný
veterán Bedřich Opočenský

Rodáci z rodu Bittů z Dolního Benešova v kněžské službě.

Plukovník Bedřich Opočenský se podílel se svými druhy tankisty a letci na osvobození mnoha obcí v průběhu Ostravsko‑Opavské operace.
Občané obcí Sudice, Bolatice, Štítina, Hrabině, Ostrava…, tohoto válečného hrdinu a součastně dobrosrdečného a vřelého člověka potkávali
na četných oslavách výročí konce 2. sv. války. V posledních letech tvořili Bedřich Opočencký, Karel Šrák, Mikuláš Končický hmatatelnou
ozvěnu dob dávno minulých protkanou odvážnými činy tehdy dvacetiletých hochů.

Za účasti ČsOL uctili památku
Bedřicha Opočenského jednotlivé obce symbolicky kyticí 30
živých květin v barvě naší státní vlajky. Modrý bodlák představoval trnitou cestu, kterou
naši vojáci prošli. Červená růže
za kamarády, které v boji ztratili a bílá lilie mír který nám
přinesly. Kytice byla doplněna
stuhami za každou obec, kterou
naši tankisté součastně osvobodili.

Narozen v rodině měšťana
Šebestiána Bitty a jeho manželky Paulíny roz. Kubittové
21. 10. 1806 v Dolním Benešově.
Po čtyřletém studijním pobytu
v Olomouci a ve Vídni přijal
26. 7. 1835 kněžské svěcení,
v roce 1839 byl též představeným celestýnského konviktu.
V roce 1840 odešel do Vídně
za vychovatele v rodině hraběte Stadiona, pak profesorem
katolického gymnázia v Těšíně.
Byl asesorem gen. vikariátu pro
vratislavskou část v Rakousku
a spirituálem kláštera sester
Alžbětinek, jehož vybudování
významně podporoval a kde
také 14. 3. 1885 zemřel. Byl oblíbeným učitelem i svědomitým
a obětavým duchovním pastýřem, jeho pohřbu se zúčastnilo
53 kněží.

Seznam jednotlivých obcí:

Jan (Johannes) Bitta

jazykem, chodit do našich škol
a může fandit našemu českému
hokeji.

Čest jejich památce.

Svým bojovým výkonem dokázali jako jediní spojenečtí tankisté porážet německé pancíře
1:1,25 v náš prospěch.
Vlast ČESKOSLOVENSKÁ byl
jejich smyslem života a ve chvílích nejtěžších středobodem
vesmíru.
Nezbývá než poděkovat těmto
statečným mužům za to že naše
generace může mluvit svým

Josef Bitta

Sudice, Kobeřice, Bolatice, Štítina, Zábřeh, Dolní Benešov, Háj
ve Slezsku, Velká Polom, Dolní
Lhota, Čavisov, Klimkovice,
Vřesina, Zábřeh nad Odrou,
Ostrava, Nová a Stará Bělá,
Krmelín, Světlov, Stará Ves nad
Ondřejnicí, Sedlnice, Štěpánov
Břest, Horka nad Moravou.

radou, v roce 1888 čestným
kanovníkem a 1900 domácím
papežským prelátem, biskupským knížecím radou a asesorem, Císař jej vyznamenal
rytířským křížem Řádu Františka Josefa, polsko‑ostravská
obec mu udělila čestné občanství. V hornické farnosti s neblahými důsledky hornické
činnosti byl obětavým rádcem
i štědrým podporovatelem. Zemřel 14. 8. 1904, pohřben byl
na polsko‑ostravském hřbitově.

v r. 1936 poctil v Ludgeřovicích
svou návštěvou. V roce 1928 byl
jmenován čestným občanem
Ludgeřovic. Zemřel 25. 4. 1939
a pohřben byl na ludgeřovickém hřbitově.

Emil Bitta není uveden mezi

Alois Bitta
Narozen v rodině měšťana
Josefa Bitty a jeho manželky
Johanny, rozené Reichelové,
6. září 1867 v Dolním Benešově jako třetí dítě ze sedmi sourozenců. Po studiích teologie
ve Vratislavi přijal 15. 6. 1892
kněžské svěcení. Byl administrátorem fary ve Velkých Hošticích, a kooperátorem a kaplanem v Hlučíně. V roce 1903 byl
jmenován farářem v nově zřízené farnosti v Ludgeřovicích, kde
zůstal až do své smrti. Zasloužil
se o výstavbu chrámu sv. Mikuláše, posvěceného v roce 1907,
i dalších farních objektů. (Projektantem i stavitelem byl Josef
Holuscha z D.B., stavbyvedoucím Augustin Klimánek z D.B.)
Zabezpečil vybavenost nového

Alois Bitta

chrámu a velkou péči věnoval
duchovnímu životu farnosti.
Angažoval se ve spolkové činnosti, byl jedním ze zakladatelů Katolických novin. Za svou
činnost obdržel v roce 1907
od olomouckého arcibiskupa
„Collare maius“, v r. 1907 jej
královská pruská vláda vyznamenala Řádem červeného orla
a o deset let později Záslužným
křížem. V r. 1910 byl jmenován
konzistorním radou, v roce
1920 vyznamenán Slezským
orlem a v roce 1933 jmenován
čestným kanovníkem katedrály
sv. Michaela v Tsingtav v Číně
biskupem a apoštolským vikářem G.Veigem, který jej

knězi rodáky D. Benešova
(viz Liber Cronicus Msgre
Schneidra), protože je narozen
v rodině učitele Jakuba Bitty
a manželky Julie, rozené Janecké, 27. listopadu 1848 v Dlouhé
Vsi, dnes část Hlučína). (Podle
rodokmenu však jeho otec pochází z rodu Bittů DB). Po studiích na univerzitě ve Vratislavi byl v roce 1873 vysvěcen
na kněze. Působil v Oldřišově,
od roku 1876 zámecký kaplan
v Kolodějích nad Lužnicí v Čechách, v roce 1886 byl kooperátorem v Křenovicích (Chrzanowice, Polsko). Koncem téhož
roku se stal farářem v Kobeřicích, kde se přičinil o výstavbu
nového chrámu Nanebevzetí
Panny Marie. V roce 1893 byl
u zrodu českých Katolických
novin, vydávaných na Hlučínsku. Po udání byl perzekuován a vězněn, vzdal se proto
kněžského úřadu a uchýlil se
do ústraní ve Vratislavi, kde
6. prosince 1928 zemřel.
Zpracovali bratři Jan a Fredy Bittovi,
upravila Hilda Šťotková

Hrob Jana Bitty - (Slezská Ostrava)

Narozen v rodině měšťana Johanna Bitty a jeho manželky Josefy roz. Robenkové, 5. 12. 1828
v Dolním Benešově. Po studiích
přijal 11. 7. 1858 kněžské svěcení, poté působil čtyři roky jako
kaplan a administrátor ve Slatině, pět let byl profesorem náboženství v Těšíně a v červnu
1868 se stal farářem v Domaslovicích. Od roku 1872 až do smrti byl farářem v tehdejší Polské
(nyní Slezské) Ostravě. V roce
1882 byl jmenován biskupským
Alžbětinský klášter, jehož vybudování Josef Bitta významně podporoval (Polský Těšín)
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Svatba Maxe Bogdala *1933 a Anny Bogdalové
roz.Kolečkové *1938 v roce 1961

Ročník 1950 9. A v roce 1965;
Sedící zleva: J. Miketa, V. Gajdečková-Fojtíková, B. Horváthová-Gajová,

J. Kozelková-Foltinková, I. Smolková-Pavelková, A. Dornová-Urbanová,A. Heinová-Malchárková, V. Mrázková-Hanzlíková,
V. Hluchník,

2. ř.: uč. Kužílek, J. Dorn, J. Škrob, L. Lakomý, A. Kappersteinová-Pašková, M. Schenková-Jašková, K. Poštulková-Bieláková, J. Blaštíková-Kozlová, H. Marcolová-Widlaková, J. Bitta, L. Nováček, A. Postulka, ?...
3. ř.: K. Kretek, F. Stareček, A. Scholz, J. Bajgar, M. Prchala, J. Marák, J. Borový, M. Kříž, K. Radošovský.

Matka se synem o Vánocích 1959

Hedvika a Max Bogdalovi

Rodina Maxe Bogdala při 1. sv. přijímání Lídy
v roce 1982: Anna a Max Bogdalovi, děti zleva Jana

vd. Lorenzová *1973, Ludmila vd. Baierová *1972
a Roman Bogdal *1968

Ročník 1950 9. B

Rodina Bogdalova při
1. sv. přijímání v roce 1942:

Sedící: M. Urbánková‑Janošková, B. Suchá‑Kleiblová, E. Stuchlíková‑Křížáková, J. Lišková‑Vejtasová, J. Kozlová

Rodiče Hedvika Bogdalová roz.
Bořucká (1899-1979) ze Zábřehu a Jan
Bogdal (1900-1950) z Hlučína a jejich
děti - Elfrída Bogdalová (1923-1952),
Anna vd. Vondrušková (1927-2008)
a Maxmilián Bogdal (*1933)

‑Štenclová, H.Dryksiaková‑Kozelková, M. Harasimová‑Onderková (Z), M. Slaninová‑Babiková (Z), E. Kozelková
‑Dřímalová (Z), I. Smolková‑Sobková (Z),

2. ř.: třídní E. Zatloukalová, Lysoněk, A. Miketa (Z), J. Kučera, M. Konečná‑Kurková, B. Česlíková‑Knitlová, Š.

Koníčková‑Dokoupilová, Š. Janecká‑Witassková (Z), A. Kosková‑Kalužová, D. Hlubková‑Sochová (Z), M. Nováček,
K. Kačmář, F. Lašek (Z)

3. ř.: F. Heinz, P. Kozelek, J. Reichel (Z), E. Kuchař, J. Cejpek, J. Čičák, M. Osmančík (chybí E.Glabazňová‑Vltavská)
12
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Žijeme v Dolním Benešově…

Svatomartinský koncert 13. 11. 2016

Svatomartinský koncert 13. 11. 2016

Děti dětem 7. 12. 2016

Děti dětem 7. 12. 2016

Veselá trojka 18. 11. 2016

1. Adventní koncert 27. 11. 2016

Divadlo Stašová 11. 12 2016

Galavečer Davídek 13. 12. 2016

Mikuláš na rynku 3. 12. 2016

Taneční Hartmann 3. 12. 2016

Jarmark 17. 12. 2016

Jarmark 17. 12. 2016

2. Adventní koncert 4. 12. 2016

Děti dětem 7. 12. 2016

Koncert Inflagranti 17. 12. 2016

Jarmark 17. 12. 2016

14
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
S příchodem Nového roku se šachová sezona přehoupla do své druhé poloviny. Ta první, podzimní, byla na šachové akce mimořádně bohatá. Věřím, že jarní část za ní o mnoho zaostávat nebude. Program je nabitý – soutěže družstev, turnaje mládeže i dospělých, pravidelné
tréninky i další nešachové aktivity a organizační věci. Ale vraťme se k tomu nejdůležitějšímu, co se odehrálo ke konci roku 2016.

Mistrovství Moravy a Slezska
mládeže do 16 let
Po poměrně dlouhé době se nám letos podařilo obsadit početnější výpravou jednu
z nejdůležitějších mládežnických akcí, Mistrovství Moravy a Slezska mládeže. Turnaj
se již dlouhodobě koná za pořadatelství ŠK
Slavia Orlová v jesenickém rekreačním středisku hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad
Desnou, v době školních podzimních prázdnin, tentokrát 25. až 30. října 2016. Naše výprava čítala celkem 12 členů, z toho 6 reprezentantů Dolního Benešova, tři zástupkyně
Lokomotivy Brno a tři doprovodné osoby.
Hrálo se ve čtyřech kategoriích, společně
chlapci a dívky při odděleném konečném
hodnocení, v kategoriích HD 10, HD 12,
HD 14 a HD 16. V nejmladší kategorii Dolní
Benešov reprezentoval benjamínek Martin
Melecký, dále pak v barvách Lokomotivy
bojovaly naše hostující hráčka Maruška
Vavřínková a Laura Coufalová. V kategorii
do 12 let jsme měli jediného zástupce, a to
Ondru Křefkého. Mezi čtrnáctiletými hrály
hned čtyři děti, dolnobenešovští Jakub Křefký, Katka Janošová a Tomáš Kučera (v létě
k nám přestoupivší z Bolatic) a dále v dresu
Lokomotivy naše druhá hostující hráčka
Anička Vavřínková. V nejstarší kategorii
do 16 let Dolní Benešov reprezentovala
Terezka Gemsová. Organizačně se celého
náročného úkolu zhostila Jitka Vavřínková jako hlavní vedoucí, hlavním trenérem
byl Pavel Rakús a nějak se vším pomoci se
snažil autor těchto řádků. Velké díky patří
městu Dolní Benešov, které nám zapůjčilo
na celou dobu pobytu devítimístný automobil Ford Transit, a tím nám pomohlo jak
organizačně, tak finančně. Start v turnaji
a pobyt dolnobenešovských dětí samozřejmě finančně podpořil i náš klub, na rodičích tak k úhradě za pobyt a start v turnaji
zůstala snad přijatelná částka. Jitka Vavřínková dlouho dopředu zajistila pronájem
pěkné chalupy „Horalka“, vzdálené od hotelu asi 3 km. Právě tady nám při přepravě
na jednotlivá kola a zpět velmi pomohla
možnost používat velkokapacitní auto,
kterým Pavel Rakús přivezl děti z Dolního
Benešova. Druhá část přijela naším autem
z Brna. Chalupa byla kompletně vybavena,
děti byly „uklizeny“ do podkroví, dospělí
přespávali dole. Zde jsme společně využívali velké pohodlné a vybavené kuchyně,
obývacího prostoru, koupelny, děti si mohly
od šachu odpočinout hraním stolního tenisu a venkovních her. Mimo šachových

aktivit a pobytu na chalupě si děti na hotelu
zahrály bowling, využily místní malý bazén.
Na sobotní volné odpoledne jsme naordinovali vycházku na čerstvý vzduch, která se
proměnila ve výstup na sjezdovku místního
zmodernizovaného lyžařského areálu Dlouhé Stráně. Výhledy na barevný podzim v Jeseníkách byly nádherné. A jak se nám dařilo
v tom hlavním, tedy v šachovém turnaji?
Nejlepšího umístění dosáhla v D10 Maruška
Vavřínková, která splnila roli favoritky mezi
dívkami a se ziskem 5,5 bodu z devíti partií
se stala Mistryní Moravy a Slezska. Laura
Coufalová uhrála 3,5 bodu – asi na reálně
své možnosti. Martínek Melecký při své
premiéře na turnaji této kvality sice občas
ukazoval bystrost, ale jeho hru a výsledek
srážela přílišná rychlost a zbrklost, se kterou
ve svém útlém věku a při malých zkušenostech vážné partie hraje. Martin získal dva
body, ale zcela jistě se bude jen zlepšovat.
Při rozborech prokázal vynikající znalost
šachové notace, což v jeho věku není vůbec
obvyklé. Ondra Křefký v kategorii do 12 let
získal 4 body, taky to jsou asi jeho reálné
možnosti, určitě žádné zklamání, ale ani nějaké větší překvapení. I jemu velmi prospěje,
pokud zvládne lépe využívat čas, který je
u partie k dispozici. V kategorii do 14 let dle
mého názoru dosáhli velmi dobrého výsledku Katka Janošová a Tomáš Kučera. Katka
získala 5 bodů, zlepšovala se každou partií.
Pro mne to nebylo až tak velké překvapení,
Katka svůj talent dlouhodobě prokazuje
v rapidech, vážné partie však bohužel hraje
málo. Milým překvapením pro mne bylo vystoupení novice Toma Kučery. Při premiéře
uhrál 4,5 bodů a o ještě lepší výsledek ho
připravily některé hrubé chyby, pramenící
především z jeho nezkušenosti. U rozborů
a příprav projevoval největší zájem a snahu,
pokud mu to vydrží, jeho výkonnost může
jít rychle nahoru. Dále v kategorii do 14 let
hráli Kuba Křefký a Anička Vavřínková.
Oba získali 3,5 bodů, především pro zkušenou Aničku to bylo po dobrém začátku
velké zklamání. I přes značnou snahu se jí
turnaj nepovedl. Výsledku Kuby by asi slušel
bodík navíc, i jeho srážely občas zbytečné
hrubé chyby, které se v této věkové kategorii
již v podstatě nedají napravit. V kategorii
do 16 let statečně bojovala Terezka Gemsová, tady je to již velmi těžké, Terka uhrála
po vesměs dlouhých partiích 4 body, které
jí stačily na o něco malinko horší umístění,
než bylo její startovní nasazení. Všem dětem děkuji za dobrou reprezentaci našeho
klubu, rodičům za jejich podporu, velký dík
16

patří Jitce Vavřínkové za veškerý organizační servis a Pavlu Rakúsovi za vzornou
trenérskou práci i pomoc během samotného
pobytu. Budu se těšit na účast našich dětí
v některém z dalších vrcholných mládežnických turnajů!
(Ing. Tomáš Vavřínek)

Úspěšný start našich dětí
v Grand Prix KP mládeže
V sobotu 15. října 2016 se v Krnově uskutečnil první turnaj ze seriálu Grand Prix
KP mládeže v rapid šachu. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 našich dětí, což je nejvíce
na jednom turnaji této kategorie za poslední
roky. A naši mladí reprezentanti se v krajské
konkurenci ve čtyřech samostatných turnajích rozhodně neztratili. Největší radost
nám udělal v kategorii chlapců do 10 let
(H10) premiant na takovémto turnaji Ondřej Bitta, který získal 4,5 bodu ze sedmi kol
a obsadil vynikající 12. místo z celkového
počtu 54 startujících ve společné kategorii chlapců a děvčat do 8 a 10 let. Výborná
Ondrova premiéra! Velmi dobře mu sekundoval mladší kamarád Marek Hranoš, který
vybojoval 4 body, celkově se umístil na 17.
místě a v kategorii chlapců do 8 let obsadil
dokonce třetí místo. V turnaji H8,10+D8,10
nás dále reprezentovala Julie Stříbná, získala
3 body, celkově 36. místo a třetí místo mezi
dívkami do 10 let. Další debutant Oliver
Kusyn získal 2,5 bodu, celkově 41. místo
a 8. místo v H8. Martin Melecký si připsal
2 body a obsadil 51. místo. V kategorii do 12
let hrál Ondra Křefký a se ziskem 4 bodů
obsadil celkově 13. místo, což můžeme považovat za úspěch. V kategorii do 14 let jsme
měli dva naše zástupce, Jakub Křefký získal
stejně jako mladší bratr 4 body a rovněž
obsadil 13. místo. Turnaj velmi dobře začala Katka Janošová, po třech kolech měla
na svém kontě 2,5 bodu, po pěti kolech ještě
velmi slušných 3,5 bodu, ale poslední dvě
partie se jí nepovedly a další bodový zisk
již nepřipsala. Obsadila celkově 18. místo
a mezi dívkami do 14 let skončila Katka
čtvrtá. V turnaji nejstarší kategorie do 18
let měla těžkou pozici Terezka Gemsová,
konečné tři body stačily na 18. místo z 23
startujících. V turnaji startovaly pouze dvě
dívky a Ludmila Kopcová byla úspěšnější
než Terezka.
V sobotu 19. listopadu se pak konal 2. turnaj této série krajských přeborů, kterého se
ve Frýdku – Místku zúčastnilo tentokrát
8 našich svěřenců. V kategorii do 10 let se
nejlépe dařilo Julii Stříbné, která se ziskem

4 bodů ze 7 partií obsadila 23.
místo. O 2 příčky hůře se umístil Martin Melecký, taktéž se
4 body na svém kontě. Shodně
po 3 bodech pak získali Ondra
Bitta a Marek Hranoš. Celkem
tuto nejpočetnější kategorii
hrálo 56 dětí. Turnaj do 12 let
hrál Ondra Křefký, který jako
16. nasazený se 4 body obsadil
12. místo. Nejlepšího umístění
dosáhl v kategorii do 14 let Tomáš Kučera, když jeho 4 body
stačily na celkovou 8. příčku.
Příliš se nedařilo dvěma nejstarším děvčatům, když Katka
Janošová brala se 3 body v U14
pouze 16. místo z celkových 24
hráčů a Terka Gemsová v nejstarší kategorii do 18 let pak 10.
místo (za 2 body) v konkurenci
12 hráčů. Další turnaj této série
je naplánován hned na sobotu
7. ledna 2017.

Výborné výsledky
v Grand Prix OP mládeže
Tradičně dobrých výsledků dosahují naši mladí hráči v okresním přeboru okresu Opava v rapid tempu (2x15 minut na partii).
Podobně jako krajský přebor
i tento okresní přebor se hraje
ve formátu Grand Prix na několik turnajů, kde hráči za umístění získávají body do konečné
tabulky. První díl tohoto seriálu
se konal 26. listopadu v Opavě.
V celkovém pořadí obsadili
naši reprezentanti první čtyři
Poř. St.č.

příčky. Vyhrál Pavel Gemsa s 6
body, následován svou mladší sestrou Terezou s 5,5 body
a Katkou Janošovou se stejným
bodovým ziskem. V kategorii
do 10 let skončila na 2. místě
Julie Stříbná, kategorii do 13 let
vyhrál Ondra Křefký, do 18 let
pak vítěz turnaje Pavel Gemsa.
Celkem se této akce zúčastnilo
31 mladých šachistek a šachistů.
V sobotu 10. prosince pak tento
seriál GP pokračoval 2. turnajem, který se odehrál v Malých
Hošticích. Účast byla velmi hojná, hrálo dohromady 43 dětí
a mládežníků do 18 let a i tentokrát se našim hráčům dařilo
výborně. V TOP10 konečného
pořadí skončilo hned 6 našich
hráčů! Opět vyhrál Pavel Gemsa
se ziskem 6,5 bodu ze 7 partií,
na 2. místě skončil Jakub Křefký
s 6 body a těsně pod stupni vítězů pak Tomáš Kučera s 5 body.
Velmi pěkného výsledku dosáhl
Martin Melecký, když se 4 body
skončil celkově 17. a vyhrál kategorii do 10 let! Turnaj byl z naší
strany velice dobře obsazen,
hrálo celkem 11 šachistů pod
hlavičkou Dolního Benešova.
Opět pochvala za vzornou reprezentaci našeho klubu i obce!

hráčem a o lepší umístění ho
vedoucí pozici potvrdil tento
připravily pouze 2 remízy s pacelek v souboji s dosud nepopírově hůře nasazenými hráči.
raženou Hrabyní, když zvítězil
Velký úspěch dolnobenev poměru 5,5-2,5. V okresním
přeboru okr. Opava hrají 2 naše
šovského šachu
V sobotu 10. prosince se v Dol- družstva – „C“ a „D“. Obě moní Lutyni u Orlové uskutečnil mentálně okupují čelo tabulky,
2. ročník mezinárodního rapid když po 4 odehraných kolech
turnaje „DAFO Cup 2016“. Náš mají na svém kontě 3 výhry
šachista Pavel Rakús obsadil a vzájemnou remízu, čili 10
vynikající 2. místo! Z Lutyně bodů ze 12 možných. O skóre
si odvezl pěknou věcnou cenu vede prvně uvedené družstvo.
a 3.000 Kč. Nepamatuji si, že V okresní soutěži okr. Opava
by nějaký dolnobenešovský pak se střídavými úspěchy hrašachista dosáhl na tak silně ob- je „E“, ve kterém dostávají svou
sazeném mezinárodním rapid příležitost seznámit se s vážnýturnaji tak pěkného výsledku. mi partiemi také děti z kroužLepšího umístění oproti svému ku. Toto družstvo má bilanci 1
nasazení dosáhli i další dva naši výhry, 3 remíz a 1 prohry a po 5
šachisté, kteří se turnaje zúčast- kolech mu patří 4. pozice v denili – Miroslav Suchánek a Ra- vítičlenné tabulce. Soutěže
domír Vavřínek. O ještě lepší družstev jsou naplánovány až
umístění nás připravil těžký los do měsíce dubna.

Pavel Gemsa na polofinále
MČR
V měsíci listopadu se konalo
otevřené polofinále Mistrovství České republiky v kategoriích do 18 a 20 let, kterého se
v krušnohorské obci Kovářská
zúčastnil také reprezentant našeho klubu. Pavlovi se v silné
konkurenci bohužel tentokrát
příliš nedařilo a jako 28. nasazený hráč se ziskem 3,5 bodu z 9
partií obsadil konečné 35. místo
ze 44 účastníků. Nicméně neprohrál žádnou partii se slabším

Jméno
FED Rtg Klub/Místo
Vesselovsky
Beskydská šachová
1
2
IM
CZE 2364
Serguei
škola z.s.
2
16
Rakús Pavel
CZE 2108 ŠK TJ Dolní Benešov
3
7
FM Břečka Ivan
CZE 2267 TJ Ostrava
4
8
FM Zabystrzan Pavel CZE 2216 SK Slavia Orlová
5
3
FM Malík Jan
CZE 2279 TJ Ostrava
6
6
IM Klíma Lukáš
CZE 2269 ŠK Slavoj Poruba
7
13 IM Michenka Jozef
CZE 2159 ŠK HM Ostrava
8
11 FM Sobek Jaroslav
CZE 2181 ŠK Karviná o.s.
22 25
Suchánek Miroslav CZE 2040 ŠK TJ Dolní Benešov
37 50
Vavřínek Radomír CZE 1728 ŠK TJ Dolní Benešov
celkem se turnaje zúčastnilo 97 hráčů, Radomír Vavřínek

Body PH 1
7

43

7
7
7
7
7
7
6,5
5,5
5

42
42
41
41
39
38
44
38
31
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v posledním kole.

Těžké boje v soutěžích
družstev

Rekonstrukce klubovny
ŠK v domě služeb

V sobotu 3. 12. proběhla rychlá
Od poloviny října se hrají dlou- akce s názvem „kulový blesk“,
hodobé soutěže družstev, kde tedy stěhování veškerého nábytv různých ligách a přeborech ku, šachového materiálu a dalšíbojuje celkem 5 našich týmů ho vybavení ze dvou místností
(A až E). Nejsložitější situace je klubovny do náhradních prov 2. lize „F“ (3. nejvyšší soutěž stor. Od 7. 12. pak v klubovně
v ČR), kde se naše „A“ druž- v domě služeb, který je v majetstvo pod vedením kapitána ku města, začala rekonstrukce
Pavla Rakúse snaží tuto soutěž podlah a stěn. Rekonstrukce by
udržet. Bohužel los k nám byl měla probíhat do půlky ledna
v této sezoně nepříznivý a po 5 2017. Za poskytnutí dočasného
odehraných kolech tak máme azylu pro naše věci bych chtěl
na svém kontě pouze 1 výhru na tomto místě poděkovat fara 4 porážky. Máme ale odehrány nosti v Dolním Benešově.
zápasy s 2. až 5. celkem tabulky, Kroužek mládeže dočasně
takže v roce 2017 budeme o zá- v prostorách ZŠ
chranu bojovat se sobě rovnými.
Z důvodu rekonstrukce kluDružstvo se zatím dělí o 7. – 11.
bovny bylo nutné sehnat také
příčku se 3 body, celkem hraje
náhradní prostor pro pravidel12 družstev. I přesto by šlo najít
ný čtvrteční kroužek mládeže.
jeden pozitivní moment, kdy
Od 8. prosince nám dočasný
v neděli 11. prosince 2016 „A“
azyl laskavě poskytlo vedení
vyhrálo velmi těsně napínavý
ZŠ Dolní Benešov (konkrétně
duel ve Vrbně pod Pradědem,
pan Mgr. Hahn), takže tréninky
když nastupovalo jako outsider.
nyní probíhají na hlavní škole
O výhře rozhodla cenná výhra
ve čtvrtek od 15:30 do 17h.
našeho hostujícího hráče Marka Nábělka černými figurami Více informací a aktualit z dění
nad mezinárodním mistrem v šachovém klubu TJ Dolní BeStachowiakem z Polska na 1. ša- nešov je uvedeno také na našich
chovnici. Ostatním družstvům webových stránkách:
se daří buďto lépe nebo výrazně
http://sachy-msa.dolnibenesov.net
lépe. To je případ „B“ družstva,
Za výbor ŠK TJ DB sestavil
které po 5 odehraných kolech
Ing. Pavel Rakús
vede tabulku krajské soutěže „C“
se 4 výhrami a 1 prohrou. Svou
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ZPRÁVIČKY Z BAREVNÉ ŠKOLIČKY - OSADA MÍRU

Mažoretky Excelent

Také mažoretky Excelent se rozloučily s rokem 2016. Byl to pro nás rok velice pestrý, šťastný a proto na něj budeme dlouho vzpomínat.
Navštívily jsme spoustu soutěží a festivalů. Měly jsme možnost soutěžit v Kladně, Náchodě, v Praze, Holešově a na dalších zajímavých
místech České republiky ale i v zahraničí. Během celého roku jsme natáčely nové videoklipy Míši Růžičkové, jejichž premiéra proběhla
v říjnu v našem kulturním domě v Dolním Benešově, kdy byly na novém DVD slavnostně pokřtěny. Na soutěžích se děvčatům dařilo. Díky
„dřině“, skvělému kolektivu mažoretek a úžasnému týmu rodičů se tento rok stal pro nás výjimečný. Završení sezóny v Praze mistrovstvím
světa 2016 byl snad nejemočnější zážitek celého roku. Taková velkolepá atmosféra a světové zastoupení je v naší paměti živě ještě na dlouho.
Letošní největší úspěchy:

• MISTRYNĚ SVĚTA 2016
• II. VICEMISTRYNĚ
SVĚTA 2016
• MISTRYNĚ ČR 2016
Každá medaile je třpytivá
vzpomínka, která svým leskem
připomene zážitky s ní spojené. Každá soutěž je jiná, stejně
tak každé vítězství má jinou
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chuť. Už v lednu začíná nová
sezóna 2017. Čekají nás nové
výzvy a zkušenosti, na což se
těšíme. Netrpělivě čekáme, co
nám tento rok připraví. A tajně
doufáme, že i letos dokážeme
příjemně překvapit.

pomáhají, jak je to jen možné.
Dále všem sponzorům a především městu Dolní Benešov, dále
jeho příspěvkové organizaci KD
Dolní Benešov a také FC Dolní
Benešov za obrovskou celoroční
podporu mladých dívek v tomto krásném kolektivním sportu.
Bez vzájemné podpory a spolupráce různorodých složek našeho města by nevznikaly již
tradiční, a také nové sportovní
akce mažoretkového sportu
nejen v regionálním, ale celorepublikovém měřítku.

Nejdůležitější pro nás ale zůstává radost z tance, pohybu a dny

strávené mezi kamarádkami.
Naše děvčata jsou opravdu
usměvavá a hlavně tvoří přátelský kolektiv, kde není o zábavu
nouze ani po několika hodinovém tréninku.
Děkujeme všem rodičům mažoretek, protože po celý rok

Přejeme Vám všem krásný
a usměvavý celý rok 2017!
Ať v něm nikomu z Vás nechybí
spoustu krásných překvapení
a nezapomenutelných zážitků.
☺
Mažoretky Excelentní
Dolní Benešov

www.mazoretkyexcelent.cz

Podzim nejsou jen krásné barevné stromy a závoje jinovatky, ale také brzké stmívání a proto, aby nám čas rychleji utekl, jsme v MŠ
připravili několik akcí. Jako první se předvedla třída Květinek se „STRAŠIDÝLKOVÁNÍM“. Maminky, tatínkové, babičky i dědečkové se
dostavili s košíky plnými přírodnin a dobrou náladou, aby s dětmi vytvořili podzimní strašidýlka. A tak se to za chvíli ve třídě hemžilo
skřítky z brambor, dýní i jablíček. Po práci si dospěláci pochutnali na jablečném závinu, který dopoledne připravily děti.
V rámci podzimního tvoření připravila ve školce naučily. Celé vystoupení ukončil
třída Sluníček podzimní dílničku „VÝ- „čertí tanec“, který sklidil velký potlesk. Pak
ROBA BRAMBORÁČKŮ“ Prostor dostali se maminky a tatínkové pustili do vyrábění
spolu s dětmi i jejich rodiče, kteří společně svícinku a andílka, který si s dětmi odnesli
vyrobili krásné bramboráčky. Dle vlastní domů.
fantazie byla vyrobena plejáda opravdu zdařilých panáčků, strašidýlek a zvířátek, jimiž
byla vyzdobena dětská šatna. Zručnost děti
dokázaly i při zdobení látkového ubrousku
bramborovými tiskátky.
Ke konci měsíce října proběhly ve třídě Motýlků dvě akce. První bylo Halloweenské
tvoření, kde si děti s pomocí rodičů mohli
vyrobit svícen v podobě dýně, strašidýlka nebo zápich netopýra. Další akcí bylo
Halloweenské dopoledne, kdy přišly děti
do školky v kostýmech. Připravili jsme
pro ně plno soutěží, jako létání na koštěti
nebo namotávání pavoučka. Na začátku
listopadu jsme se šli podívat na výlov rybníka. Dětem se velmi líbilo, jak rybáři dávají
ryby do aut a celou dobu počítaly kolik už
jich je vylovených. V prosinci jsme s dětmi
připravily pro rodiče Čertí besídku. Děti
zatancovaly tanečky, zazpívaly mikulášské
písničky a přednesly básničky. Rodičům se
vystoupení moc líbilo.
Konec listopadu oslavily třídy Motýlků
a Květinek návštěvou Slezského divadla
v Opavě. Jakmile se zvedla opona, začal
se odvíjet kouzelný příběh - BROUČCI.
Mezi překrásnými kulisami jsme shlédli
příběh ze života svatojánků plný veselých
příhod, lásky i smutku. Plni dojmů jsme
hravě zvládli cestu autobusem, který uhradily dolnobenešovské maminky.
Ve čtvrtek 1. 12. proběhlo ve třídě Květinek
„Čertování“. Na čertovskou besídku přišlo
mnoho rodičů, aby se podívali na své malé
čertíky. A ti se ukázali v celé své parádě.
Děti se velmi snažily a předvedly, co se
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Anděl pohladí, čert zahudruje a Mikuláš
podaruje. Tradiční trojice zavítala 7. 12.
do naší MŠ. V dětských tvářích jsme mohli vidět rozzářené oči, ale i trochu strachu.
Profesionálním programem nás provázela
kouzelnice Radana, od Mikuláše děti dostaly balíčky se sladkostmi.

Ve všech třídách jsme už netrpělivě očekávali příchod Ježíška. Čas, který nám zbýval
do Vánoc jsme si krátili zdobením stromečku a výrobou přáníček. Nakonec jsme
se přece jen dočkali a Ježíšek zazvonil zvonečkem, který nás přivolal ke stromečku,
kde na nás čekalo spousta dárečků.
Tradičně před Vánocemi chodíme také
potěšit naše seniory do domu soustředěné
péče s pásmem básniček, vánočních písní
a koled. Nově jsme vystupovali na dolnobenešovských trzích, v sobotu 17. 12. Děti
byly natěšené a plny očekávání „jaké to asi
venku bude?“ Určitě potěšili každého svým
krátkým vystoupením s vánočním pásmem.
S první vteřinou nového roku končí staré
příběhy a začínají nové. Ať ten následující
je plný štěstí a lásky.

Šťastný nový rok přeje za kolektiv
barevné školičky Osada Míru

Ve čtvrtek 8. 12. se ve třídě Sluníček sešli
rodiče a jejich dětičky na vánoční besídku.
Krátké pásmo písniček, básniček a pohybových říkanek se nám povedlo a rodiče měli
radost jací jsme šikulové. Po předvedeném
programu jsme společně zdobili vánoční
perníčky.
A jak si zpříjemnili předvánoční čas u Berušek? Začalo se tím, že se napeklo vánoční
cukroví-a že se letos povedlo. Odpoledne
za námi přišli rodiče i prarodiče a my se
předvedli, co jsme si pro ně připravili.
Po vystoupení se ozdobil stromeček ozdobami, které si hosté sami vyrobili, pil se vánoční punč, káva a ochutnávalo se cukroví
při poslechu koled.
19

Jarmila Stanková a Vlasta Juchelková
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ZPRÁVIČKY Z BAREVNÉ ŠKOLIČKY – U  KRTEČKŮ  V ZÁBŘEHU…

Kouzelný podzim už skončil a hýřivé barvy, kterými nás příroda udivovala se pomalu vytratily pod prvními sněhovými vločkami. Tato
skutečnost však nic nemění na aktivitách zábřežských KRTEČKŮ. A protože děti milují především pohybové aktivity, těch si mohly dopřát
při návštěvě dětského zábavného centra ŽIRAFA v Ostravě, které se může pochlubit nejmodernějšími atrakcemi a neuvěřitelným množstvím nápaditých dětských prolézaček.
Další oblíbenou aktivitou dětí jsou hudební víkend se sešli na dětském hřišti rodiče Ve vánočním duchu se nesla i návštědílny. Hudební dílna je určena všem, kteří s dětmi, aby svými doma zhotovenými ori- va SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
mají rádi hudbu a chtějí být tvůrčí. Je urče- ginálními výrobky ozdobili vánoční strom. v Opavě, kde se děti zapojily do edukačního
na těm, kteří chtějí rozezvučet nejen sebe, Pak už všichni netrpělivě čekali na moment, programu s názvem VÁNOCE V MUZEU.
ale i neobvyklé hudební nástroje. To vše kdy se strom rozsvítí a hlasitě odpočítávali
Ještě nás čeká zdobení stromečku ve třídě
se podařilo KRTEČKŮM při hudební dílně vteřiny. Úderem páté hodiny se celé dětské
a samozřejmě bohatá nadílka krásných hras názvem PODZIMNÍ POČASÍ.
hřiště rozzářilo jasným světlem a ozval se
ček, protože KRTEČCI byli celý rok moc
mohutný potlesk. Potlesk patřil také dětem,
Stalo se již tradicí, že začátkem měsíce listohodní!
které vystoupily s krátkým programem spopadu pořádá školka v Zábřehu lampionový
lečně se svými kamarády ze základní ško- Vánoce jsou chvíle, kdy všude vládne ruch,
průvod. Ten letošní se uskutečnil druhé
ly. Druhý prosincový týden přinesl do naší vzduch voní vanilkou a jehličím. Je to čas,
listopadové úterý a tak bylo velice příjemné
školičky krásnou předvánoční atmosféru kdy k sobě máme mnohem blíž. Dětem ten
projít se v doprovodu blikajících světýlek
a to díky společnému setkání dětí a jejich čas do Vánoc ubíhá zoufale pomalu, dospěvšemi ulicemi vesnice. Celou akci zpestřilo
rodinných příslušníků. Na tuto chvíli se lým naopak příliš rychle. Nechme se dětmi
úžasné STÍNOVÉ DIVADLO v podání dětí
děti pilně připravovaly. Učily se básničky, ovlivnit a prožívejme radost společně s nimi
ze ZŠ v Háji ve Slezsku pod vedením paní
písničky, tanečky a moc se těšily na oka- při vánočních přípravách, pečení cukroví,
vychovatelky Věry Bialkové. Samozřejmě
mžik, kdy vše svým rodičům, prarodičům výrobě ozdob a poslechu koled.
nechyběl ani kouzelný ohňostroj a občera sourozencům předvedou. Odpoledne
stvení pro děti.
Závěrem bych chtěla jménem celého kopokračovalo tvořením, při kterém rodiče
Nastal čas adventu, čas, který je spjat s růz- s dětmi vyrobili vánoční ozdobu, kterou lektivu zábřežské mateřské školy popřát
nými tradicemi, především s tradicí roz- zavěsili na stromeček v zahradě školky. Na- všem hodně zdraví, pohody a úspěchů
svěcování vánočních stromků. I v Zábřehu konec se všichni odměnili dobrotami, které v roce 2017.
Jana Balarinová
se tato tradice dodržuje. První adventní připravily šikovné maminky.

Dolnobenešovský zpravodaj
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Nižší stupeň ve znamení podzimu a blížícího se Adventu…
Jak tomu bylo letos s učením bez školních
lavic? Co vše jsme stihli kromě psaní písemek, zkoušení a učení? To vše se dozvíte
z našich zápisků z vybraných podzimních
akcí naší školy.

Návštěva planetária
„Proletěli jsme se nad povrchy planet, navštívili jejich atmosféry a zamysleli se nad
možností existence života v jiných částech
Sluneční soustavy. Cestovali jsme vesmírem
s krtkem Platónem a jeho kamarády a objevovali Mléčnou dráhu, Měsíc a jiné planety.“ Toto nejsou slova slavných astrologů,
ale našich malých hvězdářů, dětí. Součástí
projekce byla i živě komentovaná prohlídka hvězdné oblohy. Nejatraktivnější však
pro děti byla prohlídka Experimentária. Tu
tvoří interaktivní exponáty určené k poznávání přírodních zákonů. Děti tak měly
možnost vyzkoušet si výskok na povrchu
Měsíce, řídit robotické vozítko na Marsu
či vidět sami sebe v infračerveném světle.
Žáci 5. B pak nabyté vědomosti z Planetária
a ze školy zúročili v projektu Vesmír. Chtěla
bych touto cestou poděkovat, maminkám
z burzy“, které nám zaplatily všechny autobusy.

Soutěž o nejkrásnějšího ježka
V říjnu a listopadu probíhala na naší škole
výtvarná soutěž o nejkrásnějšího ježka. Původně měly děti jen kreslit, ale to bylo pro
některé málo. Hlavně pro ty starší. Tak naši
umělci začali tvořit i z různých materiálů,
jak přírodních, tak i těch umělých. A vznikaly nádherné výtvory. Bylo velmi těžké
vyhlásit toho jediného vítěze. A proto jsme
vyhodnotili dvě kategorie.

Vyhodnocení:
Děti, které nakreslily nejkrásnějšího ježka
Zuzana Budíková, Natálie Paverová, Nikola
Janušová, Adéla Zbořilová, Matěj Bortlík
Děti, které vyrobily nejkrásnějšího ježka:
Ellen Blokešová, Lucie Budíková, Adriana Kukurucová, Karolína Nováková, Filip
Januš

Sázení stromů
Koncem listopadu měli někteří žáci 3. A a 4.
A jedinečnou možnost podílet se na sázení
tří nových stromků kolem břehu našeho
rybníka Nezmar. Samotnému sázení předcházel zajímavý výklad sympatického pana
zahradníka, který naše děti naplno zaujal.

ŠKOLIČKA – Z jarmarku …
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Přímo pod školní zahradou si děti zasadily
kaštan jedlý a u břehu rybníka dub a lípu
srdčitou.

Advent na Zemědělské škole
Nasát atmosféru Vánoc na Zemědělské škole v Opavě se rozhodli žáci 5. B.
A stálo to určitě za to! Spousta muziky,
ručních dílen pro děti a rovněž hromada
věcí k zakoupení. Děti si vytvořily voňavé
pytlíčky, svíčky nebo si nazdobily vlastní
baňky či perníčky. Všichni jsme se vyřádili
také v úžasném ZOO koutku a v andělském
nebi či veselém pekle. Nechyběl samozřejmě vánoční nealkoholický punč. ☺
Příjemnou vánoční atmosféru dotvářely spousty výstavek s vánoční tématikou.
Mezi nimi byla mj. výstava,Vánoční baňka“,
do které se zapojily naše děti z Červené školy. Přestože jsme se neumístili na stupních
vítězů, musím děti pochválit za jejich snahu
☺!!!
Rok 2016 je za námi. Do toho následujícího
vykročme tou správnou nohou.
Za celý kolektiv Červené školy přeje úspěšný nový rok 2017
Mgr. Marcela Halodová
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Pěvecká a výtvarná soutěž 2016
V úterý 29. listopadu 2016 uspořádala EUROTOPIA.CZ, o.p.s. další
ročník Pěvecké a výtvarné soutěže. Letos soutěž probíhala v prostorách Kulturního domu Na Rybníčku.
Ve výtvarné části soutěže děti
tvořily na téma „Svět naruby“.
Jejich výtvarné práce odrážely pohled na současný svět
dětskýma očima. K zamyšlení
byly i komentáře dětí k jejich
pracím. Soutěž byla určená pro
děti od 6 do 15 let a proběhla
ve spolupráci se základními školami a nestátními organizacemi
z Moravskoslezského kraje. Pro
mnoho dětí byla účast na soutěži jedinečnou příležitostí k jejich
prezentaci a v neposlední řadě
také přispěla k rozvoji talentu
a sebevědomí dětí.
Výtvarné části soutěže se zúčastnili žáci naší školy ze šestých a osmých tříd. Ze školního kola, jsme potom vybrali
dva výkresy v každé kategorii
a zaslali je do Eurotopie. Byly
to práce Natálie Oleksyové,
Venduly Lokajové, Viktorie Kocurové a Leony Hánové. V samotný den vyhodnocení jsme
se vydali s Leonou Hánovou z 8.
A a Vendulou Lokajovou ze 6.

A do Opavy. V Kulturním domě
Na Rybníčku již byly vystaveny
práce žáků ze zúčastněných škol
a na pódiu se rozezpívávali dětští zpěváci. Naše děvčata během
dopoledne tvořila pod vedením
lektorky práci na téma – moje
jméno výtvarně ztvárněné. Během této doby odborná porota
hodnotila soutěžní práce.
Pestrý byl také doprovodný program. O důstojné zahájení soutěže se postaral Dětský pěvecký
sbor Domino působící při Základní škole Ilji Hurníka v Opavě. Dále bylo možno shlédnout
vystoupení Miss ČR v Aerobiku
v juniorské kategorii Michaely
Kopkášové, či vystoupení taneční skupiny New Age působící při
NZDM Caravan Krnov.
Okolo půl dvanácté přišlo vyhodnocení. V kategorii 12 – 15
let se dvě práce žáků naší školy
umístily na prvních příčkách.
Na druhém místě se umístil

ZŠ DB a natáčení soutěžního pořadu
U6 – úžasný svět vědy

Bludiště

Halloween

Mikuláš

Ve středu 12. 10. jsme se zúčastnili
natáčení soutěžního pořadu Bludiště.
Bylo zajímavé vidět rozdíl mezi tím,
co je v televizi a jak to vypadá naživo.
Když jsme se trochu rozkoukali, bylo
načase podporovat náš tým. Musím
se přiznat, že by mě nikdy nenapadlo,
že tleskání může být tak namáhavé.
Náš tým sice nevyhrál, ale to není zas
tak podstatné. Důležité je, že jsme si
odvezli vzpomínky, na které jen tak
nezapomeneme.

Na hlavní škole jsme oslavili koncem října
anglosaský lidový svátek Halloween. Žáci
se převlékli do masek a poté se přemístili
do tělocvičny. Tady si žákovský parlament
připravil krátký program, ve kterém seznámil spolužáky s historií halloweenu,
proč a jak se slaví. Nakonec se konala
diskotéka. Den si všichni náramně užili.

V úterý 6. 12. se náš školní parlament složený z žáků osmých a devátých tříd převlékl za mikuláše, anděly a čerty. Vydali
jsme se na ,,červenou školu“ a poté do školy
do Zábřehu, kde jsme postupně prošli třídy,
potrestali pár zlobivců a rozdali sladkosti.
Všechny děti byly moc šikovné.

výkres Viktorie Kocurové s názvem „Páníčci a psi“ a na prvním místě práce Leony Hánové
„Svět v oblacích“. Děvčata obdržela za umístění diplom a věcné
ceny. Protože Viki s námi nebyla
v Opavě, předala jsme ji cenu
tentýž den po příjezdu ve škole
za velkého potlesku spolužáků.

Den veteránů v Zábřehu
Den veteránů jsme s dětmi uctili 11. listopadu účastí na pietním aktu.

Pátek elegance

Mgr. Monika Štefková

Členové žákovského parlamentu si
sami zorganizovali předvánoční zpívání u stromečku, který máme u nás
na hlavní škole. Aby to bylo ještě hezčí, navrhli, aby přišli všichni oblečeni
trochu jinak- svátečně, proto byl 16.
prosinec nazván jako pátek elegance.

Zápis žáků do 1. třídy v roce 2017
Zápis žáků do 1. třídy se letos poprvé uskuteční v měsíci
dubnu a to v pátek 21.dubna 2017 na „Červené škole“.

Příprava oslav školy
V květnu uplyne 80 let od otevření „měšťanské školy“- budovy dnešní hlavní školy na Nádražní ulici 134. U této příležitosti připravujeme řadu kulturních a sportovních akcí,
kterými bychom si měli toto výročí připomenout.
Mimo jiné bychom chtěli vydat publikaci o naší současné
škole, která by zároveň zmapovala uplynulých 20 let. Vydání
této publikace bude vyžadovat nemalé finanční prostředky.
Proto se prostřednictvím dopisu obrátíme na některé z Vás
o finanční pomoc, která poslouží k vydání této publikace.
Mgr. Marie Sovíková, ředitelka školy

Veronika Kozelková 9. B
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Pietní akt byl zahájen mší svatou v kostele sv. Urbana. Po mši se všichni přítomní sešli
u pomníku padlým obětem 1. a 2. světové války. Zde nejprve zazněl projev pana starosty, poté byly na pomník kladeny kytice a následovalo požehnání a proslov pana faráře.
Naše děti se do programu zapojily zpěvem písně a státní hymny. Při zpěvu
hymny zazněly výstřely z pušek vojáků
v dobových uniformách, kteří po celou
dobu pietního aktu drželi čestnou stráž
při bocích pomníku.

Rozsvěcování vánočního stromu
v Zábřehu

Oznámení ředitelky ZŠ

Pro někoho všední ráno, ale pro nás – Veroniku Kozelkovou,
Viktorii Kocurovou, Felicitas Kozlovou, Filipa Thiemla a Tadeáše Kosku – zas tak obyčejné nebylo. Komu se přece podaří
dostat do televizní soutěže vysílané v celé České republice?
Hustota nervozity se dala krájet, ale i to opadlo. Přijeli jsme
jako druzí, takže název týmu jsme měli již určený – Omega.
Alfa, proti níž jsme soutěžili, přijela z Dolních Domaslavic.
Řekla bych, že když nás navštívila slečna maskérka, tak to byl
pro nás zážitek, stejně jako pan zvukař, kameramani a spousta
dalších lidí. Ty jste vůbec ve výsledku neviděli, ale bez nich
by při natáčení panoval chaos. Měli jsme sice dost přestávek,
ale i tak to bylo pro nás velmi vyčerpávající. Celou soutěž
jsme vyhrávali, a tak nebylo překvapení, že jsme zvítězili.
Ze tří finálových výher jsme si odnesli dvě, dokonce i mobilní telefony. Takhle se ZŠ Dolní Benešov dostala do LIGY
výjimečných mozků.
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Mgr. Marie Sovíková
ředitelka školy

Dobu adventní jsme v Zábřehu zahájili
rozsvícením vánočního stromu na dětském hřišti. Tuto akci pořádali zábřežští nohejbalisté ve spolupráci s městem
Dolní Benešov.
Od 16 hodin bylo možné zdobit stromeček ozdobami, které si děti vyrobili
společně se svými rodiči. Mnozí si dali
opravdu velkou práci a vytvořili nádherné originální vánoční ozdoby.
V 17 hodin se po hromadném odpočítávání rozsvítil stromeček a předadventní
podvečer pokračoval společným vystoupením dětí z mateřské a základní školy.
V úvodu programu zazněla básnička,
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kterou zarecitovala Julinka Halfarová
(MŠ). Dále všechny děti společně zazpívaly tři známé vánoční písničky. Celé vystoupení zakončila přednesem básničky
Vendulka Glogarová (MŠ).
Díky profesionálnímu ozvučení a pódia, které pro děti ochotně připravil pan
Maxmilián Reichel se svými kolegy, bylo
vše dobře vidět a slyšet. Zajištěno bylo
i drobné občerstvení.
Již nyní se všichni těšíme na další ročník
této nové zábřežské tradice.

Mgr. Lucie Vrchovecká
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Ohlédnutí za podzimními akcemi SRPŠ Dolní Benešov, z.s.

SRPŠ Dolní Benešov, z.s. pořádalo jako každoročně několik podzimních akcí pro děti i pro rodiče a širokou veřejnost. Všechny akce měly
dobrý ohlas a jsem přesvědčen, že byly příjemným zpestřením podzimních dnů. První akcí byla drakiáda. Počasí nám v plánovaný den přálo,
a ačkoli se zpočátku zdálo, že nebude foukat, vítr přišel a tak si všichni přítomní svého draka mohli pustit. Na drakiádu přišlo 35 dětí a ty,
kterým se povedlo dostat draka co nejvýše, si také odnesly zasloužené ceny. Smutný ale nebyl nikdo, protože odměnu dostal každý účastník.
Další akcí byla již tradiční
„Šípková slavnost“. V letošním
roce se pořadatelské funkce
ujalo SRPŠ. Všichni účastníci
slavnosti byli hned u vstupu
ozdobeni krásnou voničkou,
za jejichž zhotovení tímto moc
děkuji žákům vyššího stupně
a paním učitelkám výtvarné
výchovy. Každý rok se voničky vyrábějí z jiných materiálů
a je neuvěřitelné, jaké krásné
nápady mohou být. Celý sál byl

také nádherně ozdoben výrobky dětí. O ty se postaraly děti
z „Červené školy“ a myslím si,
že každý účastník musel ocenit kreativitu a pestrost všech
výrobků. Paní učitelky s dětmi
si zaslouží velkou pochvalu a já
jim tímto moc děkuji. Součástí
akce byla také tradiční tombola.
V ní byly mimo jiných cen zakoupeny také výrobky chráněných dílen Charity Opava. Celá
akce by se samozřejmě neobešla

pořádá

Lektor : Monika Těžká
Kdy: od 16. 1. 2017, každé pondělí od 8.30 hod.
od 19. 1. 2017, každý čtvrtek od 17.00 a 18.00 hod.
Kde: baletní sál Kulturního domu Dolní Benešov, max. 10 lidí
Kurzovné: 600,- Kč/10 hodinových lekcí, karimatku a osušku s sebou
Přihlášky: do 13. 1. 2017 na sekretariatkd@dolnibenesov.cz, tel. 553 651 159

Co cvičení PILATES® INSTITUTE přináší?

•
•
•
•

Na Šípkové slavnosti bylo také

V příštím roce předáváme zase
pořadatelskou štafetu Farnosti Dolní Benešov a věřím, že
všichni letošní účastníci se
opět budou těšit na nový ročník
„Šípkové slavnosti“.

Na závěr bych chtěl poděkovat
všem členům SRPŠ Dolní Benešov a dobrovolníkům za jejich
práci a všem rodičům žáků školy bych chtěl sdělit, že moc rádi
uvítáme mezi námi nové členy,
abychom mohli připravit další
a možná i pestřejší akce pro děti
z Dolního Benešova.

Cvičení Pilates Institute vychází z klasické metody Pilates, ale je podložen
moderními poznatky z oboru rehabilitace a fyzioterapie. Hlavní důraz cvičení
Pilates Institute je kladen na zpevnění Coru (Centra), z něhož vše vychází.

•

Sponzory byli: MuDr. Maxmilián Vlček, p. Bruno Gola, p. Jiří
Pavlenka, p. Ladislav Pavlenka, p. Martin Sovík, p. Tomáš
Fuchs, rybářský klub Kamenec,
p. Kamil Lokaj, elektro Müller
Dolní Benešov, p. Květa Šelongová, restaurace Štika

zpestřením divadelní vystoupení kroužku Dramatické výchovy pod vedením p. Petry Buhlové. Děti si připravily vystoupení
v prajzském nářečí a pobavily
tak všechny přítomné. I jim patří velké díky!

Třetí a závěrečnou podzimní akcí pořádanou SRPŠ bylo
pouštění balónků Ježíškovi.
Tato akce se konala poprvé a to
v areálu "Červené školy". Každé
dítě si předem ve škole mohlo připravit vánoční přáníčko
a to potom připojit k balónku
a pustit k Ježíškovi. Odpoledního pouštění se zúčastnilo kolem
70 dětí a podle nadšení dětí by
se i tato akce mohla stát tradicí.

Kurz cvičení PILATES® INSTITUTE

•

bez již tradičních sponzorů,
kterým tímto rovněž moc děkuji a těším se na další spolupráci.

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

Pro koho je cvičení PILATES® INSTITUTE vhodné?
Pro všechny, kdo se chcete naučit, jak správně vnímat a pracovat s vlastním
tělem, aby dobře fungovalo.

Mgr. Leon Hahn
předseda SRPŠ Dolní Benešov,z.s.
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Výlet do Dolní Oblasti Vítkovic

DOV může někomu symbolizovat zkratku DOVOLENÁ. SRPŠ Dolní Benešov to takto pojalo a 23. října 2016 zorganizovali výlet do Dolní
Oblasti Vítkovic (odtud zkratka DOV, více na www.dolnivitkovice.cz). Nápad byl na světě za chvíli a zorganizování akce už byla jen maličkost.
Odjezd byl v neděli těsně po
obědě, takže všichni měli dobrou náladu. Pan učitel Hahn se
s námi přišel přivítat k autobusům, společně s námi však
neodjel. Na úvod se někteří
dospělí posilnili hopsinkovou
šťávou a děti se bezpečně usadili do pohodlných sedaček.
Za několik desítek minut jsme
už vystupovali před nádhernou
budovou Světa techniky, navržené známým architektem Josefem Pleskotem, který je autorem
dalších známých budov v DOV,
např. koncertní síň GONG, která vznikla ze starého plynojemu,
BOLT TOWER – přestavěná
vysoká pec s krásnou vyhlídkou a luxusní kavárna, která je
nejvýše položená v Ostravě, U6
– malý svět techniky, přestavěný
z původní energetické ústředny, ale také např. hudebního
klubu HELIGONKA Jaromíra
Nohavici.
V zrcadlových sklech Světa
techniky se všem rozprostřel
pohled na původní nezrekonstuované průmyslové objekty
ocelárny, vysokých pecí a těžní
věže dolu Hlubina, které ve své
současné zchátralosti silně kontrastují s moderními objekty
architekta Pleskota. Vzájemně

se však až neuvěřitelně skvěle
doplňují a vytváří vyváženou
symbiózu.
Děti se po obdržení nezbytných
lepících náramků rozutekly
a s přirozenou zvědavostí se
vrhly na připravené exponáty
světa vědy a objevů. V prvním
patře si všechny mohly zasoutěžit a vyhrát několik drobností
pro potěšení. Součástí prohlídky bylo také 3D kino s atraktivním pohledem do vesmíru.
V malém světě techniky, v budově označené jako U6, se
nachází celá řada funkčních
exponátů, kde si všichni mohli
vyzkoušet stát se strojvedoucím, osádkou ponorky, řidičem
škodovky, motorky, traktoru
či trolejbusu, stát se na chvíli
křečkem v kolotoči a mnoho
dalšího...
Pokud bychom chtěli vyzkoušet všechny vystavené exponáty, zabralo by to přinejmeším
2 dny, my jsme však na to měli
sotva jedno odpoledne. I tak
nás však po několika prochozených hodinách bolelely nohy
natolik, že jsme se již těšili
do přistavených autobusů.
Po cestě zpět jsme se již domluvili na příští výlet do areá25

lu dolu Landek v Petřkovicích.
Pokud jste tam také ještě nebyli,
prostřednictvím Vašich dětí se
tam s námi příští rok rozhodně
můžete podívat.

Děkujeme také městu za příspěvek díky kterému mohla
být akce pro všechny účastníky
finančně dostupná.

pořádá

Kurz výuky anglického jazyka úroveň
začátečník a mírně pokročilý
Lektor
Ing. Petra Šustková
Kdy
každou středu počínaje 25. 1. 2017 od 18.00 hod. do 19.30 hod./
začátečníci
každý čtvrtek počínaje 26. 1. 2017 od 18.00 hod. do 19.30 hod./ mírně
pokročilí
Kde
společenská místnost Kulturního domu Dolní Benešov
Kurzovné
2.500,- Kč/20 lekcí/90 min/ max. 6 účastníků
Přihlášky
do 20. 1. 2017 na sekretariatkd@dolnibenesov.cz, tel. 553 651 159
Ukázková hodina
18. 1. 2017 v 18.00 hod/začátečníci a 19.00hod/mírně pokročilí

Jiří Hanke
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Kategorie dorostu
Všichni příznivci našeho klubu se nestačí
divit, co nám letos svými výsledky dokázali
připravit naši dorostenci pod vedením trenérů Petra Šramela a Petra Baránka! V konečné, podzimní tabulce Krajské soutěže
jsou na 2. místě a to je po hubených létech
malý fotbalový zázrak! Nejlepším střelcem
mužstva je s 12 góly Pavel Kozelek, 11 gólů
dal Michal Večerek, 10gólů dal Daniel
Skroch, 5 gólů dal Daniel Pospěch, 4 góly
dal Jan Kozel, 3 góly dal Dominik Večerek,
2 góly dali Brian Ivanov, Václav Vavřínek
a Vladimír Vavřínek, 1 gól dali Adam Komárek, Michal Kretek, Adam Ohřál, David
Skroch a David Sobek.

Dorostenci letos válí

1
Dobroslavice
2 Bohuslavice "B"
3 Dolní Benešov "B"
4
Služovice
5
Sudice
6
Bolatice "B"
7
Závada
8
Strahovice "B"
9
Darkovičky "B"
10
Darkovice "B"
11
Hať "B"
12
Oldřišov "B"
13 Štěpánkovice "B"
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2
2
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3
2
2
1
0
2
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Tabulka celková
0

-
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1
1

V zimní přestávce připravuje mužstvo „Halový turnaj“, který se uskuteční v sobotu
21. ledna 2017 v naší tělocvičně a na který
srdečně zveme všechny fotbalové příznivce!

+
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8
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5
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našeho mužstva se podílel tento kádr hráčů: Brankář -Vaňura Marek, Janoš Karel.
Obránci - Bastl Radek, Faika Pavel, Janovský Jakub, Vaculík Matěj, Kubiš Marek,
Kichner Patrik, Reichel Jiří, Pačka Radim,
Šikora Lukáš, Záložníci - Vavřínek Michal,
Vavřínek Jan, Glogar Tomáš, Lorenz David, Adrian Urban, Spruch Michal, Heiduk
Martin, Miketa Tomáš, Suchánek Miroslav
Útočníci - Lokoč Pavel, Stříbný Lukáš, Husovský Richard, Lellek Tomáš Trenér - Husovský Richard Vedoucí mužstva-Kozelek
Pavel Masér - Holletschek Rudolf

Zápasy

+

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2 40:18 30
3 46:15 25
4 33:17 24
3 22:20 23
3 28:29 23
4 38:27 20
4 16:17 18
5 21:19 15
6 24:23 14
7 14:23 11
8 29:44 10
10 26:52 6
9 14:47 5

„Muži B“ Jak už z předchozí informace
víte, v letošním ročníku došlo k reorganizaci soutěží a tak jsme byli všichni zvědavi,
jak se nám povede ve III. třídě OFS Opava.
A výsledek je nad očekávání dobrý! V této
konkurenci není konečné 3. místo vůbec
špatné. Ukázali jsme záda i takovým mužstvům, které v minulých ročnících vždy
bojovaly o postupové příčky. Sami jsme
zvědavi, co nám přinesou jarní, odvetná
kola. Do mužstva úspěšně začleňujeme kluky, kteří skončili v dorostenecké kategorii,
ale taky hráče, kteří skončili v „A“ mužstvu
a jdou si s námi zahrát jen tak pro radost
a předávat zkušenosti právě těm mladým!
Nejlepší střelec a kapitán Richard
V průběhu podzimu se stabilizovala obrana,
jsme druhým týmem s nejmenším počtem „Muži A“ No a za těmito úspěšnými výsledobdržených branek. Na tom se podílí taky ky našich mužstev nezůstali pozadu ani
stále se lepšící výkony gólmana Marka Va- hráči našeho mužstva v Moravskoslezské
ňury a taky Jana Kozla, který nám v něko- fotbalové divizi skupině „E“. Je to doslolika utkáních výrazně mezi tyčemi pomohl! va podzimní, divizní, fotbalový zázrak!
V našem mužstvu máme i nejlepšího střelce Od doby našeho posledního Zpravodaje
celé soutěže, kapitán Richar Husovský má odehrálo mužstvo ještě tyto mistrovské
na svém kontě 12 gólů. Zdárně mu sekun- zápasy.
dovali se 7 góly Lukáš Stříbný, 2 góly dali
Baránek Aleš, Glogar Tomáš, Janovský Fotbalovou bitvu vyhráli hosté!
Jakub, LellekTomáš, Spruch Michal, 1 gól
pak přidali Klinger Dominik, Kubiš Marek,
Urban Adrian a Vavřínek Jan. Pochlubit se V dnešním divizním utkání sledovali diváci
můžeme i tím, že máme jednu z nejvyšších mimořádně dramatickou, fotbalovou bitvu.
návštěv v celé soutěži. Na úspěšném tažení Domácí v letošním ročníku bojují o „holý

FK Nový Jičín – FC DB 1:3

Tabulka celková
Body

Rýmařov
Kobeřice
Budišov nad
Budišovkou

Dolní Benešov
Raduň
Rýmařov
Vrbno
Kobeřice
Město Albrechtice
Slavia Opava
Vřesina
Vítkov
Břidličná
Budišov nad
Budišovkou

Skóre

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Tabulka celková

9

Dolní Benešov
Fulnek
Vratimov
Polanka
Horní Benešov
Klimkovice
Darkovičky
Hradec nad
Moravicí
Svinov
Rýmařov
Studénka
Vítkov
Město Albrechtice
Vrbno pod
Pradědem

Tabulka celková

0

MLADŠÍ a STARŠÍ ŽÁCI Trenérská dvojice Michal Beinhauer a Daniel Heger sklízí
v letošním ročníku zaslouženou „sklizeň“
své dlouholeté práce. Mladší žáci jsou v aktuální tabulce Krajské soutěže na 5. místě.
Ve vyrovnané bilanci mají na svém kontě
pět vítězství a pět porážek. Náš hráč Tomáš Kaluža je 3. nejlepším střelcem celé
soutěže, svým soupeřům dal 22 gólů! Dalšími úspěšnými střelci byli s 8 góly Martin
Svoboda, 2 góly dal Matěj Bortlík a 1 gól
dal Jan Vavřínek.

No a věřte nebo nevěřte, ale starší žáci v celé
podzimní části neokusili hořkost porážky
a jsou zaslouženě na 1. místě tabulky! Takovou bilancí se může pyšnit málokteré
mužstvo!!! Nejlepším střelcem nejen našeho
mužstva, ale 3. nejlepším ze všech mužstev je Daniel Herich, který dal 13 gólů!
Dalších 9 gólů přidal Roman Kováč, 6 gólů
dal Daniel Petrák, 4góly dali Tadeáš Koska
a David Sobek, 3 góly dali Vojtěch Glogar
a Tomáš Kaluža, 2 góly dali Tomáš Glogar
a Filip Thiemel, 1 gól dali Jiří Hlubek, Štěpán Liška a Tomáš Tilleczek!

Zápasy
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82:33
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Zápasy

2
2
2
2
3
4
6
6

2
5
5
5
7
7
8
9

Družstvo
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Pořadí

Body

7
7
7
7
7
6
7
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10
10
10
10
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10

Pořadí

Skóre

Hlučín
Darkovičky
Dolní Benešov
Mokré Lazce
Šilheřovice
Hať
Háj ve Slezsku
Píšť

Body

Po skončení mistrovské soutěže se ještě
MINI zúčastnili dvou turnajů. Turnaj FC
DB CUP se hrál v naší tělocvičně za účasti
šesti družstev. Vítězem se stalo naše družstvo „modrých“ a „červení“ skončili na 5.
místě. Individuální cenu pro nejlepšího
brankáře obdržel Dominik Peterek. Další
individuální ocenění obdrželi nejužitečnější hráči každého týmu. Z našeho týmu „červených“ to byla Adélka Bortlíková. Z „modrého“ týmu si cenu odnesl, díky největšímu
počtu vstřelených branek, Filip Machovský.
Jako talent a objev celého turnaje byl zvolen
Sebík Trojek! MINITURNAJ TJ Sokola Štěpánkovice se hrál 3. prosince 2016 za účasti
pěti mužstev. V turnaji jsme porazili Bo-

1
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4
5
6
7
8

Skóre

Vítězové MINI turnaje Štěpánkovice

Tabulka celková
-

17 b
16 b
13 b
12 b
9b
6b
4b
1b

-

Body
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23
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27
36
57
47
90

0

OG

56
54
65
42
37
51
32
25

0

VG

0
1
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5
6

+

Prohra

2
1
1
0
0
0
1
1

+

Remíza

5
5
4
4
3
2
1
0

Zápasy

Výhra

Strahovice
Rohov
Bolatice
FCDB
Chuchelná
Vřesina
FCDB
Hlučín

Zápasy

Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo

Pořadí

Tabulka mladší přípravky ročník 2016/2017

latice 3:0, Palestinu 7:0, Oldřišov 1:0 a Štěpánkovice 4:0. Brankáři Dominik a Oliver
nedostali ani jeden gól! Nejlepším hráčem
celého turnaje byl vyhlášen náš kapitán
Lojza Bachroník!
Žáci starší MINI přípravky pod trenérskou
taktovkou Martina Komárka a Petra Kučery a asistenty Jiřím Bortlíkem a Petrem
Baránkem odehráli mistrovskou soutěž velmi dobře. Po skončené podzimní části jim
patří „bronzová“ příčka tabulky! Tady jsou
výsledky jednotlivých zápasů: Vítězství –
Háj 11:1, Hať 5:4, Hlučín 11:6, Šilheřovice
11:5, Píšť 13:6 – Porážky – Darkovičky 1:6,
Mokré Lazce 3:8.

Družstvo

Žáci mladší MINI přípravky pod trenérskou taktovkou Romana Halody a Michala
Bachroníka hrála v soutěži dvě družstva
– „červení“ a „modří“. A jak dopadlo jejich podzimní soutěžení? Tady je konečná
tabulka.

Fotbal v Dolním Benešově
začíná novou etapu!

Pořadí

Kategorie žáků

4
Vrbno
5 Dolní Benešov
6
Vřesina
7
Břidličná
8 Město Albrechtice
9
Slavia Opava
10
Raduň
11
Vítkov

Pořadí

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově, ani se nechce věřit tomu, že končí fotbalový, jubilejní 90.
rok od založení našeho fotbalového klubu,
který jsme začínali zimní přípravou dne
19. ledna 2016! Ale jsou fakta a skutečnosti,
která se ještě nikomu nepodařila změnit...
Tak to je a z naší letošní, poslední informace
se podívejte, jak jsme tento rok „Fotbalově dohráli“. Než se v přehledu podíváme
na jednotlivé kategorie, tak si připomeňme,
že po sportovní stránce ten letošní, fotbalový rok 2016 snad ani lépe nemohl skončit!
Tady jsou fakta a důkazy!

2
3
4
5
6
7
8

Družstvo

Motto: Jubilejní rok 90. výročí založení fotbalového klubu – 6. kapitola – poslední zvonění!

Pořadí

Informace z fotbalového klubu

1

Kobeřice

14

14

0

0

59:18

42

27
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život“, hosté naopak atakují nejvyšší příčky
divizní tabulky! Favorit začal ve velkém stylu. Ve 3. minutě se řítil na gólmana Klepka
kanonýr Adamík, ale koncovka ho zradila. Po dvou minutách se prošel obranou
domácích Býma, ale po zákroku Klepka
se kopal jenom rohový kop! No a jak to
ve fotbale bývá? V 8. minutě zahrával Kiss
Farkas přímý kop a ke zděšení hostů skončil
balón neuvěřitelně v jejich brance – 1:0!!!
Nečekaný úvod domácí nabudil. Jejich elán
však zmrazila blesková akce hostů. Ve 28.
minutě založil čítankový brejk hostující
Václavek a Býma nevídaným volejem neomylně zavěsil – 1:1! Domácím však ani tento moment v jejich touze po vítězství plyn
neubral. Naopak! Ve 31. minutě zasvištěla
dělovka Kiss Farkase těsně nad břevnem
branky hostů. Ve 32. minutě našel nádherný centr Uhlíře kanonýra Lokšu, ale brankář Kolenko ho o gólovou radost skvělým
zákrokem připravil. Ve 34. minutě se mezi
tyče nevešla dělovka Macíčka. Při domácích
pak stála fotbalová štěstěna ve 40. minutě
hry. Se sólem Václavka si báječně poradil
Klepek, míč vyrazil na břevno a dorážka
Rubého skončila k lítosti hostů na spojnici
jeho branky …. Druhý poločas začal pro
domácí super šokem! Býma vyhrál v 52. minutě souboj ve vápně a jeho dělovka skončila s pomocí teče domácího obránce za zády
bezmocného Klepka – 1:2! Nad domácími
se začaly i v tomto pohledném, slunečném,
podzimním počasí stahovat „černé mraky“! Blízko vyrovnání byli v 63. minutě.
Po akci a centru Kiss Farkase však hlavička
Juříčka branku hostů ve stoprocentní gólovce minula…. Hosté mohli pojistit své
vedení v 67. minutě však střela Moce svůj
cíl minula a gólem neskončila ani utěšená
hlavička Romaněnka v 71. minutě. Z vyrovnání se domácí netěšili ani v 79. minutě,
tečovaná střela Juříčka skončila jen rohovým kopem….. Pojistku na vedení svého
mužstva měli hosté v 80. minutě po akci
a střele Václavka a v 83. minutě po sóle
Adamíka. Ve stejné minutě šel pod sprchy
po 2. žluté kartě Haas a domácí hráli „přesilovku“. Vlna vzrušení se pak zvedla v 85.
minutě hry, po přímém kopu zmrazil gólovou radost domácích praporek asistenta
rozhodčího – ofsajd…… V 88. minutě pak
brankář Kolenko famózním zákrokem
udržel vedení hostů po přímém kopu Kiss
Farkase!!! Konečná podoba výsledku se tak
zrodila až v nastaveném čase. V 92. minutě.
solový brejk kanonýra Adamíka zastavil
nedovoleným zákrokem brankář Klepek
a z nařízené penalty se kapitán hostů Juchelka nemýlil – 1:3!!! Domácí tak v klíčovém utkání o body přišli, dno tabulky
se neuvěřitelně přibližuje…. Hosté naopak
poskočili už na „stříbrnou“ příčku tabulky
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divize a to je ten nejlepší dárek k 90. výročí
založení klubu!
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Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko,
Býma, Václavek, Rubý, Moravec, Adamík,
Hartmann (89. Pospěch), Labuda (85. Těžký), Haas, Romaněnko, Moc (88. Baránek),
Foitzik, Košárek, Večerek, Kozel

Sestava FK Nový Jičín: KLepek, Kiss Farkas,
Švec, Juříček, Kalich, Opatřil, Macíček, Lokša, Smolarčík (65. Nippert), Javorek, Uhlíř
(84. Pokorný)

Sestava TJ Lokomotiva Petrovice: Mrozek,
Gill, Hilbert (69. Lukan), Moskál, Miko,
Puškáč, Urban, Škuta (80. Kondziolka),
Bajzáth (46. Hanusek), Leibl, Hoffmann

Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Býma
(72. Těžký), Václavek, Moravec, Rubý Adamík, Juchelka, Haas, Hartmann, Moc (82.
Labuda) Romaněnko, Foitzik, Večerek,
Kozel

Utkání rozhodovali: Šištík, Žurovec, Macrineanu – delegát Rabušic 117 diváků

Utkání rozhodovali: Koláček, Kulička, Pospíšil - delegát Volf 120 diváků

Žluté karty – domácí: 78.Romaněnko hosté:
56. Hanusek, 71. Leibl

Žluté karty – domácí: 54. Macíček, 69. Nippert, 74. Juříček, 78. Javorek, 91. Klepek
hosté: 61.a 83. Haas, 87. Juchelka
Červené karty – hosté: 83. Haas

28

29

Muž 16. kola - Bohuslav Moc

16

Valašské Meziříčí
Dolní Benešov
Havířov
Rýmařov
Hranice
Kozlovice
Opava B
Petrovice
Nové Sady
Pustá Polom
Přerov
Frýdlant n.O
Jeseník
Nový Jičín
Šumperk
Velké Karlovice +
Karolinka

Body

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Skóre

Konečná divizní tabulka má po podzimní části tuto podobu

-

FC DB – Loko Petrovice
3:0

Muž 13. kola – brankář Ondřej Kolenko

0

podařilo prolomit „Rýmařovské prokletí“ nou hostů Labuda a jeho vyraženou střelu
a připravit jim tak třetí domácí porážku vrátil za záda Mrozka nekompromisně Moc
letošního, divizního podzimu!
– 1:0! Ve 40. minutě zabránil druhému gólu
domácích skvělým zákrokem Gill, po střele
Sestava Jiskra Rýmařov: Kameník, Němec,
Hartmanna. Hosty pak skvělými zákroky
Hoza, Harazin, Němec Radek, Furik Jiří
podržel od další gólové pohromy brankář
(46. Lesák), Dydowicz, Furik Michal, Šupák,
Mrozek po střelách Labudy ve 43. minutě
Ondruška, Krejčí
a Adamíka ve 45. minutě hry! Ve druhém
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Býma poločase roztočila obě mužstva útočné ob(86. Košárek), Hass, Václavek, Moravec, rátky na plný plyn. Ve 46. minutě si obrana
Rubý, Adamík, Hartmann, Moc (82. Ve- hostů poradila s pumelicí Moravce. O mičerek), Labuda (75. Baránek), Romaněnko, nutu později čaroval v brance Kolenko,
Foitzik, Klinger, Kozel
po dělovce Hoffmanna. Ve 49. minutě vyrazil nádhernou střelu Rubého z přímého
Utkání rozhodovali: Kotala, Mojžíš, Šamákopu Mrozek na rohový kop! V 54. minutě
rek – delegát Malinovský 95 diváků
se domácí marně dožadovali penalty po záŽluté karty – domácí: 32. Hoza, 57. Ond- kroku brankáře na Adamíka. V 61. minutě
ruška hosté: 54. Rubý, 83. Býma, Červené si obrana hostů neporadila s útokem Labukarty – domácí: 85. Šupák
dy a ve skrumáži pak Moc nezaváhal a dal
nekompromisně pojistku na domácí vedení
Jak podzimní divize začala, tak
– 2:0! V 65. minutě se proháčkoval obranou
i skončila!
hostů Rubý, ale své sólo ke gólovému efektu
nedotáhnul…. Hostující brankář Mrozek se
zaskvěl výtečným zákrokem v 69. minutě
po střele Václavka. V 82. minutě pak Labuda ukvapeně přestřelil ve vyložené pozici
Podzimní divize začala v létě v Petrovicích
jeho branku po akci Adamíka! O minutu
a skončila v „zimě“ v Dolním Benešově.
později pak v síti neskončila ani pumelice
Po posledním hvizdu rozhodčího začalo
Býmy po jeho skvělém brejku! V 84. minusněžit!!! Co tomu však předcházelo? Začalo
tě však domácí ochozy znovu jásaly. Rubý
se ve svižném tempu. Ve 4. minutě pálil
rozehrál akci, se střelou Moravce si obrana
Adamík z přímého kopu nad! O minutu
hostů ještě poradila, ale kanonýr Labuda
později si brankář Mrozek skvěle poradil
dal výsledku konečnou podobu – 3:0!!! Dols „padajícím listem“ Rubého. Ve 20. minutě
nobenešovští tak ukončili svou skvostnou
se dělovka Mika mezi tyče nevešla. Z propodzimní část divize, kterou tak fantasticky
tiútoku vyhlavičkoval Gill gólovku domározehráli právě v 1. kole v Petrovicích! Pro
cích na rohový kop! Ve 24. minutě Václavek
jarní část jsou tak nesporným kandidátem
skvostným zákrokem připravil o gólovou
na postup do MSFL!
radost Mika!!! Ve 35. minutě prošel obra-

+

SK Jiskra Rýmařov – FC
DB  0:4

Po koncertě v Rýmařově

Zápasy

Utkání s visačkou „TOP“ čekalo na domácí
v souboji s kvalitním, fotbalovým celkem
z Kozlovic. Domácí s absentující oporou
obrany Ondrou Hassem se netajili obavami
o dnešní výsledek! A právem! V 9. minutě si
skvělým zákrokem poradil brankář Kolenko s přímým kopem Matochy. Ve 14. minutě
připravil hostujícího Kyseláka o vedoucí
gól bravurním zákrokem domácí obránce Hartmann. Po půlhodině pálil domácí Moravec a kapitán hostů Martin Král
vykopával z brankové čáry míč směřující
za záda brankáře Konečného! Ve 33. minutě potvrdil Žůrek své kvality, do gólovky
poslal Matochu, ten však měl vychýlenou
mušku! Blízko gólu byl znovu Matocha, ale
stoprocentní šanci hasil skvělým zákrokem
Romaněnko. V závěru poločasu pálil ještě kapitán Marin Král ve vyložené pozici
vysoko nad a na druhé straně se mezi tyče
nevešla střela Moce. To co předvedli hosté
z Kozlovic ve 49. minutě, to se ve fotbale
nevidí často. V malém vápně si po brejku
Žurka zahráli postupně čtyři hráči biliár
a o gólovou radost pak připravil střelce Matochu famózním zákrokem brankář Kolenko!!! Co jiného pak mohlo následovat? V 59.
minutě zahrál v tísni bránící Sikora rukou
a penaltový specialista Juchelka poslal domácí do vedení – 1:0! V 66. minutě poslal
trenér Christoph na hřiště střelce Labudu.
Tomuto kanonýrovi domácích stačilo pět
minut, aby pojistil vedení domácích na – 2:0
po ukázkové akci Býmy s Adamíkem! Hosté nesložili zbraně ani za tohoto stavu. Šanci
na obrat výsledku vycítili po odstoupení
stopera domácích, kapitána Juchelky, který
v 82. minutě opustil hřiště na nosítkách!

V Novém Jičíně to byl boj

Marně se však snažili překonat „hrdinu dne“ svou navštívenku Kameníkovi Býma, ale
neprůstřelného gólmana Kolenka! Z gólu se ten jeho střelu přilepil do svých rukavic.
tak neradoval ani Žůrek, ani Matocha, kte- V 18. minutě nedokázala obrana domácích
rému gólovku po přímém kopu v 87. minutě zastavit sólo Labudy a hosté šli do vedení
vyrazil Kolenko na rohový kop. Z vítězství – 0:1. Takový vývoj zápasu čekal málokdo.
se tak radovali domácí, ale jejich radost kalí Ve 26. minutě rozehrál Moc bleskový brejk,
zranění kapitána, pro kterého podzimní Adamík vyzval ke gólu Býmu a na ukazasezóna předčasně bohužel skončila……
teli svítil stav – 0:2! Domácí se mohli vrátit
do zápasu ve 28. minutě. Dydowicz poslal
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Býma,
na zteč Jiřího Furika, ale Kolenko potvrTěžký (66. Labuda), Václavek, Moravec,
dil skvělým zákrokem své kvality. Ve 30.
Rubý, Adamík, Juchelka (82. Košárek),
minutě se na domácí přivalila další gólová
Hartmann, Moc (88. Večerek), Romaněnko,
vlna. Adamíkovu kolmici si báječně přileBaránek, Pospěch, Kozel
pil na kopačky Býma a Kameník byl bez
Sestava FK Kozlovice: Konečný, Kyselák, šance – 0:3. Domácí příznivci, ale i hráči se
Král Martin, Heger, Sikora, Král Michal (74. nestačili divit, co se to s nimi na trávníku
Přikryl), Kaďorek (78. Hradil), Matocha, děje. A to ještě nebylo všechno. Po nezaviHrušák, Žůrek, Střelec
něném souboji o míč v závěru 1. poločasu
nedohrál zápas kapitán Jiří Furik. Ve 45.
Utkání rozhodovali: Bernatík, Tomanec,
minutě poslal Moc z přímého kopu nádherŠafrán – delegát Holčák 105 diváků
ný balón do „ohně“ a hlavička Hasse byla
Žluté karty – domácí: 25. Rubý, 56. Moc, nechytatelná – 0:4!!! Domácí prožili svou
80. Romaněnko hosté: 37. Sikora, 88. Heger „klinickou smrt“ ze které se už neprobrali
ani po poločasové přestávce do konce záRýmařovská kletba padla!
pasu! Ve 48. minutě svitla jiskřička naděje
po akci Michala Furika, ale hlavička Radka
Němce cíl minula. V 58. minutě si Kolenko
poradil s dělovkou Lesáka. Ten se z gólu
neradoval
ani v 68. minutě, Kolenko zůHosté si marně vzpomínali, kdy dokázali
stal
neprůstřelný!
O minutu později pálil
s tímto soupeřem naposledy vyhrát. Nastuz
dobré
pozice
Radek
Němec nad. Domácí
povali navíc bez zraněného kapitána Juchelse
z
gólu
neradovali
ani
v 74. minutě, když
ky a tak šli do zápasu s „otevřeným hledím“!
z
rozehraného
přímého
kopu
Dydowiczem
Nefalšovaný podzimní den rozehřál diváky
pálil
z
voleje
znovu
Lesák
jen
do ochranné
od úvodního hvizdu! Po dvou minutách byl
sítě
za
brankou….
Hosté
si
taktickou
hrou
ošetřován po hlavičkovém souboji hostující
drželi
domácí
pěkně
„na
uzdě“.
V
závěrečVáclavek. V 6. minutě si Kameník poradil
se střelou Rubého. V 8. minutě už zvedal ných minutách to měli ještě usnadněno tím,
ruce nad hlavu Harazin, ale jeho střela ora- že po nevybíravém zákroku na kanonýra
zítkovala jenom levou tyč už překonaného Býmu šel předčasně do sprch domácí ostKolenka v brance hostů! V 10. minutě poslal rostřelec Šupák! Dolnobenešovským se tak

Družstvo

FC DB – FK Kozlovice 2:0

Pořadí

Vítězství, které těší i netěší – ptáte
se proč?

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16

11
11
9
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
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4
2
3
5
4
2
2
4
3
3
2
3
3
3
2

1
3
4
4
5
7
7
6
7
7
7
7
8
9
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27:13
36:12
26:21
33:21
27:29
24:22
26:25
24:24
25:21
17:18
17:20
17:24
26:34
24:33
22:34

37
35
30
26
25
23
23
22
21
21
20
18
18
15
14

16

2

3

11

10:30

9
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Dobojováno – jsme „stříbrní“

Několik „NEJ“
z podzimní divize
Série utkání: 5 x bez porážky – 7 x remíza –
1 x porážka – 2 x bez vítězství
Kanonýři: 7 gólů – Adamík, Býma, Labuda
4 góly – Juchelka 3 góly – Rubý 2 góly –
Haas, Moravec, Moc, Těžký
Odehrané zápasy: 16 – Kolenko, Adamík,
Býma, Hartmann, Moravec, Rubý 15 - Haas,
Těžký, Václavek 14 – Juchelka 10 – Foitzik,
Labuda, Romaněnko 9 – Moc 8 – Večerek
5 – Klinger 3 – Baránek, Oberher 2 – Košárek 1 – Radek, Pospěch
Odehrané minuty: 1 440 – Kolenko,
Moravec 1428 – Rubý 1356 – Hartmann

Dolnobenešovský zpravodaj

1346 – Václavek 1342 – Haas 1291 – Býma
1255 – Adamík 1251 – Juchelka 1005 – Těžký 727 – Romaněnko 570 – Labuda 551 –
Foitzik 536 – Moc 119 – Klinger 92 – Večerek 37 – Oberher 24 – Baránek 14 – Košárek
8 – Radek 2 – Pospěch
Brankáři čisté konto: 5 – Kolenko
Žluté karty: 7 – Adamík 5 – Juchelka 3 –
Býma, Romaněnko, Rubý
Červené karty: 1 – Haas
Podzimní sestava: Kolenko – Romaněnko,
Haas, Juchelka, Moravec – Václavek, Rubý,
Hartmann, Těžký – Adamík, Býma
Fotbalové soutěže skončily, ale činnost klubu se v žádném případě ani po posledním
hvizdu nezastavila. Právě naopak! Po mnoha desetiletích došlo k tomu, že dojde k rozsáhlé rekonstrukci v rámci sportovního
areálu. Prostory, které už byly v otřesném
stavu převzala stavební společnost NOSTA
a ta zajistí novou výstavbu šaten, klubovny,
sociálního zařízení, restaurace včetně nově
přistavené části na severní straně budovy.
Demolice nejen soupeřů na hřišti, ale i stávajícího objektu proběhla i za asistence hráčů „A“ mužstva. A tak to vypadalo týden
po skončení fotbalových soutěží! Akce má
být ukončena do 7. června 2017!

Volejbal se hraje v Dolním Benešově už 63 let
Mistrovské soutěže mužů se hrají nepřetržitě od roku 1956 dosud. Rovněž ženy hrály mistrovské utkání od roku 1961 do roku 1968. Rovněž jsme se věnovali mládeži. V soutěžích hrálo ve všech kategoriích (žáci, žákyně,kadetky, kadeti, juniorky, junioři) několik stovek dětí.

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!
Výměnu poškozeného vodoměru platí zákazníci, kteří za něj nesou odpovědnost
Ostrava 16. 11. 2016 – Před zimou
Pokud je vodoměr umístěný Všechny vyjmenované případy
a v jejím průběhu je kromě pečli- uvnitř nemovitosti, je vhodné
poškození vodoměru mají negavého zazimování zahrady a domu zabránit vystavení vnitřní insta- tivní finanční dopad na zákazníka,
nutné se zaměřit také na to, jak
lace a vodoměru účinkům mrazu
od něhož společnost SmVaK Ostzajistit před mrazem domovní
například vnější tepelnou izolací. rava v daném případě vyžaduje
vodoměr. Nepodceňujme tato Je potřeba zkontrolovat, zda ne- náhradu škody spočívající ve výopatření. Vyhneme se nepříjem- může mrazivý vzduch pronikat k
měně poškozeného vodoměru.
ným situacím, které mohou mít vodoměru například otevřeným, Zákazníci totiž plně odpovídají za
kromě našeho pohodlí negativní
případně rozbitým sklepním ok- jeho zabezpečení. Celková částka
dopad také na naši peněženku.
nem. Teplota v daném prostoru
se pak odvíjí od aktuální prodejby se měla dlouhodobě pohybo- ní ceny daného typu vodoměru a
Kroky, které je nutné podniknout,
vat nad bodem mrazu. Potrubí času potřebného pro jeho montáž.
do značné míry závisí na tom,
vnitřních rozvodů je vhodné Přesáhne však částku 2 000 korun.
kde je daný vodoměr umístěný.
obalit izolačním materiálem.
„Pokud je vodoměr umístěný ve
Před zamrznutím je třeba chrávenkovním prostoru v šachtě, je „K poškození vodoměru může do- nit také vodovodní přípojku. Zápotřeba zkontrolovat její pečlivé
kladním faktorem je to, aby byla
jít také v případě, když se někdo
uzavření tak, aby nedocházelo
snaží zamrzlou vnitřní instalaci
dodržena takzvaná nezámrzná
k zbytečnému prochlazování
včetně vodoměru rozmrazovat hloubka, kde se doporučuje jako
vnitřního prostoru šachty. Pokud vysokou teplotou – například
minimální krytí potrubí jeden
se potrubí a vodoměr nacházejí v horkovzdušnou pistolí nebo ote- metr, ve zpevněných plochách
hloubce, kde mohou zmrznout, je vřeným ohněm. Tento extrémní
až do 150 centimetrů. Kritickým
nezbytné opatřit poklop tepelnou zásah většinou vede k tomu, že
místem jsou zde místa venkovizolací. Je možné použít napří- vodoměr zůstane nefunkční a
ních uzavíracích armatur, místa se
klad polystyren nebo minerální
je nutné ho vyměnit. Poškození
sníženým krytím (např. přechody
izolační vatu – nikoliv však skel- plastových částí vodoměru vy- vodních toků), souběhy s potrunou,“ vysvětluje vedoucí odděle- sokou teplotou při jeho ohřevu
bím dešťových kanalizací, apod.
ní vodovodů společnosti SmVaK je zjistitelné po jeho demontáži,“
-smvakOstrava Roman Bouda.
popisuje Bouda.
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Shora dolů: Střelmistr Filip v akci
Konec demoličního soustředění
Kabina mužstva po sezóně

Vážení čtenáři Zpravodaje našeho města.
V klubu vrcholí přípravy na oslavy 90. výročí jeho založení. Slavnostní Valná hromada
se uskuteční dne 13. ledna 2017 v Kulturním domě. No a po oslavách „jdeme na to“ –
zimní příprava na jarní soutěže začíná už
v polovině ledna a 21. 1. 2017 sehrajeme
první přípravné utkání v Bílovci! O tom
všem Vás budeme informovat v dalším
Zpravodaji našeho města Dolní Benešov!

Chlapecké kategorie nám dělali velkou radost. V létech 1972 až 1975 se žáci zúčastnili
přeboru české republiky vesnických družstev, kde 2 x vyhráli a jednou byli druzí.
V roce 1995 se probojovali do Přeboru české
republiky žáků do Plzně, kde z 12 účastníků
se umístili na 10 místě.
V soutěží vyhlášené ministerstvem školství
se naše základní škola v roce 2000 v Jindřichově Hradci umístila na 4. místě a o rok
později ve Frýdku Místku na 3. místě v republice.
Největšího úspěchu žáci naší základní školy
dosáhli v roce 2005 v Šumperku, kde se stali přeborníky České republiky základních
škol! Nostalgicky vzpomínáme na doby, kdy
naší žáci sbírali medaile na republikových
soutěžích.
Proto žádáme rodiče dětí od 10 let, aby své
děti poslali do naší krásné tělocvičny a obnovily tradice volejbalu žactva v Dolním
Benešově. Vždyť sport pomáhá zdravému
vývoji dítěte, vychovává, naučí ho respektu a principům fair play. V době počítačů,
tabletů a mobilních telefonů, určitě hodiny
sportu pomohou dětem ve vývoji pohybu.
Pravidelné cvičení jsou v úterý od 17 hodin
v tělocvičně. Začínáme 3. ledna 2017!
Naše tělovýchovná jednota se může pochlubit, že vychovala pro celostátní sou-

Tabulka
1. Volejbal Ostrava
2. SK AZ Kylešovice
3. USK Slávia Ostrava
4. VŠB TU Ostrava
5. TJ Dolní Benešov
6. Happy Opava
7. TJ Krnov
8. TJ Odry

20
18
20
16
18
20
20
20

těže několik hráčů. V současné době hraje
Extra ligu mužů Richard Mauler za Odolenu vodu, v reprezentaci kadetů ČR byl
Jan Velich, který se v létě zúčastnil Mistrovství ČR v plážovém volejbalu do 2O
let a se svým spoluhráčem se stali mistry
republiky. Na mistrovství Evropy do 20 let
se svým spoluhráčem Gálou byli na 2.místě.
V družstvu Extra ligy juniorů ve VK Ostrava jsou v současné době naši odchovanci
Vít Dastík a René Dihel.
V krajském centru mládeže Moravskoslezského kraje nás reprezentovali v létech
1995 až 2014 postupně tito hráči: Gregor,
Karčmař, Mika, Balarin, Harazím, Scheffczik, Řehoř, Halfar, Dihel, Konečný, Pačka, Prchala, Ostárek, Velich a Dastík. Rádi
bychom na tyto tradice navázali.
V současné době hrají mistrovská utkání
pouze muži v krajském přeboru.

Vedení fotbalového klubu děkuje všem
svým sponzorům a městu Dolní Benešov
za finanční pomoc při zajištění činnosti
klubu. Jubilejní rok 2016 bude za několik
dnů minulostí… Všichni máme opravdovou radost z dosažených sportovních
výsledků, které jsou tím největším darem,
vkladem a důkazem o tom, že náš klub
opravdu žije a napsal další veleúspěšné
stránky do své fotbalové historie!

„ Sportu zdar
a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !
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V létě naše muže pozvali pořadatelé na turnaj u příležitosti 5O. výročí Mistrovství ČR
vesnických družstev (v minulosti jsme tuto
soutěž 2 x vyhráli), kde jsme skončili na 2.
místě o skóre za ČZU Praha.

Šťastné, veselé a pohodové prožití
svátků vánočních a mnoho šťastných
dnů a pevného zdraví v novém roce
2017, přeje výbor volejbalu.

Kulturní dům Dolní Benešov
Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov,
tel.: 553 651 159, e‑mail kultura@dolnibenesov.cz
Program leden - únor
Pátek 6. 1. – Myslivecký ples
Neděle 8. 1. – Novoroční koncert v kostele sv. Martina
Pátek 13. 1. – 90 let FC Dolní Benešov - výroční valná
hromada
Sobota 21. 1. – Ples Benešovských rodičů
Pátek 27. 1. – Reprezentační ples města Dolní Benešov
Pátek 3. 2. – Rybářský ples
Středa 15. 2. – Divadelní představení Deštivé dny
Sobota 18. 2. – Ples mladých
Neděle 19. 2. – Dětský maškarní ples
Pátek 24. 2. – Hasičský ples
Sobota 25. 2. – Koncert kapely TRAKTOR

Upozorňujeme
Pátek 3. 3. – Koncert Sebastian, AtmoMusic, Lipo
Sobota 11. 3. – Excelent Cup
Pátek 17. 3. – Rock and Rollový ples
Sobota 18. 3. – Koncert kapely SLZA

Město Dolní Benešov vás srdečně zve na

XX. Městský reprezentační ples

V pátek 27. 1. 2017, od 20.00 hodin
ve všech prostorách kulturního domu
Hudba: Dolbend, Nafestband, CM Sekeráše
Bohatý kulturní program i tombola
Vstupné 200 Kč
Rezervace vstupenek na tel.: 553 651 159
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