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Vážení spoluobčané,
začátek roku 2020 proběhl v poklidu a i přes informace, že v Číně
se šíří nový typ koronaviru (onemocnění Covid – 19), nic nenasvědčovalo, že by se mělo dít něco zvláštního. Bohužel během měsíce
února a března se rozšířil tento virus také do Evropy a České republiky. V půlce března přijala Česká vláda první krizová opatření,
která se následně ještě zpřísnila a zasáhla do života každého občana
tohoto státu. Rázem byly ukončeny veškeré sportovní, kulturní,
církevní i společenské akce a my jsme začali trávit převážnou
část dne doma ve společnosti rodiny, někteří bohužel také sami.
Nařízení vlády o povinném nošení roušek vyvolalo při totálním
nedostatku tohoto materiálu nesmírnou snahu a obětavost našich
občanů, kteří se zapojili do akce: Ušij si svou roušku. Díky šikovnosti a podpoře některých obyvatel našeho města se nám podařilo
zajistit dostatečné množství roušek pro naše občany. Chtěl bych
tedy touto cestou poděkovat všem, kteří se přičinili a pomohli při
šití a následné distribucí roušek ve městě. Nebudu vás jmenovat
jednotlivě, abych na někoho omylem nezapomněl, ale ještě jednou
všem velké „DĚKUJI“.
Z mého pohledu jsme zažili asi nejzvláštnější Velikonoce v dějinách
lidstva. Bez možnosti přímé účasti na velikonočních obřadech
a velikonočních zvycích. Jediná možnost byla sledovat toto dění
přes televizní vysílání v domácím prostředí. Bylo zvláštní sledovat
prázdné ulice města v čase svátků. Neslyšeli jsme klepáče, neviděli
koledníky. Chtěl bych poděkovat vám všem, že byť přísná opatření vlády dodržujete. Doufám, že všechna tato opatření povedou
k rychlejšímu zvládnutí celé situace a návratu k běžnému společenskému životu.

Krizová opatření se dotkla také provozu našeho Městského úřadu.
Vše je však zařízeno tak, aby potřební úřednici byli k dispozici
každý den, bohužel v této situaci pouze na telefonu nebo mailu. Co
se však týká investičních akcí města, vše pokračuje v nastaveném
režimu. Bude pokračovat výstavba oplocení zadní části hřbitova.
Proběhla také výběrová řízení na dobudování technického zázemí
hřbitova včetně nového sociálního zařízení. Rovněž pokračujeme
v přípravě odvodnění hřbitova, které by mělo, pokud to situace umožní, proběhnout v letním období. Byl vybrán dodavatel
na vybudování workoutového hřiště, které bude umístěno na dětském hřišti vedle hřbitova. Taktéž je připraveno výběrové řízení
na dostavbu odborných učeben Základní školy na Nádražní ulici,
na kterou jsme získali dotaci.
Závěrem bych chtěl vám všem popřát hodně trpělivosti do dalšího
období. Doufám, že celou situaci zvládneme jako doposud a pomůžeme tím k rychlejšímu návratu do normálních kolejí. Buďme
ohleduplní a disciplinovaní.
Martin Štefek, starosta města
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Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 28. schůze rady města Dolní
Benešov konané dne 17. února 2020
Rada města schválila

1. Žádost „Sdružení rodičů a přátel školy
Dolní Benešov“, z.s. o prominutí nájmu
sálu KD Dolní Benešov u příležitosti konání Maškarního plesu dne 9. 2. 2020.
Ostatní náklady účtované KD Dolní Benešov budou uhrazeny.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Žádost Mysliveckého spolku Dolní Benešov a Zábřeh o prominutí nájmu sálu
KD Dolní Benešov u příležitosti konání
Mysliveckého plesu dne 10. 1. 2020. Ostatní náklady účtované KD Dolní Benešov
budou uhrazeny.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Uzavření Smlouvy č. 07811961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky ve výši 4 720 000 Kč
na Podporu výměny kotlů v obci Dolní
Benešov 2019 – 2023.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. Uzavření smlouvy o dílo se společností
Slezská projektová společnost, spol. s r. o.
Opava na projektovou dokumentaci pro
přístavbu tělocvičny v areálu ZŠ Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
5. Uzavření Dohody o činnosti a umístění
stavby v ochranném pásmu vodního díla
č. 1784/D/OP/2020 se společností SMVAK
Ostrava, a. s. týkající se stavby s názvem
„Dopravní zálivy ul. Opavská, Dolní Benešov“.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
6. Uzavření Dohody o činnosti a umístění
stavby v ochranném pásmu vodního díla
č. 1785/D/OP/2020 se společností SMVAK
Ostrava, a. s. týkající se stavby s názvem
„Dopravní zálivy ul. Opavská, Dolní Benešov“.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla

1. Rada rozhodla o oslovení nejméně tří
dodavatelů pro zpracování cenové nabídky
na projektovou dokumentaci pro stavební
povolení a realizaci stavby světelných přechodů pro chodce – elektro Müller a u MŠ
v Zábřehu – výměna el. části, popř. sloupů,
u obchodního domu a u Štiky a nový přechod u Hrušky
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila

1. Zřízení služby důchodcovského taxi.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
2. Příspěvek na materiál pro úpravu obrubníku lemujícího místní komunikaci

před domem č. p. 170 v k.ú. Zábřeh u Hlučína.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje
zastupitelstvu města

1. Odkoupit areál bývalé úpravny vody
Dolní Benešov na ulici Bolatické od společnosti SMVAK Ostrava, a. s. za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 1 130 000 Kč.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 29. schůze rady města Dolní
Benešov konané dne 2. března 2020
Rada města schválila

1. Uzavření darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem, na základě které bude
jednotce sboru dobrovolných hasičů obce
poskytnuta speciální technika potřebná
pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatel.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Žádost Rybářského klubu „KAMENEC“
zapsaný spolek o prominutí nájmu sálu
KD Dolní Benešov u příležitosti konání
Mysliveckého plesu dne 14. 2. 2020. Ostatní náklady účtované KD Dolní Benešov
budou uhrazeny.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Žádost SDH Dolní Benešov o prominutí nájmu sálu KD Dolní Benešov u příležitosti konání Hasičského plesu 2020 dne
21. 2. 2020. Ostatní náklady účtované KD
Dolní Benešov budou uhrazeny.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. Uzavření Dohody č. 977/PR/OP/2016
o úpravě vodního díla z důvodu činnosti
a umístění stavby do ochranného pásma
vodního díla týkající se stavby s názvem
„Dopravní zálivy Dolní Benešov“.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
5. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby se společností ČEZ Distribuce, a. s.
týkající se přípojky NN, na jejímž základě dojde k dotčení pozemků města parc.
č. 421/1 a 422 v k.ú. Zábřeh u Hlučína.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
6. Poskytnutí plastových pytlů a uhrazení
částky za uložení odpadu na skládce v Zábřehu pro sběr odpadků v lokalitě u rybníka Nezmar, šterkovny a betonárny občany
města dne 14. 3. 2020
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
7. Investiční akci „Rekonstrukce hřiště, sportovního a hygienického zázemí
v areálu fotbalového stadionu v Dolním
Benešově – Zábřehu“, která je v rámci výzvy V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ
na MŠMT předběžně navržena k financování a doporučuje zastupitelstvu města po2

skytnout FC Dolní Benešov z.s. investiční
dotaci v max. výši 9 744 653 Kč.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla

1. Rada rozhodla o oslovení nejméně tří
dodavatelů pro zpracování cenové nabídky na vybudování workoutového hřiště
v lokalitě hřiště na ulici Petra Bezruče
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Rada města rozhodla o oslovení nejméně tří dodavatelů pro zpracování cenové
nabídky na rozšíření oplocení místního
hřbitova
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje
zastupitelstvu města

1. Neschválit darovací smlouvu, na základě které by město darovalo Moravskoslezskému kraji z pozemku parc. č. 1414 nově
vzniklý pozemek parc. č. 1414/2 o výměře
16 m2, z pozemku parc. č. 1462 nově vzniklý pozemek parc. č. 1462/2 o výměře 93 m2,
z pozemku parc. č. 1731 nově vzniklý pozemek parc. č. 1731/3 o výměře 186 m2
a pozemek parc. č. 1731/4 o výměře 84 m2
a z pozemku parc. č. 2295/1 nově vzniklý
pozemek parc. č. 2295/5 o výměře 29 m2
a pozemek parc. č. 2295/6 o výměře 25 m2,
jenž byly dotčeny v rámci stavby „Silnice
III/4676, rekonstrukce mostů ev. č. 4676 -2
a ev. č. 4676-3 za Dolním Benešovem“.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 30. schůze rady města Dolní
Benešov konané dne 16. března 2020
Rada města schválila

1. Rekonstrukci datových rozvodů kabelové televize společnosti Nej.cz, s. r. o.
na domech č. p. 306 a 308 v majetku města.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Výsledek výběrového řízení na akci
„Technické zázemí pohřebiště“. Jako zhotovitel díla byla vybrána firma Ricka Karel, s. r. o.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila

1. Finanční podporu pro CPS Trojlístek,
z.s.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
2. Finanční dar pro Nadační fond Pavla
Novotného.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
3. Finanční podporu pro Linku bezpečí,
z.s.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
4. Žádost SDH Dolní Benešov o prominutí nájmu na kulturní akce konané v roce
2020 v kulturním domě Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města rozhodla

1. Rada rozhodla o oslovení nejméně tří
dodavatelů pro zpracování cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
na šest přechodů pro chodce přes silnici I/56.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. O stanovení kritérií pro výběr dodavatele na investiční akci „Přístavba odborných učeben ZŠ Dolní Benešov“.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje
zastupitelstvu města
1. Odkoupit část pozemku pana Miroslava Mistata před domem č. p. 349 v Dolním
Benešově pod chodníkem vybudovaným
na tomto pozemku za cenu ve výši 75 Kč
za m2.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Zápis ze 3. schůze Osadního výboru
v Zábřehu.
2. Informaci o tom, že paní ředitelka ZŠ
skončí ve své funkci k 1. 8. 2020.

Z 31. schůze rady města Dolní
Benešov konané dne 6. dubna 2020
Rada města schválila

1. Finanční příspěvek pro Diakonii Broumov, sociální družstvo ve výši 3 000 Kč.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Výsledek výběrového řízení na akci
„Oplocení místního hřbitova“. Jako zhotovitel díla byla vybrána firma FICHNA –
HUDECZEK, a. s.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Výsledek výběrového řízení na akci
„Projektová dokumentace pro rekonstrukci
střechy a stropu zámku v Dolním Benešově“. Jako zhotovitel díla byl vybrán Ing. Leo
Chřibek.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. Výsledek výběrového řízení na akci
„Workoutové hřiště na ulici Petra Bezruče v Dolním Benešově“. Jako zhotovitel
díla byl vybrána firma Workout Club
Parks, s. r. o.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
5. Výsledek výběrového řízení na akci
„Odvodnění a rozšíření místního hřbitova
v Dolním Benešově, SO 1 – Odvodnění
hřbitova“. Jako zhotovitel díla byl vybrána
firma TALPA – RPF, s. r. o.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. na zemní kabelovou přípojku
NN pro novostavbu manželů Konečných
v Zábřehu na pozemku parc. č. 204/6
a 204/2 v k.ú. Zábřeh u Hlučína.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila
1. Příspěvek FC Dolní Benešov z.s. na financování údržby a regenerace hlavní travnaté plochy stadionu.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
2. Příspěvek pro Jana Vlčka na tištění
ochranných štítů na 3D tiskárnách.
Pro hlasovalo 2, proti 3, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. Rada rozhodla o dočasném snížení nájemného za pronájem Restaurace na Rynku dle nájemní smlouvy uzavřené s panem Ladislavem Murckem od 14. 3. 2020
po dobu trvání příslušného vládního opatření o uzavření restaurací na 1 Kč.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Rada rozhodla o dočasném snížení nájemného za pronájem Restaurace Sport dle
nájemní smlouvy uzavřené se společností
M & P HOST, spol. s r. o. od 14. 3. 2020
po dobu trvání příslušného vládního opatření o uzavření restaurací na 1 Kč.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 9. zasedání zastupitelstva města
Dolní Benešov konaného dne
11. února 2020
Zastupitelstvo města rozhodlo

1. O záměru prodeje pozemku města parc.
č. 750/109 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 v obci a k.ú. Dolní Benešov
za minimální cenu ve výši 500 Kč/m2. Pro
hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
2. Pověřit oddáváním u matričního úřadu
Dolní Benešov paní Mgr. Moniku Gebauerovou.
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 1
3. Udělit plaketu Cypriana Lelka panu
Mgr. Marianu Trelovi, starostovi partnerského města Wilamowice.
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
4. Odkoupit pozemek parc. č. 1301 trvalý
travní porost o výměře 436 m2 a pozemek
parc. č. 1303 orná půda o výměře 853 m2
v obci a k.ú. Dolní Benešov za cenu 20 Kč/m2.
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
5. Uzavřít partnerskou smlouvu s městem
Županja v Chorvatsku.
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města schválilo
1. Bezúplatný převod pozemků parc.
č. 1328, 1330/1, 1330/2, 1333/1, 1336
a 1337/1 v obci a k.ú. Dolní Benešov
z vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad do vlastnictví města.
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0
2. Rozpočtová opatření č. 1/2020 v předloženém znění, které je nedílnou součástí
usnesení.
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
3
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Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

1. Zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města
2. Zpětvzetí žádosti pana Tomáše Kokeše
o odkoupení části pozemku parc. č. 499/1
zahrada v obci a k.ú. Dolní Benešov o výměře cca 78 m2.

Z 10. zasedání zastupitelstva města
Dolní Benešov konaného dne
21. dubna 2020
Zastupitelstvo města schválilo

1. Odkoupení pozemku parc. č. 827/2
a 827/3 v k.ú. Dolní Benešov, obec Dolní
Benešov (areál bývalé úpravny vody Dolní
Benešov na ulici Bolatické) od společnosti
SMVAK Ostrava, a. s. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 130 000 Kč.
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s. r. o. týkající se věcného břemene uložení plynárenského zařízení na pozemku města parc.
č. 110/39 v k.ú. Zábřeh u Hlučína, obec
Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0
3. Výzvu k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících
kotlů z rozpočtu města Dolní Benešov
v rámci Programu na podporu výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva) a bere na vědomí vzor Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná
paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva).
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0
4. Rozpočtová opatření č. 2/2020 v předloženém znění, které je nedílnou součástí
usnesení.
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města neschválilo
1. Uzavření darovací smlouvy, na základě
které by město darovalo Moravskoslezskému kraji z pozemku parc. č. 1414 nově
vzniklý pozemek parc. č. 1414/2 o výměře
16 m2, z pozemku parc. č. 1462 nově vzniklý pozemek parc. č. 1462/2 o výměře 93 m2,
z pozemku parc. č. 1731 nově vzniklý pozemek parc. č. 1731/3 o výměře 186 m2
a pozemek parc. č. 1731/4 o výměře 84 m2
a z pozemku parc. č. 2295/1 nově vzniklý
pozemek parc. č. 2295/5 o výměře 29 m2
a pozemek parc. č. 2295/6 o výměře 25 m2.
Pro hlasovalo 0 členů, proti 12, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města
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BIOODPAD – informace pro občany

Knihovna

V současné době jsou na nás v třídění odpadu kladeny stále vyšší nároky.

Uplynulé dva měsíce byly pro knihovnu, stejně jako pro vás ostatní, úplně jiné, než jsme čekali. Březen je měsíc, kdy v knihovně ve větším
začínají probíhat tzv. knihovnické lekce pro děti mateřských a základních škol. Také letos již byly naplánovány pro dvě třídy z mateřské
školy na Osadě Míru i pro zábřežskou mateřinku. Ta má návštěvu v knihovně spojenou i s pěkný výletem vlakem. Bohužel, tato ani další
setkání se školáky se letos neuskutečnila a už asi ani neuskuteční.

Tím, že naše město ročně produkuje zhruba
1200 tun odpadu, spadá do kategorie měst,
která dle zákona o odpadech, musí krajskému úřadu předkládat plán odpadového
hospodářství.
Naše město je na tom v celorepublikovém
měřítku velmi dobře. Každý občan během
roku vyprodukuje 300 kg směsného komunálního odpadu (dále jen SKO), přičemž
celorepublikový průměr je 500 kg na osobu/
rok. Z této informace vyplývá, že díky třídění jsme na tom celkem dobře. Ale ruku
na srdce, jsme opravdu důslední?

odvoz bioodpadu. Ve zbývajících měsících
a u bytových domů by byl zachován celoroční týdenní interval jako doteď.
Nejen, že tato služba by znamenala větší
pohodlí pro občany, ale zároveň bychom
šetřili kapacitu naší skládky. Bioodpad by
byl likvidován v kompostárně.

Při namátkových kontrolách během roku
jsem zjistil, že do popelnic na SKO je dáván
i bio odpad. Zvláště během léta a podzimu
je v nich tráva, plevel, drny, bramborové
slupky, odřezky větví, padané ovoce a listí,
zelenina atd.

V praxi by to znamenalo, že každý RD by
byl vybaven hnědou popelnicí na bioodpad
o obsahu 240 l a v období duben až listopad by pro rodinné domy platil odvoz SKO
např. v lichém týdnu, v sudém by proběhl

Zavedením popelnic na bioodpad by se
ušetřilo a takto ušetřené peníze by mohly
být použity na jiné investiční akce města
a pro zlepšení života občanů.
Tato služba už několik let funguje v okolních obcích. Z reakcí pracovníků úřadů
a některých občanů vím, že jim to takto
vyhovuje. Mám taky vlastní zkušenost,
protože v místě mého bydliště je to takto
zavedeno již několik let. Mám 7-arový pozemek se zahradou a nádoba o obsahu 240 l
je pro mě dostačující. Jednou za 14 dní ji
bioodpadem zaplním.

BIOODPAD – co se sbírá ?
Tráva, listy a nať ze zeleniny, jadřince, pecky
z ovoce, skořápky ořechů, slupky z ovoce
a zeleniny, kávový odpad, čajový odpad
a čajové sáčky, piliny, hobliny, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, listí, dřevní
hmota, větve z prořezů stromů do délky
25 cm a průřezu 2 cm.

Na našem území jsou sice dvě sběrná místa
bio odpadu, ale jsou otevřena jen dva dny
v týdnu a v omezenou dobu. Město si je
vědomé toho, že v dnešní hektické době
a při vytíženosti občanů to nemusí všem
časově vyhovovat, pro některé občany je
to daleko a zejména starší spoluobčané to
hůře zvládají i fyzicky.

Proto nyní město přichází s návrhem
zavést popelnice na bioodpad

Město v současné době doplácí na likvidaci
odpadů částkou asi 178 Kč na občana a rok.

Knihovna byla od pátku 13. března pro veřejnost uzavřena a stále uzavřená zůstává.
Ale jak se říká: Všechno zlé je k něčemu
dobré. Soustředili jsme se tedy na činnosti, které se za běžného provozu knihovny
nedají provádět. Všech 12.000 svazků prošlo postupně mýma rukama a část knih
zastaralých nebo opotřebovaných bylo
vyřazeno. Bylo jich asi 700 svazků. Knihy
budou, stejně jako před pár lety, nabídnuty
za symbolický peníz k odkoupení nejen
čtenářům knihovny, ale i dalším občanům.
Budou vystaveny na chodbě před knihovnou v 1. patře. Další knihy, které nepatří

Ty krááávo...

co to teď všichni
řešej s tím DVB-T?

k nejpůjčovanějším nebo jsou ve vícerém
vydání, byly označeny a umístěny ve skladu
knihovny. Budeme tak mít více místa pro
knihy nové. V dospělém oddělení bylo také
částečně změněno zařazení knih, aby jejich
umístění mělo větší logiku a bylo pro vás
příjemnější si tak vybírat.

Pár fotek pro dokreslení pracovního
nasazení v naší knihovně
Těším se, že se sejdeme co nejdříve, o čemž
vás budu informovat jak na facebooku,
stránkách knihovny či města.
Jana Petrásková, knihovnice

...DVB-T?

s Nej.cz nikdo
neřeší!

Hlína, potraviny, vaječné skořápky, kosti,
uhynulá zvířata, a podestýlky domácích
zvířat do popelnic nepatří!
Zavedení svozu bioodpadu má také významný vliv na snížení množství z obce
sváženého směsného komunálního odpadu
na místní skládku. Ušetřili bychom volnou kapacitu místní skládky pro směsný
komunální odpad – ročně asi 100 tun což
činí úsporu asi 81 000 Kč ročně pro město.

Za správu majetku města
Alfréd Lelek

si
e
t
m
a
l
Ne
;)
u
v
a
l
h
T
s DVB-

Společenská kronika
Zlatým manželům blahopřejeme

Budeme
na Vás vzpomínat …

Josef Kaperstein a Eva Kapersteinová, roz. Holá
Dolní Benešov

Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti
70 let
Emil Kuchař, Dolní Benešov

Maria Reschná, Dolní Benešov
Ervín Prchala, Dolní Benešov
Marta Hemzalová, Dolní Benešov

...připojte se i Vy!
Individuální sestavení TV programů.
Výběr z více jak 200 TV stanic.
Zpětné sledování.

5s 0%
leva*

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

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

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky je k 10. 6. 2020. Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov, matrika (tel.: 553 651 285, kl. 18) nebo na e-mailové
adrese: matrika@dolnibenesov.cz.

4

* na 6 měsíců ke službě Nej TV
se závazkem 12 měsíců.

488 999 488

www.nej.cz
5
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„Co jste HASIČI…“

Jak se fotí tma, aneb amatérská astronomická fotografie.

Začátek letošního roku se nesl v poklidné
atmosféře, probíhaly plesy, taneční zábavy
a pomalu jsme těšili se na nadcházející jaro
a Velikonoce. Vše se však změnilo během
prvních březnových dní. Klid vystřídaly
obavy o zdraví naše a našich blízkých v důsledku šíření nové nemoci nesoucí označení
COVID-19. Nutná preventivní opatření, která zavedla naše vláda se dotkla samozřejmě
i našich hasičů. . .

Pro astronomy ať už profesionály nebo amatéry je tma důležitá, pokud se zrovna nejedná o sluníčkáře. Chce‑li se astronom podělit o zážitky
z noční oblohy, nutně dospěje k poznání, že fotografie je jednou z mála možností. Totiž mnohdy ani pohled do dalekohledu nemůže nenahradit co můžeme spatřit na mnohdy časově náročném a vypracovaném snímku. Každý fotograf amatér jistě ví, že pokud k fotografování
není dostatek světla je problém s délkou expozice a pokud není po ruce stativ je to problém. Noční obloha je navíc nejen tmavá, ale časem
se pohybuje – Země se otáčí a obloha nám ubíhá tak, že všechno na obloze putuje od východu na západ. Proto mají astrofotografové stativy
s pohonem, který onen pohyb oblohy kopíruje a i na dlouhých expozicích je zaznamenán obraz statický.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Během měsíců března a dubna jednotka
vyjížděla ke třem mimořádným událostem,
a to konkrétně ke třem požárům:

Požár sazí v komíně v Dolním Benešově
Na ulici Zahumenní došlo dne 10.3. 2020
ve večerních hodinách k požárů sazí v komíně. Vlivem tohoto požáru došlo k prasknutí komínového tělesa, a tím ke škodě
na majetku.

Požár stodoly v Bolaticích

Požár skládky Zábřeh

museli vyskladnit větší množství hořící
slámy. To vše s rouškou na ústech, která již
tak náročný zásah ještě ztěžovala.

Požár odpadu na skládce v zábřehu
Dne 9.4. v časných ranních hodinách naše
jednotka vyjela spolu s HZS MSK ze stanice Hlučín k požáru odpadu na skládce
v Zábřehu. Ke škodě na majetku při tomto
požáru nedošlo.

Sbírka roušek pro protřebné
Z důvodů nařízení vlády s účinnosti od
19.3. 2020 bylo zakázáno vycházet z domu
bez roušky, či jiné ochrany obličeje. Téměř
okamžitě jsme zorganizovali sbírku roušek,
a to především pro starší obyvatele našeho
města. Díky Vaší solidárnosti se nám podařilo získat pro cca 90 občanů plátěné

roušky. Z důvodu zamezení šíření nemoci,
byly po vyprání následující den roušky předány bezkontaktně do Vašich poštovních
schránek. Velký dík patří Všem dárcům,
kteří roušku vyrobili a do této sbírky také
přinesli. I díky této vzájemné pomoci věřím,
že těžkou zkoušku, kterou nám tato doba
přinesla zvládneme!

Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Benešov

Je tu však ještě jiný problém a tím je světelný
smog. Hodně se o tom už psalo i mluvilo,
skutečností zůstává, že v podmínkách příměstských obcí, nemluvě o městě je obloha
i v noci jasná, neboť se v ní rozptyluje světlo
z pouličních lamp, reflektorů osvětlujících
památky, kostely, a v zimě také lyžařské
areály a také záplava světel z projíždějících automobilů. V nížinách je ještě navíc
po většinu roku smogový deštník a v něm
si světlo libuje obzvláště dobře. Proto každý kdo vyjede do výše položených oblastí
Jeseníků, Beskyd nebo jiných našich hor
najednou spatří v noci oblohu s tísíci zářivých hvězd, kterou z domova nezná. U nás
v Čechách a na Moravě je jen několik málo
takových míst. Jedna z nich se nazývá „Beskydská oblast tmavé oblohy“ a leží v okolí
Grůně a Švarné Hanky, kde se dají pořídit vcelku dobré fotografie objektů, které

na obloze v nížinách spatříme s velkými
obtížemi a jen velkým dalekohledem.
Zatímco v podmínkách tmavé oblohy je
možno snímky exponovat dlouhými časy
v řádech desítek minut, aniž by byly poznamenány světlým pozadím, tak např. v Dolním Benešově z hvězdárny kulturního
domu i při zcela jasné obloze už po 15
sekundové expozici se na snímku tvoří
závoj, který vytváří červenooranžové pozadí. To je právě rozdíl mezi okem člověka
a objektivem fotoaparátu. Naše oči fungují
podobně jako kamera nebo film. Díváme‑li
se po delší dobu na nějaký předmět stále ho
uvidíme stejně. Budeme‑li však fotografovat, tak s přibývající expoziční dobou se
bude světlo kumulovat a když to přeženeme
říkáme, že je snímek přeexponovaný. V astronomii se toho využívá k zaznamenání
i velmi slabých objektů, jako jsou mlhoviny,

Připravované akce
V měsíci květnu a červnu jako každoročně
chystáme kulturní a společenské akce níže
uvedené. Bohužel dosud nevíme zda tyto
akce letos proběhnou, z důvodu vyhlášení
nouzového stavu a preventivních opatřením vlády. Aktuální informace k plánovaným akcím budou uvedeny na facebookových stránkách SDH Dolní Benešov.

Mše sv. svatý Florián neděle 3. 5. 2020
Slavnostní mše svatá za živé a zemřelé členy
SDH Dolní Benešov a SDH Zábřeh v kostele
sv. Martina v Dolním Benešově v 10:00.

Hasičský den 16. 6. 2020

Požár stodoly Bolatice

Dne 28.3. 2020 došlo k požáru stodoly v Bolaticích na ul. Hlučínské, při kterém zasahovalo celkem 9 jednotek požární ochrany.
Ve zmíněném objektu se nacházelo mj. 13
býků. Bohužel 7 kusů zemřelo vlivem působení požárů již před příjezdem jednotek
a 6 zvířat se hasičům podařilo z hořícího
objektu zachránit. I přes včasný zásah zbylá zvířata, musela být na doporučení zvěrolékaře, kvůli svým zraněním utracena.
Předběžná škoda byla odhadnuta na 900
tis. korun. Jednalo se o velice náročný zásah
z hlediska fyzických sil, který trval více než
6 hodin. Hasiči zasahovali dlouhou dobu
v dýchací technice a po lokalizaci požáru
rozebírali část střešní konstrukce, a také

Květen – Červen

Sbírka roušek pro potřebné

Zábavné odpoledne pro děti a dospělé.
Ukázka současné a historické hasičské
techniky a práce hasičů v areálu hasičské
zbrojnice v Dolním Benešově
Závěrem bych rád poděkoval všem občanům, kteří zodpovědně dodržují nařízení
naší vlády vedoucí k zamezení nekontrolovatelného šíření nemoci COVID-19, díky
těmto opatřením snad již letní měsíce prožijeme ve zdraví společně se svými rodinami
na zasloužené dovolené.

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla - jednatel SDH
Sbírka roušek pro potřebné (rozvoz)

6

Facebook SDH Dolní Benešov
7

galaxie, komety, ale i hvězdy, které okem
nevidíme, protože jejich světlo je velmi
slabé. A proto je tmavá obloha tak důležitá. Čím je tmavší, tím lépe zaznamenáme
i velmi slabé světlo z přicházející z vesmíru.
Jeden z našich kolegů, který se astronomické fotografii věnuje je pan Jaromír Ciesla
z Chlebičova. Doma na zahradě si postavil
malou observatoř, vybavil ji dalekohledem
a pořídil si docela slušné fotografické nádobíčko. Fotí jak doma tak vyjíždí do terénu
a také dochází do našeho astronomického
kroužku jako externista. Jeho fotografie
bývají celkem slušně zpracované a tak se
na pár z nich dnes můžeme podívat a to
především na ty, které ani v dalekohledu
neuvidíme tak dobře vykreslené.
Za astronomický kroužek František Gaidečka
a Karel Proksch
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Žijeme v Dolním Benešově…

Maturitní ples SŽS 15. 2. 2020

Hasičský ples 21. 2. 2020

Šití roušek ve školce

Šití roušek ve školce

Hasičský ples 21. 2. 2020

Hasičský ples 21. 2. 2020

Koně na Kozmických loukách 27. 2. 2020

Koně na Kozmických loukách 27. 2. 2020

Mažoretky Excelent 7. 3. 2020

Mažoretky Excelent 7. 3. 2020

Velikonoce bez koledníků 13. 4. 2020

Velikonoce bez koledníků 13. 4. 2020

Mažoretky Excelent 7. 3. 2020

Velikonoce bez koledníků 13. 4. 2020

Velikonoce bez koledníků 13. 4. 2020

Velikonoce bez koledníků 13. 4. 2020
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Zprávičky z barevné školičky – Osada míru

Květen – Červen

U krtečků v Zábřehu…

Slovo „koronavirus“ se v posledních dnech a týdnech skloňuje ve všech pádech. Jsme zahlceni články, reportážemi a radami. Jsme si vědomi,
že některým rodinám uzavření školky způsobilo komplikace, nacházíme se ale ve složitém období, kde je pro nás prioritou přijmout taková
opatření, která mohou zabránit případnému šíření viru a ochránit zdraví dětí.

Sluníčko už plně nabralo na síle a příroda se probudila ze zimního spánku. Nastalo jaro. Jarní měsíce jsou plné květů, barev a vůní, příroda
nezahálí. Slyšíme první bzukot včel, úžasné melodie kosů a skřivánků, vše je na jaře veselejší. Krtečci se na jaro těšili, těšili se hlavně na vycházky do přírody, na výlety a na naplánované projektové dny ve školce i mimo školku. Vše nakonec dopadlo úplně jinak!

A co jsme ještě stihli před uzavřením školky? Karneval s Hopsalínem

Co jsme ještě stihli:

Děti byly od prvního okamžiku vtaženy do karnevalového reje masek, proloženého soutěžemi a písničkami.

Jakpak mluví zvířátka

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru 514

Prostřednictvím hry a písniček se děti učily rozpoznávat
řeč zvířat.

INDIÁNSKÝ TÝDEN, v jehož průběhu
nás zasvětil do zábavného bubnování
na různé typy bubnů pravý indiánský
šaman.

Přijelo k nám DIVADLO SMÍŠEK s veselou jarní pohádkou. A že byla veselá,
poznáte podle fotky s rozzářenými
obličeji dětí.

ZÁŽITKOVÁ BESEDA „Pes přítel člověka“
a setkání dětí s canisterapeutickými psy.

A pak došlo k dočasnému uzavření mateřské školy. Ocitli jsme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého.
Rodiče mají možnost trávit s dětmi více času, povídat si, podporovat je k samostatnosti, aktivně si s dětmi hrát. Taky trochu číst, zpívat,
cvičit, kreslit a hrát společenské hry. Současná komunikace s rodiči probíhá pomocí emailů. Podělíme se s vámi o fotky z domácího tvoření v době uzavření školky.

Elektronický zápis na školní rok 2020/2021
probíhá od 2. 5. 2020 do 14. 5. 2020
Žádost o přijetí můžete zaslat:
- elektronicky do datové schránky 739kqpx
- nebo na email s elektronickým podpisem dbskolka@volny.cz
- nebo poštou (doručení do 14. 5. 2020)
Pouze v krajních případech předat osobně v MŠ 14. 5. 2020 od 13 do 15 hod.
Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které do 31. 8. 2020 dovrší 5let.
Zákonní zástupci doručí:
 Vyplněnou přihlášku potvrzenou u lékaře a kopii rodného listu dítěte
Po telefonickém objednání vám MUDr. Králiková vydá přihlášku s potvrzením
očkování dítěte.
Pokud máte jiného lékaře, žádejte zaslání elektronické přihlášky na emailu
mateřské školy: dbskolka@volny.cz

Výroba jogurtu

Děti si pod vedením lektorky vyzkoušely kompletní výrobu jogurtu s ochutnávkou.

Bližší informace:
Mgr. Dagmar Kristová – ředitelka mateřské školy
dbskolka@volny.cz tel: 730 897929

A co se děje během uzavření MŠ?
Paní učitelky zpracovávaly písemnosti pod vedením mš, čerpaly část dovolené. Naše správní zaměstnankyně šily tolik potřebné roušky, podle
možností se dělaly drobné opravy a také přišlo na kompletní vymalování
kuchyně.
Děti vědí, že se něco děje, že něco důležitého je jinak. Možná se zprvu
radovaly, že nechodí do školky a na jaro se mnohdy dívají jen z okna.
Určitě všechna úskalí spolu zvládneme a doženeme splnění všech naplánovaných akcí. Těšíme se na setkání s dětmi a samozřejmě i s vámi rodiči.

Držme si palce, ať tahle situace netrvá dlouho!
Jana Balarinová

Vaše barevná školka
10
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Zprávy ze školy – Škola v době karantény
Od 11. března se škola ocitla v situaci, kterou nikdo nepamatuje. Došlo k uzavření všech budov školy pro žáky a začala pro nás všechny
doposud neznámá cesta distančního vzdělávání.

Turnaj v minivolejbale
V neděli 8. března jsme se s pěti týmy opět zúčastnili minivolejbalu v Opavě. Účast byla opět veliká, v každé skupině bylo průměrně
12 týmů. Skupiny se dělí dle barev na oranžovou, červenou a modrou. Naše děti se zapojily v oranžové a modré barvě.

V oranžové barvě soutěžily tyto týmy:
- Zuzana Kupková a Veronika
Albrechtová (Štěňátka) vybojovaly
5. místo.
- Viktorie Nováková a Beáta Doleželová (Lišky) se umístily na 12. místě.

V modré barvě soutěžilo 12 týmů.
Zde jsme obsadili následující
místa:

Dopravní výchova krátký komiks ?

Žáci, rodiče i učitelé se ze dne na den museli
z důvodu koronavirové epidemie přizpůsobit nové formě vyučování, která spočívá
v jejich komunikaci „na dálku“ pomocí
moderní techniky a prostředků. Jsem moc
rád, že se všichni s touto situací „poprali“
a že tento styl výuky, až na malé výjimky,
funguje a vzdělávání žáků alespoň touto
formou probíhá.
Děkuji rodičům žáků, že vytvářejí dětem
doma skvělé technické podmínky a pomáhají dětem s elektronickým způsobem
odesílání úkolů, prezentací či různých dokumentů potřebných pro výuku. Co se týče
učitelů, tak všichni jsou vybaveni digitální technikou, která byla pořízena v rámci
několika školou realizovaných dotačních
titulů a každý vyučující tedy může žákům
posílat učivo a úkoly elektronickou formou.
Také byli učitelé v rámci dotačních titulů proškoleni ohledně využívání digitální
techniky, a proto se domnívám, že distanční způsob výuky zvládneme.

malým svátkem a věřím, že příští rok se
i samotný zápis vrátí do klasické formy.
Chtěl bych poděkovat rodičům budoucích
prvňáčků za to, že při předávání dokumentace k zápisu ve škole dodržovali veškerá
vládní nařízení a hygienické pokyny a vše
proběhlo bez problémů. K dnešnímu dni
bylo do školy zapsáno 27 dětí do Dolního
Benešova a 10 dětí do Zábřehu. Na prvňáčky se budeme těšit v září ve škole.

- Barbora Pásztorová, Julie Chmurová,
Hedvika Šenkyplová a Sabina Hrbáčová (Štiky) 12. místo;
- Adéla Albrechtová, Amálie Kubincová a Vojtěch Harasim (A‑team)
10. místo;
- Vojtěch Janeček, Ondřej Ječmínek
a Sebastian Budín (Borci DB) 9. místo.
Bohužel poslední dubnový turnaj byl
kvůli současné situaci zrušen. Na příští
turnajovou sezónu se již těšíme.
Mgr. Martina Jakubčíková

Škola od 11. března vydává pro rodiče žáků
žádosti o ošetřovné pro naše žáky do 13 let
a rodiče si pro potvrzení mohou i nyní přijít
osobně, nebo jim jej na základě telefonické
domluvy zašleme elektronicky.

Dovolte mi ještě na závěr poděkovat některým správním zaměstnancům a učitelům za to, že se pustili do šití roušek pro
občany Dolního Benešova. Ušili několik
stovek roušek, které jsme odevzdali Městu
Dolní Benešov a poté byly rozdány seniorům naší obce a všem, kdo je potřebovali.
Také děkuji několika dárcům materiálu pro
výrobu roušek.
Komiks - Halfarová Simona 6.A.

Letos se poprvé konal také zápis do 1. tříd
elektronickou formou bez fyzické přítomnosti dětí ve škole. Všechny nás mrzí, že si
děti nemohly užít samotný zápis ve škole,
který jistě pro všechny děti i rodiče bývá
12
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Všem žákům, rodičům a občanům přeji za vedení školy hlavně hodně zdraví
a doufám, že se s žáky co nejdříve uvidíme ve škole a vrátíme se k normální výuce.
Určitě to všichni spolu zvládneme!
Mgr. Leon Hahn
Zástupce ředitele
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Z farnosti sv. Martina

Květen – Červen

Okénko šéfkuchaře

Ke dni matek
Jsem občan této rodné země a na tom stavím,

vnímám zde krásy, lidi i překrásné tradice,

Risotto s medvědím česnekem a kuřecím masem

Moje dítě, otec zase doma není, nevadí mu asi tolik ponížení.

Porce pro 4 osoby:

Čím se tátův vztah k tobě honosil? Květiny ti domů často nenosil?

Ingredience: 300g rýže (Arborio nebo Carnaroli), 3 ks šalotky, snítka tymiánu,
½ másla, 1 menší kuře, 2dcl suchého bílého vína, kořenová zelenina na vývar, 100 g parmezánu,
větší hrst medvědího česneku, olivový olej, sůl, pepř

Tátova kytka? Někdy jako závaží, břímě, co lásce vlastně překáží.

třeba i na jachtě v Chorvatsku, když se tam plavím,
když vnímám moře, oblázky, večerní ulice.

Víš dítě, nechci si stavět hlavu, záleží, v jakém je manžel stavu.

Když poslouchám lidičky, co domů vrátili se z cest,

Mám totiž v srdci dlouhý, velký bol, za který může tátův alkohol.
Čarodějka kořalka jako kouzlem mávla a otec tvůj, můj synu,
jako prapor zavlál.

když rozplývají se nad tím, co všechno tam zažili,
když mnohé zde ve vlasti chtěli by kriticky smést,

Třepotal se před ní jako osika, s každým douškem má láska k němu uniká.

řeknu: „Lidičky, pomozte, když venku jste bažili!“

V žití mém se bolest střídá s lítostí, nevím, jak ho z téhle pasti vyprostit.

Kdo mě to naučil, že nemám být jen spotřebitel?

Hledá asi v pití sílu svoji, myslí, že tím dneska něco zhojí.

Kdo foukal moje rány, když zdály se přebolestné?

Táta se trápí vlastní slabostí, neví, jak z okovů se vyprostit!

Kdo vedl mě k tomu, že smíru mám být obnovitel?

Hanbí se pocitem, že ho tak vidíme, myslí si, že si z něj stále jen střílíme.

Kdo zakazoval mi vždy konat skutky nepočestné?

Postup: Z kuřete a kořenové zeleniny připravíme
lehký vývar, šalotku nakrájíme najemno a krátce
zpěníme na olivovém oleji, přidáme rýži, snítku tymiánu a rýži necháme zesklovatět, zalijeme vínem,
které necháme zcela odvařit, za stálého míchání postupně přiléváme vývar, dokud není rýže „na skus,“
vmícháme máslo, strouhaný parmezán, na nudličky
nakrájený medvědí česnek a osolíme dle chuti.
Servírujeme s nakrájeným, vařeným kuřecím masem a zdobíme hoblinkami parmezánu. Vše
zakápneme olivovým olejem a dochutíme čerstvě mletým pepřem.

Při návratu domů měla jsem i strach, když se občas našel
v „násilnických hrách“.

Byli to oni – mí rodiče – skutečnost dnes vratká,
kteří tak chtěli to nejlepší do života mi dát,

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Mami, dal ti táta v opilosti pusu? Milé dítě, nechci mluvit o tom hnusu.

byla to především má nenahraditelná matka,

Je můj život hezký nebo zkažený (?), měla jsem už párkrát kufr sbalený.

co všechno prožila (?), jak reálně mohu o tom psát?

Už jsme dlouho nevítali hosty, k tomu mám svůj důvod prostý.

V čem vlastně spočívá to největší štěstí maminek?

Bere mi to znovu chuť i odvahu, vylepšovat stále věci ve vztahu.

Bývá to zábava, radost a pokoj s blízkými teď?
Je to snad jako film, plný vznešených pusinek?
Neb jsou to skrytá, náročná dramata, bolest a šeď?
Při službě lidem jsem poznával i příběhy matek,

Je to velká bolest má i tvoje, jak ho vlastně dostat z toho hnoje?

Mariášový turnaj

Život s ním mi jako vězení připadá, co mě u něj drží – toť vlastně m
alá záhada.

V sobotu 7. března 2020 se uskutečnil v restauraci v Zábřehu čtvrtý ročník turnaje v klasickém mariáši Memoriál Emila Bastla.
Společně jsme minutou ticha uctili památku tragicky zesnulého kamaráda.

Mami, ptám se, pijí též i ženy? Dítě, ptej se těch,
co „bádaj“ lidské geny.

co všechno prožily, čím vším si prošly, zápor či klad,
zda srdce jim dlouho již ovládá pokoj či zmatek,

Na začátku jen legrace a hec, postupem času však neúnosná klec.

tak bych chtěl, promiňte, o jedné běžné těžkosti psát:

Toto otroctví je jedna velká léčka, kdo stojíš, hleď, abys nepad! Tečka!
Milé dítě, mám tě ráda, víš? Pomůžeš mi snášet tento kříž?

Kde je táta?

Ano mami, rád bych byl tvá opora, je to i pro mě zkušenosti prostora.

(různým maminkám ke svátku)

Chtěl bych vaši prostou lásku jako kdysi, obrátím se k tomu,
kdo na kříži visí.

Milá maminko, ty máš dneska svátek, proč oděná jsi do
„smutečních látek?“
Chtěl bych ti dát k svátku malou kytku, snad si za to nezasloužím
výtku!

Za vše, cos mi dala, děkuji ti, maminko.
PKF

Ptám se, ptám se, ptám a znovu táži, lásku rodičů se poznat
snažím.

P. S. Milé maminky, matky, mámy a muti…,

Z úst mámy jen zvolna slyším slůvka, nespěchá
a není zrovna mluvka…

nejde. Kéž máte dost sil nemít oči úplně zavřené.

v životě musíte nad mnohými věcmi přivírat oči, to asi jinak ani

Bůh vám žehnej.

Milá mámo, řekni kde je táta? Nepadl snad zas do toho bláta?

14

Turnaj, kterého se zúčastnili hráči mariáše
z širokého okolí, měl jak po stránce sportovní tak po stránce společenské vysokou
úroveň. Ticho v sále bylo přerušováno pouze kroky přihlížejících diváků a pro laika
nepochopitelnými výrazy "Flek, Re, Durch,
Žebrák a podobně." Po pěti hodinách zasedli k finálovému stolu 3 hráči, kteří v základních kolech byli finančně nejúspěšnější.
Napětí v sále dosáhlo vrcholu. Třetí místo
obsadil Fuchs Jan, největší překvapení mariášového turnaje. Druhé místo si vybojoval Valášek Herbert ze Zábřehu. Vítězem
základní části a celého turnaje se stal a svá
vítězství z minulých let obhájil RNDr. Ranoš Josef z Dolního Benešova.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat pořadatelům panu Frantovi Sobkovi
a Herbertu Valáškovi za vzornou organizaci a pěkné ceny pro každého účastníka.
Doufám, že i příští rok se všichni setkáme
na pátém ročníku mariášového turnaje.

B. Ranošová
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Informace z fotbalového klubu

Gebauer Tomáš 1993
Gomola Tomasz 1994
Karčmář Adam 1996
Labuda Filip
1994
Pecuch Martin 1998

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově,
v 94. leté historii našeho fotbalového klubu jsme se ještě nesetkali s obdobným fotbalovým ročníkem. Až ten letošní ročník
2019/2020 napsal další stránku se kterou
při jeho zahájení nemohl nikdo počítat. Je
to tak a v době tohoto našeho příspěvku
do Zpravodaje města nevíme, jak se bude
fotbalové dění vyvíjet dále?

Kategorie mládeže
Všem mládežnickým mužstvům včetně
„B“ mužstva mužů končilo přípravné období a blížil se start do mistrovských zápasů jarní části letošního fotbalového ročníku 2019/2020. Dorostenci a „B“ muži
měli úvodní kolo na programu 21. 3. 2020,
mladší a starší žáci 29. 3. 2020 a MINI žáci
16. 4. 2020. Tyto soutěže v livem COVIDU
19 vůbec neodstartovaly…

Kategorie mužů
Muži „A“ Zimní příprava na jarní část
Moravskoslezské fotbalové ligy skončilala
posledním přípravným utkáním – generálkou dne 29. 2. 2020 v Bílovci. Po tomto
utkání vykrystalizoval hráčský kádr pro
jarní část, který má tuto konečnou podobu.

FK Bílovec – FC DB 1:1
Až v posledním týdnu zimní přípravy dala
o sobě vědět „Paní zima“. V pátek jsme viděli v Dolním Benešově první sníh, a tak
se plánované utkání na přírodním trávníku v Dolním Benešově – Zábřehu nakonec hrálo na umělce v Bílovci! Domácí,
vedoucí celek Krajského přeboru MS KFS,
byl soupeřem našeho celku v generálce na úvodní start MSFL. Utkání se hrálo za silného větru a hráči obou celků tak
měli jednoho soupeře navíc! Po počátečním oťukávání se dostal do první gólové
šance v 18. minutě Večerek, ale jeho střela
se podél celé branky mezi tyče nedostala.
Ve 22. minutě založil rychlý brejk Dolba,
ve vápně našel nabíhajícího Ježe, jeho pohotová střela však minula cíl. Domácí odpověděli ve 33. minutě bleskovým útokem
Mozola, na jeho kolmici si naběhl Pavlík,
ale v koncovce ho zradila střelecká muška.
Do největší šance se dostali domácí ve 38.
minutě, ale Limanovský prázdnou branku
netrefil… Do konce 1. poločasu diváci gól
neviděli. Nástup do druhé půle vyšel hostům Ve 47. minutě se proháčkoval domácí obranou Býma, ale jeho „šajtle“ olízla
jenom levou tyč. Ve 49. minutě poslal Dolba prudký, přízemní centr z pravé strany
do „ohně“, ale ani Býma ani Labuda na ba-

Útočník
„
„
„
„

Realizační tým:

Motto:
„To co nikdo netušil, koronavirový virus
činnost našeho klubu narušil“!
lón nedoskočili! V 52. minutě se radovali
z vedoucího gólu hosté. Trajkovski poslal
do šance Býmu, ten se nádhernou kličkou zbavil obránce a jeho levačka našla
neomylně pravý dolní kout branky – 0:1.
V 60.minutě kopal Trajkovski rohový kop,
ale ani Moravec ani Romaněnko se však
z gólu neradovali. Z protiútoku domácích
vyrobili hosté v 61. minutě kiks v rozehrávce a pro zkušeného Mozola nebyl problém poslat balón za záda bezmocného
Ognjanova - 1:1! Domácí mohli jít do vedení v 70. minutě, Mozol poslal do gólovky Střelce, ale Ognjanov fantastickým zákrokem gólovou hrozbu odvrátil. Z gólu se
neradovali ani hosté, v 82. minutě si přilepil gólman Jašek střelu Labudy po akci
Foitzika na svou hruď. Poslední gólovku
měli hosté po rohovém kopu v 90. minutě,
tak však zůstala bez gólového efektu. Generálka na start jarní části MSFL tak skončila remízou. Úvodní zápas MSFL hraje Dolní Benešov v neděli 8. března 2020
v 10.15 hodin na hřišti ve Frýdku‑Místku.
Sestava FK Bílovec: Jaška, Dub, Dresler,
Bednář, Černín, Pavlík, Limanovský, Mozol, Fiala, Střelec, Dluhoš - střídali Socha,
Padušák, Mikuš,
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja D., Dolba, Moravec, Haas, Večerek, Skroch, Gebauer, Karčmář, Trajkovski, Gomola,
Býma – střídali Ognjanov, Jež, Romaněnko, Foitzik, Labuda
Utkání rozhodovali: Laštuvka, Wawrzyk

1.

16

2.

3.

4.

Foto 1 Zimní příprava končí – trenéři mužstvu věří
Foto 2 Domácí se snaží překonat obranu hostů
Foto 3 Obrana hostů odolala
Foto 4 Paráda vedeme po této akci 1:0

Soupis hráčů „A“ mužstva
FC Dolní Benešov, z.s. ročník
2019 / 2020 jaro
Chvěja Daniel
1998
Chvěja Filip1995 „
Ognjanov Ognjan 1995
Dolba Ondřej
1999
Haas Ondřej
1991
Moravec Tomáš 1989
Romaněnko Jan 1996
Rychnovský David 1997
Večerek Ondřej 1997

Brankář

Blahuta Matyáš
Býma Jakub
Foitzik Lukáš
Jež Daniel 2000
Skroch Daniel
Trajkovski Dino

Záložník
„
„

2000
1995
1996
„
2000
1994

„
Obránce
„
„
„
„
„

„
„

Martin Štverka 1974 Trenér
Spruch Michal 1981 Asistent
Kozlovský Jan
1972 Vedoucí
Beinhauerová Zdenka 1982 Masér - Fyzioterapeut
Odešli: Baránek Aleš – FK Bolatice, Behan Zdeněk – MFK Frýdek‑Místek, Lasák
Kryštof – SFC Opava, Zajíček Adam – FC
Baník Ostrava,
Přišli: Dolba Ondřej – FC Baník Ostrava, Chvěja Daniel – FK Bílovec, Jež Daniel – Fotbal Třinec, Ognjanov Ognjan – FC
Odra Petřkovice, Večerek Ondřej – SFC
Opava,
Před námi je celá jarní část MSFL, v zimní přestávce jsme se zaměřili především
na doléčení zraněných hráčů. V rámci
našich možností jsme doplnili a rozšířili hráčský kádr. Pracovali jsme na zlepšení ve všech řadách. Alarmující je to především v obrané fázi celého mužstva, když
si porovnáme, že např. za celý loňský ročník jsme inkasovali 52 gólů a za loňský
podzim neuvěřitelných 41 gólů!!! Ve hře
je však ještě 17 kol a ty představují 51
bodů a jak se to říká: „Zajíci se počítají až
po honu“!!!
Sekretář: Jan Adamík
Generální sponzor: Město Dolní Benešov
Premiéru jarní části jsme absolvovali
ve Frýdku – Místku.

Favorit doma nezaváhal!

MFK Frýdek‑Místek - FC
DB 3:1

kem zažehnal. Domácí byli blízko gólu
ve 43. minutě, ale Kiška z malého vápna
branku netrefil. Ve 45. minutě svitla naděje hostům, Trajkovski rozehrál parádně přímý kop, brankář Zouhar však jeho
střelu udržel na své hrudi. První gólovku měl po změně stran znovu Kiška, jeho
střela však v 50. minutě cíl nenašla. V 59.
minutě Varadi potvrdil své kvality a jako
na stříbrném podnosu naservíroval balón
na nabíhajícího Raaba a bylo to – 2:0. Hosté však odpověděli sympaticky. V 67. minutě stačil gólman domácích vyrazit střelu Labudy před sebe, ale důrazná dorážka
Skrocha vrátila hosty do zápasu – 2:1. Bohužel radost hostů měla jepičí život. V 68.
minutě se po rozehrání hry dostal do brejku Kiška a jeho centr podél celé branky
napálil do sítě Raab – 3:1. Na kopačky domácích se vrátil klid. Z gólu se však už neradovali. Naopak v 74. minutě stačil brankář Zouhar udržet nebezpečnou střelu
Foitzika ve svých rukavicích. V 80. minutě se domácí gólman jen díval jak „padající list“ Labudy skončil na horní síti… Výsledek se už do konce hry nezměnil, gólem
neskončilo ani sólo Fulneka v 88. minutě
zápasu. Domácí si tak připsali na své konto další body a od 1. místa v tabulce je dělí
už jenom dva body. Hosté svůj sympatický
výkon mohou potvrdit u v příští kole, kdy
na svém hřišti přivítají fotbalisty Uherského Brodu!
Sestava FK MFK Frýdek‑Místek: Zouhar, Kebísek (82. Hammer), Literák, Hykel, Kiška (76. Fulnek), Varadi, Raab, Žák
(66. Hurta), Bzirský (86. Šohaj), Skwarczek, Drozd
Sestava FC Dolní Benešov: Ognjanov.
Skroch, Moravec, Haas, Večerek, Dolba,
Karčmář, Trajkovski (73. Foitzik), Jež (86.
Rychnovský), Gomola, Labuda
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5.

6.

7.

8.

9.

Všichni, kdo sledují fotbal ví, že zápasy
i vysokého favorita proti poslednímu celku tabulky nebývají snadnou záležitostí.
Domácí, kteří patří k jednomu z velkých
favoritů na vítěze MSFL sehráli takové utkání právě dnes. Hrálo se na umělce. Po počátečním oťukávání přišla první vyložená šance domácích. Ve14. minutě
zahrával Skwarczek přímý kop, ale fantastický zákrok gólmana Ognjanova připravil o gólovou radost Raaba. V 17. minutě
ukázal Varadi svou kvalitu, po bleskovém
průniku dal neomylně přihrávku „pod
sebe“ a Hykel se jako první zapsal do střelecké listiny – 1:0. Ve 25. minutě znovu
Varadi poslal do gólovky Kišku, ale Ognjanov gólové nebezpečí skvělým zákro-

Foto 5 Realizační tým vede mužstvo do boje
Foto 6 Nemáme co ztratit – uvidíme!
Foto 7 Losování před zápasem začíná
Foto 8 Naše lavička je kompletní
Foto 9 Je to super – snižujeme na 2:1!
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Utkání rozhodovali: Slabý, Křepský, Řezníček – delegát Křižák 339 diváků
Žluté karty – domácí: 39. Žák hosté: 40.
Haas
Trenéři po utkání – domácí Michal Hubník: „První mistrovský zápas na jaře jsme
chtěli zvládnout, pochopitelně vyhrát. To
se podařilo, nebylo to snadné, hrálo se
na umělce. Kluci to však zvládli i po taktické stránce. Zkomplikovali jsme si to laciným gólem, který jsme dostali, naštěstí jsme se rychle vrátili k dvougólovému
vedení. Škoda dalších nevyužitých šancí, na tom musíme v týdnu tvrdě zapracovat“! Hostující Martin Štverka: „Hráli
jsme proti jednomu z favoritů celé MSFL.
Výsledek vypadá jednoznačně, ale my můžeme litovat toho, že jsme po našem gólu
neudrželi nadějný stav a brzy dostali třetí gól, který domácí definitivně uklidnil.
Tvoříme nové mužstvo, myslím si, že se
dá na tom stavět. Domácí mohou vděčit za
vítězství především skvělému výkonu Adama Varadiho, který má lví podíl na dvou gólech. My hráče jeho kvalit
a zkušeností nemáme, ale kluci prokázali,
že v dalších zápasech proti soupeřům, kteří určitě nedosahují kvalit domácích nejsme bez šancí. Navíc už můžeme počítat
v příštím týdnu s návratem dalších zraněných hráčů a věřit v bodový zisk“!

Program soutěží FAČR je do odvolání
přerušen
FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí
FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.
Určeno :- klubům MSFL, MSD, MSDL,
MSDD, MSŽL, MSŽD, SpSM
Na včerejším řádném zasedání ŘK Moravy v Olomouci a v návaznosti na včerejší
Shromáždění klubů MSFL, MSD souvisejícím s rozhodnutím Bezpečnostní rady
státu, ŘK M rozhodla 11. března 2020 takto:
1) soutěže mládeže spadající do působnosti ŘK M až do odvolání odloženy
2) soutěže mužů MSFL, divize skup.D,E,F
odloženy prozatím do 4. 4. 2020

Na základě tohoto rozhodnutí tak
byly odloženy tyto naše zápasy MSFL:
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19. kolo
22. 3. Ne 10.15
SK Uničov – FC DB

29. kolo 30. 05. So 17.00
FC DB – FC Slovan Rosice

20. kolo
28. 3. So 15.30
FC DB – SFK Vrchovina

30. kolo 06. 06. So 17.00
FC Hlučín – FC DB

21. kolo
05. 4. Ne 10.15
FK Blansko – FC B

31. kolo 13. 06. So 17.00
FC DB – FK ODRA Petřkovice

FOTOSOUTĚŽ – vybrané fotografie
Vážení čtenáři, začal II. ročník naší fotosoutěže

Další průběh a pokračování vývoje koronavirové epidemie v celé naší společnosti a celé zemi se pochopitelně projevilo
i do celé fotbalové veřejnosti a bylo podnětem k níže uvedenému rozhodnutí FAČR
Praha.

Fotografie z prvního ročníku fotosoutěže měly být prezentovány
na výstavě, která byla připravována na jarní období. Bohužel
situace s koronavirovou epidemií zamíchala kartami a byli jsme
nuceni zahájení odsunout do neurčita. O termínu budete včas
informováni na stránkách našeho Zpravodaje. Děkujeme za pochopení. Vítězem tohoto kola soutěže se stává Jan Vrchovecký
s fotografií „Panorama superúplňku nad Dolním Benešovem
a Zábřehem.“ Příspěvky nadále posílejte na:

VV FAČR ukončil amatérské soutěže

zpravodaj@dolnibenesov.cz.

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování
amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelVedení klubu uvažuje o tom co bude dál…
né zdravotní riziko.
Soutěžní ročník 2019/2020 se tak stal de• Veškeré mistrovské a pohárové amatérfinitivní minulostí. Pro náš klub to znaské soutěže se plošně na celém území ČR
ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné mená, že jsme se vyhnuli sestupu do nižší
pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dub- soutěže. Pochopitelně, že z této informace
na 2020. Pokud dojde ze strany LFA k do- máme sice radost, ale na druhé straně nás
hrání profesionálních soutěží, bude zacho- to netěší. Mnohem lepší by bylo, kdybyvána směrem k ČFL a MSFL, prostupnost chom si udržení v MSFL vybojovali přímo
na hřišti. Přitom však je otázkou dne, zda
týmů.
‑li
se do nového ročníku MSFL 2020/2021
• Kluby nepostupují a nesestupují vyjma
případů stanovených Rozhodnutím. Pra- vůběc přihlásíme. Moravskoslezská fotbavidla pro doplňování soutěží se použijí lová liga, třetí nejvyšší soutěž našeho fotbalu, je po sportovní stránce velmi kvalitv souladu se Soutěžním řádem.
ní,
zajímavá i atraktivní soutěž která dává
• Pro zachování prostupnosti amatérskvělou
příležitost pro naše hráče.
ských a profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací ak- Na druhé straně je to však náročná soutěž
tiv organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví i z pohledu ekonomiky a už v tom právě
nejzazší termín 15. srpna 2020.
skončeném ročníku jsme měli ve finačním
zabezpečení
nemalé problémy. A každý
Na základě tohoto rozhodnutí tak
byly zrušeny i tyto naše zápasy MSFL: z našeho fotbalového klubu tuší, že současný stav může i tuto finanční strán22. kolo 11. 04.
So 15.30
ku výrazně ovlivnit. V klubu proběhne
FC DB – MFK Vyškov
nejpozději do termínu podání přihlášek
23.kolo 19. 04.
Ne 10.15
do nového ročníku 2020/2021 Valná hroFC Baník Ostrava – FC DB
mada, která rozhodne do které soutěže se
„A“ mužstvo přihlásí. Termín podání při24. kolo 25. 04. So 16.00
hlášek je do 15. srpna 2020, pravděpodobFC DB – FC FASTAV Zlín
ně se však tento termín může ještě změnit.
25. kolo 02. 05. So 16.30
Jak
se bude situace nejen v našem klubu
FC DB – FC Viktoria Otrokovice
FC Dolní Benešov ale v celém fotbale dále
33. kolo 06. 05. St 16.30
vyvíjet se ukáže v následujících týdnech
FC DB –1. FC Slovácko
a měsících. Tak ještě slovo na závěr!!!
26. kolo 10. 05.
Ne 10.15
FC Velké Meziříčí – FC DB
27. kolo 16. 05.
So 17.00
FC DB – SK HS Kroměříž

32. kolo
08. 3. Ne 10.30
MFK Frýdek - Místek – FC DB

28. kolo 24. 05. Ne 10.15
Sigma Olomouc – FC DB

18. kolo
14. 3. So 14.30
FC DB – ČSK Uherský Brod

34. kolo 27. 05.
St 18.00
1. SC Znojmo FK – FC DB
18
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Viktor Štefek

„ Sportu zdar
a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !
19

Fotografie shora dolů, zleva doprava: Jan Vlček, Rudolf Vlazlo, Žaneta Thiemlová, 2 × Hedvika Vavrečková, Patrik Foltin, Jan Vrchovecký
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Kulturní dům Dolní Benešov
Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov,
tel.: 553 651 159, e‑mail: zpravodaj@dolnibenesov.cz
Vážení čtenáři,
na tomto místě vás pravidelně informujeme o tom, jaké kulturní, sportovní a společenské akce jsou pro vás v následujících dvou měsících připraveny. Vzhledem k mimořádnému
stavu a opatřením vlády, zůstává tato stránka nyní „prázdná“
a my pevně věříme, že se brzy vrátíme k normálu a budeme
se moci opět společně setkávat a radovat se ze života.

Nábor týmů pro
Dolnobenešovský Gulášmajster
2020

Co se týká zrušených jarních akcí v kulturním domě, ty se
překládají na podzimní měsíce. Pouze divadelní představení Veletoč se přesouvá na měsíc leden 2021. Přesný termín
budeme znát v květnu nebo červnu. Paní Janžurová má
angažmá v národním divadle a musíme počkat na jejich
dokončení programu.

-red-

Snížení DPH mění od 1. května výši
vodného a stočného
Vodné a stočné bude nově činit 85,37 korun za metr
krychlový včetně 10% DPH, tedy o téměř čtyři koruny méně než doposud
Ostrava 20. 4. 2020 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
zohledňují snížení sazby daně z přidané hodnoty o pět procentních bodů,
které vstupuje v platnost 1. května 2020. Novela zákona o DPH přeřazuje
úpravu a rozvod vody prostřednictvím sítí a také odvádění a čištění od
padní vody včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi z první
snížené sazby daně do druhé, tedy z 15 % na 10 %.
Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko
‑Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 45,21 korun za
metr krychlový včetně 10% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod
(stočné) bude nově 40,16 korun včetně DPH. U vodného představuje snížení
oproti současné výši 2,06 koruny, u stočného 1,83 koruny. Souhrnně jde
o pokles o 3,89 koruny včetně 10% DPH.
Souhrnně činí nové vodné a stočné 85,37 korun, včetně 10% DPH.
„Reflektujeme změnu legislativního prostředí od prvního května a v dané
souvislosti upravujeme výslednou úroveň solidární ceny vodného a stočného
pro region, kde působíme. Logicky se také mění sazby pro oblasti, kde provozujeme vodárenskou infrastrukturu, která není v našem majetku, na základě
smluvních vztahů. Naše politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stočného
několik korun pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat
našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny,“ říká generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Od 1. 5. 2020 přijímáme přihlášky na již tradiční
klání amatérských kuchařů ve vaření guláše –
Dolnobenešovský Gulášmajster.
Přihlášky můžete podávat na kultura@dolnibenesov.cz nebo paní Pavlíně Štěpitové na tel.
607933016, s uvedením jména zástupce týmu,
názvem týmu a počtem členů týmu, a to do 31.
7. 2020. Bližší informace budou zveřejněny na
webu www.kddb.cz. Počet týmů je omezen.

Těšíme se na vaši účast!

15. 8. 2020
Zámecký park Dolní Benešov

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