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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
začátek každého roku je spojen s plesovou sezónou. I v letošním 
roce pro vás Kulturní dům spolu s jednotlivými složkami připravil 
pestrou nabídku plesů. Doufám, že jste byli spokojeni a každý si 
vybral ples dle vlastního zájmu a vkusu. V letošním roce se vydařil 
jak Městský reprezentační ples, tak také reprezentační ples Sdruže-
ní obcí Hlučínska. Ten se opět po čtyřech letech konal v krásných 
prostorách našeho kulturního domu a celkově se jednalo již o jeho 
dvacátý prvý ročník. Oba plesy kromě bohaté tomboly a krásného 
programu, doplnila již tradičně svým vystoupením oblíbená kapela 
Dolbend. Děkuji všem organizátorům za přípravu a realizaci všech 
kulturně společenských akci.
Taktéž letošní zima si s námi zahrává a jsme jako na houpačce - 
jedou mrzne a chvíli máme téměř jarní teploty. Přes tyto změny 
musím poděkovat všem, kteří se podílejí na úpravách silnic a chod-
níků v našem městě. Veškerý úklid sněhu se podařilo zvládnout 
včas a kvalitně. Velkým problémem jsou ovšem auta zaparkovaná 
v místech zákazu – především na chodnících a komunikacích 
v obytných zónách (ulice Záhumenní, Petra Bezruče, Na Mexiku, 
Pod Moravcem, Na Březích a Osadě míru), která zhoršují podmínky 
pro řádný úklid.
Je pravdou, že o pořádek ve městě se většina občanů stará velmi 
dobře. Přesto se najdou jednotlivci, kteří okolí obce zaneřáďují 
odpadem. Tak jako každý rok i letos je připraven svoz velkoob-
jemového a nebezpečného odpadu. Je třeba v co největší míře 
využít tuto možnost a zbavit se přebytečného odpadu legálně. 
Zároveň bych vás chtěl požádat o spolupráci a pomoc při svozu.

V letošním roce budeme pokračovat na regeneraci zeleně na Třetí 
hrázi dle schváleného projektu. Pokud bude vše schváleno, chtěli 
bychom také pokračovat v přípravě terénu pro cyklostezku směrem 
na Kozmice a to odstraněním stávajících stromů stojících v trase 
této budoucí stezky. Upozorňuji takto dopředu na poměrně velký 
zásah do stávající zeleně v okolí města. Projekt regenerace Třetí 
hráze je vysvětlen v samostatném článku tohoto Zpravodaje. Nejde 
o svévolné kácení stromů, ale právě naopak o zvelebení význam-
ného krajinného prvku, který zde chceme zanechat budoucím 
generacím.

Martin Štefek, starosta města  
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Ze 4. schůze rady města dne 
17. prosince 2018
Rada města schválila

- Zápis do kroniky města roku 2017
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Odměnu pořadatelům akce Děti dětem 
v roce 2018
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Z 5. schůze rady města dne 
31. prosince 2018
Rada města schválila

- Rozpočtová opatření č.  9/2018 
k 31. 12. 2018 v předloženém znění, které 
je nedílnou součástí usnesení.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 6. schůze rady města dne 
7. ledna 2019
Rada města schválila

- Pronájem pozemku p. č. 750/109 v k.ú. 
Dolní Benešov na Osadě Míru o výměře 
23 m2

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Záměr pronájmu části pozemku města 
p. č. 602/2 v k. ú. Dolní Benešov v ulici Vý-
voz o výměře 120 m2

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Záměr pronájmu objektu restaurace 
Neptun v Dolním Benešově
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a dopor učuje 
odboru výstavby a dopravy

- Povolit pokácení 6 stromů na pozemcích 
města v k. ú. Dolní Benešov (jasan a olše 
p.  č.  1747/2, topol p.  č.  491/3, borovice 
p. č. 750/2, 2 ks jeřabiny p. č. 750/112) a 1 
stromu v k. ú. Zábřeh (jasan p. č. 681/4)
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Nepovolit pokácení borovice na pozem-
ku p. č. 901/32 na Záhumenní
Pro hlasovalo 1, proti 3, zdrželi se 1

Rada města projednala a dopor učuje 
zastupitelstvu města

- Schválit smlouvu o věcném břemenu 
s ČEZ Distribuce pro uložení NN na po-
zemku města p. č. 55 v k. ú. Zábřeh u Hlu-
čína
- Vydat Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2019, kterou se změní OZV č. 1/2007 
a 3/2007 o podmínkách a provádění soci-
ální politiky města

Ze 7. schůze rady města dne 
28. ledna 2019
Rada města schválila

- Pronájem části pozemku p.  č.  602/2 
ve Vývoze
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0
- Žádost Rybářství Hodonín,  s.  r.  o. 
o označení pozemku p. č. 941, který se na-
chází poblíž rybníku Bobrov, jako hospo-
dářsky nevyužitelného
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Výměnu plynových kotlů v restauraci 
Sport dle předložené cenové nabídky
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0
- Výši nájmu v banketních prostorách 
restaurace Neptun – 100 Kč/hod
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Žádost České federace mažoretkové-
ho sportu o  užití znaku města v  rámci 
konání Mistrovství ČR v mažoretkovém 
sportu, které se bude konat v našem městě 
16. 3. 2019
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Výrobu uvítacích tabulí u  vjezdu 
do města dle cenové nabídky firmy PEMA 
technik s.r.o
Pro hlasovali 3, proti 0, zdržel se 1

- Žádost FC Dolní Benešov o povolení 
umístění nového osvětlení tréninkové 
plochy (tři stožáry) a reklamního banne-
ru na pozemcích města p. č. 777/6 a 769/1 
na Osadě Míru
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města zřídila
- Komisi pro školství, kulturu a sociál-
ní záležitosti, jmenovala její předsedkyni 
Mgr. Marcelu Bilíkovou a členy Mgr. Marii 
Sovíkovou, Mgr. Šárku Gargošovou, Marii 
Bábíkovou, Janu Balarinovou, Mgr. Josefa 
Hartoše, Annu Malchárkovou, Annu Jaro-
šovou a Elišku Chřibkovou
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Komisi pro výběr investičních zakázek 
města, jmenovala jejího předsedu Jiřího 
Hankeho a členy Jana Bittu, Karla Kalu-
žu, Mgr. Jindřicha Otzipku, Alfréda Lelka 
a Ing. Margitu Rošíkovou
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a dopor učuje 
zastupitelstvu města

- Povolit pokácení 55 ks stromů v rámci 
projektu revitalizace významného kra-
jinného prvku Stará hráz na  pozemku 
p. č. 1224/3 v k. ú. Dolní Benešov
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

Z 2. zasedání zastupitelstva města 
dne 13. prosince
Zastupitelstvo města rozhodlo

- O  záměru prodeje pozemku města 
p. č. 2280/10 (část pozemku 2280/1) v k.ú. 
Dolní Benešov o výměře 52 m2

Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0
- Pověřit oddáváním u matričního úřadu 
Dolní Benešov pana MVDr. Jindřicha Kos-
ku
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 1

- Vydat obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2018, kterou se mění a doplňuje OZV 
č. 1/2017 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů s částkou 490 Kč/obyvatele/
rok
Pro hlasovalo 11 členů, proti 2, zdrželi se 0

- Zřídit osadní výbor pro část Zábřeh o 9 
členech
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

- O přidělení dotací z rozpočtu města:
Pro FC Dolní Benešov ve výši 1 900 000 Kč 
a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinves-
tičního transferu
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 1
Pro TJ MSA Dolní Benešov ve  výši 
120 000 Kč a o uzavření smlouvy o poskyt-
nutí neinvestičního transferu
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

- O termínu jednání zastupitelstva města 
18. února 2019
Pro hlasovalo 9 členů, proti 3, zdrželi se 1

Zastupitelstvo města schválilo
- Smlouvu s GasNet, s. r. o. o zřízení věc-
ného břemene - umístění plynárenského 
zařízení na pozemcích města p. č. 456/5, 
458/2, 509/1, 509/6, 517/1, 901/15 a 2175/1 
v k.ú. Dolní Benešov na ulici Petra Bezruče 
v rámci stavby „REKO MS Dolní Benešov V. 
etapa, číslo stavby: 7700070115“
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0
- Revokaci usnesení č.  89/28-4 ze dne 
13. září 2018
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu s GasNet, s. r. o. o zřízení věc-
ného břemene – provedení plynárenského 
zařízení na pozemcích města p. č. 456/1, 
456/9, 456/25, 456/29, 456/33, 902/3, 2175/1 
v k.ú. Dolní Benešov v rámci stavby „REKO 
MS Dolní Benešov -VI. etapa, číslo stavby: 
59578“
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení 

věcného břemene – služebnosti na uložení 
zemního vedení VN na pozemcích města 
p. č. 627/5 a 627/29 v k.ú. Zábřeh u Hlučína
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o poskytnutí finančního pří-
spěvku za účelem zajištění dopravní obsluž-
nosti na území MS kraje veřejnou linkovou 
dopravou – oblast Hlučínsko na přechodné 
období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019
Pro hlasovalo 12 členů, proti 1, zdrželi se 0

- Rozpočtová opatření č. 8/2018 v před-
loženém znění, které je nedílnou součástí 
usnesení
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočet města pro rok 2019 v navrže-
ném znění, které je nedílnou součástí usne-
sení
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města zvolilo
- Členy osadního výboru: Štěpánka Ko-
márková, Miroslav Suchánek, Pavel Jařab, 
Patrik Stanovský, Vít Jarolím, Jana Bastlo-
vá, Marek Mrkva, Ing. Maxmilián Pačka, 
Ing. Maxmilián Slanina
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Předsedu osadního výboru Ing. Maxmi-
liána Slaninu
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 1

- Členy finančního výboru: Monika Hu-
deczková, Ing. Tomáš Müller, Mgr. Martina 
Jakubčíková, Marcela Thiemlová
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Členy kontrolního výboru: Otmar Di-
hel, Ing. Tomáš Stoček, Miroslav Suchánek, 
Ing. Maxmilián Svoboda
Pro hlasovalo 12 členů, proti 1, zdrželi se 0

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. 4. 2019 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18

Společenská kronika
Malé vítáme a rodičům blahopřejeme 

Petr Hýl, Zábřeh
Hedvika Hudečková, Dolní Benešov
Sofie Tomíčková, Dolní Benešov
Antonín Konečný, Zábřeh
Elizabeth Králová, Dolní Benešov

Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti

80 let

Charlotta Galambošová, Dolní Benešov
Kristina Wilková, Dolní Benešov

85 let
Helena Králová, Dolní Benešov
Josef Korduliak, Dolní Benešov 

Budeme na Vás vzpomínat …
Josef Pačka, Dolní Benešov

Marcela Broďáková, Dolní Benešov
Josef Vrchovecký, Zábřeh

Miloš Kukla, Dolní Benešov
Anna Janečková, Dolní Benešov
Vilém Pchálek, Dolní Benešov

Eliška Chřibková, Dolní Benešov

Vážení jubilanti,
počínaje letošním rokem bylo upuštěno od osobních návštěv buď zástupců 
města anebo členů komise pro kulturu, školství a sociální záležitosti a tyto 
jsou v případě životních jubileí 80, 85, 90, 95 a více let nahrazeny písemnou 
gratulací a peněžním šekem ve výši 500,- Kč jako dar města k Vašemu vý-
znamnému jubileu.

Nově bude v červnu 2019 uspořádáno setkání seniorů, kteří v letošním roce 
dovrší 80 let. Nadále bude pokračováno v tradici zářijového setkání senio-
rů nad 85 let a výše. Na obě tato setkání budou rozesílány pozvánky. 

Připadne-li Vám v letošním roce výročí svatby – zlatá, diamantová a bude-
te-li si přát, abychom Vám v obřadní síni na zámku uspořádali JUBILEJNÍ 
SVATBU, obraťte se na matrikářku p. Janu Spruchovou - osobně, telefonic-
ky na č. 553 651 285, kl. 18, případně e-mailem: matrika@dolnibenesov.cz, 
která Vám podá bližší informace. K případné žádosti předložíte s průkazem 
totožnosti i oddací list.

matrikářka 
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Tříkrálová sbírka 2019
Začátek roku, svátek Tří králů a  s  ním spojená tradiční 
Tříkrálová sbírka jsou již dávno za námi. Přesto se k nim 
několika informacemi vracíme.

V sobotu 5.  ledna vyrazily v našem městě skupinky ma-
lých koledníků s  doprovodem v  neuvěřitelně ošklivém 
počasí, které se ještě každou hodinu zhoršovalo. Přesto 
se jim podařilo vykoledovat nádherně vysokou částku 
144 100 Kč, která je téměř totožná s  loňskou rekordní 
částkou. Koledníkům, jejich spolupracovníkům a  koor-
dinátorce sbírky v  našem městě paní Karin Harazimové 
patří naše upřímné poděkování.

Velké díky patří všem štědrým dárcům v  našem městě, 
kteří ukázali, že jim pomoc bližnímu není v žádném pří-
padě lhostejná.

Pro srovnání přikládáme výsledky sbírky v  jednotlivých 
obcích Hlučínska a také poděkování Charity Hlučín.

Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ

  

Výsledky koledování v roce 2019 
 

 

 Celkem vykoledováno: 2 330 509 Kč 
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %): 1 514 831 Kč 
 

 
Děkujeme všem lidem, kteří při Tříkrálové sbírce 2019 přijali 
koledníky a projevili svou solidaritu s potřebnými. Zároveň děkujeme 
všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a obcí a měst 
za spolupráci. Bez vaší obětavosti a nadšení by nebylo možné sbírku 
uskutečnit.  
 
Vaše Charita Hlučín.  

 

                                                        

OBEC Vykoledovaná 
částka   OBEC Vykoledovaná 

částka 
Antošovice        16 005 Kč  Kravaře, včetně 

Koutů a 
Dvořiska  

260 327 Kč Bělá  19 873 Kč   

Bohuslavice  109 688 Kč  Ludgeřovice     165 103 Kč 
Bolatice 
Borová 137 664 Kč  Markvartovice  72 193 Kč 

Darkovice  73 737 Kč  Píšť  88 613 Kč 
Dolní Benešov  
Zábřeh 144 100 Kč  Rohov  33 400 Kč 

Hať  116 379 Kč   Strahovice 50 758 Kč 
Hlučín - 
Bobrovníky 55 661 Kč  Sudice  33 160 Kč 

Hlučín –  
Darkovičky 83 759 Kč  Šilheřovice  68 408 Kč 

Hlučín - město  250 197 Kč  Štěpánkovice  148 509 Kč 
Chuchelná  63 221 Kč  Třebom 6 205 Kč 
Kobeřice 154 696 Kč  Vřesina  64 681 Kč 
Kozmice 84 287 Kč   Závada  29 885 Kč 

Regenerace lokality „Stará hráz rybníka – VKP“
Již dlouhodobě město Dolní Benešov řeší problematiku stromoví v lokalitě III. hráze. Tato lokalita je významným krajinným prvkem a lo-
kalitou, která je značně využívána občany města a okolních obcí jako sportovně relaxační místo využívané především turisty a cykloturisty. 
Vzhledem k sortimentu dřevin rozdělil hráz zpracovatel biologického posouzení RNDr. Ondřej Konvička na 3 části. V prvním úseku tvoří 
hlavní dřevinu topoly kanadské, v druhém lípy a menší míře i jasany. Třetí část je oddělena od druhé prolukou dlouhou přibližně 30 m. 
V proluce jsou pouze nízké keře, např. ostružiník.

• Topoly kanadské v  prv-
ní části byly vysázeny v pravi-
delném rozestupu. Dnes jsou 
stromy přibližně 70 let staré 
a jsou ve velmi špatném zdra-
votním stavu. Topoly mají 
velké množství suchých větví 
a často padají i silné větvě. Vel-
ká většina z nich je nakloněná 
a  hrozí vyvrácení. Vyskytují 
se zde plodnice dřevokazných 
hub a ve velké míře i jmelí. To 
vše signalizuje zvýšené riziko 
pádu části nebo celých stromů 
a možné ohrožení turistů. Ořez, 
redukce koruny, bezpečnostní 
či zdravotní řez u těchto stromů 
by byl finančně velice náročný, 
a i vzhledem ke stáří porostu 
neefektivní. 

• V druhé části aleje tvoří 
hlavní dřevinu lípy. Většina 
těchto stromů je stará maximál-
ně 50 let, pouze několik jedinců 
je starších. Tyto dřeviny pod-
rostly nálety stromů na obou 
stranách. Opět se zde ve velké 
míře vyskytuje jmelí. U někte-
rých jasanů jsou patrné znám-

ky napadení lýkohubem. I zde 
se vyskytují nakloněné stromy, 
u některých stromů jsou v ko-
runě suché větve a vzhledem 
k malým rozestupům jsou ko-
runy jednostranné. 

• Třetí část je oddělena 
od  druhé prolukou dlouhou 
přibližně 30 m. V proluce jsou 
pouze nízké keře, např. ostru-
žiník. Dřeviny byly v minulosti 
vykáceny pracovníky distribu-
ce ČEZu z důvodu vedení VN. 
Třetí úsek tvoří převážně lípy, 
ale v menší míře je zde zastou-
pen habr a dub.

Záměrem je v rámci projektu 
revitalizovat stromové patro 
na  hrázi podél cyklostezky. 
Cílem projektu je ošetření dře-
vin vedoucí k jejich stabilizaci, 
úpravě nevhodné architektury 
stromu aj., aby se předešlo pří-
padným bezpečnostním pro-
blémům v budoucnu a zajistila 
se dlouhodobá udržitelnost 
stromů na  stanovišti s  důra-
zem na bezpečnost návštěvníků 
a s důrazem na udržení a zvýše-

ní biologické atraktivity území 
pro nejrůznější druhy živočichů 
(zejména pro saproxylické bez-
obratlé a ptáky). 

V  projektu je navrženo káce-
ní přestárlých nebezpečných 
stromů, odstranění a  probír-
ka náletových stromů – nega-
tivní výběr, bezpečnostní řez 
stromů zasahujících s  koru-
nami nad stezkou a  výsadba 
nových stromů (dubů) v první 
části aleje v  uvolněných mís-
tech po kanadských topolech. 
V prvním úseku má být vyfré-
zováno 28 pařezů původních 
a 41 nových. Vysázeno má být 
39 dubů letních (Quercus robur) 
v pravidelném rozestupu 10m. 
Na druhém úseku bude prove-

den negativní výběr zahrnující 
odstranění dřevin, které mají 
nízký potenciál trvanlivosti, ať 
už z hlediska zdravotního, tak 
i  sadovnického. Ponechají se 
zde pouze stromy zdravé, per-
spektivní, které budou v pravi-
delných rozestupech lemovat 
cestu. V této částech bude po-
káceno celkem 21 stromů bez 
frézování pařezů. Na  třetím 
úseku bude rovněž proveden 
negativní výběr spojený s roz-
volněním této vegetace. Zámě-
rem je zapěstování zdravých 
jedinců tvořících “novou alej” 
různého sortimentu. Zde bude 
vykáceno 5 stromů bez vyfré-
zování pařezů.

Na  základě požadavků biolo-
gického posudku této lokality 
byla připravena projektová do-
kumentace regenerace tohoto 
území panem Tomášem Hájov-
ským - Gras Servis. 

Zpracovaná PD včetně biolo-
gického posouzení byla před-
ložena Městskému úřadu Hlu-
čín, odbor životního prostředí 
a komunálních služeb k žádosti 
o  souhlasné stanovisko k  zá-
sahu do  tohoto významného 
krajinného prvku. Souhlasné 
stanovisko bylo vydáno 10. 12. 
2018, právní moc: 28. 12. 2018. 

V období vegetačního klidu by 
se mělo započít s následným 
kácením a  ošetřením stávají-
cích dřevin, toto bude zajiště-
no vlastními zdroji. Následná 
výsadba by měla být předložena 
k žádosti o dotaci s následnou 
výsadbou na podzim 2019.

LEDEN ČERVENEC

ÚNOR SRPEN

BŘEZEN ZÁŘÍ

DUBEN ŘÍJEN

KVĚTEN LISTOPAD

ČERVEN PROSINEC

 nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd.

PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY - vše do jednoho pytle !!!

TETRAPACK        

MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů

sobota 30. března 2019 sobota 7. září 2019

KOVOVÉ OBALY

PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od bonbónů, oplatek a cukrovinek,
obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky, plastové obaly neznečištěné potravinami (kelímky od
jogurtů, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE plasty (obaly od kečupů, hořčice, šamponů, pěny
do koupele, kosmetiky, sava, domestosu, prostředků na mytí nádobí, čistících prostředků),
obalový polystyren, plastové hračky, atd.

středa                                  
1x týdně

středa                                  
1x týdně

NE !!!: kopírák, voskovaný papír, hygienické potřeby, papír znečištěný potravinami, použité
plenky, textil, sklo, plasty, nebezpečný odpad, atd..

7. ledna 8. dubna

sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen
PLASTY                                                                                                                              

UPOZORNĚNÍ - svoz odpadů probíhá v době od 5:00 do 22:00 hod.  !!!
9. září 9. prosince11. března 10. června

11. února 6. května 12. srpna 11. listopadu
8. července 7. října

PAPÍR
sběrný obal: modrý pytel s potiskem Marius Pedersen

ANO: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský
papír, knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky, atd..

13. března 12. června 11. září 11. prosince
13. února 9. května 14. srpna 13. listopadu

kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté konzervy), plechovky od piva a jiných
nápojů, drobné kovové předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka, prázdné obaly
čajových svíček, atd.

9. ledna 10. dubna 10. července 9. října

(svoz směsného komunálního odpadu v roce 2019)

SVOZOVÝ KALENDÁŘ
DOLNÍ BENEŠOV, ZÁBŘEH

Tříkrálová sbírka
Celý páteční den padal sníh. Někdo jej přivítal, někdo láteřil. V duších několika 
obyvatel našeho městečka se začala hlásit mírná nervozita. Způsobilo ji vědomí, 
že zítra opět po roce nastane ten výjimečný den, den Tříkrálové sbírky. Ve farním 
sále už na své koledníky čekaly nažehlené košile, pláště a koruny. Byly připraveny 
zapečetěné kasičky. Ráno se sešlo doposud největší množství dětí za dobu trvání 
této tradice v našem městě, které se rozhodly na jeden den proměnit v Kašpara, 
Melichara a Baltazara a putovat spolu s 16 dospělými Dolním Benešovem a Zá-
břehem.

 Neputovali jen tak. Spolu s nimi přicházela do domovů radost a naděje. Radost ze 
setkání s malými koledníky a naděje, kterou lidé v podobě peněz vkládali do kasi-
ček. Naděje pro lidi, kteří potřebují naši pomoc. Ať jsou to lidé vážně nemocní, se 
zdravotním postižením, opuštění nebo umírající. Svými dary jim dáváme najevo, 
že na svá trápení nejsou sami.                     

Když začalo pršet a sníh se začal měnit v rozbředlou hmotu, která promáčela boty 
i oblečení koledníků, všichni zúčastnění si začali uvědomovat, že letošní koleda 
nebude jednoduchá. Zatli jsme zuby a nevzdali se. Zvládli jsme to i díky lidem na-
šeho městečka, kteří malým koledníkům nabízeli teplý čaj, ale také, což je krásné, 
neváhali vyměnit jejich mokré ponožky a rukavičky za suché svých dětí.

Tříkrálová sbírka lidi spojila. Koledníci přicházeli zpět promočení, ale plní zážitků. 
Vše se podařilo. Kasičky jsme naplnili nadějí a domovy úsměvem. A já osobně jsem 
si uvědomila, jak úžasné lidi mám kolem sebe. Lidi, kteří mi pomáhají, na které 
se mohu spolehnout. Děti a dospělé, kteří vyměnili pohodu vyhřátých domovů a 
suchých ponožek za pomoc potřebným. Darovali svůj čas druhým a já jim za tento 
dar děkuji. Děkuji Vám všem, kteří jste nám otevřeli a darovali druhým naději.     

K. Harazimová

P. S. Osobně se chci omluvit těm, ke kterým jsme nedoputovali. Nebylo to úmysl-
né. Budu ráda za upozornění, ať to můžeme příští rok napravit. 

komerční reklama
Bc. Olga Šoltysová

vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ
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Bylo možno pozorovat většinu úkazů na obloze a v průběhu roku jich byla celá řada, o těch nejdůležitějších jsme již psali ve zpravodajích 
č. 4, 5 a 6. Pouze konec roku 2018 a leden 2019 si vybíraly daň a nebe bylo po tuto dobu prakticky neustále zahalené. Z části oblačností 
a když se už mělo vyjasnit přišla inverze. A tak o pozorování jednoho z nejhezčích úkazů loňského prosince kometu Wirtanen jsme k vůli 
vytrvalé oblačnosti přišli. Pouze na horách byly podmínky příznivější a astrofotografové, kteří se tam vypravili nám tak alespoň umožnili 
zprostředkovaný pohled na „vánoční kometu“.
Na večerní obloze loňského jara dominova-
la planeta Venuše. Je také nazývána večerni-
cí, nebo jitřenkou pokud je na ranní obloze. 
Venuše je planetou k Zemi nejbližší a je také 
přibližně stejně velká. Obíhá okolo Slunce 
blíže než Země a proto je na jejím povrchu 
daleko vyšší teplota. Celá planeta je trvale 
obalena silnou vrstvou bílých oblaků, které 
odrážejí až 90% slunečních paprsků a činí 
tak Venuši nejjasnější planetou na pozem-
ské obloze. Při vhodné poloze na nebi je 
ji možno spatřit i bez dalekohledu v době, 
kdy ještě svítí Slunce. V průběhu března 
se k Venuši ještě přidala planeta Merkur. 
Spatřit ji je poměrně obtížné. jde o malou 
planetu, obíhající okolo Slunce po nejbližší 
dráze, což z pohledu ze Země znamená, že 
se nikdy nevzdálí příliš daleko od Slunce. 
Proto je pozorovatelná pouze za soumraku 
nebo za svítání. Z jara v našich zeměpis-
ných šířkách vystupuje ekliptika - osa pohy-
bu planet a Měsíce vysoko nad obzor a tak 
jsme po tři týdny pozorovali a také nafotili 
vzájemné kroužení obou planet, kdy byl 
Merkur po několik dnů v blízkosti Venuše.

Úkazem roku bylo úplné zatmění Měsíce 
27. července a současně v té době i tzv. velká 
opozice planety Mars což znamená, že Mars 
byl nejblíže Země - vzdálenost něco okolo 
58 mil. Km. V té době byl Mars jasnější než 
planeta Jupiter a v době zatmění Měsíce 
byl na obloze poblíž a tak bylo unikátní 
pozorovat rudě zatmělý Měsíc a zároveň 
rudou planetu Mars. Ke smůle pozorovatelů 
na Marsu právě probíhala celoplanetární 
prachová bouře a tudíž nebylo možno pozo-
rovat ani fotografovat podrobnosti na jeho 
povrchu. Podrobněji jsme o tomto pozoro-
vání psali ve zpravodaji č. 5.

Pozdně letní obloha poskytovala výhled 
na všechny velké planety. Večer byly vidi-
telné již postupně mizející Venuše, Jupiter 
a Saturn a stále ještě blízký Mars. Ráno 
před východem Slunce Merkur. Zde je třeba 

se zmínit o úkazech Jupiterových měsíců. 
Jak procházejí měsíce velké Ganymedes, 
Calisto, Európa a Io před planetou vrhají 
na povrch jeho oblačných vrstev výrazný 
stín. Z  časových zpoždění jednotlivých 
přechodů stínů vypočítal astronom Olaf 
Romer roku 1676 rychlost šíření světla na 
280 000 km/s, což byla na možnosti tehdejší 
techniky docela slušná přesnost.

Hvězdárnu astronomického kroužku na-
vštívila v loňském příznivém počasí celá 
řada skupin i jednotlivců. Na jarní večerní 
přehlídku planet se přišla podívat skupinka 
dětí z dolnobenešovského klokánku s te-
tou paní Pavlínou Krzystkovou (v  člán-
ku zpravodaje č. 4). Mimořádné pozoro-
vání úplného zatmění Měsíce postupně 
navštívila dvacítka zvědavců (podrobně 

popsáno ve zpravodaji č. 5). V pátek 5 říj-
na navštívil hvězdárnu tábornický oddíl 
Orion z Hlučína s jeho vedoucí p. Lenkou 
Ticháčkovou,(rozepsáno ve zpravoda-
ji č. 6). K pozorování oblohy v pátečních 
večerech za příznivého počasí přicházejí 
mnozí návštěvníci již pravidelně. Také se 
na nás obracejí občané s žádostí o pomoc 
při zprovoznění svých nově zakoupených 
dalekohledů.
Za astronomický kroužek F. Gaidečka  a K. Proksch

Pozorování oblohy na hvězdárně KD se uskuteční ka-
ždý pátek večer za příznivého počasí. Dalekohledem 
pozorujeme fáze Měsíce, planety, mlhoviny, galaxie a 
dvojhvězdy.

Březen: 18–21 hod. Duben: 19–22 hod.
kontakt: tel.732 845 328, 608 408 868
email: hvezdarna.dbenesov@seznam.cz

Senior bez nehod 

Dne 31. 1. 2019 proběhla v našem kulturním domě edukativní přednáška Senior 
bez nehod, na které se přítomní formou divadelních scének, spojených s od-
borným výkladem a audiovizuální prezentací seznámili s tím, jak se bezpečně 
pohybovat po  silnicích. Odlehčenou a  zábavnou formou byly prezentovány 
statistiky dopravních nehod a  jejich příčiny, specifika chování starších řidičů 
v silničním provozu, vliv nemocí či medikamentů na výkon řidiče a změny v pra-
vidlech silničního provozu. Řeč byla i o tom, jak se správně chovat jako chodec, 
jak je to s předností chodců na přechodech, ale také o bezpečné a zdravé cyklis-
tice. Došlo i na to, jak správně cestovat autobusy či tramvajemi. Jsem přesvěd-
čen, že skutečně každý návštěvník této přednášky se dozvěděl řadu zajímavých 
a užitečných informací a pro svou bezpečnost na silnici si odnesl i drobný dárek. 

„Co jste HASIČI…“
Uplynulé zimní měsíce byly doprovázeny kromě mrazů a sněhové nadílky, také požáry spojené s topnou sezónou. I naše jednotka zasahovala 
u těchto třech mimořádných událostí. Je na místě opět připomenout, že každý majitel nemovitosti je povinen zajistit kontrolu spalinové 
cesty a čistění komínů ve stanovených lhůtách (viz tabulka níže). Díky včasnému ohlášení požáru a rychlému zásahu hasičů se tyto požáry 
naštěstí obešly bez újmy na zdraví a větších materiálních škod.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Jednotka zasahovala během uplynulých 
zimních měsíců (ledna a února) celkem 
u pěti mimořádných událostí:

1 × záchrana labutě z ledu
Na základě oznámení občana města Dol-
ního Benešova, který pozoroval na rybníce 
Nezmar, již několik hodin nehybnou labuť, 
která pravděpodobně přimrzla k ledu, vy-
jela naše jednotka k její záchraně. Tato vy-
čerpaná labuť, která nebyla schopna pohybu 
(jinak viditelně nezraněna) byla po vyta-
žení z ledové vody dle předpisů, předána 
pracovníkovi záchranné stanice pro volně 
žijící živočichy.

4 × POŽÁR
- požár trávy, který vznikl od venkovního 
vedení nízkého napětí na Březích v Dolním 
Benešově.
Jak jsem již výše uvedl jednotka zasahova-
la celkem u tři požárů spojených s topnou 
sezónou:

- požár sklepa v Kravařích -Koutech
- požár střechy a podhledu od komínového 
 tělesa v Zábřehu

- požár sazí v komíně v Dolním Benešově.

Lhůty pro kontrolu a čistění  
spalinových cest:
Příloha vyhlášky č. 34/2016 Sb.

V průběhu uplynulých měsíců se členové 
jednotky zúčastnili pravidelného školení 
bezpečnosti práce a školení obsluhovatelů 
elektrických zařízení.

Dále pak proběhl praktický výcvik s požár-
ními čerpadly v Dolním Benešově, a stáž 
členů jednotky na stanici Hasičského zá-
chranného sboru v Opavě.

Sbor dobrovolných hasičů  
Dolní Benešov
V neděli 13. ledna proběhla výroční Valná 
hromada sboru dobrovolných hasičů Dolní 
Benešov v restauraci Štika. Této akce se zú-
častnilo velké množství našich členů, kteří 

se dlouhodobě aktivně zajímají o činnost 
našeho SDH, a také starosta města Martin 
Štefek.
K 31. 12. 2018 bylo v našem sboru registro-
váno celkem: 74 členů z toho 6 děti do 18let.
Na valné hromadě byl zhodnocen uplynulý 
rok 2018 a přednesen plán činností a akcí, 
které v letošním roce budeme pořádat nebo 
se jich zúčastníme.
Dále bylo předáno ocenění osmi členům 
SDH za bezplatné darování krve při akci 

„Daruj krev s dobrovolnými hasiči“

Během následujících měsíců bychom se rádi 
zúčastnili plánovaného družebního setkání 
na Slovensku u DHZ Jasenové (Žilinský 
kraj).

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Facebook SDH Dolní Benešov

Foto 1.: Záchrana labutě na  rybníku  
Nezmar

Foto 2.: Požár kotelny RD Kravaře - Kouty
Foto 3.: Valná hromada SDH v rest. Štika

Vlčoch 810, Štěpánkovice-Svoboda 747 28
Tel.: 777 630 309

e-mail: balajondrej@centrum.cz
www.strechybalaj.cz

POKRÝVAČSTVÍ
KLEMPÍŘSTVÍ

TESAŘSTVÍ

Ondřej BALAJ

1

3

2

komerční reklama

Viktor Štefek

Počasí v roce 2018 astronomii mimořádně přálo
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Šachová sezona se přehoupla do své druhé 
poloviny, pomalu vrcholí dlouhodobé sou-
těže družstev i seriály Grand Prix krajského 
a okresního přeboru mládeže. Krátce se 
ještě ohlédneme za akcemi z úplného kon-
ce roku 2018 a představíme i náš plán pro 
následující jarní měsíce.

MČR v bleskovém šachu
V sobotu 22. prosince 2018 se v pražském 
Kongresovém centru konalo otevřené 
Mistrovství České republiky v bleskovém 
šachu. Otevřené znamená, že se do turna-
je mohl přihlásit jakýkoliv šachista znalý 
pravidel, bez omezení věku, výkonnosti, 
či klubové příslušnosti. Z řad šachového 
klubu TJ Dolní Benešov se do Prahy vydali 
čtyři odvážlivci, Pavel Gemsa (DB), Rudolf 
Kriebel (Bohuslavice), Tomáš Kučera (Bo-
rová) a David Kampík (Bolatice). Turnaj 
byl rozdělen do dvou kategorií a hrál se 
švýcarským systémem na 15 kol tempem 
3 minuty + 2 sekundy za tah pro každé-
ho hráče. Velice silně obsazeného OPENu 
se účastnilo rekordních 316 mužů, včetně 
české jedničky a 18. hráče světa velmistra 
Davida Navary a české dvojky, hráče pat-
řícího do světové TOP100, velmistra Vik-
tora Lázničky. Turnaje žen se účastnilo 48 
hráček. Pavel Gemsa nakonec uhrál 8 bodů 
a skončil na celkovém 131. místě. Do bles-
kového ELO hodnocení připsal 90 bodů, 
což je velmi slušné číslo. Dále se na 163. 
místě umístil Tomáš Kučera, který získal 
7,5 bodu a připsal taktéž velmi pěkných 
123 bodíků do ratingu. Celkové místo 219. 
patřilo Rudolfu Krieblovi se 6,5 body (+29 
bodů ELO). Podle jeho slov to mohlo být 
víc. Poměrně vydařený turnaj zažil i David 
Kampík, před touto sezonou přestoupivší 
z Bolatic do našeho klubu, který uhrál 5 
bodů a připsal 62 bodů. Samotný turnaj 
byl až na pár drobností pořadatelsky vy-
dařený, vyhrál ho se 13 body z 15 možných 
Viktor Láznička, kategorii žen ovládla nyní 
česká, původně polská reprezentantka Jo-
anna Worek s 12,5 body. Na velmi pěkném 
7. místě (nasazený jako číslo 21) skončil syn 
pana Kriebla Tadeáš, odchovanec Dolního 
Benešova a hráč „A“ družstva, když uhrál 
11 bodů.

14. ročník vánočního memoriálu
V pátek 28. prosince 2018 uspořádal ŠO TJ 
Slezan Opava již 14. ročník Memoriálu Lu-
bomíra Bednárka a Karla Dihla, vzpomín-
kovou akci na tyto dva šachisty a výborné 
kolegy, kteří oba podlehli zákeřné nemo-
ci. Turnaj, probíhající v přátelské vánoční 
atmosféře, se hrál na 7 kol rapid tempem 
13 minut + 2 sekundy za tah pro každého. 
Dvěma hráčům se podařilo po konci po-

sledního kola mít na kontě stejný bodový 
zisk, konkrétně 6 bodů. Lepší pomocné 
hodnocení nakonec přiřklo vítězství FM 
(FIDE Master) Martinu Mužíkovi před 
FM Radomírem Caletkou. Na třetím mís-
tě skončil, trochu překvapivě, dobře hrající 
Martin Vícha s 5 body. Z hráčů ŠK TJ DB 
byl nejlepší na 5. místě Pavel Rakús se 4,5 
body, hned za ním skončil na 6. místě To-
máš Vitásek se stejným ziskem. Celkem se 
tohoto klání účastnilo 24 hráčů, z toho 9 
z řad našeho klubu. Po turnaji následovalo 
přátelské posezení až téměř do půlnoci, kdy 
se účastníci pomalu rozjeli do svých do-
movů. V roce 2019 pořadatelství této akce 
připadá opět na náš šachový klub.

GP KP mládeže

Během měsíců ledna a února pokračoval 
dlouhodobý seriál Grand Prix krajského 
přeboru mládeže v kategoriích do 10, 12, 14 
a 18 let. 3. turnaj této série proběhl během 
druhého lednového víkendu, v sobotu 12. 1. 
v Ostravě. Do krajského města se vypra-
vilo celkem 8 dětí a doprovod, zajišťující 
dopravu tam a zpět. V nejmladší kategorii 
do 10 let hrál Oliver Kusyn. Jako 26. nasa-
zený hráč uhrál ze 7 kol standardní 4 body 
a skončil v konkurenci 72 hráčů na 33. mís-
tě. V U12 barvy našeho klubu hájili Ondřej 
Bitta a Julie Stříbná. Ondra skončil na svém 
nasazení (28. pozice) za 3,5 bodu a Julii sta-
čily 4 body na 17. místo (4. mezi dívkami) 
v konkurenci 52 hráčů. V kategorii do 14 let 
hrál Ondřej Křefký, který uhrál 3 body a 24. 
místo (20. na startu). Nejpočetnější zastou-
pení jsme pak měli v turnaji do 18 let, kde 
bojovali hned 4 hráči - Tereza Gemsová, 
Tomáš Kučera, Kateřina Anna Janošová 
a Jakub Křefký. Nikdo z nich ale na nadprů-
měrný výsledek nedosáhl, všichni skončili 
pod svým nasazením, nejlépe Tomáš na 10. 
místě se 4 body, následován 14. Terezou se 
3,5 body, 18. Katkou se 3 body a 26. Ku-
bou se 2 body, když celkově hrálo 29 hráčů 
a hráček. Další díl seriálu (4/5) byl odehrán 
v sobotu 9. února v Havířově. I zde se vy-
pravila stejná sestava našich mládežníků, 
aby zabojovala o medaile a body do cel-
kového pořadí soutěže. Nejlépe se dařilo 

dívkám – ty ovládly kategorii do 18 let, když 
zvítězila Kateřina Anna Janošová a druhá 
skončila Tereza Gemsová. Katka uhrála ze 7 
kol velmi pěkných 4,5 bodu a v konkurenci 
26 hráčů obsadila 5. místo. Tereza s 3,5 body 
skončila 13. a stejný bodový zisk stačil na 15. 
místo Jakubu Křefkému, nedařilo se tento-
krát našemu nejlepšímu hráči Tomáši Ku-
čerovi, který získal pouze 3 body a skončil 
na 18. místě. V kategorii do 14 let hrál On-
dřej Křefký a 3 body mu stačily jenom na 18. 
místo z 23 startujících. Ve skupině do 12 let 
bojovali Ondřej Bitta a Julie Stříbná, kteří 
shodně uhráli 4 body a skončili v koneč-
ném pořadí vedle sebe – Julie 10. a Ondra 
11., což je při účasti 31 hráčů a startovních 
číslech 12 resp. 15 solidní výsledek. Oliver 
Kusyn, jako jediný zástupce v nejmladší 
kategorii, opět uhrál 4 body ze 7 kol, horší 
pomocné hodnocení mu přisoudilo 23. mís-
to z 58 mladých šachistů. Závěrečný turnaj 
GP krajského přeboru proběhne v sobotu 
6. dubna v Dolním Benešově.

Krajské kolo přeboru ZŠ v šachu
Dalším z lednových turnajů bylo krajské 
kolo přeboru základních škol, které proběh-
lo v úterý 15. 1. , když si úspěšné družstvo 
ZŠ Dolní Benešov, vítěz OP školního přebo-
ru v kategorii 1.-5. třída, vyjelo na zkušenou 
do Orlové. A byl to výjezd opravdu na zku-
šenou. V konkurenci 10 družstev bohužel 
připadlo poslední místo právě na kluky 
z Dolního Benešova, i když jen těsně. Sou-
peři byli prostě lepší. Za družstvo v 7 kolech 
nastoupili Šimon Holletschek (0 b), Ondřej 
Bitta (1,5 b), Tadeáš Zbytovský (2 b) a Oliver 
Dihel (3 b). Ochotným řidičem a dozorem 
byl pan Bitta.

Turnaj šachových kroužků

V sobotu 19. 1. jsme pro začínají šachisty 
z kroužků pod vedením šachového klubu 
TJ Dolní Benešov uspořádali v klubovně ŠK 
u kostela turnaj mladých šachistů, bez star-
tovného, s věcnými cenami pro každého 
účastníka. Turnaj se hrál na 7 kol klasickým 
rapidovým tempem 15 minut na partii pro 
každého hráče. Účast v turnaji byla povo-
lena pouze slabším šachistům do výkon-
nosti ELO cca 1100 bodů tak, aby v turnaji 

opravdu nikdo nevynikal. Po skončení byly 
dle propozic vyhlášeny dvě kategorii, úplní 
začátečníci (1. rok v některém z kroužků) 
a mírně pokročilí (1 a více roků v kroužku). 
Turnaj celkově vyhrál Oliver Kusyn před 
Ondřejem Bittou, kteří shodně získali 6 
bodů a rozhodlo mezi nimi až 3. pomoc-
né hodnocení. Bronz pak získal Tadeáš 
Zbytovský, všichni z kroužku z Dolního 
Benešova. Mezi nováčky zvítězil Antonín 
Bůžek, stříbro bral Adam Zicháček (oba 
ZŠ Rovniny a 4,5 b) a bronz pak domácí 
Matěj Ondera za 4 body. Pro děti z kroužků 
spadajících pod Dolní Benešov plánujeme 
ještě dva další podobné turnaje.

Okresní přebor 3členných družstev

V sobotu 26. 1. proběhla v klubovně ŠK 
další akce mládeže, tentokráte otevřený 
okresní přebor 3členných družstev do 18 let. 
Skladba družstva byla 2+1, tedy dva star-
ší hráči do 18 let a jeden mladší do 12 let. 
Účast nebyla tak silná jako v předchozím 
ročníku, letos dorazilo na start pouze 7 
družstev, takže se hrálo systémem každý 
s každým, tempo 15 minut na partii pro 
každého. Roli velkého favorita potvrdilo 
domácí družstvo (bohužel jediné), které 
ve složení Kučera, Janošová, Stříbná uhrá-
lo z 18 partií (6 x 3 partie) dohromady 16 
bodů. Na medailových pozicích je doplnila 
dvě družstva Slezanu Opava, „A“ uhrálo 
13,5 bodu a „B“ pak 12 bodů. Dále se pak 
turnaje ještě zúčastnila družstva z Hradce 
nad Moravicí, Bohuslavic a na pozvání také 
hosté z polského Tworkowa. Pro vítěze byly 
nachystány poháry, medaile a věcné ceny. 
Zlatý pohár pak zůstal v klubovně, za což 
jsme jako trenéři samozřejmě rádi.

Šachový kroužek 2018/19
I nadále probíhá šachový kroužek pro za-
čátečníky a mírně pokročilé, který jsme 
pod hlavičkou ŠK TJ Dolní Benešov rozší-
řili i do sousedních Bohuslavic a Hlučína. 
V Dolním Benešově probíhá trénink 2x týd-
ně, přičemž v úterý se trenéři věnují začína-
jícím dětem, ve čtvrtek se pak konají lekce 
pro ty zkušenější. Dohromady kroužek 
v Dolním Benešově navštěvuje 11-12 dětí. 
Trenérskou a metodickou činnost zajišťují 
trenéři Pavel Rakús, Miroslav Suchánek 
a Lubomír Bělka. V Bohuslavicích probíhá 
trénink hned po vyučování a účastní se ho 

vždy 10-12 dětí. Jejich vedením byl pověřen 
další trenér 3. třídy z Dolního Benešova, 
Pavel Gemsa. V Hlučíně probíhá výuka 
na ZŠ Rovniny, kde pod dozorem trenérů 
Pavla Bymy z Velké Polomi a Zdeňka Šnyty 
z Hrabyně dochází 7-8 mladých školáků. 
Pro prvním společném turnaji, který pro-
běhl v lednu, plánujeme i další podobné 
soutěže, jeden začátkem března a další pak 
ke konci školního roku.

Soutěže družstev
V pravidelných soutěžích družstev v sezoně 
2018/19 bojují 4 družstva Dolního Benešo-
va. „A“ pod vedením kapitána Lubomíra 
Bělky zatím usiluje o přední příčky v tabul-
ce. Po dobře rozehraných 4 kolech bohužel 
přišly nepodařené zápasy s TJ Ostrava „C“, 
kde bylo naše družstvo papírovým favori-
tem, ale nezvládlo dotáhnout dobře roze-
hraný zápas do vítězného konce a po indi-
viduálních chybách prohrálo a překvapivě 
tak ztratilo 3 body s jedním z outsiderů. 
V následujícím kole pak mrzela ještě víc 
prohra doma s celkem Orlové „C“ v zápase, 
kde jsme opět byli favority a opět se nepo-
dařilo soupeře udolat. Remíza byla velmi 
blízko, ale štěstí se od nás odklonilo a zápas 
dopadl 4,5 ku 3,5 pro soupeře. V 7. kole 
v Šenově už jsme v dobré sestavě nezaváhali 
a vyhráli, takže z 5. místa tabulky můžeme 
pořád vzhlížet k jednomu ze dvou postu-
pových míst. Legenda tabulek: P (pořadí), 
Z (zápasy), + (výhry), = (remízy), - (prohry), 
B (zápasové body – 3 za výhru, 1 za remízu, 
0 za prohru), Sk (skóre, tedy partiové body), 
V (počet výher).

P Družstvo Z + = - B Sk V
1 ŠK Slavoj Poruba D 7 6 0 1 18 38.0 27
2 TJ Ostrava B 7 5 1 1 16 33.0 23
3 SK Slavia Orlová C 7 5 1 1 16 30.5 20
4 ŠK Šenov A 7 4 0 3 12 31.5 24
5 ŠK TJ D. Benešov A 7 4 0 3 12 31.0 21
6 Slezan Opava B 7 3 0 4 9 26.0 18
7 BSŠ Frýdek Místek D 7 2 3 2 9 26.0 17
8 Baník Havířov B 7 2 1 4 7 25.0 15
9 SK Stonava 7 2 1 4 7 23.0 15
10 TJ Ostrava C 7 2 0 5 6 24.5 11
11 Tatra Kopřivnice A 7 1 2 4 5 24.5 13
12 ŠK Bruntál 7 1 1 5 4 23.0 14

„B“ je poskládáno především jako rezerva 
„A“ družstva s jasným cílem – vyhrát pohár 
za 1. místo v krajské soutěži „C“ a případně 
postoupit do krajského přeboru nebo „krýt 
záda“ áčku pro případ nenadálého sestupu, 
nyní již nereálného. Kapitánem družstva je 
Radomír Vavřínek a zatím vede družstvo 
téměř bez zaváhání k cíli. V 7 kolech celek 
6x zvítězil a pouze 1x remizoval, když se 
vyloženě nepovedl zápas v Budišově nad 
Budišovkou. Na  vedoucí Hrabyni druž-
stvo ztrácí 2 body, máme ale zápas k dobru 
a o všem rozhodne hned následující 8. kolo, 
kdy právě s Hrabyní hrajeme o vítězství 
v soutěži.

P Družstvo Z + = - B Sk V
1 ŠKTP Hrabyně 8 7 0 1 21 41.5 29
2 ŠK TJ Dolní Benešov B 7 6 1 0 19 35.5 24
3 ŠK Orel Opava B 8 4 0 4 12 33.5 21
4 ŠO Jiskra Rýmařov 7 4 0 3 12 30.5 24
5 ŠK Orel Opava A 8 3 2 3 11 31.5 20
6 SK Kravaře 7 3 1 3 10 29.5 18
7 TJ Lokomotiva Krnov 7 2 2 3 8 28.5 19
8 Slezan Opava C 7 2 1 4 7 25.5 16
9 ŠK Pogo B. n Bud. 7 2 1 4 7 23.5 15
10 TJ Ludgeřovice 7 2 1 4 7 22.0 14
11 TJ Velká Polom 7 0 1 6 1 18.5 8

V okresním přeboru okresu Opava hraje „C“ 
družstvo, jehož vedoucím je Lumír Kramář. 
Po vysokém vítězství v 7. kole v poměru 
7-1 nad Malými Hošticemi družstvo kráčí 
za vítězství v soutěži. Probojovalo se o skóre 
před konkurenta z Darkoviček a o všem bu-
dou rozhodovat následující 2 poslední kola.

P Družstvo Z + = - B Sk V
1 ŠK TJ Dolní Benešov „C“ 7 6 0 1 18 36.5 27
2 ŠK U Freda Darkovičky 7 6 0 1 18 35.5 27
3 Sokol Štěpánkovice 7 4 2 1 14 35.0 22
4 ŠO TJ Velká Polom „B“ 7 4 1 2 13 29.0 20
5 ŠK POGO B. nad Bud. „B“ 7 4 1 2 13 27.5 15
6 SK Kravaře „B“ 7 2 2 3 8 25.0 16
7 Orel Opava „C“ 7 1 3 3 6 28.5 16
8 ŠK Píšť 7 1 1 5 4 24.5 17
9 ŠK U Lípy Malé Hoštice 7 0 3 4 3 20.5 10
10 ŠO TJ Vítkov „A“ 7 0 1 6 1 18.0 8

Čtvrté družstvo, za které nastupují i naši 
mládežníci z kroužku, hraje okresní sou-
těž okresu Opava. Kapitánem je Miroslav 
Suchánek, který zároveň hájí 1. šachovnici 
se 100% výsledkem a také dohlíží na hru 
našich mladých nadějí. Proti zkušenějším 
šachistům to ovšem vůbec nemají lehké, 
družstvo tedy hraje se střídavými výsled-
ky a pohybuje se v půli tabulky. Vzhledem 
k nízkému počtu družstev se tato soutěž 
hraje dvoukolově.

P Družstvo Z + = - B Sk V
1 ŠO TJ H. nad Moravicí 8 6 1 1 19 25.5 18
2 TJ Sokol Kobeřice 8 6 1 1 19 24.0 17
3 ŠO TJ Velká Polom „C“ 8 3 1 4 10 19.5 13
4 ŠK TJ D. Benešov „D“ 8 3 1 4 10 18.0 13
5 ŠK 1935 Bolatice 8 3 0 5 9 17.5 12
6 ŠO TJ Vítkov „B“ 8 1 0 7 3 15.5 11

Následující šachové akce
Po  uzávěrce tohoto čísla zpravodaje se 
v druhé polovině měsíce února konal 3. 
turnaj GP OP mládeže do  18  let. Z  dal-
ších akcí pak musíme zmínit krajský 
přebor družstev starších žáků, krajský 
přebor družstev mladších žáků, finále GP 
OP mládeže do 18 let v Dolním Benešo-
vě, Mistrovství České republiky mládeže 
do  16  let v  Koutech nad Desnou s  naší 
účastí, závěrečný 5. turnaj GP KP mládeže 
v Dolním Benešově a další turnaje. Aktu-
ality z  dění v  šachovém klubu pravidel-
ně zveřejňujeme také na webu, adresa je: 
http://sachy -msa -dolnibenesov.net

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús
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POZVÁNKA od seniorů MSA 
na JARNÍ POSEZENÍ DŮCHODCŮ,
které se koná v  sobotu po  Velikonocích, tj.  sobota 
27. dubna 2019.

Byli bychom rádi, kdy-
byste využili tuto příle-
žitost a  přišli se pobavit 
do  společnosti přátel 
a známých nejen z naše-
ho města. Začátek je v 15 
hod. v  Kulturním domě 
Dolní Benešov. Už ve 14 

hod. se sejdeme na  mši sv.  v  kostele sv.  Martina. Po  mši 
sv. je zahájení v KD a v průběhu celého odpoledne vám za-
hraje a zazpívá duo Mazánek z Háje k dobré náladě, zpěvu 
i  tanci. Vstupné zůstává 100 Kč. Je v něm přípitek, občer-
stvení a  káva s  koláčem. Poslouží i  dobře zásobený bufet 
a potěší i bohatá tombola.
Předprodej vstupenek bude ve  čtvrtek 4.  dubna  2019 
v 8-12hod. v přísálí KD. Současně si můžete zakoupit i losy 
na  ceny v  tombole díky našim stálým sponzorům. Tento 
termín platí i pro placení přihlášených zájezdů na rok 2019. 
Podrobnější informace k zájezdům získáte přímo při place-
ní 4. dubna 2019.
Spolu s  vedením Města, MSA a  ZV OS KOVO, kteří se 
na  tomto setkání podílejí, vás jménem výboru Klubu dů-
chodců MSA zvou senioři MSA.
 Hilda Šťotková

Mariášový turnaj
V sobotu 12. ledna 2019 se uskutečnil v restauraci v Chuchel-
né turnaj v klasickém mariáši.Turnaje, kterého se zúčastnilo 
několik desítek hráčů z celé Moravy i sousedního Polska, měl 
jak po stránce sportovní tak i společenské vysokou úroveň.
Ticho v sále bylo přerušováno pouze kroky přihlížejících di-
váků a pro laika nepochopitelnými výrazy „Flek, Re, Durch, 
Žebrák a pod.“ Po sedmi hodinách napětí v sále dosáhlo 
vrcholu a po sečtení všech kol byli vyhlášeni tři bodově a fi-
nančně nejúspěšnější hráči. Třetí místo obsadil pan Vaněk 
Jiří z Ostravy. Druhé místo si vybojoval Puffer Jan z Opavy. 
Vítězem celého turnaje se stal RNDr. Josef Ranoš z Dolního 
Benešova.

Chtěl bych touto cestou poděkovat pořadatelům za vzornou 
organizaci a pěkné ceny pro každého účastníka.

Účastník turnaje.

Dlaždičské 
práce
David Hýl 
a Michal Breuer
• Pokládka zámkové, kamenné, plošné dlažby 
• Realizace zpevněných ploch 
 (chodníky, terasy, parkoviště, vjezdy)
• Výstavba opěrných, okrasných zdí
• Stavba betonových plotů

David Hýl 
Tel.: 606 219 803
e-mail: dejmon84@seznam.cz 

V dnešním příspěvku o naší 
městské knihovně jsem se 
rozhodla věnovat číslům, 
statistice minulého roku.

V roce 2018 bylo v naší knihov-
ně registrováno 429 čtenářů, 
z toho dětí do 15 let bylo 190. 
Tito čtenáři navštívili knihov-
nu v tomto roce 3.837 krát, děti 
do 15 let pak 1.633 krát.
Měsíčně do knihovny zajde při-
bližně 350 návštěvníků, menší 
polovina jsou děti školou po-
vinné. Překvapivě měsícem, kdy 
do knihovny zašlo návštěvní-
ků nejvíce, není nějaký zimní 
či uplakaný podzimní měsíc, 
ale byl to květen, kdy prostory 
knihovny zaznamenaly 424 ná-
vštěv. Mluvím -li o návštěvách 
a  návštěvnících, znamená to, 
že někdo přišel za sledovanou 
dobu do knihovny například 
jedenkrát, ale jiný desetkrát.
Během roku také probíhají 
v  knihovně tzv.  knihovnické 
lekce, které mají za úkol posílit 
u dětí povědomí o knize, četbě 

a  posilovat jejich čtenářskou 
gramotnost. Tyto lekce se svý-
mi učitelkami navštívilo 260 
dětí od  mateřské školy po  5. 
ročník základní školy.

Dospělí čtenáři si během roku 
vypůjčili 10.194 knih (výpůj-
ček), děti jen 4.066. Z  toho 
jasně vyplývá, že děti do 15 let 
knihovnu navštěvují hojně, po-
bývají v ní více než v minulých 
letech, ale půjčují si méně knih.
Také se méně půjčují periodi-
ka, týdeníky už v naší knihovně 
nemáme, nakupuji periodika, 
která jsou tématicky zaměřena 
například na bydlení, historii, 
cestování atd.
Náš knihovní fond čítá 13.330 
knih pro děti i dospělé, vyřa-
zeno bylo v roce 2018 pro ne-
aktuálnost nebo poškození 271 
knih a nakoupila jsem 570 knih 
nových.
Mezi nejčtenější autory v roce 
2018 patřili: Keleová -Vasilková, 
Třeštíková, Hartl, Paris, Morn-
štajnová, Nesser, Patterson, 
Castilo, Nesbo atd.
V minulých dvou měsících pak 
do naší knihovny přibyly tyto 
knihy:

Knihy pro dospělé:
Kepler, L.: Lazar, Castillo, L.: 
Do posledního dechu, Babin-
ská, K.: Za sny, Pawlovská, H.: 
Díky za fíky, Wingate, L.: Než 
jsme byly tvoje, Green, L.: Až 
tady nebudu, James, E.L.: Grey, 
Tudor, C.J.: Kříďák, Delaney, 
J.P.: Věř mi, Dán, D.: Dopis ze 

záhrobí, Stehlíková, P.: Faja, 
Kosatík, P.: Menší knížka o ně-
meckých spisovatelích z Čech 
a Moravy, Bolavá, A.: Ke dnu, 
Janouchová: Ozbrojená žena 
a další.

Knihy pro děti a mládež:
Kahoun, J.: Kamarádi v koží-
šku, Kinney, J.: 13. díl malé-
ho poseroutky, Nikodémová: 
O moudré velerybě, Lowry, L.: 
Dárce, Emerson: Deník nindži 
ze šestky, Winx club, Angry 
Birds -Stela a…, Walliams, D.: 
Příšerná teta, Nejhorší děti 
na světě 2., atd.

A  protože má měsíc březen 
ještě stále chuť knih, platí 
v prvním týdnu tohoto měsíce 
to je od 4. března do 8. břez-
na AMNESTIE, tzn., že budou 
prominuty čtenářům, kteří se 
dostaví, poplatky z prodlení 
za pozdě vrácené knihy!

Jana Petrásková, knihovnice

Městská knihovna

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Roman Kocur
Nabízíme:
• Terénní úpravy
• Výkopové práce (bazény, septik apod.)
• Kopáni základu, skrývek
• Potrubářské práce
• Nakládka suti a jiného odpadu (po domluvě i s odvozem)
Opavská 192, Bohuslavice, 747 19
IČ: 05826705
Tel.: 776 341 515

komerční reklama komerční reklama
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Kulturní dům Dolní Benešov
Vážení čtenáři, zveřejňujeme další fo-
tografie ze sbírky pana Josefa Widlaka, 
které dokumentují historické proměny 
kostela sv. Martina. 
Vpravo: pohledy na kostelík před ryb-
níkem 1948, při napouštění Nezmaru 
1953, při opravách věže asi 1946, 1979, 
1994.
Pokud máte doma historické fotografie 
nebo pohlednice a budete se o ně chtít 
podělit s čtenáři Dolnobenešovského 
Zpravodaje, velice rádi tuto aktivitu 
přivítáme. Fotografie kvalitně naske-
nujeme a nepoškozené vrátíme. 
Pokud budete mít zájem o zhotove-
ní kopie nebo zvětšeniny, domluvíte 
se s námi přímo v Kulturním Domě 
v Dolním Benešově nebo na: 

tel.: 553 651 159,
e ‑mail: zpravodaj@dolnibenesov.cz

XXI. Bál Hlučínska

V sobotu 2. února hostil náš kulturní dům XXI. Bál Hlučínska. Zástupce jednotlivých obcí Hlučínska při příchodu vítali pan starosta 
Martin Štefek a předseda sdružení obcí Hlučínska Mgr. Herbert Pavera. Na začátku plesu byly oceněny osobnosti regionu paní Jana 
Heisigová z Bohuslavic a pan Marek Stromský ze Štěpánkovic, které ocenění velice potěšilo. Následovalo pravé plesové veselí za skvělé-
ho hudebního doprovodu domácí kapely Dolbend. Jednotlivé přestávky byly vyplněny různorodým programem a vrcholem plesu byla 
tombola, která je na tomto plesu více než bohatá. Po půlnoci jsme symbolicky předali štafetu tohoto plesu městu Hlučín a my se opět 
těšíme za čtyři roky.

Viktor Štefek

XXII. Reprezentační ples města Dolní Benešov
Poslední lednový pátek již tradičně patřil Reprezentačnímu plesu města Dolní Benešov, 
který letos proběhl ve stylu Hvězdného tance. Tanec, hvězdy, lesk, spousta světel, elegance 
a noblesa provázely návštěvníky plesu nejen ve výzdobě, ale také v programu celého plesu.

Všechny příchozí vítal pan starosta, za hu-
debního doprovodu dua Jiří Foltýn Variable 
band, které se následně přesunulo do vinár-
ny. Hlavní sál patřil kapele Dolbend, která 
svým speciálně připraveným repertoárem 
dokázala zaplnit taneční parket již od první 
skladby. Úvod plesu patřil mladým taneční 
párům z Klubu společenského tance KD 
v Hlučíně, jejichž vystoupení bylo velice 
milé a sympatické a bylo přijato s velkým 
ohlasem. Pak už jsme všichni netrpělivě 
čekali na hvězdy večera. Za zvuku zněl-
ky ze Stardance mezi nás přišli Veronika 
Arichteva a Michal Necpál, kteří se nám 
předvedli nejen jako skvělí tanečníci, ale 
také jako porotci v naší taneční soutěži - 
Dolnobenešovská Stardance, kterou jsme 
do  programu plesu zařadili. Soutěžním 
tancem byl wals a z deseti odvážných párů 
se vítězi této soutěže stali manželé Jakšovi 
z Chuchelné. Tito tanečníci od nás obdrželi 
krásnou cenu, ale rovněž si zatančili jeden 
tanec s Veronikou a Michalem, za podpory 
všech ostatních soutěžících. Chvilka před 

půlnoci patřila modernímu tanci v podá-
ní taneční skupiny Saltatores z Hlučína 
a následovalo vyhlášení bohaté tomboly. 
Novým prvkem letošního plesu byla vel-
koformátová obrazovka, na které mohli 
účastníci sledovat nejen program plesu, 
ale také prezentaci fotek z městských plesů 
od roku 2006. Po celý večer vládla příjemná 
atmosféra a věříme, že se všichni účastníci 
dobře bavili a odcházeli domů spokojeni 
a s dobrou náladou.

Děkujeme tímto všem, kteří se na přípra-
vě letošního ročníku plesu podíleli a také 
partnerům, kteří přispěli cenou do tomboly. 

Těmito v letošním roce byli: AutoTip HAL-
FAR, s.r.o., Bc. Barč Daniel, Čech Rostislav – 
Truhlářství CECHR, Dopravní projekto-
vání, spol. s r. o., Hájovský Tomáš – Gras 
Servis, s. r. o., Harazimová Martina, Ker-
lin Pavel, Ing.  Kerlin Václav  – Tiskár-
na Kerlin, Klemensová Jaroslava  – MA-
SOMA, Klub létání Zábřeh, Ing. Kristián 
René – BEST, spol., s. r. o., Lichovníková 

Petra, LANEX, a.s., MAS Hlučínsko, Mokrý 
Kamil, Manželé Novosadovi, 0brusník Ar-
nošt, Pavlenka Jiří, Pečínka Rostislav – TV 
Hlučínsko, Pinecafé, Ing. Reichel Maxmili-
án – SLS Music systems, s. r. o., Schindler 
CZ, a. s., Slivka Daniel, Sovík Martin, Sta-
vebniny Janík, s. r. o., Šimeček Václav, Vich-
tora Miroslav – KARO inženýrské sítě, s. r. o., 
Slezská projektová společnost, spol., s. r. o. 
Opava, Slezský aeroklub Zábřeh, Šustková 
Diehlová Terezie – Sweetbar

Viktor Štefek

Kostel sv. Martina v létech 1905, 1975 a 2017

Pasoucí se krávy před kostelem sv. Martina

Dolní Benešov v proměnách času 

Nová čtenářská rubrika – Fotíme Dolní Benešov
Vážení čtenáři, 
pozornosti redakce zpravodaje neunikla vaše záliba ve  fotografování, ale také ve zveřejňování fotografií na sociálních 
sítích. Rádi bychom tuto aktivitu podpořili a přenesli i na stránky Dolnobenešovského zpravodaje. Vyhlašujeme tímto 
soutěž o nejlepší čtenářskou fotografii za období do vydání nového čísla ( tj. každé dva měsíce ). Uzávěrka příjmu fotografií 
budu stejná, jako uzávěrka příspěvků do zpravodaje. 

O vítězné fotografii rozhodne redakční rada zpravodaje. 
Vítěz bude odměněn, ty nejlepší fotografie budou zve-
řejněny ve zpravodaji. Téma fotografií je otevřené, měly 
by se vztahovat k dění ve městě Dolní Benešov, k životu 
obyvatel, přírodě, kultuře, sportu, atd. Své fotografie za-
sílejte do 15. 4. 2019 na zpravodaj@dolnibenesov.cz

V tomto čísle zveřejňujeme fotografii megaúplňku  
v Zábřehu od Jana Vrchoveckého. 
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Žijeme v Dolním Benešově…

Novoroční koncert 6. 1. 2019 Městský ples 25. 1. 2019

Myslivecký ples 11. 1. 2019

Swingový ples 9. 2. 2019 

Městský ples 25. 1. 2019

Ples Hlučínska 2. 2. 2019

Městský ples 25. 1. 2019 Ples Hlučínska 2. 2. 2019

Ples Hlučínska 2. 2. 2019Městský ples 25. 1. 2019

Městský ples 25. 1. 2019Novoroční koncert 6. 1. 2019

Ples Hlučínska 2. 2. 2019Myslivecký ples 11. 1. 2019Myslivecký ples 11. 1. 2019

Ples Hlučínska 2. 2. 2019
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U Krtečků v Zábřehu…Zprávičky z barevné školičky / Osada Míru

Těšíme se na jarní sluníčko, jehož paprsky  
dokážou každému na tváři vyloudit úsměv 
a přinést s sebou veselou náladu.

Jana Balarinová

Zimní období ještě není za námi, ale mrazu a sněhu jsme si stačili naplno užít na zahradě naší školky. Každou sněhovou nadílku 
jsme využili k různým aktivitám.

K zimnímu období neodmyslitel-
ně patří BETLÉMY, a tak jsme se 
na jejich výstavu vydali do Vel-
kých Hoštic.

JEŽÍŠEK nám pod stromeček nadělil 
spoustu hraček a didaktických pomů-
cek.

Vybaveni zásobami suchého chleba, 
jablek a sena jsme se vypravili na zimní 
VYCHÁZKU KE KRMELCI.

Nejlepší plesy jsou maškarní... Ten náš navštívil BALÓNKOVÝ  KLAUN.

Exkurze do CUKRÁŘSKÉ  VÝROBNY 
paní Martiny Pudové v Zábřehu.

Mateřská škola Dolní Benešov, 
Osada míru 514 př. o.

Zápis na školní rok 2019 / 2020
probíhá 15. 5. 2019 v době od 13:00 
do 16:00 hodin 

Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, 
které do 31. 8. 2019 dovrší 5let.

Zákonní zástupci s sebou přinesou:

✔ Vyplněnou přihlášku s potvrzením  
 od lékaře( k vyzvednutí v MŠ, případně 
  zašleme z email: dbskolka@volny.cz )  

✔ Rodný list dítěte, občanský průkaz

Bližší informace:
Mgr. Dagmar Kristová – ředitelka mateřské 
školy

dbskolka@volny.cz 
tel: 553 651160, 730 897929

Zima, zima, zima – všude je veliká…
V „Barevné školičce“ jsme si ji však náramně užily. Pojďte se podívat. ☺

U Sluníček si vyzkoušely  
stavění sněhuláka z pet víček

Krásné, že?

Klouzačka u obchodního domu.                                                      
Stavění sněhuláků

Zimní olympiáda u Berušek

Vitamíny rádi jíme,  
doktora se nebojíme

Tydli fidli bumtarata, 
Otevřete, kmotře vrata.
Maškary k nám přišly, 
Hej ! 
Začal masopustní rej.

BAREVNÉ DNY v naší školce.

A teď už budeme netrpělivě  
vyhlížet jaro. 

S jarem nás čekají úplně nové  
sluníčkové zážitky.

Jarmila Stanková a Vlasta Juchelková
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Zprávy ze školy Zprávy z Červené školy

Ředitelství školy v Dolním Benešově oznamuje, že

Zápis žáků do 1. třídy
narozených od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013

bude 5. 4. 2019 v době od 13.00 – 17.00 hod.

na „Červené škole“, Opavská ul. 173
pro všechny děti z DB i ze Zábřehu

Občanský průkaz a rodný list dítěte vezměte s sebou!

Bludiště
Naše škola se zúčastnila 7. února natáčení televizního pořadu 
s názvem Bludiště. Soutěžícími byli žáci 8.A, Erika Feldmann-
ová, Mirek Dostál, Matěj Thománek a Vít Besta, kteří si oblékli 
barvy červeného týmu. Náš tým se jmenoval, Puzzlíci.“ A víte 
proč? Protože puzzle drží pořád spolu. Jeli jsme v odpoledních 
hodinách autobusem přímo do studia v Ostravě, kde se pořad 
natáčel. Naším soupeřem byly děti jedné brněnské školy. Celý 
den byl opravdu velmi náročný, jak pro soutěžící, tak i pro fa-
noušky. Ti svůj tým neustále podporovali. Snad můžeme pro-
zradit, že náš tým předvedl skvělé sportovní výkony. A  jestli 
jsme vyhráli? Tak to si budete muset počkat až na  vysílání 
na Déčku.

K. Nováková

Barevný týden
V minulém čísle* jsme vás informovali o projektu Hrdá 
škola, který se snaží prostřednictvím žákovského parla-
mentu zpříjemnit dětem chvíle strávené ve škole. Každý 
měsíc plníme nějaké úkoly společně s jinými středními 
a základními školami. Naším cílem je na konci školního 
roku vyhrát školní vlajku.
Tentokráte jsme „hrdými“ školáky a učiteli byli na za-
čátku února, kdy na vyšším stupni probíhal barevný tý-
den. V pondělí jsme hýřili barvami a trošičku jsme na to 
po  pololetních prázdninách pozapomněli. Ale v  hned 
v úterý jsme to napravili červenou, středu jsme zamodři-
li, čtvrtek natřeli nazeleno a pátek jsme zahalili do černé 
barvy. Každý den jsme vytvořili nějaký obrazec a pak se 
vyfotili. Mezi dětmi je o  tyto akce veliký zájem a rády 
se jich účastní. Více fotografií naleznete na  webových 
stránkách školy.

Mgr. G. Halfarová

Lyžařský výcvik
Ve dnech od 11. února do 15. února se uskutečnil již tradiční ly-
žařský výcvik pro žáky 8. tříd. Sraz se konal v 7:30 u obchodního 
centra v Dolním Benešově, kde na nás všechny čekal autobus. 
Cesta trvala něco přes hodinu. Připravený minibus nám vyvezl 
zavazadla a my jsme šlapali do kopce. Když jsme došli do cíle, 
čekaly nás krásné chaty i pokoje. Jelikož jsme dorazili až v pozd-
ních dopoledních hodinách, tak nás nejprve čekal oběd a po od-
poledním klidu už konečně lyžování. Tento rok měla na starost 
nelyžaře paní učitelka Zapletalová a pan učitel Ranoš, ti zdatnější 
lyžaři zdokonalovali svou jízdu s paní učitelkou Maulerovou. 
Samozřejmě nesměla chybět paní zdravotnice Jindřiška Kosino-
vá, která po celou dobu pobytu dohlížela na náš zdravotní stav. 
Večery byly zakončovány programem a přednáškami na chatě 
„Koliba“. Čekalo nás vždy velmi příjemné prožití večera. Poté 
již byla večerka, všichni jsme se přece jenom po náročném dni 
těšili do postele.
Letošní lyžařský výcvik se opravdu vyvedl, žáci si ho užili a ně-
kteří z nich odjížděli s pocitem lyžařského naplnění. Za možnost 
absolvování kurzu děkujeme především učitelům, zdravotnici 
a SRPŠ, které poskytlo finance na dopravu.

Za žáky 8. tříd napsala Erika Feldmannová

Výše zmiňovaný článek byl 
poslán až po odevzdání časo-
pisu do tisku.

* (pozn. redakce). 

Vítr fouká                      
Ukázal mi kalendář,     
že má zima přijít zas.    
Koukám z okna, vítr fouká    
a z rybníku je bílá louka.   
Foukej, foukej větříčku,  
přifoukej nám zimičku.    
S zimou přijde také sníh,    
budem jezdit na saních.  

Eliška Kupková, 4. B

Česká zima
Vůbec nepadá sníh
a nejezdíme na saních.
Sněhuláky nestavíme
a vůbec se nebavíme.
Celou noc o tom přemýšlíme.
A ráno, když se probudíme,
sněhu je plná zahrada.
To bude dneska zábava!
Jupí, jupí, jdeme ven!
Obleč se a neváhej!
Stavíme si sněhuláky      
a jezdíme na saních,
radujem se, 
že už napadl sníh.

Adéla Zbořilová, Lucie Gajová,
Aneta Lea Kohutová, 5. B

Sněhuláček
Sněhuláček mrzne venku,
zavolejte na Mařenku!
Mařenka je holčička,
ale je moc maličká.
Zavolejte na sestřičku,
ta má přece též holčičku.
Jmenuje se Anička,
je větší než stolička.
Anička jde pro jablíčka,
ale pak jí zmrznou líčka.
Napije se čajíčku,
a už nemá rýmečku!

Anička Turková, 2.A

Zima        
Podzim už nám sbohem dává,           
zima na trůn usedává.       
Je to pro nás děti prima.         
Sáňkujeme, bobujeme,          
ze sněhu se radujeme.      
Sněhuláky stavíme,          
na rybníku bruslíme.        
A když sněží trochu víc,     
nevadí to vůbec nic.        
Lyže si na nohy dáme,      
hravě kopce zdoláváme.              
A když večer domů přijdem, 
tak si spolu v teple sednem. 

Štěpán Novák, 4. B

Zima
Zlobí mě letošní zima.             
Všude je kašel a rýma!       
Nemá nás asi moc ráda,                                                                         
sníh tu téměř nepadá.                                                                            
Žvýkám k večeři papriku,                                                                       
našel jsem ji v lednici v šuplíku,                                                            
budu ji mít určitě  na triku.                                                                   
Neskolí mě žádný splín,
v televizi hlásili,
že když jím papriku,
nezmůžou mě žádné bacily.
Mraky se nebem honí,
chtěl bych lyžovat jako loni.
Až spadne sněhová vločka,
rozzáří se má modrá očka,
snad se i má dušička toho dočká,
a ten sníh někde na mě počká.

Matěj Ondera, 3. B

Zima
V zimě je nám prima,
i když se nelíže zmrzlina.
V zimě se staví sněhuláci
a nezbývá čas na práci.
V zimě jsou hezké pohádky,
chtěla bych Vánoce zpátky.
V zimě je zamrzlá krajina
a spolu je celá rodina.

Natálie Suttová, 4. A

Volejbal – turnaj
Dne 20. 1. 2019 jsme 
se opět zúčastnili 
opavského turnaje 
v minivolejbale. 
V oranžové barvě 
bojovalo 5 týmů. 
Celkem bylo v této 
skupině 16 týmů.

Umístění:
1. místo – Vojtěch Harasim a Oliver Bohdal
3. místo – Natálie Harasimová a Adéla Jakubčíková
7. místo – Veronika Albrechtová a Adéla Albrechtová
8. místo – Benedikt Bohdal a Radek Volin
10. místo – Linda Lasáková a Nikola Jamerová 
Všem hráčům gratulujeme.

Mgr. Martina Jakubčíková
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Pečené kuře na citronu a tymiánu, s jarní zeleninou a 
bramborovou kaší s jarní cibulkou

Suroviny pro 4 osoby: 1 kuře, 2 citrony, svazek tymiánu, palička česneku, svazek 
jarní cibulky, malá hlávka květáku, 200 g hrášku, 200 g mrkve, menší pórek, polovinu 
másla, 300 ml mléka sůl, pepř a 1 kg brambor

Postup: Umyté kuře osolíme a opepříme a dovnitř vložíme 
na osminky nakrájené citrony a tymián a necháme odležet, 
nejlépe přes noc. Troubu rozpálíme na 180⁰ C a kuře pečeme 
pod pokličkou na rozpůleném česneku a ¼ másla cca 80 min. 
Pak pokličku zvedneme a necháme dopéct kůrčičku.

Jarní zeleninu nakrájíme, tvrdší kousky (květák, mrkev) 
blanšírujeme, osolíme, opepříme, přidáme tymián. Vše pak  
orestujeme na kousku másla. Podáváme s bramborovou kaší s 
nasekanou jarní cibulkou

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Informace z farnosti sv. Martina

MO KDU-ČSL DOLNÍ BENEŠOV
V lednu tohoto roku uplynulo 100 let od vzniku ČSL nyní 
KDU-ČSL, nejstarší politické strany v naší republice. Zažila 
slavná, úspěšná či méně slavná, nedobrá období. Její program 
je založen na tradičních křesťanských a konzervativních hod-
notách ne však na populismu a podbízivosti. V našem městě je 
první dochovaná zmínka v ústním podání o lidovcích z roku 
1924, kdy ve volbách do obecního zastupitelstva měla ČSL 4 
poslance. To jsme si připomněli na výroční schůzi MO KDU-

-ČSL, která má dnes 25 členů. Hodnotili jsme činnost v mi-
nulém roce, navrhli plán činnosti na rok 2019 a zvolili nový 
desetičlenný výbor MO a dva delegáty na okresní konferenci, 
která je 23. února v Kozmicích. Pak nás čeká krajská konference 
v Mořkově a volební sjezd KDU-ČSL 29. a 30. března v Brně.

V rámci činnosti v letošním máme také plánované poutní zájezdy:

• 1. 6. sobota – pouť na Velehrad, kde se modlíme za sdělo-
vací prostředky (Radio Proglas, TV Noe atd…)
• ?. 7. – úterý- společně s římskokatolickou farností chys-
táme pouť do ostravského kostela – termín a místo bude 
upřesněno
• 4. 10. pátek – pouť na noční křížovou cestu do Zlatých Hor
Zájemci se mohou hlásit již u V. Švančara nebo T. Kubíkové, 
prosíme o včasná přihlášení.
Děkujeme za Vaše hlasy, které nám dáváte ve volbách, za Vaši 
přízeň a přejeme dobrý a požehnaný rok 2019

Otmar Diehel místopředseda MO                                                                                          
Vilibald Švančar předseda MO

Lidové misie v Dolním Benešově a Zabřehu
Jak se blíží Lidové misie v Dolním Benešově a Zabřehu mohou se někteří ptát, co by mohli udělat pro jejich dobré prožití. Tato otázka je 
na místě už nyní – dlouho před misiemi, protože je dobře si připravit podmínky pro to, abychom misie neprojeli. Tak jak kdysi P. Petr Pi-
ťha, ministr školství a katolický kněz, přirovnal advent k vlaku a nádraží: Je třeba začít brzdit už od začátku adventu, abychom neprojeli 
Vánoce. Kdyby vlakvedoucí začal brzdit až ve stanici, zastavil by daleko za městem. A stejně tak to platí, že je třeba přibrzdit už před mi-
siemi, abychom je stihli naplno prožít. Ze zkušenosti z dřívějších misií v jiných farnostech vidíme, že je velmi dobře udělat si dostatek času 
na vlastní misijní týden. Řada lidí si např. vzala dovolenou, někteří aspoň odložili povinnosti, které bylo odložit možné, aby misie neprojeli.

První důležité téma při misiích můžeme 
nazvat Odpuštění. Je až bolestné, jak mnozí 
kolem nás žijí i dlouhá léta s neodpuštěním 
v srdci, s neusmířenými vztahy. A právě při 
misiích je ten správný čas odpustit a po-
dat ruku ke smíru. Bývá to náročné, ale 
ne nemožné. Vzpomínám si na jednoho 

asi 50tiletého pána, který dřív než začal 
misijní zpověď, řekl: „Tentokrát ta příprava 
na zpověď pro mě byla těžší. Obešel jsem 
všechny příbuzné a všechny, s kterými jsem 
něco prožil, a každého jsem poprosil, aby 
mi odpustil, jestli jsem mu něčím ublížil. 
Věřte, nebylo to vždy jednoduché, ale ni-

kdo mě neodmítl a v případě některých 
to bylo i oboustranně dojemné.“ A je to 
tak! Žít v míru s lidmi je předpoklad pro 
to, abychom mohli chtít odpuštění Boží. 
Vždyť říkáme: „… a odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům…“ 
V prosbě o odpuštění Boží musí předchá-
zet ochota odpustit druhým a o odpuštění 
druhé požádat. To s sebou samozřejmě nese 
i ochotu napravit z naší strany to, co odpuš-
tění překáží a velkoryse prominout to, co je 
nám nějakým způsobem dlužný náš bližní. 
Někdo by řekl, že se mi to lehce řekne, ale 
v jeho případě, že je to nemožné. Jenom-
že platí: „Ďábel rozděluje, Bůh sjednocuje“ 
a my si musíme ujasnit, na čí straně jsme 
a čími cestami chceme jít.

Pro některé může příprava na misie zname-
nat i to, že se vrátí do svých lepších postojů 
a způsobů života. V posledních letech jsem 
častěji slyšel: „Dobře už bylo…“ Ale to roz-
hodně nemá platit o nás samých, o našem 
charakteru a duchovním životě. Misie jsou 
totiž výzvou: Znovu v sobě obnov to nej-
lepší, cos kdy žil a jaký jsi byl, a to jak vůči 
bližním, tak vůči Bohu. Pro někoho to bude 
znamenat začít s druhými zacházet slušně-
ji, pro jiného obnovit modlitbu a život ze 
svátostí a pro dalšího začít být velkorysejší 
a konat dobré skutky nejen za peníze.

Už doba přípravy na misie je dobou, kdy 
nad tímto vším máme přemýšlet, udělat 
přípravné kroky a nachystat vše tak, aby-
chom v době misií mohli v sobě dobro nejen 
probudit a obnovit, ale také pomoci dalším 
k podobnému, byť jen malému krůčku tím-
to směrem. Mnozí už lidové misie využili 
a jistě toho nelitovali ani nelitují, protože 
každé takovéto rozhodnutí přináší do srdce 
radost a sbližuje s ostatními. Z toho má 
samozřejmě radost Bůh, protože chce, aby-
chom byli šťastní na věčnosti, ale také už 
zde na zemi.

P. Marek Dunda, 
koordinátor Lidových misií, 

FATYM Vranov nad Dyjí

                  Srdečně vás zveme na LIDOVÉ MISIE, 
                     které pořádá  

                      Římskokatolická farnost DOLNÍ BENEŠOV 
         v týdnu od neděle 24. do soboty 30. března 2019. 

 

 
Lidové misie (vede je společenství FATYM ze Znojemska) jsou jedinečnou příležitostí pro nás všechny, 
kteří zde žijeme. 

Je to příležitost úplně pro všechny.  
Pro ty, kteří dosud víru hledají, kteří se touží o Bohu něco dozvědět, přijít mezi křesťany, mohou 

být lidové misie novým začátkem, na kterém budou potom moci dál stavět. 
Pro ty, kteří se k víře touží vrátit, mohou být týdenní lidové misie okamžikem zlomu v jejich životě. 
Pro ty, kteří dosud nenalezli odvahu, je to možnost dát svému manželství (vztahu) svátostnou 

podobu v kostele, pokřtít své děti.   
Pro ty, kteří se již dlouho chystají smířit s Bohem, je to možnost po letech znovu přijmout svátost 

smíření a svaté přijímání. Kněží, kteří misie povedou, budou od čtvrtka do soboty zpovídat a rádi poradí 
a pomohou i tomu, kdo snad již zapomněl, jak svátost smíření (svatá zpověď) probíhá. 

Pro ty, kteří se účastní pravidelně bohoslužeb a svou víru se snaží žít, je to možnost 
k prohloubení vědomostí o Božích skutečnostech, k rozšíření obzorů, k nové radosti z daru víry. 

 

Ještě jednou vás srdečně zveme! Každý je vítán. 
 

P. Pavel Kuchař         jáhen Ladislav Kinc         P. Tomáš Vyhnálek OMI         P. Marek Dunda 
    farář a děkan      kazatel     kazatel          kazatel 

 

                                                                                                                
 
 
Z programu lidových misií: 
 

• bohatý program nejen pro dospělé, ale i pro děti 
 

• každý den bohoslužba s hlavním misijním kázáním  
 

• po večerní bohoslužbě tematicky zaměřené promluvy (pro muže, ženy, rodiče…) 
 

• od čtvrtka příležitost ke svátosti smíření (svaté zpovědi) a to i pro ty, kdo tuto  
 

      svátost po dlouhá léta nepřijímali 
 

• světelné procesí; stavění misijního kříže jako jeden ze symbolů misií 
 

• duchovní program nejen ve farním kostele (s cyklem přednášek o duchovním životě…) 
 

• další doprovodný program lidových misií 
 

 

Součástí lidových misií je i žehnání domů 
 

Bude probíhat v pondělí 18. 3. (výjimečně i v týdnu 24. - 30. 3. 2019 po domluvě). Není třeba nic 
zvláštního chystat, ani se předem přihlašovat. Naši kněží a jáhnové vás sami navštíví, budete-li mít 
zájem, dům požehnají a předají památku. Žehnání je bezplatné! Je dobré využít této návštěvy kněze či 
jáhna a v případě, že vás cokoliv zajímá, se můžete informovat – např. za jakých podmínek je možno 
pokřtít dítě, přijmout svátost manželství, dát do pořádku sňatek po církevní stránce, jak se mohou 
dospělí připravovat na křest, atd.. 
 
Podrobnější informace přinese Farní zpravodaj, se kterým vás navštívíme asi dva týdny před zahájením lidových misií. 
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Motto: „Fotbalové jaro 2019 už klepe 
ne na dveře, ale na bránu…!
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově,

v nedávných dnech jsme mezi fotbalový-
mi hráči a příznivci uspořádali průzkum – 
anketu při které jsme všem položili jednu 
otázku: „Které období roku nemají fotba-
listé absolutně v žádné oblibě?“ Z více než 
200 odpovědí vyšlo „překvapivě“, že to je 
zimní přestávka! A co si myslíte, vážení 
čtenáři našeho Dolnobenešovského zpra-
vodaje, o tomto výsledku Vy? Ale teď už 
vážněji! Je to tak, se zimním obdobím se za 
několik málo dnů rozloučíme, ale všichni 
se už v našem klubu těšíme na začátek fot-
balového jara!

Následucí informace Vás však přesvědčí, že 
jsme se ani po skončení fotbalového roku 
2018 neuložili k „zimnímu spánku“. Po-
suďte sami!

Tradiční tečkou fotbalového roku je u nás 
v Dolním Benešově „Halový turnaj na Ště-
pána“. A tak se i tentokrát stal 2. vánoční 
svátek fotbalovým dostaveníčkem přihláše-
ných mužstev. Hrálo se ve dvou skupinách 
po čtyřech mužstvech. Nelítostnými, ale 
fér vedenými a kvalitními výkony nako-
nec prošli jako vítězové nejlépe fotbalisté 
Jakubčovic. Poděkování však patří všem 
zúčastněným a taky organizátorům za tuto 
parádní akci!

Kategorie žáků

Žáci všech našich mužstev od MINI až po 
starší žáky pravidelně trénují v tělocvičně 
v průběhu celého týdne. Zpestřením pak 
pro ně jsou halové turnaje.

Žáci MLADŠÍ MINI Přípravky – vedené 
trenéry Danielem Hegrem a Michalem Ju-
chelkou byli 9. 2. 2019 pořadatelem „Halo-
vého turnaje“ celkem šesti mužstev v naší 

tělocvičně. Naši žáci byli rozděleni do dvou 
družstev „A“ a  „B“ a  za vítězným muž-
stvem MFK Kravaře skončili na krásném 
2. a 3. místě – blahopřejeme!!! A v sobo-
tu 16. 2. 2019 byli v Bolaticích na „Turnaji 
o pohár starosty Bolatic“ kde v konkurenci 
šesti mužstev skončili třetí!

Žáci STARŠÍ MINI Přípravky – se svými 
trenéry Michalem Bachroníkem a Petrem 

Informace z fotbalového klubu
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově,

Motto:  
Fotbalový rok 2018 je historií…

Kulturní dům Dolní Benešov vás srdečně zve na

Posezení u vína s kapelou 

BosoBos

vystoupení bude spojeno s vernisáží fotografií 
Dolního Benešova Mojmíra Tomáše 

Pátek 5. 4. 2019 od 19.00 hod. 
Zahájení vernisáže od 18.00 hod. 

Vstupné dobovolné

Mužstvo pořadatele U Supa

Stříbrní a bronzoví z Benešova

MINI – stříbrná starší přípravka

MINI – mezi tyčemi kraluje Robin!

MINI – starší v Opavě

MINI – v Opavě vyhlášení výsledků

MINI – bronzoví z Bolatic

Hvězdné trio – Stronati, J.Baránek, Labuda

Vítězové z Jakubčovic
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Machovským se pravidelně připravují na 
jarní zahájení mistrovské soutěže v naší 
tělocvičně. V sobotu 9. 2. 2019 se zúčast-
nili „Turnaje o pohár starosty“ v Bolaticích 
a po skončeném turnaji se radovali ze zisku 

„Stříbrných medailí“! A ještě v dalším týdnu 
se ve středu 13. 2. 2019 zúčastnili v Opavě 

„Memoriálu Antonína Tylšara“ kde v kon-
kurenci 6družstev okresu Opava získali 
nepopulární „bramborové medaile“ za ko-
nečné 4. místo! A halovou sezónu zakončí 
v neděli 24. 2. 2019, kdy jsme pořadatelem 

„Halového turnaje“ v naší tělocvičně v Dol-
ním Benešově!

MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – družstva vedou 
trenéři Michal Beinhauer, Michal Spruch 
a Tomáš Glogar a ti po turnaji v Bolaticích 
organizovali v sobotu 16. 2. 2019 v naší tě-
locvičně další „Halový turnaj“. V silné kon-
kurenci šesti družstev se lépe dařilo ve své 
kategorii našim mladším žákům. Odměnou 
za jejich výkony bylo 2. místo. Starší žáci na 
úspěch svých mladších nenavázali a skonči-
li v turnaji na 6. místě. Příprava bude dále 
pokračovat a zahájení mistrovských utkání 
Krajské soutěže je v neděli 31. 3. 2019 kdy 
na našem stadionu přivítáme žáky Slavie 
Olympie Bruntál.

Kategorie dorostu 
Žáci na úspěch svých mladších kolegů ne-
žárlí.

Trenéři Petr Šramel a Petr Baránek – za-
čali přípravné období na Krajskou soutěž 
tréninkovými jednotkami v  tělocvičně. 
Příprava bude pokračovat i  sérií zápasů 
3. března proti Kobeřicím, 9. března proti 
Malým Hošticím, 17. března proti Daro-
vičkám. První mistrovské utkání sehrají 
dorostenci 24. 3. 2019 na hřišti v Zábřehu 
proti dorostu FK Kobeřice.

Kategorie mužů
Muži „B“ uspořádali dne 19. 1. 2019 „Ha-
lový turnaj“ v naší tělocvičně. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 5 mužstev. Vítězem se 
stali fotbalisté FK Budišov nad Budišovkou. 
Celý turnaj se těšil velké přízni fotbalových 
příznivců a poděkování patří všem hráčům 
za předvedené výkony a organizátorům za 
dokonalou přípravu a organizaci! První mi-
strovské utkání sehrají „B“ muži 24. 3. 2019 
na hřišti v Zábřehu proti TJ Sokol Kozmice 
v 15.00 hodin.

Muži „A“ realizační tým – Marcel Melecký, 
Jan Baránek junior a Jan Kozlovský přivítali 
hráče na prvním tréninku 21. 1. 2019. A už 
na tomto srazu bylo zřejmé, že v kádru dále 
neuvidíme hráče Petra Bolka, Miroslava 
Ronce, Jakuba Řezníčka. Jakou podobu 
bude mít kádr pro jarní mistrovské zápa-
sy to uvidíme až po skončení přípravného 
období. V přípravě ještě budeme hrát tato 
utkání:

Sobota 23. 2. 2019 13.30 hodin 
ODRA Petřkovice – FC DB Umělka Šou-
palka

Sobota 02. 03. 2019 10.00 hodin 
SFC Opava „B“ – FC DB Umělka Kylešo-
vice

Sobota 09. 03. 2019 15.00 hodin

FC DB – FK Dětmarovice Stadion FC DB.
Moravskoslezská liga má plánovaný start 
v sobotu 16. 3. 2019, na našem trávníku 
přivítáme v 15.00 hodin fotbalisty Uher-
ského Brodu!

Příprava na jarní Moravskoslezskou 
ligu začala
Fotbalisté FC Dolní Benešov zahájili dne 
21. 1. 2019 přípravu na jarní část Morav-
skoslezské fotbalové ligy ročníku 2018/2019. 
Po prvním tréninkovém týdnu sehráli prv-
ní přípravné utkání. Na umělém trávníku 
stadionu při ZŠ J. Šoupala byli soupeřem 
juniorky FC Baníku Ostrava U 21.

FC Baník Ostrava U 21 - 
FC DB 5:2

Naše mužstvo nastoupilo k utkání ve znač-
ně improvizované sestavě. Trenéři postrá-
dali několik hráčů základního kádru, a tak 
dostali příležitost další, především mladí 
hráči z kádru. Vstup do zápasu se nám 
zrovna nevydařil. Ve 3. minutě využil do-
mácí Buchta sražený centr a jeho dorážka 
skončila v brance navrátilce mezi tyče Koz-
la – 1:0. Hráči domácích se však ze svého 
vedení neradovali dlouho. Ve 14. minutě 
poslal do „ohně“ krásný centr Teichman 
a proti hlavičce Býmy byl domácí gólman 
Murín bez šance – 1:1. Hrálo se ve svižném 
tempu. Ve 22. minutě se mezi tyče nevešla 
dělovka domácího Dolby. A znovu platilo 
známé – „Nedáš – dostaneš“! Ve 29. minutě 
potrestal hlavní rozhodčí nedovolený zá-
krok a Labuda potvrdil střelou z přímého 
kopu své střelecké umění – 1:2. Vyrovnání 
odmítnul ve 33. minutě náš brankář Kozel, 
který skvěle chytil tutovku Krakovčíkovi! 
Bohužel ve 38. minutě zaváhal náš brankář 
při odkopu a Tůma potrestal tento kiks 
vyrovnávacím gólem – 2:2. Do konce po-
ločasu se už tento stav nezměnil. Po změně 
stran se postupně projevovala větší sehra-
nost domácích a jejich převaha se projevila 
i na změně stavu. Od 60. minuty se domácí 
celkem třikrát radovali ze vstřelených gólů. 
V 62. minutě šli domácí do vedení, po akci 
Tůmy byl střelcem gólu Lehnert – 3:2. Stej-
ný střelec Lehnert pojistil vedení Baníku 
v 66. minutě svým druhým gólem – 4:2. Na 
tento nepříznivý stav jsme už nedokázali 
odpovědět. Naopak! V samotném závěru 

dal konečnou podobu dnešnímu zápasu 
Krakovčík svým gólem v 86. minutě – 5:2. 
Další přípravné utkání sehraje naše muž-
stvo v sobotu proti fotbalistům Bílovce.

FC Baník Ostrava U21: Murín, Dolba, 
Mooc, Kubík, Russmann, Urban, Dziuba, 
Buchta, Lehnert, Krakovčík, Tůma – střídal 
Blejchař.

Sestava FC Dolní Benešov: Kozel, Baránek, 
Novák, Haas, Moravec, Teichman, Karč-
mář, Býma, Skroch Daniel, Labuda, Pecuch 

- střídali Večerek, Skroch David, Mlýnek

Utkání rozhodoval: Němec, Herman, Boček

ŠSK Bílovec - FC DB 2:1
Druhé přípravné utkání se hrálo na umělce 
v Bílovci. Trenéři dali příležitost i hráčům 
kteří se vrátili do kádru po dlouhodobém 
zranění. Do první gólové šance se dostal 
v 7. minutě Rubý, ale jeho střela se mezi 
tyče nevešla! Domácí odpověděli dvěma 
nebezpečnými protiútoky v 9. a 11. minu-
tě, ale taky jejich střely cíl nenašly. Ve 25. 
minutě se po rozehraném rohovém kopu 
dostal do superšance Býma, ale z metru 

trefil jenom padajícího gólmana… Hrálo 
se ve svižném tempu, domácí ještě několi-
krát zahrozili z rychlých brejků, ale Chvě-
ja si s jejich střelami bezpečně poradil. Ve 
druhém poločase dostali šanci další hráči 
z lavičky. V 50. minutě se zaskvěl v naší 
brance Chvěja, který připravil o gólovou 
radost domácího Ronce. V 55. minutě jsme 
rozehráli akci po ose Baránek – Teichman – 
Rubý a Labuda se jako první zapsal do stře-
lecké listiny – 0:1. Z vedení jsme se však 
neradovali dlouho. V 61. minutě potrestal 
naši chybu v rozehrávce na půlící čáře Pavel 
Střelec a srovnal skóre – 1:1. V 67. minutě 
poslal Rubý do gólovky Haase, ale domácí 
gólman si s jeho střelou poradil skvělým zá-
krokem. Taky náš brankář Chvěja potvrdil 
své kvality, když v 74. minutě chytil dělovku 
Halamíčka. Právě Halamíček si však v 89. 
minutě naběhl za naši obranu a svým gólem 
dal výsledku konečnou podobu – 2:1! Ani 
ve druhém utkání jsme se tak z vítězství 
neradovali. Dalším naším soupeřem bude 
v sobotu FC Baník Ostrava U 19.

Sestava ŠSK Bílovec: Chvěja D., Rulíšek, 
Malina, Dresler, Tomášek, Dluhoš,

Černín, Melecký, Ronec, Střelec, Fendrich – 
střídali Socha, Ulman, Ondruš, Limanov-
ský, Halamíček, Bednář, Tomášek

Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Blahuta, 
Novák, Romaněnko, Haas, Gebauer, Karč-
mář, Býma, Rubý, Labuda, Pecuch - střídali 
Večerek, Skroch David, Baránek, Teichman, 
Ondič

FC Baník Ostrava U 19 - 
FC DB 2:3

Mladší žáci na turnaji v Bolaticích

Starší žáci FC Dolní Benešov

V domácím turnaji byli mladší žáci „stříbrní“

Vítězové z Budišova nad Budišovkou

Organizátoři si právem zasloužili medaile

Právě začínáme

Hlavy vzhůru, jedeme dál! 

David Baránek pilíř mezi tyčemi

Trenéři připravují překvapení
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Jak s to říká: „Do třetice všeho dobrého“ – 
to platí trefně po našem třetím přípravném 
utkání. Znovu na umělém trávníku stadio-
nu při ZŠ J. Šoupala byli tentokrát naším 
soupeřem ligoví dorostenci FC Baníku Os-
trava U 19.Toto mužstvo vede nám dobře 
známý trenér Roman West! Naši trenéři 
dali příležitost dalším hráčům, v sestavě 
se poprvé objevili Strakoš a Moc! Už v 6. 
minutě potrestal zaváhání naší obrany Za-
jíček a domácí vedli – 1:0. Odpověď z naší 
strany přišla nečekaně brzy. V 8. minutě 
vyhrál Blahuta vzdušný souboj s domácím 
brankářem Jílovcem a bylo vyrovnáno – 
1:1. V domácím družstvu hráli dva hráči 
černé pleti Jeeri a vytáhlý útočník Tijani, 
ten prověřil kvality našeho gólmana Chvě-
ji utěšenou střelou ve 25. minutě. Chvěja 
se pak zaskvěl parádními zákroky ve 32. 

minutě po střele Kuběny a ve 37. minutě 
likvidací sóla Zajíčka. Do konce poločasu 
se už stav utkání nezměnil. Nástup do 2. 
poločasu patřil nám, ale Jílovec v domácí 
brance si poradil výtečným zákrokem se 
střelou Gebauera ve 48.minutě i se střelou 
Haase z přímého kopu v 60. minutě. Běhaví 
domácí „mladíci“ získávali postupně pře-
vahu, ale bez gólového efektu. V 66. minutě 
připravil Chvěja fantastickým zákrokem 

o gólovou radost Zajíčka po jeho pumelici. 
V 70. minutě však právě Tijani poslal do-
mácí znovu do vedení – 2:1. Do závěrečné 
desetiminutovky poslal trenér Melecký 
na hrací plochu svého „žolíka“, asistenta 
Baránka! A věřte nebo ne! V 83. minutě 
prostrčil mladší Baránek Aleš nádherně 
balón na kopačky Gebauerovi a bylo vy-
rovnáno – 2:2. To však ještě nebylo všechno. 
V 87. minutě potrestal rozhodčí nedovolené 

 
 
 

XVII. burza dětského 
a těhotenského oblečení, hraček  

a sportovních potřeb   
 (jaro - léto)  

 

realizována ve spolupráci s KD Dolní Benešov  
  

Místo konání:  Kulturní dům Dolní Benešov – přísálí 
Termín konání: 

Pátek 29. 3. 2019 – 15:00 – 19:00h. – příjem věcí k prodeji 
Sobota 30. 3. 2019 – 8:00 – 12:00h. – prodej věcí 

Neděle 31. 3. 2019 – 8:00 – 10:00h. – celkové finanční vyrovnání a 
vrácení neprodaných věcí  

 

Prosíme, aby věci, které jsou určeny k prodeji, byly v dobrém stavu, čisté, nezničené. Pokud budou takovéto 
špinavé a zničené věci nalezeny, budou ihned vráceny majiteli a nebudou určené k prodeji.   

 

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

POZOR ZMĚNA: možnost osobního vyzvednutí kódů a vypsání seznamů věcí 
předem. V termínu 18 - 22. 3. 2019  možno vyzvednout po telefonní domluvě  

v D. Benešově tel. 605 145 195. 
   Za správné označení věcí zodpovídá majitel, který nám svým podpisem stvrdí 

správně vypsané údaje. 
   

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

 

Maminky a KD Dolní Benešov 
 

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

KD DOLNÍ BENEŠOV
PŘEDPRODEJ: KD DOLNÍ BENEŠOV/TICKET KRAVAŘE/SLUNA OPAVA/WWW.TICKEPORTAL.CZ 

VSTUPENKY POUZE NA STÁNÍ: 490,- KČ / NENÍ VĚKOVĚ OMEZENO.

15/3/2019/2000 
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„ Sportu zdar  
a Dolnobenešovskému

fotbalu zvlášť “ !

hraní domácích obránců a z přímého kopu 
se přes zeď báječně trefil Haas – 2:3! Po 
závěrečném hvizdu se tak poprvé v letošní 
přípravě radovalo z vítězství naše mužstvo!
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, No-
vák, Romaněnko, Moravec, Haas, Strakoš, 
Gebauer, Blahuta, Karčmář, Labuda, Pe-
cuch - střídali Baránek A., Baránek J., Moc, 
Skroch David

TJ Sokol Kozmice - FC 
DB 0:12
V dalším přípravném utkání došlo k zají-
mavému souboji dvou mužstev s kuriozitou 
na trenérské lavičce. Družstvo domácích 
vede bývalý úspěšný asistent hostujícího 
trenéra Meleckého, Tomáš Horsinka. A po 
jejich dohodě došlo k tomuto utkání na 
umělém trávníku v Hlučíně. Jak průběh 
zápasu ukázal bylo to pro domácího účast-
níka Krajské soutěže I. B třídy proti soupeři 
z Moravskoslezské fotbalové ligy příliš „těž-
ké sousto“! Hosté tak využili tento zápas 
k nácviku střelby a jak konečný výsledek 
ukazuje tuto příležitost nepromarnili. Od 
úvodních minut to byl střelecký koncert. 
Bilance 1. poločasu:

7. minuta 0:1 – Labuda 10. minuta 0:2 – 
Blahuta 25. minuta 0:3 – Haas 29. minuta 
0:4 – Rubý 36. minuta 0:5 – Rubý. Do 2. 
poločasu prostřídali trenéři obou mužstev 
sestavy, ale obraz hry se nezměnil. Hosté 
pokračovali ve své kanonádě, domácí nej-
větší šanci na čestný gól zmařil skvělým 
zákrokem brankář Chvěja v 75. minutě, 
když lapil sólo Mlýnka po kolmici Herá-
ka! Střelecká listina tak postupně dostávala 
tuto podobu. 55. minuta 0:6 – Labuda 57. 
minuta 0:7 – Blahuta 61. minuta 0:8 – La-
buda 70. minuta 0:9 – Labuda 81. minuta 
0:10 – Moc 83. minuta 0:11 – Strakoš 87. 
minuta – 0:12 Labuda. Měsíc před začátkem 

„ostrého fotbalového jara“ tak mají trenéři 
obou celků další poznatky a zkušenosti na 
co se dále zaměřit v přípravě. Další utkání 
sehraje naše mužstvo příští sobotu proti 
fotbalistům ODRY Petřkovice znovu na 
umělém trávníku stadionu při ZŠ J. Šoupala 
v Ostravě – Porubě!

Sestava TJ Sokol Kozmice: Bortlík, Lesniak, 
Oleš, Videňka, Kalous, Hartmann, Remeš, 
Ondič, Herák, Mlýnek, Tomanec – střídali 
Sielbert, Gaj, Holeček, Guřan, Burda

Sestava FC Dolní Benešov: Kozel, Strakoš, 
Novák, Moravec, Haas, Skroch David, Ge-
bauer, Blahuta, Karčmář, Rubý, Labuda - 
střídali Chvěja, Býma, Moc, Adamík

Utkání rozhodoval: Handlíř

Rozpis MSFL FC Dolní 
Benešov jaro 2019

16. 03. So 15.00 FC DB – Uherský Brod
23. 03. So 15.00 FC Val. Meziříčí - FC DB
30. 03. So 15.00 FC DB – Spartak Hulín
06. 04. So 15.30 FK Líšeň - FC DB
13. 04. So 15.30 FC DB – FK Hodonín
20. 04. So 10.15 ODRA Petřkovice - FC DB
27. 04. So 16.00 FC DB – Jiskra Otrokovice

Významnou událostí v činnosti našeho klu-
bu byla „Valná hromada“ která se konala 
23. ledna 2019. Jednání se zúčastnili i vý-
znamní hosté, starosta města pan Martin 
Štefek, místostarosta pan Jiří Krömer a taky 
pan farář Pavel Kuchař. Po skončeném jed-
nání pak zazněla ještě tato důležitá infor-
mace. Vedení fotbalového klubu děkuje 

všem svým sponzorům a především městu 
Dolní Benešov za finanční i materiálovou 
pomoc při zajištění činnosti klubu bez 
které by jeho činnost zanikla! Poděkování 
patří taky všem pořadatelům, funkcioná-
řům a hráčům všech věkových kategorií za 
vzornou reprezentaci klubu a města a taky 
všem příznivcům za jejich diváckou podpo-
ru. Připojují se taky hráči, trenéři a vedoucí 
mužstev, do roku 2019 přejí všem přízniv-
cům a čtenářům především pevné zdraví 
a věří, že přízeň diváků bude v ještě větším 
počtu pokračovat až do skončení celého 
soutěžního ročníku 2018/2019!

Na trávník se vrací Jan Baránek junior 

Vítězná trefa Ondry Haase
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Pozvánka na vernisáž fotografií
Kulturní dům Dolní Benešov vás všechny srdečně zve na vernisáž fotografií Mojmíra 
Tomáše, která se uskuteční v pátek 5. 4. 2019 od 18.00 hod. ve foyer a přísálí Kulturní-
ho domu. 

Prostřednictvím vystavovaných fotografií můžete zhlédnout Dolní Benešov a život 
v něm očima právě tohoto amatérského fotografa. S vernisáží bude spojeno posezení 
u vína s kapelou BosoBos.

Těšíme se na vás

Program březen - duben
Pátek 1. 3. Hasičský ples

Sobota 2. 3. EXCELENT CUP

Pátek 8. 3. Výchovný koncert MěOM

Neděle 10. 3. Dětský maškarní ples

Pátek 15. 3. Ben Cristovao – koncert

Sobota 16. 3. Kvalifikace mažoretek – Mistrovství ČR

Středa 20. 3. Výroční členská schůze SPCCH

Pátek 22. 3. DYMYTRY – S nadějí tour 2019

Středa 27. 3. Postel, hospoda, kostel – talk show  
Zbigniewa Czendlika

29. 3. – 31. 3. Dětská jarní burza

Pátek 5. 4. Vernisáž fotografií Mojmíra Tomáše + 
posezení u vína s kapelou BosoBos

Sobota 6. 4. Šachový turnaj mládeže

Pátek 12. 4. EGO – koncert

Středa 17. 4. beseda u kávy - SPCCH

Neděle 21. 4. Velikonoční zábava

Středa 24. 4. OLYMPIC – Permanentní tour 2019

Pátek 26. 4. Žena za pultem 2 – Divadelní představení

Sobota 27. 4. Jarní setkání důchodců

Neděle 28. 4. Hana Zagorová - koncert

O jarmarku na Rynku
Z vyprávění Josefa Vidláka roč. 1903 
Trhy se konaly na jaře a na podzim na dnešním náměstí až k transformátoru, také 
na malém náměstí u pošty a mezi stodolami na ulici Nádražní, tam stály stodoly 
sedláku. 

Na  rynku stál jenom je-
den větší stánek, kde pro-
dával žid, a vše bylo za 1 
marku. Kolem domů před 
Hoferkem a Osmančíkem 
stály rozestavené stoly, 
prodavači si rozložili zboží 
a tak se prodávalo. Cukro-
ví, pendreky, kokosy a jiné sladkostí. Uprostřed u Panny Marie se prodával textil a už 
se nabízely novinky, patentní knoflíky. Také se tu prodávaly boty a holínky. Po pravé 
straně hospody se prodávaly obrazy, hodinař s Hlučína nabízel hodiny i muž s papouš-
kem co vytahoval horoskopy, tu byl. Na malém náměstí provazník Valášek prodával 
konce k nůším a Folta dřevěné nářadí i malé vozíky. Mezi stodolami zase velké vozy 
a postroje. Tady se dal koupit dobytek, krávy, telata i koně. Ale masaři stojící vždy 
po levé straně hospody tu byli nejvyhledávanější, soutěžili tu Fajci se svými nejlep-
šími výrobky, byly to jelita, jitrnice, a vuřty i klobásy. Lidé přicházející z daleka měli 
hlad a tak se tu tlačilo nejvíc lidí. Fajková jelita byly tehdy tak populární jako kvašené 
okurky v Hrabyni. Večer byly hospody plné ožralých chlapů a městečkem se rozléhal 
kravál do pozdních hodin, než zalehli do svých povozů a odtáhli do svých domovů. 
Do okolních vesnic a do dnešního Polska. Otec říkal, dostal jsem na jarmark 5 feniku 
a 1 fenik stálo pár bombonu v papíře.

Josef Widlak

Ilustrační foto


