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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok s příchodem jara se i letos všichni snaží uklízet 
po dlouhé zimě. Netýká se to jenom okolí našich obydlí, ale celého 
našeho městečka. Proto se jarní úklid na veřejných prostranstvích 
rozběhl naplno. S tím souvisí i každoroční sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu, který letos proběhl poslední březnovou 
sobotu. Občané tak měli možnost zbavit se starých a přebytečných 
věcí.

V březnu probíhala v naší farnosti velká událost a to Lidové misie. 
Určitě jste si během týdne setkali s působením misionářů v našem 
městě a měli možnost s nimi podiskutovat, nebo je alespoň potkat. 
Myslím si, že všichni, kdo měli zájem, si během tohoto týdne našli 
událost, která je oslovila. Celý misijní týden vyvrcholil slavnostní 
mši svatou a průvodem s novým misijním křížem po ulici Poštovní, 
Nádražní, Záhumení až na ulici Bolatickou, kde byl misijní kříž 
za účastí věřících vztyčen a bude tak stálou připomínkou této 
významné události.

Je fakt, že v jednom březnovém dni se udály v Dolním Benešově 
tři velké akce: Ukončení misijního týdne, burza dětského oblečení 
a také sběr velkoobjemového odpadu. Díky ochotným lidem se 
nakonec podařilo všechny plánované akce zajistit ke spokojenosti 
všech zúčastněných.

Mezi již pravidelné akce v našem městě přesahující region Hlučín-
ska patří kvalifikační kolo pro Mistrovství republiky v mažoretko-
vém sportu a šachový turnaj Grand Prix krajského přeboru mládeže 
do 10, 12, 14 a 18 let. I tyto akce zdárně proběhly v uplynulém 
dvouměsíčním období.

Začátkem dubna navštívil náš region první český kosmonaut 
Vladimír Remek, se kterým jste mohli pohovořit v rámci besedy 
uskutečněné v sobotu 6. dubna v Bolaticích.

V následujících měsících nás ještě před prázdninami čekají ne-
jenom volby do Europarlamentu, ale také velké kulturní a spor-
tovní události jako je setkání dechových orchestrů Hudební jaro 
na Hlučínsku, Dětský den a Sportovní den našeho města. Doufám, 
že jak aktivním zapojením, tak svou účastí jako diváci podpoříte 
pořadatele těchto akcí.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem lidem, kteří se jakýmkoli způ-
sobem podílejí na přípravě, organizaci i podpoře akcí pořádaných 
v našem městě: „VELKÉ DĚKUJI“.

Martin Štefek, starosta města  
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Z 8. schůze rady města dne 
11. února 2019
Rada města schválila

- Ustanovení sportovní komise, jmeno-
vala jejího předsedu Bc. Michala Petříka 
a členy: Pavel Jařab, Jan Bitta, Mgr. Jiří Krö-
mer, Ing. Tomáš Vitásek, Jan Kubinec, Petr 
Machovský, Martin Štefek, RNDr. Jan Bitta, 
Mgr. Jindřich Otzipka
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Přijetí sponzorského daru pro Základní 
školu Dolní Benešov, příspěvkovou organi-
zaci ve výši 50 000 Kč
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 9. schůze rady města dne 25. úno-
ra 2019
Rada města schválila

- Smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ Dis-
tribuce, a. s. o zřízení věcného břemene 
na přeložku NN z důvodu výstavby doprav-
ního zálivu na ulici Opavské
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Prominutí nájmu za prostory kulturní-
ho domu u příležitosti konání akce Mys-
liveckého spolku Dolní Benešov a Zábřeh 

„Myslivecký ples“ dne 11. 1. 2019. Zaplaceny 
budou pouze přímé náklady
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Prominutí nájmu za prostory kulturní-
ho domu u příležitosti konání akce Rybář-
ského klubu Kamenec „Rybářský ples“ dne 
15. 2. 2019. Zaplaceny budou pouze přímé 
náklady
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Poskytnutí finančního daru ve  výši 
5 000 Kč na financování nákladů projektu 
Hultschiner Soldaten, z.s.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Žádost spolku Lungta o připojení se 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 
na budově MěÚ po toto volební období
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 10. schůze rady města dne 11. břez-
na 2019
Rada města schválila

- Prominutí nájmu za prostory kultur-
ního domu Sboru dobrovolných hasičů 
Dolní Benešov u příležitosti konání akce 

„Hasičský ples 2019“ dne 1. 3. 2019. Zapla-
ceny budou pouze energie a ostatní přímé 
náklady
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Dodatek smlouvy o dílo č. 2 na pořízení 
územního plánu města s Ing. arch. Helgou 
Kozelskou Bencúrovou
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala doporučuje zastu-
pitelstvu města

- Schválit smlouvu o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s. 
na uložení kabelového vedení NN a rozpo-
jovací přípojkové skříně SR 502 na pozem-
cích města p. č. 722/2, 730/8, 730/19, 730/20, 
750/1, 750/10, 750/84, 765/1 a 722/3 v k.ú. 
Dolní Benešov na Osadě Míru.

Z 11. schůze rady města dne 25. břez-
na 2019
Rada města schválila

- Umístění Misijního kříže na pozemku 
města p. č. 750/1 na ulici Bolatické
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Přijetí daru od Sdružení obcí Hlučínska 
ve výši 20 000 Kč za realizaci Bálu Hlučín-
ska dne 2. 2. 2019 v kulturním domě v Dol-
ním Benešově
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Prominutí nájmu za prostory kultur-
ního domu Sdružení rodičů a přátel školy 
Dolní Benešov u příležitosti konání akce 

„Dětský maškarní bál“ dne 26. 2. 2019. Za-
placeny budou pouze energie a ostatní pří-
mé náklady
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. 
na pozemku města p. č. 1785/7 - rozšíření 
podzemního vedení NN pro stavbu rodin-
ného domku na ulici Sluneční
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Návrh Dohody o činnosti a umístění 
stavby v ochranném pásmu vodního díla 
č. 3010/D/OP/2019 s SMVaK Ostrava o sta-
novení podmínek umístění komunikací 
v plánované obytné zóně v Zábřehu nad 
stávajícím vodovodem SMVaK
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila
- Žádost ČEZu využít budovy ZŠ v Zá-
břehu pro připojení sousedního objektu
Pro hlasovali 0, proti 4, zdrželi se 0

Rada města projednala doporučuje 
zastupitelstvu města

- Rozhodnout o uzavření smlouvy s ČEZ 
Distribuce a.s o zřízení věcného břemene 
na  pozemku města p.  č.  901/102  – pod-
zemní kabelové přípojky NN k rodinnému 
domku na ulici Záhumenní

Rada města vzala na vědomí
- Dopis zástupců místní občanské inici-
ativy náměstku hejtmana kraje Ing. Unuc-
kovi v záležitosti přeložky silnice I/56

Z 12. schůze rady města dne 8. dub-
na 2019
Rada města schválila

- Budoucí darovací smlouvu na převod 
pozemků včetně komunikací a sítí v plá-
nované bytové zóně v Zábřehu
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala doporučuje zastu-
pitelstvu města

- Rozhodnout o prodeji pozemku města 
p. č. 2280/1 v k.ú. Dolní Benešov na ulici 
Sluneční

- Schválit rozpočtová opatření č. 1/2019 
v předloženém znění

Z 3. zasedání zastupitelstva města 
dne 18. února 2019
Zastupitelstvo města rozhodlo

- Koupit pozemky p. č. 110/27 (204 m2), 
110/40 (233 m2), p. č. 204/6 (320 m2) a 165/3 
(127 m2) vše v k.ú. Zábřeh u Hlučína
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0
- Vydat obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2019, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška města Dolní Benešov č. 3/2007, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška města Dolní Benešov č. 1/2007 
a o podmínkách a provádění sociální poli-
tiky města
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Vydat Strategický plán rozvoje města 
Dolní Benešov do roku 2034
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Stanovit odměny členům výborů, kteří 
nejsou členy zastupitelstva
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0
- O  termínech jednání zastupitelstva 
města v roce 2019: 16. dubna, 18. června, 
10. září, 22. října a 17. prosince
Pro hlasovalo 9 členů, proti 3, zdrželi se 0

- O prodeji pozemku města p. č. 2280/10 
(část pozemku 2280/1) v k.ú. Dolní Benešov 
o výměře 52 m2
Pro hlasovalo 10 členů, proti 0, zdrželi se 2

- O záměru prodeje části pozemku města 
p. č. 2280/1 v k.ú. Dolní Benešov o výměře 
129 m2
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města schválilo
- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení 

věcného břemene pro uložení zařízení NN 
na pozemku města p. č. 55 v k.ú. Zábřeh 
u Hlučína
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

Ze 4. zasedání zastupitelstva města 
dne 16. dubna 2019
Zastupitelstvo města rozhodlo

- Prodat pozemek města p.  č.  2280/1 
(ostatní plocha, jiná plocha), o  výměře 
129 m2 v k. ú. Dolní Benešov na ulici Slu-
neční
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města schválilo
- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o zří-
zení věcného břemene na pozemku města 
p. č. 901/102 - podzemní kabelové přípojky 
NN k rodinnému domku na ulici Záhumen-
ní
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na uložení 
kabelového vedení NN a rozpojovací pří-
pojkové skříně SR 502 na pozemcích měs-
ta p. č. 722/2, 730/8, 730/19, 730/20, 750/1, 
750/10, 750/84, 765/1 a 722/3 vše v k.ú. Dolní 
Benešov na Osadě Míru
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočtová opatření č. 1/2019 v předlo-
ženém znění
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
- Zprávu o činnosti rady města od posled-
ního zasedání zastupitelstva města
Zprávu předsedy osadního výboru 

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

Společenská kronika
Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti

70 let
Jaroslav Mohyla, Dolní Benešov

80 let
Arnošt Hoheisel, Zábřeh

85 let
Teresie Osmančíková, Dolní Benešov

 

Budeme na Vás vzpomínat …
Josef Šteffek, Zábřeh

Jan Hanke, Dolní Benešov
Miroslav Vavrečka. Zábřeh

Ludmila Prchalová, Dolní Benešov
Robert Kozelek, Dolní Benešov
Štefan Onderčín, Dolní Benešov

Vítání občánků
Vážení rodiče, také vítání občánků do svazku města je dlouholetým zvykem.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 
o evidenci obyvatel), není možné využívat údaje z evidence obyvatel pro jiné 
účely, než stanoví zákon. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme touto cestou.

Slavnostní vítání občánků se nyní připravuje pro děti narozené od 1. 9. 2018 
a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území města Dolní Benešov a části 
Zábřeh. Přihlásit se mohou také rodiče dříve narozeného dítěte, kteří vítání 
v měsíci listopadu 2018 nenavštívili.

Máte ‑li zájem se zúčastnit se svým dítětem slavnostního obřadu vítá‑
ní občánků, dostavte se do středy dne 19. června 2019 maminky osobně 
na matriku k p. Janě Spruchové (tel. 553 651 285, kl. 18) nebo Olze Šoltysové 
(tel. 553 651 285, kl. 14) v pondělí a středu od 8.00-12.00, 13.00 – 17.00 hodin, 
v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 14.30 hodin a doložte 
k ověření těchto skutečností:

• originál rodného listu dítěte
• platný občanský průkaz

Pokud matka dítěte nemá (dítě ano) trvalý pobyt v našem městě, dostaví se 
na městský úřad osobně otec dítěte.

Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách města Dolní Benešov pod 
názvem Vítání občánků – červen 2019 (soubory ke stažení) – titulní strana, sekce 
aktuality, vloženo k datu 19. 6. 2019.

V souvislosti s touto událostí je dle OZV č. 1/2007 ve znění OZV č. 1/2019 plat-
né od 1. 4. 2019 navýšen příspěvek pro první nebo druhé narozené dítě a to 
na 2000 Kč, příspěvek pro třetí a další narozené dítě zůstává stejný – 5000 Kč.

Slavnostní přivítání občánků se uskuteční v neděli 23. června 2019 v 15.00 hodin 
v obřadní síni Městského úřadu Dolní Benešov.

matrikářka
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Volby do Evropského parlamentu 2019
V letošním roce nás po pěti letech opět čekají volby do Evropského parlamentu. Budou se konat ve dnech 24. a 25. května 2019 a to v obvyk-
lém čase: v pátek 24. 5. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. 5. od 8.00 do 14.00 hodin. Zařazení domů do jednotlivých volebních okrsků 
zůstává stále stejné – viz příloha. U volebních místností dochází ke změně ve volebním okrsku č. 1 – místo v obřadní síni bude volební 
místnost v družině na zámku (v přízemí). Umístění ostatních volebních místností je stejné jako v předchozích letech.

Zde uvádíme sídla všech 
volebních okrsků na území 
našeho města:
Volební okrsek č. 1
Školní družina na zámku (pří-
zemí) – Hájecká č. p. 66, Dolní 
Benešov

Volební okrsek č. 2
Místnost v  přízemí Červené 
školy – Opavská č. p. 173, Dol-
ní Benešov

Volební okrsek č. 3
Přízemí mateřské školy na Osa-
dě Míru – Osada Míru č. p. 514, 
Dolní Benešov

Volební okrsek č. 4
Místnost v  Základní škole 
Zábřeh –Opavská č. p. 80, D. 
Benešov -Zábřeh
Volit do Evropského parlamen-
tu v některém z volebních okrs-
ků našeho města může každý 

občan České republiky, který 
má trvalé bydliště na území na-
šeho města a nejpozději druhý 
den voleb dosáhne věku 18 let.

Volit může rovněž občan jiného 
členského státu Evropské unie, 
pokud je v našem městě veden 
v evidenci obyvatel a požádal 
o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamen-
tu 2019.

Pokud volič nebude moci nebo 
nehodlá volit ve svém volebním 
okrsku, může ode dne vyhláše-
ní voleb požádat městský úřad 
o vydání voličského průkazu. 
O voličský průkaz může volič 
požádat ode dne vyhlášení vo-
leb písemně s úředně ověřeným 
podpisem nebo v elektronické 
podobě prostřednictvím da-
tové schránky nejpozději do 
17.  května  2019 nebo osobně 
do 22. května 2019.

Nejdříve od 9.  května  2019 
bude MěÚ průkazy vydávat 
a to osobně voliči, dále osobě, 
která se prokáže plnou mocí 
s  ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči za-
šle. Ten s ním pak může volit 
v kterémkoli volebním okrsku 
na území České republiky. Na 
zastupitelských úřadech v za-
hraničí není možné ve volbách 
do EP na voličský průkaz volit.
Při ztrátě nebo odcizení vo-
ličského průkazu nelze vydat 
duplikát.
Volič může ze závažných zejmé-
na zdravotních důvodů požádat 
MěÚ a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o  to, aby 
mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební 
schránky.
Pokud budete mít k problemati-
ce voleb jakékoli dotazy, obrať-
te se na náš městský úřad, kde 
vám vše rádi vysvětlíme.

Domy zařazené  
do volebního okrsku č. 1
Dolní Benešov, Družina na 
zámku
Ulice Hlučínská - všechna  
čísla popisná
Ulice Rybářská - všechna  
čísla popisná
Ulice Kolovrat - všechna  
čísla popisná
Ulice 1. máje - všechna  
čísla popisná
Náměstí C. Lellka- všechna  
čísla popisná
Ulice Pivovarská - všechna  
čísla popisná
Ulice Poštovní - všechna  
čísla popisná
Náměstí Svobody  - všechna  
čísla popisná
Ulice Opavská - č. p. 482 - 499
Ulice Petra Bezruče - č. p. 492, 
494, 495
Ulice Nádražní - všechna  
čísla popisná
Ulice Hájecká - všechna  
čísla popisná

Ulice Konečná - všechna  
čísla popisná
Ulice Lesní - všechna  
čísla popisná
Ulice Podubí - všechna  
čísla popisná

Domy zařazené  
do volebního okrsku č. 2
Dolní Benešov, Červená škola
Ulice Opavská - č. p. 156 – 
438, 521, 522
Ulice Vývoz - všechna čísla 
popisná
Ulice U Požární zbrojnice - 
všechna čísla popisná
Ulice Na Mexiku - všechna 
čísla popisná
Ulice Pod Moravcem - všech-
na čísla popisná
Moravec - všechna čísla popis-
ná
Ulice Bolatická - všechna čísla 
popisná
Ulice Na Březích - č. p. 110, 
412, 515, 603 – 615, 670
Ulice Petra Bezruče 
- všechna čísla popisná kromě 
č. p. 492, 494, 495
Ulice Záhumenní - všechna 
čísla popisná
Ulice Stinná - všechna čísla 
popisná

Domy zařazené  
do volebního okrsku č. 3
Dolní Benešov, Mateřská škola 
na Osadě Míru
Ulice Na Březích - č. p. 331 – 
411, 523 – 583, 679
Ulice Přehradní - všechna 
čísla popisná
Ulice Zahradní - všechna čísla 
popisná
Ulice Sluneční - všechna čísla 
popisná
Osada Míru - všechna čísla 
popisná

Domy zařazené  
do volebního okrsku č. 4
Dolní Benešov – Zábřeh, Zá-
kladní škola v Zábřehu
Všechna čísla popisná 

Svoz velkoobjemových a nebezpečných složek - jaro 2019
Tak jako v letech předešlých, i letos v březnu proběhl jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. I tentokrát byla účast hojná.  
Je vidět, že s rostoucí ekonomikou naši spoluobčané neustále zvelebují své byty a obměňují vybavení svých domácností.

Akce proběhla v klidu a jako každoroč-
ně za asistence našich dobrovolných 
hasičů.
Těm bych chtěl touto cestou moc po-
děkovat.
Letos bylo odevzdáno 43 tun velko-
objemového odpadu a 5,02 tuny ne-
bezpečných odpadů, což je o třetinu 
více než loni.
Občany je třeba pochválit zejména 
za to, že u tohoto svozu zcela vymizel stavební odpad.
Ten můžou během celého roku na vlastní náklady likvidovat na řízené skládce 
společnosti Talpa s.r.o, v Dolním Benešově – Zábřehu.
Závěrem chci všem poděkovat za využívání této akce, za dodržení časového 
harmonogramu a ukázněnost. Úroveň odpadového hospodářství v našem městě 
neustále roste a černých skládek ubývá. Jen tak dále, protože toto je pro nás pří-
nosem do budoucna.

 Alfréd Lelek, Správa majetku města

Jak  budeme svážet  
odpady v období  
květnových svátků?
Směsný komunální odpad (popelnice) 
bude vyvážen jako obvykle každou stře-
du, tedy i 1. a 8. května, na které připad-
nou svátky.

Plasty – místo středy 8. května bude svoz 
až ve čtvrtek 9. května.

Zelený odpad /BIO/ bude přijímán 
ve středu 1. a 8. května jen dopoledne – 
v době od 8 do 12 hodin.

Správa majetku města

Průzkum zájmu  
o „kotlíkové půjčky“
Krajský úřad MSK rozšířil způsob poskyto-
vání kotlíkových dotací o bezúročné půjč-
ky, které poskytne obec před samotnou re-
alizací výměny kotle. Pokud zvažujete svůj 
zájem o  tuto formu dotace, napište nám 
na e-mail mesto@dolnibenesov.cz. 

Předmět: Kotlíkové půjčky
Text: Mám zájem + jméno a adresa 

Dne 9. března se uskutečnil  
3. ročník turnaje v mariáši

Tento turnaj se hrál na počest našeho ze-
snulého kamaráda Emila Bastla v hospodě 
v Zábřehu.
1. místo obsadil – Martínek Josef
2. místo obsadil – Grigarčik Karel
3. místo obsadil – Rošík Karel
Všem sponzorům a zúčastněným děkují po-
řadatelé.

14.30 hod. Hvězdicový pochod městem 

15.00 hod. zahájení XXIX. ročníku starostou města 

15.00-15.40 hod. Dechový orchestr mladých ZUŠ Vítkov + mažoretky Excelent (CZ)

16.00-16.40 hod. Orkiestra Dęta Kaniow  + mažoretky Nemezis (PL)

17.00-17.40 hod. Dychový orchester + mažoretky Nová Dubnica (SK)

18.00-18.40 hod. MěOM Dolní Benešov + mažoretky AMA (CZ)         

19.00  MONSTRKONCERT

XXIX. Hudební jaro 
na Hlučínsku 

mezinárodní přehlídka mládežnických 
dechových orchestrů a mažoretek

pořádá KD Dolní Benešov pod záštitou města v neděli 26. 5. 2019 
v zámeckém parku, v případě nepříznivého počasí ve velkém sále KD

PROGRAM:

Ing. Libuše Vichtorová,  
tajemnice MěÚ
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 Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
V měsících březnu a dubnu měli šachisté napilno – hrála se spousta soutěží mládeže, finišovaly soutěže družstev dospělých i juniorů, pokra-
čoval šachový kroužek. V následující prázdninové pauze nás čeká už jen několik akcí, ukončení sezony 2018/19 spojené s valnou hromadou 
ŠK, sportovní den, mezinárodní dětský šachový festival na Liptově a příležitostné rapid turnaje pro nadšence.

KP družstev starších žáků

V  sobotu 2.  března se šesti-
členné družstvo starších žáků, 
ve  složení Tomáš Kučera, La-
dislav Kopec (host z Ostravy), 
Kateřina Anna Janošová, Jakub 
Křefký, Ondřej Křefký a Julie 
Stříbná vydalo do Orlové, aby 
zde zabojovalo o 1. místo, a tedy 
i postup do 1. ligy mládeže do-
rostu pro následující sezonu. Při 
účasti čtyř družstev jsme patřili 
k velkým favoritům, nicméně 
prohra s Frýdkem -Místkem „D“ 
znamenala konečnou 2. pozici. 
Družstvo pod vedením trenéra 
Lubomíra Bělky tak domů do-
vezlo alespoň pohár a stříbrné 
medaile.

MČR mládeže pohledem 
trenéra

Letošní mistrovství České re-
publiky mládeže do 16 let v ša-
chu probíhalo v  tradiční des-
tinaci, tedy v  Hotelu Dlouhé 
Stráně v Koutech nad Desnou 
v  Jeseníkách. Turnaj začal 1. 
kolem v sobotu 9. března a bě-
hem následujícího týdne bylo 
odehráno celkem 9 kol (z toho 
1 dvoukolo), klasickým soutěž-
ním tempem, tedy 90  minut 
na 40 tahů + 30 minut do konce 
partie s bonusem 30 s za kaž-
dý provedený tah, u kategorií 
do 10 a 12 let však pouze 90 mi-
nut s bonusem bez následných 
30 minut na dohrání. Z Dolní-
ho Benešova se do Koutů vy-

pravili v mistrovských katego-
riích 2 hráči, další 3 hráči pak 
reprezentovali náš klub v do-
provodných otevřených turna-
jích (FIDE a národní OPEN). 
V kategorii chlapců do 16 let si 
postup z podzimního mistrov-
ství Moravy a Slezska vybojoval 
Tomáš Kučera, kategorii dívek 
do 12 let mohla díky otevřené-
mu systému hrát Julie Stříbná, 
do FIDE OPENu nastoupil Pa-
vel Gemsa a národní OPEN si 
zahráli jeho mladší sestra Te-
reza Gemsová a prezident ša-
chového klubu Tomáš Vavřínek. 
Výprava ubytovaná v chalupě 
Andy cca 300 m od hotelu číta-
la celkem 14 lidí z toho 10 dětí, 
kromě Dolního Benešova i 5 
hráčů z Čelákovic u Prahy, 3 
hráčky Brna, 2 vedoucí (DB/Če-
lákovice) a vedoucí pobytu paní 
Jitku Vavřínkovou, naopak sou-
rozenci Gemsovi bydleli na jiné 
chatě. Jednotliví hráči ŠK TJ 
Dolní Benešov dopadli takto: 
Tomáš Kučera – byl nasazený 
jako 15. hráč ze 24 s elem 1904. 
Povedlo se mu hned 1. kolo, 
kde porazil 3. nasazeného sou-
peře, v  dalším kole si zahrál 
na 1. stole, kde sice prohrál, ale 
v následujících kolech pak při-
dal výhru a dvě remízy s papí-
rově silnějšími soupeři. 3 body 
z 5 kol znamenaly velmi slušně 
rozehraný turnaj, bohužel v 6. 
kole přišla hodně nepříjemná 
prohra ve vyhrané partii a hned 
za ní další, tentokrát způsobená 
špatnou volbou zahájení a těž-
kou pozicí. Po další remíze se 
Tomáš dostal výhrou v posled-
ním kole alespoň na 50% bodo-
vý zisk. Jeho výkon odpovídal 
elu 2020, připsal 54 bodů do ra-
tingu, hrál až na pár horších 
momentů dobré šachy a mys-
lím, že s 13. místem se 4,5 body 
může být i on spokojen. Julie 
Stříbná  – Julinka měla horší 
vstup do turnaje, když úvodní 
2 kola prohrála, pak ale naopak 
2x vyhrála a usadila se na 50%. 
Další prohra se silnější sou-
peřkou z Frýdku -Místku byla 
opět kompenzována výhrou 

s  naopak slabší soupeřkou 
z Adamova a to znamenalo opět 
50%. V posledních 3 kolech se 
ale na Julii usmálo i štěstí – v 7. 
kole si její soupeřka nedokázala 
poradit s dámou proti několi-
ka pěšcům naší hráčky a par-
tie skončila remízou. V 8. kole 
pak soupeřka udělala nemožný 
tah králem, což znamenalo, že 
s ním musela táhnout a dostala 
jednotahový mat. V posledním 
kole pak čekala Julii nepříjem-
ná soupeřka z  Třince, která 
objektivně hraje o  něco lépe, 
ale partie skončila po velkém 
boji remízou, když na šachov-
nici zůstali pouze dva králové. 
Dohromady z toho tedy bylo 5 
bodů z 9 kol, 17. místo ze 38 hrá-
ček při 21. startovní pozici, vý-
kon 1249 a +33 bodů do ratingu. 
Také nadprůměrně odehraný 
turnaj. Tyto dva svěřence jsem 
měl na starost já, dle možností 
a psychického rozpoložení jsme 
dělali analýzy odehraných par-
tií, přípravy na soupeře, hráli 
tréninkové partie a samozřejmě 
se věnovali i jiným mimošacho-
vým aktivitám. Další výsledky 
našich hráčů – prezident klubu 
Tomáš Vavřínek hrál národní 
OPEN a jako 4. nasazený hráč 
z celkem 68 účastníků měl vel-
mi těžkou pozici. Po zaváhání 
s mladým hráčem ze Slovenska 
ve 2. kole se mu dařilo plnit roli 
jednoho z favoritů, když po 6. 
kole byl s 5 body na pěkném 3. 
místě a hrál o medaili. V ná-
sledujícím kole bohužel pro-
hrál s vítězkou turnaje Radkou 
Slepánkovou, v  dalším kole 
nevyšla předzápasová přípra-
va a možná se projevila i úna-
va, což znamenalo další nulu 
a v posledním kole nevyužitá 
šance a remíza znamenaly zisk 
5,5 bodu a 12. pozici v tabulce. 
Tomáš ztratil 24 bodů v ratin-
gu. Ještě hůře se vedlo Terce 
Gemsové ve  stejném turnaji. 
Po vynikajícím začátku 3/3 při-
šel 50% bodový zisk ve druhé 
třetině turnaje a špatný závěr, 
kdy 0/3 znamenalo ztrátu 71 
bodů ve  FIDE elo a  32. mís-

to. Ve  FIDE openu uhrál Pa-
vel Gemsa jako 17. nasazený 
konečnou 18. pozici taktéž se 
4,5 body a příliš ani neztratil. 
Kromě hráčů Dolního Benešo-
va se sluší zmínit i účast dvou 
hostujících hráček, Marušky 
a  Aničky Vavřínkových. Ma-
ruška v kategorii dívek do 12 let 
uhrála 5 bodů a to jí zajistilo 
12. místo v turnaji, Aničce se 
po výborném začátku, kdy do-
konce porazila o 600 bodů sil-
nější první nasazenou hráčku 
z Frýdku -Místku turnaj nevy-
dařil a po prohrách v 7. a 8. kole 
měla v  poslední partii volno, 
tudíž bod bez boje. Celkově to 
stačilo na 9. místo z 19 hráček. 
Kromě šachové hry toho letos 
příliš mnoho na programu ne-
bylo – Kouty jsou sice lyžařské 
středisko, nicméně počasí bylo 
nevlídné a většinu pobytu pro-
pršelo. I tak jsme ale podnikli 
jeden delší výšlap, návštěvu 
bazénu v hotelu a také bowling 
pro mladší děti. Tak snad příště 
bude v Koutech lépe a nezlobili 
bychom se, pokud by to platilo 
i o šachových výsledcích.

KP družstev mladších žáků
V sobotu 23. 3. se naši mládežní-
ci vypravili do Frýdku -Místku 
na  krajský přebor družstev 
mladších žáků (do  12  let). 
A  byl z  toho překvapivě dob-
rý výsledek. Proč překvapivě? 
V  posledních letech se nám 
na tomto turnaji příliš nedaři-
lo. Bojovali jsme spíše o to, aby 
nám v ruce nezůstal Černý Petr 
za některé z posledních míst. 
Letos byl tým poskládán tak 
trochu narychlo, proto nebylo 
vůbec jasné, co od něj očeká-
vat a kde se můžeme pohybovat. 

Konkurence ve Frýdku je vždy tvrdá. Le-
tos přibylo také mnoho družstev z Třince. 
Dvě družstva postavila i Ostrava a Krnov. 
Naše družstvo tvořili stabilní hráči, kteří 
se účastní všech rapid turnajů v kraji, tedy 
Julie Stříbná na 1. šachovnici, Ondřej Bitta 
na 3. šachovnici a Oliver Kusyn na 4. ša-
chovnici. Mohli jsme si vypůjčit jednoho 
hosta, volba tedy padla nakonec na Opavu, 
která svoje družstvo nepostavila, a jejího 
nejlepšího mladého hráče - Davida Sobka 
(2. deska). Na 5. šachovnici byl nominován 
Martin Melecký a 6. desku musel povinně 
obsadit hráč r. 2010 a mladší, tady se nám 
velice hodila nová posila z Píště, Matyáš 
Plaček. Turnaj se počítal zápasovým systé-
mem, tedy za výhru 3 body, remíza 1 bod 
a prohra 0. V 1. kole nás čekal nejsilnější 
tým turnaje, MŠA Interchess. Tady nebyla 
moc šance a prohráli jsme 1-5. Ve 2. kole 
začala naše šachová pohádka proti Třinci. 
Ten své družstva označil docela zajímavě 
- Mazáci, Koumáci, Draci a Rakeťáci. Kou-
máky jsme porazili celkem hladce 4-2. Ve 3. 
kole jsme tedy dostali další celek z Třinecké 
šachové školy, tentokrát Rakeťáky. Ti od nás 
vyfasovali náklep 5-1. Ve 4. kole pak přišel 
na řadu Český Těšín. Ten jsme nedokázali 
porazit, zápas skončil remízou 3-3. V 5. kole 
už se začínal lámat chleba. Čekal nás dal-
ší Třinec. Tenkrát ten nejsilnější - Mazáci. 
Poměrně rychle jsme se dostali do vedení 
3-1, pak ale Julinka na 1. šachovnici pro-
hrála na čas a David na 2. desce neuměl 
využít lepší pozici. Po infarktovém závěru, 
nevhodném pro slabší povahy, nakonec 
ale zvítězil v těžké věžové koncovce s pár 
sekundami na hodinách. Tato nečekaná 
výhra 4-2 nás posunula dokonce na průběž-
né medailové 3. místo! V 6. kole nás ovšem 
čekal jeden z nejsilnějších týmů, BŠŠ „2“ - 
tedy nejlepší družstvo Frýdku („1“ nehrála 
díky přímému postupu na MČR). V zápase 
jsme bojovali statečně, ale kousíček chyběl. 
Prohráli jsme těsně 2,5 ku 3,5. Do poslední-
ho kola jsme vstupovali s nadějí na slabšího 
soupeře, nicméně jsme dostali Ostravu „A“, 
kde přední šachovnice hájili zkušení hráči. 
Když prohrál i do té doby výborně hrající 
Oliver, už jsem s body nepočítal. Za stavu 
2-3 se dohrávala poslední partie, kdy Mar-
tin s 0 body hrál proti soupeři z Ostravy s 0 
body. A to bylo teprve drama. Martin 2x 
potáhl s 1 sekundou na hodinách, soupeř 
mu nakonec nastavil věž a s ní jednotahový 
mat, který Martin viděl a vyhrál. Remíza 
3-3. 11 bodů za 3 výhry a 2 remízy nakonec 
stačilo na krásné 6. místo při 10. startovní 
pozici v konkurenci 17 družstev. Výborně 
zahráli Ondra Bitta (6/7), Oliver Kusyn 
(5/7) a Matyáš Plaček (5/7). Matyáš byl pro 
mě velkým překvapením, byl to jeho asi 3. 
turnaj, a až na menší škobrtnutí ve 2. kole, 

kdy si nechal dát rychlý mat, hrál velmi 
dobře. Statečně se soupeřům postavili Da-
vid Sobek (3,5/7) a Julie Stříbná (2/7), kteří 
zápasili také hodně s časem. To bohužel 
stálo tým několik cenných bodíků. No 
a absence tréninku se projevila na výko-
nu Martina Meleckého (1/7), který svým 
jediným čestným bodem alespoň zajistil 
remízu v posledním kole. Doufám, že tento 
solidní výsledek bude děti motivovat k další 
práci, aby nám trenérům mohli opět někdy 
udělat radost.

Finále GP KP mládeže do 18 let
V sobotu 6. 4. uspořádal šachový klub TJ 
Dolní Benešov ve spolupráci s kulturním 
domem Dolní Benešov závěrečný 5. turnaj 
Grand Prix krajského přeboru mládeže 
v kategoriích do 10, 12, 14 a 18 let. Turnaj, 
jehož se zúčastnilo 128 mladých šachistek 
a šachistů, z toho 12 z domácího šachového 
klubu, se hrál na 7 kol, tempem 15 minut 
+ 5 s za tah pro každého hráče. Plánova-
ný start byl v 9:00, nicméně neomluvený 
pozdní příchod 4 hráčů z Mořkova, který 
jsme v rámci naší dobré vůle řešili přeloso-
váním, byl hned vzápětí umocněn přihlá-
šením těchto hráčů do špatných kategorií, 
což způsobilo nové losování a další zdržení. 
Dále již turnaj probíhal beze sporů a v po-
hodové atmosféře. Původně nevlídné počasí 
se během dopoledne umoudřilo, což nám 
dovolilo postavit zahradní šachy, aby se 
nakonec opět zatáhlo a začalo pršet, takže 
ideální sobota na šachy. V těch se dařilo tra-
dičně zástupcům klubů z Frýdku -Místku, 
ale neztratily se ani jiné šachové školy kraje. 
V kategorii chlapů do 8 let zvítězil Adam 
Bulawa ze SK Slavia Orlová, celkově 6., se 
ziskem 5 bodů, ve stejné kategorii dívek pak 
Veronika Vančáková z BŠŠ se 4 body. Tato 
kategorie byla vyhlášena v rámci turnaje 
do 10 let, který mezi chlapci ovládl Antonín 
Zemek z Intechessu s 6,5 body, mezi dívka-
mi zvítězila celkově druhá Barbora Mičová 
z BŠŠ se 6 body. Z domácích mladých nadějí 
se nejvíce prosadil Oliver Kusyn, jemuž 4 
body stačily na 17. místo. Ostatní hráči se 
šachy tento rok teprve začínají, takže Ma-
tyáš Plaček hrál 2,5 bodu, Matěj Ondera 2 
body a Antonín Bůžek taktéž 2 body. Určitě 
to ale byla dobrá zkušenost s takto velkým 

turnajem. Kategorie do 10 let byla nejpočet-
nější, hrálo zde 46 dětí. Kategorii do 12 let, 
v níž startovalo 43 šachistů, dokonce ovlád-
la dívka - Denisa Bartečková (BŠŠ) se 6,5 
body za sebou nechala i vítěze mezi chlapci 
a prvního nasazeného Matěje Jašša z Loko-
motivy Krnov, který uhrál o půl bodu méně. 
Z našeho klubu se 4 body podařilo uhrát 
15. Julii Stříbné a 17. Ondřeji Bittovi, kteří 
již zkušenosti s KP mají. Nováčci z krouž-
ků v DB a Hlučíně Adam Zicháček, Filip 
Osmančík a Václav Lankočí, uhráli 3, resp. 
2,5 a 2 body. V kategorii do 14 let stačilo 
mezi hochy na vítězství 6 bodů, které mezi 
22 hráčkami a hráči jako jediný uhrál Vla-
dislav Blahut z BŠŠ, nejlepší dívkou se stala 
celkově čtvrtá Kateřina Fárková ze stejného 
klubu se 4,5 body po 7 kolech. V nejstar-
ší skupině do 18 let zvítězil mezi chlapci 
na pomocné hodnocení velký favorit a prv-
ní nasazený Marek Miča (BŠŠ) se 6,5 body, 
druhý skončil domácí Tomáš Kučera. Mezi 
dívkami se pak radovala domácí Kateřina 
Anna Janošová, celkově 6. při zisku 4 bodů, 
na druhém místě skončila také naše hráčka, 
Tereza Gemsová. Startovalo dohromady 17 
mládežníků. Po skončení turnaje následo-
valo vyhodnocení jednotlivých kategorií 
za tento 5. turnaj a také vyhodnocení a pře-
dání pohárů a medailí těm nejlepším za cel-
kové umístění v seriálu Grand Prix. Kromě 
ředitele turnaje Mgr. Radima Krupy předá-
val ceny zástupce MKŠS Ing. Karel Záleský 
a  také pozvaný host, akademický mistr 
světa v šachu, IM Tadeáš Kriebel. Mimo 
prostorného sálu bylo hráčům (a především 
doprovodu) k dispozici také přísálí s barem, 
kde bylo možno se po celou dobu turnaje 
občerstvovat. Jako bonus byli nakonec ze 
sjednocené seřazené startovní listiny vylo-
sování tři šťastlivci, kteří si domů odnesli 
krásné šachové dorty z produkce jednoho 
ze sponzorů turnaje, Cukrářství Pudová.

Finále GP OP mládeže do 18 let
Náš klub uspořádal stejně jako vloni také 
závěrečný turnaj Grand Prix okresního 
přeboru mládeže v kategoriích do 10, 13 
a 18 let. V průběžném pořadí po 3 turnajích 
byli v čele svých kategorií Oliver Kusyn 
(do 10 let) a Tomáš Kučera (do 18 let). Do-
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mácí turnaj hráčům ŠK TJ Dolní Benešov 
bohužel příliš nevyšel. Kvůli koliznímu ter-
mínu se nezúčastnil vedoucí Tomáš Kučera, 
a dal tak šanci ostatním, aby ho v konečném 
pořadí předběhli. Ani v kategoriích do 10 
a 13 let se tentokrát pohár za celkové vítěz-
ství neurodil. 4. turnaj v Dolním Benešově 
v sobotu 13. 4. vyhrál opavský Lukáš Fryč, 
který zároveň ovládl i kategorii do 18 let. 
Nejlepší z  našich hráčů, Jakub Křefký, 
skončil na 5. místě. V kategorii do 10 let 
si vítězstvím v DB zajistil celkové 1. místo 
David Sobek ze Slezanu Opava, Oliver Ku-
syn skončil na stříbrné pozici. V kategorii 
do 13 let zvítězil Antonín Kozelský, jemuž 
tato výhra pomohla i k celkovému triumfu 
v soutěži, na 2. a 3. místě se umístili hráči 
domácího klubu, jmenovitě Julie Stříbná 
a Ondřej Bitta. V kategorii do 18 let při 
neúčasti našich dvou opor vyhrál seriál GP 
Hynek Moravec z Hradce nad Moravicí, Ja-
kub Křefký skončil na 3. místě. Celkem se 
turnaje v klubovně u kostela zúčastnilo 37 
dětí a mládežníků do 18 let, z toho plných 
15 reprezentujících ŠK TJ Dolní Benešov! 
Výsledky byly velmi těsné, v celkovém po-
řadí rozhodovaly detaily, a bohužel naše 
dominance v rámci okresních soutěží mlá-
deže se tentokrát nepotvrdila.

Soutěže družstev
V neděli 7. dubna bylo odehráno poslední 
kolo dlouhodobých soutěží družstev do-
spělých. V sezoně 2018/19 obsadil ŠK TJ 
Dolní Benešov čtyři družstva do čtyř sou-
těží – hrála krajský přebor MKŠS, krajskou 
soutěž „C“, okresní přebor okresu Opava 
a okresní soutěž okresu Opava. Cíle byly 
stanoveny před sezonou a v podstatě se je 
podařilo naplnit. Mrzí pouze těsné 2. místo 

„B“ v krajské soutěži, kde v rozhodujícím 
zápase v  Hrabyni štěstí přálo domácím 
a  ti nakonec duel i  celou soutěž vyhrá-
li. „A“ vedl celou dobu kapitán Lubomír 
Bělka a jeho úkolem bylo udržet družstvo 
v soutěži, případně zabojovat o návrat do 2. 
ligy „F“. Po úvodní prohře v 1. kole násle-
dovaly 3 výhry, které družstvo vynesly až 
na průběžné 3. místo, pak ovšem přišly 2 
velmi těsné a bolestivé prohry s Orlovou 
a Ostravou a bylo po nadějích. Družstvo 
se v posledních 3 kolech vytáhlo, vyhrálo 

postupně Frýdkem -Místkem „D“, Baníkem 
Havířov a Bruntálem a obsadilo 4. pozi-
ci s bilancí 7 výher a 4 prohry. K oporám 
družstva patřili hostující Zdeněk Šnyta, 
který odehrál všech 11 zápasů s úspěšností 
55%, další hostující hráč Pavel Byma, kte-
rého od dobře rozehrané sezony zastavilo 
až zranění při autonehodě – ten odehrál 7 
zápasů s úspěšností 64% a dále tým pod-
pořili dobrými výkony i současný kapitán 
Lubomír Bělka (4/4) a bývalý kapitán Jaro-
slav Melecký (4/5). Dalšími aktivními hráči 
během sezony byli opět hostující Vít Pavera 
(8 zápasů), mládežník Tomáš Kučera (8), 
Valter Kocur (8), Pavel Rakús (7) a Radim 
Krupa (6).

P Družstvo HS Z + = - B Sk V
1 TJ Ostrava B 11 9 1 1 28 54.5 40
2 ŠK Slavoj Poruba D 11 9 0 2 27 58.0 42
3 SK Slavia Orlová C 11 7 1 3 22 45.5 29
4 ŠK TJ D. Benešov A 11 7 0 4 21 48.0 34
5 Slezan Opava B 11 6 1 4 19 45.5 32
6 ŠK Šenov A 11 6 0 5 18 51.0 37
7 BSŠ F. Místek D 11 3 3 5 12 39.5 27
8 Tatra Kopřivnice A 11 2 4 5 10 41.5 24
9 Baník Havířov B 11 3 1 7 10 38.5 20
10 ŠK Bruntál 11 3 1 7 10 37.0 25
11 SK Stonava 11 2 2 7 8 35.0 23
12 TJ Ostrava C 11 2 0 9 6 34.0 15

„B“ družstvo měl na starost Radomír Vav-
řínek. Jeho úkolem bylo vyhrát soutěž. To 
se bohužel kvůli zmiňované prohře ve vzá-
jemném souboji s Hrabyní nepodařilo. Ji-
nak družstvo během sezony nemělo příliš 
konkurentů, krajská soutěž „C“ se postupně 
vyprofilovala do souboje mezi těmito dvě-
ma celky. Kromě zmiňované prohry ještě 
družstvo ztratilo body za 2 remízy, kdy 
proti Krnovu bylo velmi oslabeno a proti 
Budišovu nad Budišovkou se vyhraný zápas 
vymkl kontrole po individuálních zaváhá-
ních některých hráčů. Družstvu výrazně 
pomohly některé výkony jednotlivých hrá-
čů – všechny zápasy odehrál Tomáš Kučera, 
který v nich získal 8 bodů (80%). Stejný po-
čet zápasů a o půl bodu méně uhrál Lubo-
mír Bělka (75%), dalšími aktivními členy 
týmu byli Michal Bartoš (8 zápasů), Rudolf 
Kriebel (7) a kapitán Radomír Vavřínek (7).

P Družstvo HS Z + = - B Sk V
1 ŠKTP Hrabyně 10 9 0 1 27 51.5 36
2 ŠK TJ D. Benešov B 10 7 2 1 23 47.5 30
3 ŠO Jiskra Rýmařov 10 6 0 4 18 44.5 33
4 ŠK Orel Opava A 10 4 3 3 15 42.5 27
5 TJ Lokom. Krnov 10 3 4 3 13 41.0 27
6 ŠK Orel Opava B 10 4 1 5 13 40.0 25
7 TJ Ludgeřovice 10 4 1 5 13 36.0 24
8 Slezan Opava C 10 3 2 5 11 39.0 22
9 SK Kravaře 10 3 1 6 10 36.0 19
10 ŠK Pogo B. nad Bud. 10 3 1 6 10 34.5 21
11 TJ Velká Polom 10 1 1 8 4 27.5 10

Naopak okresní přebor našeho okresu se 
podařilo vyhrát našemu céčku pod dozo-
rem kapitána Lumíra Kramáře. I zde se 
družstvo opíralo o několik stabilních hrá-
čů, na které byl vždy spoleh. Opět k nim 
patřil Lubomír Bělka (6/7), dále pak David 
Kampík (5,5 z 8 zápasů), prezident klubu 
Tomáš Vavřínek (4,5 ze 6), hostující Pavel 
Pavera z Bolatic (3,5 ze 6), Jitka Vavřínková 
(3,5/5) atd. Do soutěže se zapojila celá rodi-
na Vavřínků, včetně Elišky, Aničky a Ma-
rušky, které odehrály 4, resp. 3 a 3 zápasy.

P Družstvo HS Z + = - B Sk V
1 ŠK TJ Dolní Benešov „C“ 9 7 1 1 22 47.5 36
2 ŠK U Freda Darkovičky 9 7 0 2 21 44.0 33
3 ŠO TJ Velká Polom „B“ 9 6 1 2 19 38.0 26
4 Sokol Štěpánkovice 9 5 2 2 17 43.5 28
5 ŠK POGO B. nad B. „B“ 9 4 1 4 13 34.0 18
6 Orel Opava „C“ 9 2 4 3 10 37.5 21
7 ŠK U Lípy M. Hoštice 9 2 3 4 9 32.0 18
8 SK Kravaře „B“ 9 2 2 5 8 28.0 17
9 ŠK Píšť 9 1 1 7 4 30.0 20

10 ŠO TJ Vítkov „A“ 9 1 1 7 4 25.5 13

Okresní soutěž byla určena především pro 
začátečníky, jejichž jména si můžeme pře-
číst v kapitolách o okresním a krajském 
přeboru mládeže v šachu. Družstvo vedl 
Miroslav Suchánek, který si v 5 zápasech 
také zahrál a uhrál 100% bodů. Velmi ak-
tivními byli také otec a syn Bittovi (Honza 
a Ondra), nadpoloviční počet utkání ode-
hrála i Tereza Gemsová a také Oliver Ku-
syn. Soutěž se vzhledem k nízkému počtu 
družstev hrála dvoukolově. Kromě prvního 
a posledního místa si naše „D“ vyzkoušelo 
v tabulce všechny příčky a prohry v posled-
ních 3 kolech mu nakonec přiřkly předpo-
slední místo.

P Družstvo HS Z + = - B Sk V
1 ŠO TJ H. n. Moravicí 10 8 1 1 25 34.0 25
2 TJ Sokol Kobeřice 10 7 2 1 23 30.5 22
3 ŠK 1935 Bolatice 10 4 0 6 12 21.5 14
4 ŠO TJ Velká Polom „C“ 10 3 1 6 10 22.5 14
5 ŠK TJ D. Benešov „D“ 10 3 1 6 10 20.5 14
6 ŠO TJ Vítkov „B“ 10 2 1 7 7 21.0 15

S průběhem soutěží družstev musíme být 
ale reálně spokojení, protože síla 2. ligy 
a krajského přeboru je v MS kraji opravdu 
velká, okresnímu přeboru již delší dobu 
vévodíme a v okresní soutěži se nám daří, 
na rozdíl od ostatních družstev, zapojovat 
také nemalý počet mládežníků, včetně těch 
do 12 let.

Šachový kroužek
Ke svému konci spěje s blížícím se koncem 
školního roku také šachový kroužek. Pod 
dohledem trenérů Dolního Benešova se le-

tos podařilo zaregistrovat téměř 30 
nových dětí, kromě DB také v Bo-
huslavicích a Hlučíně. A dělá mi vel-
kou radost, že se postupně tyto děti 
daří zapojovat i do soutěží okresní-
ho a krajského formátu. V měsíci 
květnu proběhne další turnaj šacho-
vých kroužků, kde tyto děti změří 
své síly proti ostatním začínajícím 
kolegům. Na začátku školního roku 
2019/2020 bychom pak rádi zorga-
nizovali další nábor do řad mladých 
šachistů ŠK TJ Dolní Benešov.

Následující šachové akce
Aktuálně je v běhu významná ša-
chová akce v našem regionu – Mis-
trovství České republiky můžu 
a žen v šachu pro rok 2019. Hraje 
se v rámci festivalu Ostravský koník, 
který probíhá 27. dubna do 5. květ-
na v  ostravském Domě kultury. 
Festivalu se účastní i 6 hráčů z na-
šeho šachového klubu. Na  valné 
hromadě v  sobotu 18.  května si 
šachisté zvolí prezidenta a  nové 
složení výboru pro následují-
cí tři roky. V neděli 26. května je 
na programu rapid turnaj pro do-
spělé i mládež v partnerském pol-
ském městě Ratiboř. V červnu pak 
na Slovensku proběhne ME mláde-
že v rapid šachu do 16 let a šacho-
vý festival V4 Liptov, obojí (snad) 
i  s  naší účastí. Aktuality z  dění 
v šachovém klubu pravidelně zve-
řejňujeme také na webu, adresa je: 
http://sachy ‑msa ‑dolnibenesov.net

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús

Volejbal
Naši žáci se opět zúčastnili opavského turnaje v oranžovém minivolejbale. V této barvě mohou 
hrát vždy dva hráči v týmu. Hra začíná podáním – hod jednoruč. Míč se smí chytit a nahrát spo-
luhráči prsty po vlastním nadhozu. Spoluhráč smí opět míč chytit a prsty přehrát přes síť. Utkání 
probíhá na jeden nebo dva hrané sety 5 - 10 minut.

V únoru bojovaly o umístění 3 týmy  
a celkem bylo v této skupině 16 týmů.
3. místo – Adéla Jakubčíková a Natálie Ha-
rasimová
5. místo – Adéla Albrechtová a Jakub Maršálek
7. místo – Veronika Albrechtová a Kristýna 
Maršálková
V březnu se opět zúčastnily 3 týmy.  
Ve skupině bylo 14 týmů. 
11. místo – Jakub Maršálek a Adéla Sobková 
13. místo – Adéla a Veronika Albrechtovy
14. místo – Kristýna Maršálková a Sofie Sob-
ková

V dubnu zabojovaly o umístění 3 týmy.  
Celkem v této skupině bylo 13 týmů.
1. místo – Natálie Harasimová a Marie Bam-
bušková
2. místo – Vojtěch Harasim a Oliver Bohdal
12. místo – Veronika a Adéla Albrechtovy
Gratuluji všem hráčům. I když se některé zápa-
sy úplně nevyvedly, žáci získali nové zkušenos-
ti a na další sezónu natrénujeme pod vedením 
pana Moslera a pana Balarina.

Mgr. Martina Jakubčíková

Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského informuje
Na pobočce v Dolním Benešově se vyučují obory akordeon, housle, klavír, kytara a dechové nástroje – flétna, klarinet, saxofon, 
fagot. Dále je možno děti přihlásit do výtvarného oboru.

Přijímací zkoušky do ZUŠ se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2019 
od 16:00–18.00 v přízemí KD Dolní Benešov. Zkouška zahr-
nuje zpěv písničky dle vlastního výběru a zopakování vytles-
kaného rytmu. Přihlášky jsou dostupné na webových strán-
kách: www.zus ‑hlucin.cz v sekci pro rodiče, doporučujeme 
je vyplnit předem, pro rychlejší průběh přijímacího řízení.

Připravujeme:
26. 4. 2019 v 16.30 Třídní předehrávka žáků Andrey Poštul-
kové – housle

10. 5. 2019 v 16.30 Třídní předehrávka žáků Heleny Mižičo-
vé – klavír

12. 5. 2019 v 16.00 Absolventský koncert žáků Ilony Kučero-
vé – violoncello
14. 5. 2019 v 17.00 Třídní předehrávka žáků Davida Papaly – 
kytara (sál ZUŠ v Hlučíně)
17. 5. 2019 v 16.30 Třídní předehrávka žáků Marie Osmančí-
kové – akordeon, flétna, klavír
9. 6. 2019 v 16.00 Absolventský koncert žáků pobočky ZUŠ 
v Dolním Benešově
Všechny tyto koncerty kromě kytarové předehrávky se sku-
teční v obřadní síni MěÚ na zámku v Dolním Benešově. Sou-
částí koncertů bude výstava prací žáků výtvarného oboru.

Vstup volný, těšíme se na Vaši návštěvu!
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Městská knihovna
Kolik přečtete za rok knih? Podle odborníků čtou Češky dvakrát víc 
než čeští muži. Je to opravdu české specifikum, že česká žena přečte 
průměrně ročně asi 16 knih a český muž pouze 8.

I v naší knihovně je zapsáno 
více čtenářek než čtenářů-mu-
žů. 66,6 % žen a  dívek a  jen 
33,3 % chlapců a  mužů a  to 
chlapců je v této kategorii vět-
šina.
Zájem o tištěné knihy ale neu-
padá. Jen loni vydala česká na-
kladatelství přes 15 tisíc titulů.
Naše knihovna v  minulých 
dvou měsících pro své čtenáře 
zakoupila např. tyto:

Knihy pro dospělé:
Palahniuk: Klub rváčů, Abbot, 
R.: Spi sladce, Fielding, J.: Špat-
ná dcera, Chalupová, L.: Ptačí 
žena, Urban, M.: Závěrka, Pech, 
M.: Cobainovi žáci, Tvrdá, E.: 
Dlaužná částka, Skalička, v.: 

Opavština pro samouky, Slov-
ník nářečí opavského Slezska, 
Lilley, R. K.: Vysoko (v oblacích), 
Aichner: Dům smrti, Quick, M.: 
Terapie láskou, Stěpmova: La-
zarova ženy, Meridalle: Lenin 
ve vlaku, Marsons: Němý křik, 
Lutz, J.: Skládačka, Doerr, A.: 
Čtvero ročních období, Machia-
velli: Vladař , McCauley: Stalin 
a období stalinismu a jiné.

Knihy pro děti a mládež:
Arredondo: Dinosauři, Arre-
dondo: Velké stroje, Walliams, 
D.: Krysburger, Glaserová: Tro-
sečník sibiřský, Tichý, F.: Trans-
port za  věčnost, Peyo: Šmou-
lové, Thorpe, K.: Víly Nevíly, 
Wolverine, Bunghall, S.: Hod-

ný dinosaurus, Provazníková: 
Pidihrátky, Krolupperová, V.: 
Vědí draci o legraci?, Šrámko-

vá, J.: Bratři v poli, Míková, M.: 
Pán a vrabec, Jeremies: Poldík 
a Pavlík a jiné.

Již několikrát jsem na  tomto 
místě napsala, že čtení je do-
vednost jako každá jiná a musí 
se pěstovat. V dětském věku je 
třeba četbu a vědomosti, které 
z ní plynou, neustále připomí-
nat a  procvičovat. V  knihov-
ně k tomuto používáme i tzv. 
knihovnické lekce, kdy děti 
přicházejí se svými učitelkami 
do knihovny a společně si poví-
dáme, čteme, soutěžíme a děti 
si i takto zvyšují svou knižn - 
čtenářskou gramotnost. 

V březnu a dubnu knihovnu na-
vštívily poprvé děti z MŠ Zá-
břeh, dvě třídy školní družiny 
ZŠ a také dvě páté třídy. Myslím, 
že všechny akce se povedly a že 
nám spolu bylo dobře.

Jana Petrásková, knihovnice Městské 
knihovny Dolní Benešov

„Co jste HASIČI…“
Uplynulé dva měsíce letošního roku (březen a duben) byl pro náš sbor a jednotku poměrně náročný. Kromě zásahů u mimořádných událostí, 
jejíž většina byla způsobena vichřicí, která se ČR prohnala, členové jednotky se účastnili několika školení, výcviku na vodě a požárních 
asistencí při společenských a kulturních akcí v našem městě. Dále pak členové sboru vynaložili nemalé úsilí při přípravě a pořádání tra-
dičního hasičského plesu v KD Dolním Benešově.

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů
Jednotka během uplynulých dvou měsíců 
zasahovala celkem u sedmi mimořádných 
událostí:

2 × požár
- požár kotelny rodinného domu v obci 
Bolatice

- požár suché trávy okolo štěrkovny v Zá-
břehu

1 × spolupráce se složkami IZS
- jednotka byla nápomocna zdravotnické 
záchranné službě při transportu pacienta 
z 3. NP do sanity

4 × techniká pomoc - odstranění nebez-
pečných stavů
z 10. 3. na 11. 3. 2019 naše jednotka téměř 
celou noc zasahovala celkem u 4 mimořád-
ných události vzniklých důsledkem „řádění“ 
vichřice. Jednalo se o odstranění několika 
stromů z hlavní silnice na Bolatice a roze-
brání dřevěného přístřešku, který se vlivem 
poryvu větru doslat na drát elektrického 
vedení
Členové jednotky také asistovali (preven-
tivními požárními hlídkami) u 11spole-
čenských akcí v kulturním domě Dolním 
Benešově, kromě toho také pomáhali při 
svozu velkoobjemového odpadu.
Poslední březnový týden, jak jistě víte, pro-
bíhaly v naší farnosti lidové misie. Naši 
členové zajišťovali bezpečnost silničního 
provozu a zúčastněných farníku při proce-
sích městem. Na závěr pomohli s nesením 
nového misijního kříže na ul. Bolatickou.

Ve dnech 26. 4 – 28. 4. 2019 se 6 našich 
členů jednotky zúčastnilo mezinárodní-
ho výcviku na vodě - „POVODŇOVÝ VÝCVIK“ 
v Martine (Slovensko)
cílem výcviku byla příprava členů jednotky 
pro záchranné práce na vodní hladině, a to 
nejen při povodních. Toto cvičení proběhlo 
po uzávěrce zpravodaje, proto více informa-
ci bude uvedeno, až v následujícím vydání.

Sbor dobrovolných hasičů  
Dolní Benešov
Hasičský ples 1. 3. 2019
První pátek v měsíci březnu jsme pořádali 
hasičský ples. Tohoto plesu jak bývá zvy-

kem, se účastní velké množství návštěvníku, 
ani letos tomu nebylo jinak! Ples byl zahájen 
vtipnou scénkou v podání členu hasičského 
sboru na téma „záchrany“ přimrzlé labutě 
z rybníka Nezmar. K poslechu a především 
k tanci hrála čtyřčlenná hudební skupina 
Impuls z Ostravy.
Hasičský ples, plesovou sezónu v Dolním 
Benešov zakončil, a proto jsme se uplynulou 
sezónou rozloučili tzv. pochováním basy.
Velký díky patří všem sponzorům, kteří 
věnovali finanční či věcný dar. Díky nímž 
byla pro návštěvníky plesu připravená bo-
hatá tobola čítající okolo 150hodnotných 
cen.
Již dnes se těšíme, že se opět za rok s Vámi 
v hojném počtu na hasičském plese setkáme. 
Termín příštího plesu je stanoven na pátek 
21. 2. 2020.

Připravované akce
Slavnostní mše svatá k svátku sv. Floriána 

– neděle 5. 5. 2019
- v kostele sv. Martina v Dolním Benešo-
vě bude sloužena mše sv. za živé a zemřelé 
hasiče (členy SDH) z Dolního Benešova 
a Zábřehu, a následně půjde průvod k soše 
sv. Floriána na náměstí Svobody.

Hasičský den – sobota 15. 6. 2019
(Den otevřených dveří na hasičské zbrojni-
ci) pořádáme pravidelně od roku 2001. Pro 
velké i malé návštěvníky budou připraveny 
ukázky moderní i historické hasičské tech-
niky, technika PČR a ZZS MSK, dále pak 

ukázka práce hasičů. Pro děti pak budou 
připraveny hry a skákací hrad. Samozřej-
mostí je bohaté občerstvení.

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Facebook SDH Dolní Benešov

Foto 1.: Hašení suché trávy u štěrkovny 
v Zábřehu
Foto 2.: Neseni misijního kříže
Foto 3.: Hasičský ples

1

2

3

Týden před Velikonocemi 
se v podvečer přeměnila místní knihovna na dílnu, kde 
jsme společně s účastnicemi kreativního jarního tvoření 
vyráběly jarní věnce.

Pod dohledem našich milých lektorek Gity a Jany se dílo 
podařilo. 

Výsledky našeho snažení jsou vždycky dobré, ale tento-
krát předčily všechna očekávání.  

To ostatně můžete posoudit  
na přiložených fotografiích ☺.

komerční reklama
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Měsíc a planety na únorové obloze připravili nádhernou podívanou.

V prosinci i v lednu byla obloha zatažená z části inverzní a z části frontální oblačností a jen výjimečně se ukázalo i čisté nebe. S napětím 
jsme očekávali jasnou kometu Wirtanen, která měla zdobit vánoční a novoroční oblohu, bohužel se ukázala v plné kráse jen na horách, 
kde inverze padá do údolí. Ti co se vydali do hor mohli i bez dalekohledu obdivovat její krásu, my ostatní se můžeme jen podívat na jejich 
zdařilé fotografie. S druhou polovino února se již nebe častěji vyčistilo, inverzní oblačnost postupně ustupovala a tak bylo i u nás v nížinách 
možno pozorovat hvězdnou oblohu s planetami a Měsícem.

V letošním lednu a v únoru byl Měsíční 
úplněk v periheliu, tj. poblíž bodu své dráhy 
nejblíže Země. Takový úplněk se nazývá 
superúplněk nebo také megaúplněk. Ten 
lednový při jeho západu byl zaznamenám 
našim kolegou Janem Vrchoveckým v mi-
nulém čísle zpravodaje, ten únorový vy-
cházející nad věž kostela sv. Martina nyní 
bublikujeme za  astronomický kroužek. 
Měsíc je v takovémto bodu své dráhy ko-
lem Země blíže o více jak 50 tis. km a tím 
se na obloze jeví větší a jasnější. Při jeho 
východu nebo západu se ještě jeho velikost 
zdánlivě umocňuje.

Také planety připravily z pohledu ze Země 
docela zajímavé představení. Planeta Mer-
kur je nejbližší planetou obíhající okolo 
Slunce a její pozorování je tudíž omezeno 
krátkým obdobím, kdy je planeta v nej-
vzdálenější odchylce od Slunce. To právě 
nastalo od poloviny února do jeho konce. 
Merkur tak byl večernicí při večerním sou-

mraku a Venuše jako jitřenka vycházela 
před svítáním na ranní obloze. Na letošní 
ranní obloze jsou také další planety a to Ju-
piter a Saturn. Ty se později v létě a na pod-
zim dostanou na večerní oblohu. K zajíma-
vému přiblížení planet Venuše a Saturnu 
došlo v pondělí 18 února před východem 
Slunce, obě planety byly těsně pod sebou.

Při pozorování oblohy ať už večer, nebo 
ráno občas můžeme spatřit přelet družice. 
Nejvýrazněji je pozorovatelná mezinárodní 
stanice ISS, vždy po západu Slunce, nebo 
ráno před jeho východem je to nádherná 
podívaná. Přelet je velmi jasný, jasnější než 
okolní hvězdy a od letadla jej rozeznáte po-
dle toho, že je zcela tichý. Při takovémto 
pohledu si můžeme připomenout i naše-
ho prvního a zatím jediného kosmonauta 
Vladimíra Remka. Právě jeho jsme mohli 
přivítat na besedě o kosmonautice v kultur-
ním domě v Bolaticích. Přijel na pozvání 
slezského aeroklubu Zábřeh a spolu s prv-

ním polským kosmonautem Miroslavem 
Hermaszewskim poutavě vyprávěli nejen 
o zážitcích na oběžné dráze, ale také o ná-
ročné přípravě a výcviku, kterým prošli.

za astronomický kroužek F. Gaidečka a K. Proksch

Veřejná pozorování na hvězdárně astrono-
mického kroužku každý pátek po setmění.

Květen od 19 - 21 hod.

Červen od 20 - 22 hod.
kontakt : hvezdarna.dbenesov@seznam.cz
tel.: 732  845 328

EXCELENT CUP 2019
V sobotu 2. 3. 2019 se konal v Dolním Benešově již 8. ročník mezinárodní nepostupové soutěže mažoretek. Dolnobenešovské soutěže EX-
CELENT CUP se jako každý rok kapacitně zcela naplnila. Letos se zúčastnila velká spousta špičkových skupin. Soutěžící děvčata byla 
rozdělena do skupin podle soutěžního náčiní a věku. Spousta děvčat právě v Dolním Benešově soutěžila premiérově v jejich nových cho-
reografiích, připravených pro nadcházející Mistrovství České republiky 2019.

Naše děvčata získala tato krásná umístění:
1. místo - Anna Zlamšidlová
1. místo - Sofie Holušová
1. místo – Melanie Kalinová
1. místo - Tereza Lechnerová
1. místo - Miniformace junior
1. místo - Juniorky velká formace baton
2. místo - Anna Zlamšidlová
2. místo - Duo junior baton
2. místo - Duo junior MIX
2. místo - Kateřina Konetzná
2. místo - Little kadetky
2. místo - Kadetky velká formace baton
2. místo - Kadetky MIX
2. místo - Juniorky MIX
3. místo - Melanie Kalinová
3. místo - Kateřina Rycková
3. místo - Tereza Lechnerová
3. místo - Trio kadet baton
3. místo - Miniformace kadet baton

Kvalifikační kolo Mistrovství České re-
publiky 2019 v mažoretkovém sportu
Sportovní halu v březnu zaplnily mažoretky 
dvakrát! ☺ V sobotu 16. 3. 2019 se do Dol-
ního Benešova sjely mažoretky s velkým 
přáním, vyhrát a postoupit do finále Mis-
trovství České republiky v mažoretkovém 
sportu.

První kvalifikační kolo letos proběhlo u nás 
v Dolním Benešově a odstartovala zde sou-

těžní sezóna 2019. Zahájení tohoto slav-
nostního dne se ujal pan starosta Martin 
Štefek a ředitel soutěžního kola Mgr. Mi-
roslav Krist.
Paní Marta Pavelková, viceprezidentka 
ČFMS, pořádající Mistrovství ČR krásně 
zhodnotila organizaci soutěže v Dolním 
Benešově. „Na samotné přípravě a organi-
zaci soutěže bylo vidět praxi a zkušenosti 
z předešlých ročníků, pohotově byly vyře-
šeny požadavky nutné k hladkému průbě-
hu soutěže. Hojně zastoupený pořadatelský 
tým sestavený z rodičů dokázal v krátkém 
čase halu připravit i vrátit do původního 
stavu.“
Jsme moc rádi, že u nás v Dolním Bene-
šově byla asociace ČFMS spokojená. Ještě 
jednou bychom chtěli moc poděkovat všem 
rodičům a příbuzným našich mažoretek, 
kteří se z velké části zasloužili o organizaci 
samotné soutěže. Počínaje přípravou haly, 
pomoc v průběhu celé soutěže až po sa-
motný úklid soutěžní plochy, šaten a všech 
divácky přístupných prostorů.
Ještě jednou tedy moc děkujeme Městu 
Dolní Benešov, Kulturnímu domu Dolní 
Benešov, všem sponzorům a rodičům ma-
žoretek EXCELENT.

Výsledky z Kvalifikačního kola MČR 2019 
v Dolním Benešově 16. 3. 2019:
1. místo – Miniformace junior (2 baton)
1. místo - Sofie Holušová (pom)
1. místo – Valerie Haburová (pom)

1. místo – Juniorky (baton)
1. místo - Duo junior baton
2. místo – Rozálie Dornová,  
Zuzana Sladká (MIX)
2. místo – Melanie Kalinová (pom)
2. místo – Tereza Lechnerová (baton)
2. místo – Kateřina Rycková (baton)
2. místo – Anna Zlamšidlová (2 baton)
2. místo – Melanie Kalinová (baton)
2. místo – Miniformace kadet
2. místo – Markéta Faiková,  
Ema Malkrabová, Anna Zlamšidlová
2. místo – Tereza Lechnerová (2 baton)
2. místo – Tereza Lechnerová, Tereza 
Hluchníková (2 baton)
2. místo – Kadet MIX
2. místo – Valerie Haburová, Melanie 
Kalinová (MIX)
3. místo – Kadetky (baton)
3. místo – Kateřina Konetzná (2 baton)
3. místo – Junior MIX
4. místo – Nela Kacálková (2 baton)
5. místo – Nela Kacálková (baton)
6. místo – Kateřina Konetzná (baton)
6. místo – Anna Zlamšidlová (baton)

Výsledky z Kvalifikačního kola MČR 2019 
v Hradci nad Moravicí 30. 3. 2019:
1. místo – CLASSIK junior (defilé)
1. místo – CLASSIK junior (pódio)

Mažoretky Excelent Dolní Benešov

www.mazoretkyexcelent.cz
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Vážení čtenáři, 
jsme opravdu velice rádi, že jste se aktivně 
zapojili do naší nové čtenářské rubriky – 
Fotíme Dolní Benešov. Do uzávěrky tohoto 

zpravodaje dorazily do redakce fotografie sedmi z vás, které velice 
barvitě vypovídají o různých aspektech života ve městě. 
Rozhodování nebylo vůbec jednoduché, ale vítěznou fotografií 
tohoto čísla se stala fotografie kapličky na břehu štěrkovny od Jana 
Vlčka. Protože všechny zaslané fotografie byly velice zajímavé, 
rozhodli jsme se zveřejnit alespoň jednu od každého z autorů. 
Doufáme, že ve svém focení budete pokračovat a těšíme se na vaše 
další příspěvky. 
Z těch nejlepších fotografií bychom rádi uspořádali na jaře příš-
tího roku vernisáž. Své fotografie zasílejte do 15. 6. 2019 na zpra‑
vodaj@dolnibenesov.cz.

Viktor Štefek

Vážení čtenáři, zveřejňujeme další fotografie ze sbírky 
pana Josefa Widlaka, které dokumentují historické pro-
měny kulturního domu, ( nyní restaurace Sport ).

Pokud máte doma historické fotografie nebo pohledni-
ce a budete se o ně chtít podělit s čtenáři Dolnobene-
šovského Zpravodaje, velice rádi tuto aktivitu přivítáme. 
Fotografie kvalitně naskenujeme a nepoškozené vrátí-
me. 

Pokud budete mít zájem o zhotovení kopie nebo zvět‑
šeniny, domluvíte se s námi přímo v Kulturním Domě 
v Dolním Benešově nebo na: 

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

Dolní Benešov v proměnách času 
FOTOSOUTĚŽ 
vybrané fotografie

Vrchovecký Jan 

Miroslava Cigánová

Kristýna Gaidečková

Karin Postulková

Tom Nevrlý

Rudolf Vlazlo

Vítězná fotografie – Jan Vlček 

1. Wilpertova hospoda s konce 19. století, ve zdejším sále se konaly  
 veřejné akce v obci.
2. Wilpertova hospoda v roce 1890.
3. Kulturní dům v roce 1948.
4. Kulturní dům MSA v roce 1960.
5 Restaurant v roce 1999.
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Žijeme v Dolním Benešově…

Výstava fotografií M. Tomáše 5. 4. 2019

Den učitelů 28. 3. 2019

Dětský maškarní ples 10. 3. 2019 Dětská burza 30. 3. 2019

Koncert Dymytry 22. 3. 2019

Zbigniew Czendlik talk show 27. 3. 2019

Zbigniew Czendlik talk show 27. 3. 2019 BosoBos na výstavě fotografií M. Tomáše 5. 4. 2019

Sběr odpadu 30. 3. 2019

B. Cristovao 15. 3. 2019

Den učitelů 28. 3. 2019

Hasičský ples 1. 3. 2019

Dětský maškarní ples 10. 3. 2019

Výchovný koncert MěOM 8. 3. 2019

Hasičský ples 1. 3. 2019

Výstava fotografií M. Tomáše 5. 4. 2019
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U Krtečků v Zábřehu…Zprávičky z barevné školičky / Osada Míru

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 vyzved-
nutí 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

Sluníčko se konečně probouzí, protahuje se celé ospalé po dlouhé zimě a natahuje 
své paprsky co možná nejdál, aby všechny pohladilo a povzbudilo. Všichni cítí 
změnu, nový elán a spoutu energie.

Lyžařský výcvik – třída Motýlků 
a Květinek

Děkujeme zimě za dostatek sněhu! 
Počasí nám vcelku přálo a tak jsme 
se mohli na Skalce radovat z pohy-
bu po celý týden 25. 2.–1. 3.

Knihovna – třída Motýlků a Květinek

Po přivítání paní knihovnicí Janou Petráskovou jsme se dozvěděli, jak knihovna 
funguje, jak se musíme starat o zapůjčené knihy, přečetli jsme si pohádkový pří-
běh.

Návštěva I. Třídy ZŠ – Motýlci a Květinky

Děti se setkaly se svými kamarády z loňského roku, kteří jim před-
vedli, co už všechno dovedou. Také jsme si vyzkoušeli, jaké to je, se-
dět ve školní lavici.

Barevný týden – Třída Berušky

Proč je růže červená, proč je tráva 
zelená? Protože to není naopak, 
všem se nám to líbí právě tak,  
vždyť přece svou barvu každá věc 
na světě má.

Plavání – Třída Motýlků a Květinek

A teď už se těšíme na další akce, které nás čekají 
do konce školního roku, takže se mějte barevně.
        

Jarmila Stanková, Vlasta Juchelková

Jaro je pro mnohé lidi nejkrásnějším obdobím roku. Teplé sluneční dny, země rašící novým životem, květiny, pupeny, mláďata, vše jako 
by radostně oznamovalo, že zima je za námi. Naše aktivity samozřejmě k jarnímu období neodmyslitelně patří.

Jaro je již v plném rozpuku, zazele-
nala se tráva, větve stromů se obsy-
paly květy. Po zimě je příroda plná 
života. Pojďme toto období v jeho 
intenzitě prožít se svými dětmi a po-
znat společně něco nového o přírodě 
kolem nás.

Jana Balarinová

VÝLET  VLAKEM  
do Kravař spojený s exkurzí  
dopravní kanceláře.

HUDEBNÍ DÍLNA  
s prožitkovou hrou  
na netradiční hudební nástroje. 

Z našeho muzicírování máme 
radost a baví nás.

SLUNÍČKOVÝ DEN  
a třída plná  
rozesmátých  
dětí  
v žlutém tričku.

Jako každý rok,  
i letos zavítaly naše děti do  
VELKÉ  ŠKOLY  
v Zábřehu,  
aby poznaly její  
prostředí.

Přijelo k nám  
DIVADLO  SMÍŠEK s veselou po-
hádkou LÍNÝ  HONZA.

MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT,  
BUDEME SE SPOLU SMÁT. 

Báječné odpoledne s rodiči plné 
legrace a her.

Seznámení s  
MĚSTSKOU KNIHOVNOU  
v Dolním Benešově.

Zábavná 
KOUZELNICKÁ SHOW.
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Zprávy ze školy – Maškarní ples 2019 Zprávy z Červené školy

Návštěva knihovny
Letos nás v knihovně přivítala paní kni-
hovnice se svou kolegyní z Kobeřic, paní 
Dorotou Letziánovou, která si pro nás při-
pravila poutavou besedu o 2. světové válce.
Seznámila nás se skutečnými osudy a ži-
votními příběhy lidí z Hlučínska a rovněž 
představila válečnou literaturu. Beseda byla 
velmi zajímavá a zanechala v nás hluboký 
dojem.

Divadélko pro školy
14. února zavítalo do našeho kulturního 
domu Divadélko pro školy z Hradce Krá-
lové s představením „Poklad kapitána Bal-
tazara“. Děti zhlédly loutkoherecké předsta-
vení o námořnících a pirátech, ztraceném 
pokladu a věčně upovídaném papouškovi.
Pohádka se líbila zejména mladším dětem, 
protože nebyla nouze o  legraci a napětí. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat Klubu 
maminek za úhradu vstupného.

Slezské divadlo
V únoru jsme rovněž navštívili Slezské di-
vadlo v Opavě. Na repertoáru byla komedie 

„Babička drsňačka“, která vznikla na motivy 
stejnojmenného románu Davida Walliamse. 

Tento emotivní a dojemný příběh, který 
pojednával o rodinných vazbách, o touze 
a dobrodružství, dokázal nejen u dětí vy-
volat smích, ale i slzy dojetí…

Výchovný koncert
V březnu žáci 1.-3.ročníků navštívili vý-
chovný koncert Městského orchestru mla-
dých v Kulturním domě v Dolním Benešo-
vě. Cílem koncertu bylo seznámit děti nejen 
s funkcí orchestru, ale také s jednotlivými 
hudebními nástroji, s jejich podobou a zvu-
kem. Mladí muzikanti zvolili pro děti zají-
mavý repertoár. Písně z pohádek, známých 
filmů i doprovodné písně z počítačových 
her, doprovázené filmovou projekcí, děti 
velmi zaujaly. Někteří šťastlivci měli mož-
nost vystoupit spolu s účinkujícími přímo 
na jevišti.

Barevný týden
První týden po jarních prázdninách se nesl 
v naší škole v duchu barev. V úterý jsme se 
rozjasnili jako sluníčko, ve středu zazelenali 
jako tráva, čtvrtek byl modrý jako nebe 
a v pátek jsme se oblékli do červeného. Kaž-
dý den se žáci i učitelé předvedli v krásných 
barevných modelech. Zároveň probíhala 
bodovací soutěž tříd v plnění dobrovolných 

úkolů. A jak nám to slušelo, můžete posou-
dit sami ☺
Dopravní soutěž
V měsíci dubnu proběhla na hřišti hlavní 
školy Dopravní soutěž mladých cyklistů, 
které se zúčastnili žáci čtvrtých a pátých 
tříd. Děti si vyzkoušely své jízdní schop-
nosti na  trati plné různých překážek, 
např. slalom nebo jízda mezi prkny. Poté 
již ve  třídách následoval test z  pravidel 
jízdy na pozemních komunikacích. Mezi 
nejlepší patřila Johanka Beinhauerová (4. 
A), která se umístila na 1. místě. O druhé 
a třetí místo se dělila Adéla Bortlíková se 
Simonou Halfarovou(obě 5. A). Na pomy-
slnou bramborovou medaili dosáhl Filip 
Osmančík (5. B).

Ptačí louky
12. dubna se žáci pátých tříd zúčastnili eko-
logické akce na Kozmických ptačích lou-
kách. Děti se z úst odborníků dozvěděly 
poučné a také velmi zajímavé informace 
o fauně a flóře, která se v této lokalitě vysky-
tuje. Z pozorovatelny mohly dalekohledem 
sledovat hnízdící ptactvo, zblízka obojživel-
níky nebo ryby.

Mgr. Marcela Halodová

V neděli 10. 3. 2019 se v Kulturním domě v Dolním Benešově konal tradiční Maškarní ples pro všechny děti z Dolního Benešova i širokého 
okolí. Opět si děti opatřily nádherné masky a byly za ně patřičně oceněny porotou.

O  program se letos postarala agentura 
z  Nového Jičína (klaun, námořník a  ta-
nečnice) a ta si pro děti připravila mnoho 
soutěží, vědomostních úkolů a  tanečků. 
Za odměnu dostaly děti sladkosti.

Vrcholem odpoledne byla jako každoročně 
tombola, na kterou se děti vždy těší. Tímto 
bych chtěl poděkovat všem našim již tradič-

ním sponzorům za to, že přispěli na nákup 
cen do tomboly a také na celkový průběh 
plesu.

Našimi sponzory byli: Město Dolní Bene-
šov, Cukrárna Madel Dolní Benešov, Arma-
tury group, a. s., Masoma- p. Klemensová, 
Obchodní centrum Dolní Benešov, Česká 
průmyslová zdravotní pojišťovna a p. Květa 

Šelongová. Rovněž bych chtěl poděkovat 
všem členům SRPŠ a všem dobrovolníkům 
za jejich práci a pomoc.

Celá akce se dětem moc líbila a provázela 
ji příjemná atmosféra. Budeme se všichni 
zase těšit na další rok.

Mgr. Leon Hahn
Předseda SRPŠ Dolní Benešov, z.s.

Rybářské závody v Kamenci
V  sobotu 13.  4.  2019 
se konaly v  areálu 
Kamenec tradiční jar-
ní rybářské závody. 
Ačkoliv počasí bylo 
spíše zimní, navštívili 
závody rybáři z  Dol-
ního Benešova i  ze ši-
rokého okolí a sešlo se 
jich přes 80. Areál byl 
skvěle připraven a  za-
rybněn, před závody 
bylo vysázeno do ryb-
níka 7 metráků kaprů. 
Také pro návštěvníky 

bylo připraveno bohaté občerstvení a speciality. 

Rád bych touto formou poděkoval všem zúčast-
něným rybářům a návštěvníkům za jejich přízeň 
i v nepříznivém počasí a také všem pořadatelům 
za jejich skvělou práci.

Mgr. Leon Hahn
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a jiných tiskovin s většinou krásnými ob-
rázky. „Né, my jsme katolíci a zveme vás 
na Lidové misie“. I legrace nechyběla, když 
se kdosi zeptal řeholní sestry v hábitu, zde 
není členkou výše uvedených Svědků…

Pro někoho návštěva, které během chvilky 
s velkou důvěrou sděloval obyvatel obydlí 
tíži „uzlů“ svého života a chtěl misionáře 
alespoň na chvilku zdržet, aby sdílel své 
nitro, léty a nánosem bolestí tak zaprášené…

Bylo to různé. A ne všude misionáři stihli 
zajít, ale snažili se hodně. Děkuji jim. Jsou 
odvážní na to, jak jsou mladí.

Vám, občanům Dolního Benešova moc dě-
kuji, že jste k těmto mladým křesťanům byli 
vlídní, že jste jim v našem městě poskyt-
li zkušenost, kterou za patnáct let služby 
Lidových misií na nejrůznějších místech 
naší země udělali, a která podle jejich slov 
je velmi pozitivní.

Misionáři zaseli a odjeli. My jsme půda – 
ornice nebo jíl nebo celina nebo beton nebo 
vyprahlá země nebo?
  PKF

Informace z farnosti sv. Martina – Lidové misie
Napočítal jsem celkem šest letopočtů, které jsou zaznamenány na dvou křížích v Dolním Benešově: 1880, 1901, 1914, 1933, 1948, 2002. 
Měly by to být roky, kdy v Dolním Benešově proběhly tzv. Lidové misie, dříve také Svaté misie.

Mezi prvními pěti letopočty je zřetelný 
odstup od třinácti do jednadvaceti let. Pak 
přišla časová propast padesáti čtyř let, kdy 
misie nebyly možné, jelikož ideologie tota-
litního režimu to nedovolila.

Následoval rok 2002 a po sedmnácti letech 
se Lidové misie uskutečnily v našem městě 
znovu. Ty poslední, nedávné, v mnohém 
tak jiné, než předchozí.
Lidové – tedy zaměřené na jednotlivého 
člověka nebo rodinu v domě či bytě; misie 
(z lat, missio – posílám, vysílám) – tedy 
nečekající, až člověk přijde na kázání, za-
myšlení, bohoslužbu či ke zpovědi, ale jdou-
cí mu vstříc a nabízející připomínku jeho 
duchovních kořenů, začínajících křtem…

Pro někoho otravné, pobuřující či přivádějí-
cí k vnitřnímu (možná i vnějšímu) nepokoji, 
a proto i vedoucí k hněvu či ostřejšímu slo-
vu (po otevření dveří následným „táhni“).

Pro někoho radostné, že někdo zazvonil, 
pozval, připomenul, požehnal…

Pro někoho přinášející chvilku nejistoty, 
zda za dveřmi nejsou podomní prodavači 
či jim podobní „šmejdi“, jak je společnost 
v posledních letech nazývá, nebo slušivě 
oblečení klidní roznašeči „Watch Tower“ 

Biřmování – podzim 2020
Vážení spoluobčané, od posledního biřmování v Dolním Benešově uplyne 
letos v listopadu rok. Proto došlo k rozhodnutí, že následující biřmování bude 
na podzim 2020 – konkrétně kolem našeho krmáše – tedy slavnosti sv. Martina. 

Základní podmínky a časový harmonogram bude následující:
•	 Přihlásit se k přípravě na biřmování může pokřtěný katolík (dovršený věk 
18 let do konce roku 2019!, u ženatých a vdaných pouze s církevním sňatkem!)
•	 Přihlášku je možné vyzvednout během měsíce května 2019 v zákristii kostelů 
sv. Martina a sv. Urbana nebo na faře. Vyplněnou přihlášku odevzdat tamtéž 
do konce června 2019
•	 Pokřtěný(á) v jiné farnosti musí dodat aktuální potvrzení o křtu do konce 
října 2019!
•	 Biřmovanec si zvolí biřmovací jméno např. podle světce, který je mu blízký 
nebo jinak hodný následování
•	 Biřmovanec má mít biřmovacího kmotra, který je pokřtěný katolík, žije podle 
křesťanské víry, je biřmovaný a pokud je ženatý nebo vdaná – uzavřel církevní 
sňatek (v kostele)
•	 Příprava k biřmování začne od nového školního roku, tedy od září 2019, a to 
1x až 2x za měsíc (během července a srpna 2020 příprava nebude)
•	 Termíny příprav budou zveřejňovány ve  farním zpravodaji Nedělníček 
a na http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/ 

Další informace na tel.: 731 534 093 nebo email: rkf.dolnibenesov@doo.cz 
Pavel Kuchař, farář

Vráska
(maminkám ke svátku)
Nechtěl jsem nikdy použít snář, lepší bylo vnímat maminčinu 
tvář.

Tvář vlídnou či zachmuřenou, tvář klidnou či rozzlobenou.

Tvář úsměvu a milého slova, tvář, která pláčem zaleskla se zno-
va.

Tvář péče a obětavé lásk y, tvář, kterou časem pokryly vrásk y.

Mami, pověz mi, co je to vráska? Je z ní cítit opravdová láska?

Vráska?

Inu jak bych ti to dítě řekla, je to vlastně odraz nebe nebo pekla.

Tato vráska je od tebe, můj synu, tvůj pozdní příchod – já cítila 
vinu.

Další vrásku vyryl v tvář mou strach, o mé děti při „životních 
hrách“…

Když neodpovím na dětské otázk y, tu v ženské tváři objeví se 
vrásk y…

Další rýha se mi pod oko vkradla, když láska muže mého jaksi 
chřadla…

Proč mami ženy vrásku zakrývají? Na co si vlastně „make ‑upem“ 
hrají?

Milé dítě, na nic si nehrají, jen někdy tíhu kříže skrývají.

Chci ti, mami dneska poděkovat, žes mě učila se obětovat.

A že místo sledování vrásk y, mohu plnit přikázání lásk y.

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

Farnost sv. Martina Dolní Benešov

od 15:30 hodin

 chlopů z Kolovratu
mužstvomužstvo

kněží Ostravsko-opavské 
diecéze

X

ženy z Dolního Benešova 
- Zábřehu X
ženy z Bohuslavic

VII. ročník
fotbalového utkání

Vás zve na 

od 15:30 hodin

fotbalové hřiště v Zábřehu

23. června 2019
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Vepřová líčka s bramborovým pyré  
a glazovanou šalotkou 
Porce pro 4 osoby

Suroviny: 800g vepřových líček, 2 mrkve, 1 petržel, půlka celeru, 2 cibule, 300 ml červeného vína, 
sůl, pepř, tymián, půlka másla, 1 dcl oleje, 300 g šalotky, 3 lžíce cukru, 100 ml balzamikového octa

Postup: Líčka osolíme a opepříme a orestujeme na oleji a dáme stranou. Do výpeku přidáme koře-
novou zeleninu a cibuli na kostičky, orestujeme a zalijeme vínem, které lehce vyvaříme.  Vrátíme 
líčka, přidáme tymián a rozmarýn, zlehka podlijeme 
vývarem a dusíme do měkka. Líčka vyndáme a výpek 
se zeleninou přepasírujeme. Šalotky zlehka orestujeme 
na lžíci oleje se snítkou tymiánu, Orestované šalotky 
dáme stranou, přidáme cukr, který necháme zkarame-
lizovat, přilijeme balzamikový ocet, promícháme, při-
dáme šalotky a zredukujeme. Líčka podáváme s bram-
borovým pyré, které jsme připravili z brambor, másla 
a smetany. 

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

 Pozvánka na 5. ročník Sportovního dne města Dolní Benešov
Srdečně zveme všechny občany Dolního Benešova a Zábřehu na Sportovní den města Dolní Benešov 2019, který se uskuteční v pátek a so-
botu 7. - 8. června 2019 ve sportovním areálu města na Osadě míru. Program Sportovního dne začíná již v dopoledních hodinách 7. červ-
na, kdy se uskuteční turnaj žáků ZŠ Dolní Benešov ve florbalu a vybíjené. V odpoledních hodinách se pak naši senioři utkají v bowlingu. 
V odpoledních hodinách pak v Zábřehu proběhne turnaj v nohejbalu. Předpokládáme, že si vezmete kola a do Zábřehu se pojedete podívat 
na pěkně udržované a hojně využívané nohejbalové hřiště. V loňském roce se organizátoři v Zábřehu ukázali v nejlepším světle a letos 
očekávají ještě početnější návštěvu. Pro ty, kteří do této části města nezavítají tak často upozorňuji, že nohejbalové hřiště je na ulicí Střední.

Hlavní část programu začne v  sobotu 
v  9:00 a  bude pokračovat dle níže uvede-
ného programu. V loňském ročníku jsme 
program rozšířili o sportovní klání našich 
seniorů v  bowlingu, šipkách a  ruských 
kuželkách a dle jejich vyjádření mají pro 
letošní ročník natrénováno a těší se, že se-
jdou a společně se pobaví. Pro letošní rok 
jsme připravili novinku, kdy jsme pozvali 
zástupce našich družebních měst, aby se 
také zapojili do  sportovních soutěží. Za-
tím nevíme, v  jakých sestavách hosté při-
jedou, ale věříme, že mezi nás zapadnou 
a že pomohou restartovat naše již v minu-
losti dobře rozběhnuté přátelské kontak-
ty. V případě nepříznivého počasí se akce 
uskuteční, ale je připravena „mokrá va-
rianta programu“, o které bude v případě 
potřeby včas informováni.
Sportovní den organizujeme letos již po-
páté a je asi zbytečné zde uvádět podrobný 
popis rozdělení našeho města na městské 
části, upřesňovat výběr barev dresů a funk-
ce čestných kapitánů. Přikládáme mapku 
našeho města s rozdělením na jednotlivé 
části, na které se občas ptáte. Pro navození 
atmosféry je možno se vrátit k minulým 
ročníkům a  prohlédnout si fotogalerii 
umístěnou na  www.dolnibenesov.cz či 
shlédnout reportáž na www.hlucinsko.tv.
V minulosti se nám osvědčila funkce čest-
ných kapitánů, takže i letos se k ni vracíme 
ale v trochu změněné sestavě.

Název městské části:
Konec (červená) Čestný kapitán:  
Jindřich Koska
Humna (zelená) Čestný kapitán:  
Jindřich Otzipka
Břehy (černá) Čestný kapitán:  
Martina Vidláková
Korea (žlutá) Čestný kapitán:  
Jaroslav Juchelka
Zábřeh (modrá) Čestný kapitán:  
Maxmilián Slanina

V  rámci sportovního dne se bude letos 
soutěžit v  těchto sportech: volejbal, fot-
bal, šachy, badminton, stolní tenis, tenis, 
nohejbal, bowling, šipky a  ruské kuželky 
Vybranou městskou část mohou repre-
zentovat jen ti, kteří mají v dané částí své 
současné či stálé bydliště. Kdo se chce 
zúčastnit sportovního dne jako aktivní 
sportovec, může kontaktovat garanta vy-
braného sportu, který Vám také poskytne 
bližší informace k pravidlům a k průběhu 
soutěže. Turnaj ve florbalu a vybíjené dětí 
je organizován ve  spolupráci s  učiteli ZŠ. 
Výsledky všech soutěží a  to i  soutěží dětí 
a  seniorů budou započítány do  souboje 
o  titul přeborníka města Dolní Benešov. 
Hosté z našich družebních měst, kteří se 
zapojí do jednotlivých soutěží budou také 
bojovat o  vítězství v  jednotlivých zápa-
sech, ale do  celkového umístění se zapo-
čítávat nebudou.
Sportovní den je v  letošním roce organi-
zován Sportovní komisí města Dolní Be-
nešov a ve spolupráci s kulturním domem, 

FC Dolní Benešov a  TJ Dolní Benešov. 
Podařilo se nám získat dotaci z programu 
České unie sportu - SPORTUJ S  NÁMI, 
která by tak měla společně s finanční pod-
porou města pokrýt plánovaný rozpočet 
na tuto akci.

Věřím, že nás přijdete na počátku června 
navštívit a  také podpořit. Máme pro Vás 
připraveno bohaté občerstvení a  slavnost-
ní vyhlášení vítězů jednotlivých sportů 
i nejlepší části města pro rok 2019. Na slav-
nostní vyhlášení bude navazovat hudební 
produkce, kterou letos zajistí kapela Lucky 
Jane a po ní vystoupí Banda del Caffe, tak-
že se mohou určitě těšit všichni příznivci 
hudby i tance.

S  dotazy, náměty nebo připomínkami 
k  organizaci Sportovního dne se můžete 
obrátit na: 

e-mail: michal.P3K@seznam.cz, případně 
telefon 724 013 933

Těšíme se na Vaši účast 

Program Sportovního dne města Dolní Benešov
Datum Začátek Konec Akce Umístění
7. 6. 2019 9:00 12:00 florbal žáků ZŠ Dolní Benešov tělocvična

9:00 12:00 vybíjená žáku ZŠ Dolní Benešov volejbalové kurty
17:00 20:00 bowling seniorů  Restaurace Sport
17:00 20:00 nohejbal nohejbalový kurt Zábřeh
17:00  20:00 Podvečerní vyjížďka na nohejbal Dolní Benešov - Zábřeh

8. 6. 2019 9:00 12:00 fotbal 2x 1/2 fotbalového hřiště
 13:30 14:00 slavnostní zahájení volejbalové kurty
 14:00 18:00 volejbal volejbalové kurty

14:00 18:00 badminton tělocvična
15:00 18:00 šipky, ruské kuželky - senioři fara při kostele sv. Martina

 10:00 18:00 tenis tenisové kurty
 14:00 18:00 stolní tenis tělocvična
 14:00 18:00 šachy tělocvična
 15:00 17:00 utkání staré gardy ve fotbalu fotbalové hřiště
 19:00 19:45 slavnostní vyhlášení výsledků sportovní areál
 17:00 0:00 hudební produkce sportovní areál

Garanti sportů Jméno Příjmení e -mail Tel.:  Kontakt:
volejbal Václav Mosler tj. dolnibenesov@seznam.cz 608 876 146
fotbal Petr Machovský p. machovsky@seznam.cz 724 023 173
badminton Jan Bitta jan.bitta@vsb.cz 737 921 568
šachy Pavel Rákus pavel.rakus@seznam.cz 730 582 409
stolní tenis Dalibor Gasman daliborgasman@seznam.cz 732 658 292
tenis Karel Hahn agro.servis@iol.cz 602 575 536
nohejbal Pavel Jařab paveljarab@seznam.cz 728 052 994
soutěže seniorů Anna Buhlová buhlova.a@seznam.cz 608 634 848
florbal učitelé ZŠ
sportovní hry učitelé ZŠ

0

a příslušenství
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Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově,
v měsíci březnu 2019 začala svou jarní, od-
vetnou část ročníku 2018/2019 Moravsko-
slezská fotbalová liga. V dnešním příspěvku 
fotbalového klubu FC Dolní Benešov, z.s. se 
sami přesvědčíte, že do svých mistrovských 
soutěží postupně vstoupila i další mužstva 
našeho klubu.

Kategorie žáků
Žáci všech našich mužstev od MINI až po 
starší žáky pravidelně trénují pod vedením 
svých trenérů a podle rozlosování začínají 
hrát svoje mistrovské zápasy.
Žáci MINI Přípravky – hráli na turnaji ve 
Štítině a po jeho skončení se radovali ze 
zisku „bronzových medailí“!

MINI přípravka

Žáci MINI mladší a starší přípravky – už 
odehráli první mistrovský zápas. Na hři-
šti v Šilheřovicích nedokázali domácí ani 
jedenkrát překonat našeho brankáře a tak 
jsme nakonec vyhráli 0:10.

MINI – starší přípravka „B“

MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – Krajská soutěž 
odstartovala utkáním v neděli 31. 3. 2019 
kdy jsme na našem stadionu přivítali žáky 
Slavie Olympie Bruntál. Mladší žáci se 
svým soupeřem prohráli 2:5, starší remizo-
vali 0:0. K dalšímu utkání cestovali žáci do 
Oder. Mladší tam vyhráli 0:3 a taky starší se 
radovali z vítězství 3:4. V posledním utkání 
před Velikonocemi hrála obě mužstva na 
našem stadionu proti žákům z Břidličné. 
Mladší žáci vyhráli vysokým rozdílem 8:2, 
starší naopak prohráli 0:3. V Krajské sou-
těži je odehráno už 14. kolo, v tabulce patří 
mladším žákům 5. místo a starší jsou zatím 
na 9. místě.

Mladší žáci
Starší žáci

Kategorie dorostu
První mistrovské utkání sehráli dorostenci 
24. 3. 2019 na hřišti v Zábřehu proti do-
rostu FK Kobeřice a prohráli 1:3. Taky ve 
svém druhém utkání prohráli v Hlučíně 3:2. 
Z vítězství se radovali v utkání na domá-
cím trávníku v Zábřehu, dorostence Světlé 
Hory porazili 2:1. Ve svém zatím posledním 
zápase prohráli ve Svinově těsně 2:1. Kraj-
ská soutěž dorostu má odehráno už 17 kol 
a našemu mužstvu patří v tabulce 8. místo.

Mužstvo dorostu

Kategorie mužů
Muži „B“ Vletěli do jarní Okresní soutě-
že jako uragán! Dosavadní vítěznou vlnu 

odstartovali na hřišti v Zábřehu v neděli 
24. 3. 2019 vítězstvím 3:2 na mužstvem 
FK Kozmice. Vyhráli i na hřišti ve Štěpán-
kovicích 2:4. Třetí vítězství v řadě slavili 
v domácím zápase, když porazili Strahovice 
5:1. Svou vítěznou šňůru rozšířili o další vý-
hru 0:6 v Darkovičkách! Střeleckou tabulku 
vede 1. – Lukáš Stříbný 13 gólů, 2. – Richard 
Husovský 9 gólů, 3. – Lukáš Šikora 4 góly. 
Okresní soutěž má odehráno 17. kolo naše-
mu mužstvu patří zatím 6. místo.

„B“ Mužstvo mužů

Muži „A“ Příprava na jarní část Moravskoslez-
ské fotbalové ligy pokračovala posledními 
zápasy.

FC DB – FK ODRA  
Petřkovice 1:2
Po měsíční přípravě došlo k zajímavému 
testu dvou účastníků Moravskoslezské fot-
balové ligy. Na umělém trávníku stadionu 
při ZŠ J. Šoupala si to „rozdali“ v malém 
derby zástupci našeho regionu. První čtvrt-
hodina patřila našemu mužstvu. V 10. mi-
nutě pálil ostrými Rubý z přímého kopu, 
brankář hostů Ogyanov stačil vyrazit ba-
lón na rohový kop. Ve 13. minutě skončila 
pohotová střela Býmy jenom na horní síti. 
V 18. minutě stačila obrana hostů v posled-
ní chvíli zablokovat utěšený brejk Býmy 
a Rubého. Hosté postupně vyrovnávali hru. 
Výrazně dal o sobě vědět kanonýr Lokša. 
V 19. minutě zakončil své sólo střelou těsně 
nad břevno. Ve 21. a 24. minutě si s jeho 
obloučkem a padáčkem poradil skvělými 
zákroky brankář Chvěja. Benešovští od-
pověděli nádhernou střelou Moce, která 
ve 30. minutě těsně minula pravou tyč už 
překonaného gólmana hostů. Ve 32. mi-
nutě už domácí jásali, ale střela Skrocha 
do břevna se odrazila na brankovou čáru, 
ale podle rozhodčích to gól nebyl… Z gólu 
se neradovali ani hosté, nádherný průnik 
Lokši obranou domácích zakončil střelou 
Tomšů, ale ani ta se mezi tyče nevešla! Do 
střelecké listiny se tak jako první zapsal 
Baránek, který nádherným „dloubákem 
a lá Poborský“ poslal hosty do vedení – 0:1! 
Druhý gól hostů měl na svých kopačkách 

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

Motto:  
Kola mistrovských fotbalových soutěží  

se už točí na plné obrátky…
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výhodu přímého kopu, Ťokova střela, se 
však mezi tyče nevešla. Druhý poločas za-
čal průnikem Strakoše mezi obránci hostů, 
Dostál se však jeho střelou nenechal pře-
kvapit. Strakoš byl u zrodu další parádní 
akce v 65. minutě, po jeho centru došlo ke 
vzdušnému souboji gólmana Dostála s La-
budou, v brance hostů však neskončil balón, 
ale domácí kanonýr! Brankář hostů udržel 
čisté konto i v 69. minutě, Býma „nabil“ Ge-
bauerovi, jeho střelu však Dostál vyrazil 
nad břevno. V 69. minutě skončil balón po 
nádherné hlavičce Býmy v brance hostů, 
o gólovou radost střelce však připravil pra-
porek AR 1… Největší šanci na vedoucí gól 
měli domácí v 77. minutě hry. Karčmář po-
slal kolmici Labudovi, ten prodloužil balón 
na Býmu, jeho nádherná střela podél celé 
branky už překonaného Dostála však olízla 
jenom levou tyč! V 82. minutě reklamovali 
domácí ofsajdové postavení hostů, AR 2 
však nechal akci pokračovat a ta skonči-
la rohovým kopem. Ten rozehrál Mančík 
a Vrága tečovanou střelou poslal hosty do 
vedení – 0:1! Na zvrat tohoto nepříznivého 
stavu už domácí nenašli dost sil. Naopak, 
hosté mohli své vedení pojistit v 87. mi-
nutě, ale Chwaszsze vychytal skvěle Chvě-
ja. Domácím tak jarní premiéra pořádně 
zhořkla…
Utkání rozhodoval: Páral, Kneisl, Polák – 
delegát Juřička – 125 diváků
Žluté karty – domácí: 53. Haas, 91. Rubý 
hosté: 44. Kúdela

Trenéři po utkání – domácí Marcel Me-
lecký: - „Bezprostředně po zápase se mi 
mluví těžko. V náročných podmínkách to 
byl vyrovnaný souboj. My jsme gól dali jako 
první, ten bohužel neplatil, na druhé straně 
jsme gól dostali po rohovém kopu, který 
vlastně neměl vůbec být! Ale fotbal je už 

takový. Myslím si, že by dnešnímu utkání 
slušela dělba bodů, ale skutečnost je jiná…“ 
Hostující Martin Onda: „Bylo patrné, že 
je začátek sezóny, ve hře jsme viděli řadu 
nepřesností a velkou překážkou byl i silný 
mrazivý vítr. Každé mužstvo mělo v jed-
nom poločase jeho výhodu. My jsme měli 
více šancí už v 1. půli, domácí po přestávce. 
Nám se podařilo dát gól, a protože byl dnes 
jediný, tak se radujeme ze zisku všech bodů“

Odveta byla pro domácí krutá, dokonce i s úroky!

TJ Valašské Meziříčí – 
FC DB 0:3
V aktuálním ročníku MSFL získali domácí 
fotbalisté zatím pouze 4 body, z toho jeden 
právě v podzimním utkání v Dolním Bene-
šově. Na dnešního soupeře si věřili a chtěli 
poprvé zvítězit! Hosté naopak prahli po 
odvetě loňského neúspěchu a taky po od-
činění jarní, zpackané premiéry v minu-
lém kole. Utkání tak mělo patřičný náboj! 
A domácí začali pěkně zostra. V 7. minutě 
zahrávali dva rohové kopy a po tom dru-
hém vyhlavičkoval Rubý na brankové čáře 
balón do bezpečí! V 15. minutě se poprvé 
zaskvěl „premiant“ v brance hostů Gross po 
střele Bartozela a dorážka Furmánka těsně 
minula levou tyč. Do první gólové šance se 
dostali hosté ve 21. minutě, centr Strakoše 
Romaněnko poslal hlavou těsně nad břevno. 
Ve 26. minutě udržel čisté konto parádním 
zákrokem Gross po dělovce Žilinského. 
Z bleskového protiútoku se zaskvěl i domácí 
gólman Michut, který konečky prstů vytla-
čil „jedovku“ Labudy na rohový kop. Ve 34. 
minutě připravil brankář Gross o gólovou 
radost Žilinského, fantastickým zákrokem 
vyrazil jeho dělovku na levou tyč!!! Gólem 
neskončila ani akce Haase ve 39. minutě 
kterou zakončil prudkou, přízemní stře-
lou Labuda, ale Michut byl na místě. Do 
2. poločasu poslal trenér hostů na trávním 

„muže s maskou“ Blahutu. A ten neskuteč-
ně „vyděsil“ svým zjevem domácí hráče. 
V 54. minutě se proháčkoval domácí obra-
nou a balón z jeho kopaček naservíroval 
Býmovi, který ho nekompromisně poslal 
do branky domácích – 0:1. Z tohoto šoku 
se domácí vzpamatovávali jen těžce, a tak 
přišel zákonitě druhý úder. V 62. minutě 
skončila nevídaná střela Labudy na pravé 
tyči domácí svatyně a proti dorážce Býmy 
byl Michut bez sebemenší šance – 0:2. Do-
mácí už na zvrat nepříznivého stavu nenašli 
dostatek sil. Jejich naděje na bodový zisk 
pak definitivně zhasla v 67. minutě. Doslo-
va čítankovou akci hostů založil Baránek, 
Rubý nevídanou kolmicí poslal do gólovky 
kanonýra Labudu a jeho „padáček“ přes 
vybíhajícího gólmana Michuta potřetí roz-

vlnil síť branky domácích – 0:3!!! Z tohoto 
K.O. se už domácí nezvedli, naopak v 69. 
minutě stálo na jejich straně štěstí, akci Ba-
ránka s Býmou zakončil pohotovou střelou 
Labuda, ale ta orazítkovala jenom pravou 
tyč už překonaného Michuta. Skóre se už 
do konce zápasu nezměnilo ani po střelách 
Šichora v 80. minutě z přímého kopu a v 87. 
minutě po závaru před hostující brankou. 
Domácí si tak vypili až do dna „kalich hoř-
kosti“ a hosté se radovali nejen z vítězství, 
ale i z dokonalé odvety!
Utkání rozhodoval: Tomanec, Drozdy, 
Ogrodník – delegát Prokop – 120 diváků
Žluté karty – domácí: bez karet hosté: 79. 
Romaněnko
Trenéři po utkání – domácí asistent trené-
ra René Bača: „Do dnešního utkání jsme 

Lokša, ale jeho pumelice ve 41. minutě mi-
nula cíl! Do 2. poločasu dali trenéři obou 
mužstev příležitost dalším hráčům. Hosté 
se v 50. minutě nestačili divit, jak jejich 
obranu doslova rozebrali Rubý s Býmou 
a Labuda nedal Ogyanovi v brance žádnou 
šanci – 1:1! Hrálo se ve svižném tempu – 
nahoru – dolů! V 57. minutě vykopávali 
hosté po akci Strakoše a střele Býmy balón 
z brankové čáry. V 60. minutě zasvištěla 
jedovka Ptáčka těsně nad břevnem. V 67. 
minutě skončilo sólo Baránka jenom na 
boční síti! V 69. minutě vytlačil Ogyanov 
střelu Pecucha snad jenom očima mimo 
svou pravou tyč!!! V závěrečné desetimi-
nutovce si poradil Chvěja skvělými zákro-
ky se střelami Szotkowskieho v 73. minutě, 
i Moučky v 80. minutě. Gólman domácích 
udržel svou branku od pohromy i  v 84. 
minutě, když skvěle zlikvidoval sólo Szot-
kowskieho!!! Když už toto utkání spělo k re-
míze, kopali hosté v 89. minutě rohový kop. 
Ten rozehrál Tobiáš a Velner nechytatelným 
volejem k levé tyči dal výsledku konečnou 
podobu – 1:2!!!. Už teď se všichni právem 
těšíme, jak dopadne mistrovské utkání 
těchto soupeřů v Moravskoslezské fotbalové 
lize, které je na programu 20. dubna 2019 
v 10.15 hodin na hřišti v Petřkovicích!
Utkání rozhodovali: Broskievič, Němec, 
Sajdok

Start fotbalového jara se kvapem blíží!

SFC Opava „B“ – FC DB 2:2
V závěru týdne začalo meteorologické jaro, 
kvapem se taky už blíží start fotbalového 
jara. Na umělce v Kylešovicích došlo k zají-
mavému přípravnému utkání dvou zástup-
ců našeho regionu v soutěžích fotbalové 
Moravy. Po závěrečném hvizdu lze tento 
souboj označit jako zápas dvou rozdílných 
poločasů. To dokumentují následující in-
formace o  průběhu hry. První poločas 
patřil hostům. Už v 8. minutě se Vyklic-
ký v brance zapotil po střelách Strakoše, 
Labudy a Haase. Čisté konto však uhájil. 
V 19. minutě však neměl sebemenší šanci 
po kolmici Rubého a dělovce Býmy – 0:1. Ve 
22. minutě snad očima vytlačil balón nad 
břevno po „padajícím listu“ od Rubého. Ve 
28. minutě si domácí gólman skvěle poradil 
se sólem Labudy! Znovu si však „zalovil“ 
ve své síti v 31. minutě po lišácky zahra-
ném rohovém kopu, Pecuch nabil Rubé-
mu a na ukazateli skóre naskočil stav – 0:2. 
Skóre se nezměnilo ani ve 35. minutě po 
přímém kopu Rubého si Vyklický přilepil 
na své rukavice pumelici Pecucha, ani ve 
38. minutě když bleskový brejk hostů po 
ose Rubý – Býma zakončil v plném běhu 
Labuda střelou nad břevno!!! Domácí si své 
gólové příležitosti vytvořili až v samotném 

závěru poločasu. Ve 41. minutě vypálil 
Swiech brankář Chvěja stačil střelu vyrazit 
a na své hrudi udržel i dorážku Kuzníka. 
Čisté konto udržel i ve 45. minutě po opa-
kovaných střelách Swiecha a Součka. Do 2. 
poločasu promíchali trenéři obou mužstev 
sestavy. A jak je patrné obraz hry se výrazně 
změnil. Ve 47. minutě našel Souček skvělým 
centrem na zadní tyči nabíhajícího Bergra 
a ten se nemýlil – 1:2. Domácí kontaktní gól 
pořádně nabudil! V 56. minutě sepohotová 
střelaSoučka mezi tyče nevešla. V 58. minu-
tě čaroval mezi tyčemi brankář Chvěja po 
ostřelování Radičem, Součkem a Sochou! 
Chvěja pak o gólovou radost připravil v 65. 
minutě Součka i Stoška. V 68. minutě však 
střela Darmovzala nečekaně zaplachtila 
a bylo vyrovnáno – 2:2. V závěrečné čtvrt-
hodince se obě mužstva snažila o své vítěz-
ství. Hostující Rubý v 72. minutě překonal 
Huba nádhernou střelou z přímého kopu, 
o gólovou radost ho však připravila píš-
ťalka rozhodčího, který viděl nedovolený 
zákrok před brankou ve skrumáži… Gólem 
neskončil ani průnik Moce v 79. minutě, 
s jeho střelou si Hub poradil. Když na druhé 
straně stačil Chvěja v 84. minutě zázračně 
udržet balón na brankové čáře po střelách 
Součka a Bergra, tak se už na výsledku nic 
nezměnilo! Na oba dnešní soupeře tak už 
v příštím týdnu čeká jen generálka a násled-
ný start mistrovské soutěže 16. března 2019!
Utkání rozhodovali: Neděla, Bukovský, 
Mikošek

Generálka byla špatná, premiéra bude…???

FC DB – SK Dětmarovice 0:1
V generálce na start Moravskoslezské fot-
balové ligy se představili domácí fotbalisté 
v zápase proti diviznímu celku SK Dětma-
rovice. Mužstvo hostů se netají postupo-
vými ambicemi do MSFL a pod taktovkou 
bývalého „ligisty“ Tomáše Mičoly se uká-
zali zdatným soupeřem. Celý zápas však byl 
poznamenán silným větrem, který výrazně 
ovlivňoval jeho úroveň. Ze zajímavých mo-
mentů tak bylo k vidění pohledných fotba-
lových akcí jako šafránu. V 1. poločase to 
byly tyto. Ve 12. minutě postupoval po chy-
bě obrany hostů na gólmana Kotrlu Labuda, 
jeho střela se však jenom otřela o levou tyč! 
Ve 22. minutě našel střílený centr Egriho na 
„malém vápně“ nabíhajícího R. Macka, ten 
však cíl neuvěřitelně minul… Po půlhodi-
ně pálil na branku hostů Pecuch, ani jeho 
nádherná rána se však mezi tyče nevešla. 
Hosté se už radovali z gólu ve 41. minutě, 
dělovku Egriho však srazil vítr jenom na 
horní síť! Z gólu se neradoval ve 43. minutě 
ani Mičola, Chvěja si výtečnými zákroky 
poradil s jeho opakovanými jedovkami! Ve 
2. poločase pak zaujaly jenom tyto gólové si-

tuace. V 57. minutě si Chvěja znovu poradil 
s ukázkovou střelou Mičoly. V 68. minutě se 
probil obranou hostů Pecuch, akci zakončil 
nádhernou střelou Haas, ale Kotrla stačil 
vyrazit balón na rohový kop. V 78. minutě 
však vyšel hostům bleskový brejk a Tomáš 
byl na jeho konci šťastným střelcem – 0:1. 
Domácí byli blízko vyrovnání hned v 79. 
minutě Pecuch poslal do gólovky Skrocha, 
ale brankář Kotrla stačil vyrazit konečky 
prstů jeho střelu zase jenom na rohový kop! 
Domácím se nepodařilo vyrovnat ani v 86. 
minutě, táhlá střela Gebauera zasvištěla 
jenom nad břevnem… Generálka na mis-
trovské, ligové boje tak domácím nevyšla, 
ale uvidíme, jak se naplní známé fotbalové 
pravidlo: „Špatná generálka bude nahra-
zena úspěšnou premiérou“ – tak uvidíme 
16. 3. 2019 v úvodním utkání MSFL – FC 
Dolní Benešov – ČSK Uherský Brod!
Utkání rozhodovali: Šabacký

Muži „A“ před startem MSFL

Moravskoslezská liga odstartovala

Premiéra stejná jako generálka – bohužel…

FC DB – ČSK Uherský 
Brod 0:1
Premiéra jarní části Moravskoslezské fotba-
lové ligy skončila stejně jako její generálka-

-porážkou! První jarní kolo nabídlo souboj 
dvou sousedů v tabulce. Hrálo se za mrazi-
vého větru se kterým se těžko vypořádávali 
hráči obou mužstev. Utkání začalo svižně. 
Už ve 2. minutě pálil Kúdela z dobré pozice 
těsně vedle branky domácích. Ti odpově-
děli bleskovým útokem Haase, jeho prud-
ký centr však Labuda mezi tyče nenapálil. 
V 11. minutě poslal Ťok do gólové šance 
Hruboše, ale ten cíl minul. V 17. minutě 
rozehrál Ťok skvěle přímý kop, Pavelka 
však měl špatně seřízenou střeleckou muš-
ku. V 19. minutě prošel Strakoš obranou 
hostů, jeho centr trefil Býma z voleje, ale 
z brankové čáry srazil Jaroněk balón na 
rohový kop. Ve 23. minutě se stal hrdinou 
domácí gólman Chvěja, který po akci Ťoka 
vyrazil pumelici Hradila! O minutu později 
našel Býma nabíhajícího Labudu, kterému 
sebral balón z kopeček skvělým zákrokem 
brankář Dostál. Býma ještě naservíroval 
skvělou přihrávku do gólovky Labudovi, 
jeho opakovanou střelu však Dostál přilepil 
do svých rukavic! Ve 35. minutě měli hosté 

Muži Gól visí ve vzduchu
Gól jsme nedali a nakonec prohráli

Naše převaha narůstá
Trenér posílá na hřiště eso!

Trenér Marián Bedrich začínal v Benešově
Vedeme už 3:0
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Trenéři po utkání – Domácí Miloslav Ma-
chálek: „Pro nás byl dnešní zápas hodně 
komplikovaný. Po předchozích zápasech 
nejsme úplně v optimální pohodě. Dnes-
ka to byl z naší strany festival zahozených 
šancí. Dlouho nám trvalo, než jsme dali 
druhý gól, a to byla komplikace“! Hostující 
Marcel Melecký: „První poločas výrazně 
ovlivněn přísným vyloučením po dvou 
žlutých kartách, které viděl jenom hlavní 
rozhodčí. K tomu neuznaný gól po odmáva-
ném ofsajdu, který viděl jenom AR1. Druhý 
poločas už to bylo v oslabení velmi složité, 
k tomu druhý gól z postavení, které odmá-
váno kupodivu nebylo, hrát proti „dvanácti“ 
se dá jen velmi těžko!!!

Foto 24 Naši příznivci jsou i v Líšni
Foto 26 Favorita chceme překvapit

Zlatá kopačka kanonýra Labudy rozhodla 
o vítězství!

FC DB – FK Hodonín 3:2
Realizační tým domácích byl před dnešním 
utkáním v nezáviděníhodné situaci. Vlivem 
zraněných a potrestaných hráčů těžko „le-
pili“ sestavu. K fotbalové pohodě pak ani 
nepřispěl vývoj zápasu. Ve 3. minutě na-
šel centr domácího Strakoše nabíhajícího 
Býmy, ale jeho hlavička minula cíl. Gólo-
vou šanci hostujícího Pini v 7. minutě však 
Weiss neuvěřitelně „zazdil“! Z protiútoku 
Skroch trefil jenom tělo padajícího gólmana 
Novotného. V 10. minutě si Chvěja poradil 
s nebezpečnou střelou Sasína po akci Flaša-
ra. Ve 12. minutě kopal Weiss rohový kop 
a od těla domácího Labudy skončil balón 
v síti domácí branky – 0:1! V 15. minutě 
byl blízko vyrovnání Býma, ale Novotný 
jeho střelu udržel na své hrudi. Druhý gól 
hostů měli na svých kopačkách Bohun se 
Žákem, ale Chvěja byl na svém místě. Ve 
27. minutě stačil brankář Novotný přilepit 
do svých rukavic oblouček Labudy! Ve 28. 

minutě bylo vyrovnáno, pas Moravce pro-
pasíroval Pecuch po kiksu Novotného za 
jeho záda – 1:1. Do konce poločasu viděli 
diváci ještě jeden gól, ale k údivu všech v síti 
domácích. Ve 40. minutě se domácí obrana 
včetně brankáře nechala překvapit z výšky 
padajícím balónem, který Bohun prodloužil 
hlavičkou do branky domácích – 1:2!!! Do 
první gólové šance se po přestávce dostali 
hosté. V 51. minutě se však z velmi výhodné 
pozice Piňa z přímého kopu mezi tyče ne-
trefil. Domácí se radovali z vyrovnávacího 
gólu v 54. minutě. Skroch přiťuknul balón 
na kopačky Rubého a ten dalekonosnou 
střelou nachytal v „nedbalkách“ brankáře 
Novotného – 2:2. Hosté odpověděli nád-
hernou střelou Pini v 57. minutě, která však 
o pověstný „chlup“ minula pravou šibenici 
už překonaného brankáře Chvěji. Šance 
hostů na vítězství značně vzrostly v  66. 
minutě, když se po 2. žluté kartě šel spr-
chovat Strakoš… Na trávníku to pořádně 
vřelo. Hosté však přesilovku svou zbrklostí 
a nepřesností v koncovce nevyužili. Na-
opak, konečnou podobu výsledku dal v 85. 
minutě domácí kanonýr Labuda. Jeho „zla-
tá kopačka“ nevídanou střelou přes celou 
zdánlivě neprůstřelnou zdí skončila v pravé 
šibenici překvapeného Novotného – 3:2!!! 
Domácí si pak taktickou hrou své vedení 

pohlídali a poprvé se tak na jaře radovali 
z vítězství na domácím trávníku.
Utkání rozhodovali: Křepský, Kneisl, Po-
lák – delegát Prokop - 86 diváků
Žluté karty – domácí: 53. a 66. Strakoš, 63. 
Rubý, 74. Romaněnko, 82. Karčmář hos-
té: bez karet Červené karty – domácí: 66. 
Strakoš
Trenéři po utkání – domácí Marcel Melec-
ký: „Myslím si, že o dnešním výsledku roz-
hodli gólmani. Náš má podíl na dvou gó-
lech, hostující dokonce na všech třech. Ani 
famózní střelu Labudy z přímého kopu by 
při svém lepším postavení nepustil. Hosté 
si mohli své vedení pohlídat, ale my jsme šli 
za vítězstvím s maximálním úsilím i v osla-
bení až do konce, za to chci mužstvu podě-
kovat, a tak se radujeme z prvního jarního 
vítězství na domácím trávníku právem“! 
Hostující Pavol Švantner: „Vyhraný zápas 
jsme si dnes prohráli sami, výkony obou 
brankářů byly katastrofální“!!!
V našem klubu došlo ještě mimo fotbalové 
dění k jedné významné události. Po něko-
lika létech se stal nepojízdným náš klubový 
autobus. Není v současné době rozhodnuto, 
jak to bude s jeho dalším provozováním. Při 
této příležitosti poděkovalo vedení klubu 
FC Dolní Benešov našemu šoférovi panu 
Jiřímu Oberherrovi za to, že po dobu 8 let 
se staral o bezpečnou přepravu našich muž-
stev po celé Moravě – Jirko díky, díky moc!!!

Foto 32 Jirko, díky, díky moc!!!

Vedení fotbalového klubu děkuje všem 
svým sponzorům a především městu Dol-
ní Benešov za finanční i materiálovou po-
moc při zajištění činnosti klubu bez které 
by jeho činnost zanikla! Připojují se taky 
hráči, trenéři, vedoucí mužstev a věří, že si 
nejen příznivci, ale taky čtenáři Zpravoda-
je najdou cestu na zápasy našich mužstev 
v ještě větším počtu a předem jim děkují 
za jejich přízeň! V závěru naší informace 
ještě sdělujeme, že se dne 30. května 2019 
bude konat „Mimořádná Valná hromada“ 
která rozhodne o dalším působení našich 
mužstev v novém fotbalovém ročníku 
2019/2020!

„ Sportu zdar a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !

vstoupili velmi kvalitně, odehráli jsme 
skvělý 1. poločas, vytvořili jsme si spoustu 
šancí, ale bez gólového efektu. Bohužel 2. 
poločas byl úplně jiný, jako by někdo našim 
hráčům vyměnil hlavy, dělali jsme hrubé 
chyby za které jsme byli potrestáni třemi 
góly a ukázalo se, že jen těžko můžeme 
někomu konkurovat, když nedokážeme 
odehrát dva stejné poločasy“!!! - hostují-
cí Marcel Melecký: - „Nemohu začít jinak 
než konstatováním, že největší zásluhu 
na našem vítězství má náš brankář Gros! 
Fantastickými zákroky v 1. poločase udržel 
pro nás čisté konto, a to pak po poločasové 
průtrži v naší kabině „nakoplo“! Výrazně 
k tomu přispěl i náš „premiant“ Blahuta, 
který byl u zrodu prvního gólu. Tím na-
startoval celé mužstvo, a tak jsme dnešním 
vítězstvím dali zapomenout na „zpackanou 
jarní premiéru“!

V Dolním Benešově se na fotbale „vraždilo“!

FC DB – SK Spartak Hulín 1:2
Nádherné počasí a skvěle připravená hra-
cí plocha vytvořila podmínky k souboji 
dvou mužstev, která v minulém kole na-
plno bodovala a toužila po zisku dalších 
bodů do tabulky. Hostům vyšel vstup do 
zápasu nečekaně dobře. V 6. minutě kopal 
Josl rohový kop, ve skrumáži před domácí 
brankou se nejlépe zorientoval Vyskočil 
a poslal hosty do vedení – 0:1. Další velkou 
šanci měli hosté v 18. minutě, Šrom našel 
nádherným centrem nabíhajícího Zlámala, 
ale jeho hlavička se mezi tyče nevešla. Ve 
22. minutě měli domácí šanci na vyrovná-
ní, na přízemní centr Býmy však Novák 
nedoskočil. Hosté mohli své vedení pojistit 
ve 33. minutě, Sedláčkem centrovaný míč 
napálil Šrom, ale brankář Chvěja se překva-
pit nenechal. Ve 45. minutě pak Ondřejka 
z přímého kopu branku přestřelil! Ve 2. po-
ločase hosté na svůj výkon z prvního dějství 
nenavázali. V 50. minutě měli ještě velkou 
šanci své vedení zvýšit, ale střela Zlámala 
z přímého kopu šla těsně vedle pravé tyče. 
V 52. minutě rozehrál Rubý báječně rohový 
kop, Haas však měl v koncovce vychýlenou 
střeleckou mušku. Od vyrovnání zachráni-
la v 57. minutě hosty spojnice břevna a tyče 
po ukázkové dělovce Adamíka. V 66. mi-
nutě se však Adamík z vyrovnávacího gólu 
radoval, jeho hlavička po centu Strakoše 
skončila v síti bezmocného Jelínka – 1:1! 
Další šance už gólem neskončily. V 75. mi-
nutě stačil Chvěja vyrazit pumelici Josla 
na rohový kop. V 82. minutě přestřelil ve 
stoprocentní šanci Zlámal branku domá-
cích. Gólem neskončila ani střela Šroma 
v 83. minutě. Zápas tak směřoval k dělbě 
bodů. Časomíra poskočila na 90. minutu 
hry a ta byla plně v režii rozhodčích. Zákrok 

hostujícího obránce na Adamíka neposou-
dili ani AR 2 ani HR jako penaltový, naopak 
po protiútoku a pádu hostujícího hráče 
v pokutovém území domácích se penalta 
pískala a domácí dostali „kudlu do zad“!!! 
A k tomu ještě jako bonus viděl Adamík 
za protesty červenou kartu!!! Nabídnutou 
šancí Josl v 91. minutě nepohrdnul a z pro-
měněné penalty dal výsledku konečnou po-
dobu – 1:2! Tuto fotbalovou křivdu budou 
domácí ještě dlouho rozdýchávat, znovu 
se tak potvrdila známá fotbalová pravda, 
že penalta je vždy a jenom tehdy, když ji 
rozhodčí odpíská…
Utkání rozhodovali: Ogrodník, Zaoral, Ma-
yer – delegát Piňos – 92 diváků
Žluté karty – domácí: 42. Strakoš, 62. Rubý, 
90. Moravec hosté: 38.Vyskočil, 71. Pospíšil 
Červené karty – domácí: 90. Adamík
Trenéři po utkání  – hostující Jindřich 
Lehkoživ: „Z vítězství mám pochopitelně 
radost. Myslím si, že jsme měli utkání roz-
hodnout u v 1. poločase. Bohužel jsme naše 
další gólové šance neproměnili v góly. Utká-
ní se tak rozhodlo až v závěrečné minutě. 
Uznávám, že se na nás měla kopat penalta, 
to se nestalo, a naopak rozhodčí písknul 
penaltu proti domácím. K tomu mohu do-
dat jenom tolik, že rozhodčímu do hlavy 
nevidím…! Domácí Marcel Melecký: „V 1. 
poločase byli hosté výrazně lepší, po změně 
stran se nám podařilo vyrovnat a k tomu, 
co se odehrálo v poslední minutě nemám 
slov. Přál bych si jenom jediné, aby se roz-
hodčí šel podívat na hráče do naší kabiny, 
takový zářez si nezasloužili…“!!!

Foto 21 Na toto trio nebudeme rádi vzpomínat
Foto 23 Ani z toho jsme gól nedali

Favorit se na vítězství nečekaně nadřel!

SK Líšeň – FC DB 3:0
Domácí fotbalisté po podzimní části vládli 
tabulce a výrazným bodovým náskokem. 

Vstup do jarní části zatím vzbudil rozpaky, 
náskok se povážlivě ztenčoval! Právě proto 
mělo dnešní utkání pro domácí mimořádný 
význam. A od počátečního hvizdu spus-
tili domácí svou útočnou lavinu. V první 
čtvrthodině kopali celkem sedm rohových 
kopů, ale bez gólového efektu. V 10. minu-
tě pálil Fall z vyložené pozice vysoko nad 
branku. Cíl minula i nádherná střela Krš-
ky v15. minutě hry. Hosté poprvé ohrozili 
branku domácích v 17. minutě, akci Pe-
cucha zakončoval střelou Labuda brankář 
Leznar ji přilepil do svých rukavic. Tlak 
domácích byl drtivý. Ve 26. minutě zabránil 
gólu svým tělem na brankové čáře Haas po 
střele Machálka. Ve 28. minutě naservíro-
val gólovku Jambor Demeterovi, ale toho 
zradila střelecká muška. Ve 32. minutě se 
zaskvěl skvělým zákrokem brankář Chvěja 
po střele Amoha, dorážka Jambora těsně 
minula pravou tyč. Další vývoj zápasu pak 
ovlivnily následující minuty. Ve 37. minutě 
založil smrtící brejk hostů Karčmář, Pecuch 
nádherně prodloužil na nabíhajícího Býmu, 
jeho střela neomylně skončila v brance do-
mácích, ale o gólovou radost připravil střel-
ce praporek AR1… Ve 39. minutě se šel po 
druhé žluté kartě předčasně sprchovat Haas, 
přísné vyloučení s příchutí pelyňku oko-
mentoval zajímavě zkušený rozhodčí ligy, 
on by žlutou kartu nedal! Ve 44. minutě se 
domácí radovali z gólu. Dělovka Kršky se 
odrazila od břevna, odražený míč napálil 
Šperka do skrumáže a teč Demetera skočila 
v brance bezmocného Chvěji – 1:0. Druhý 
poločas se změnil na dobývání branky osla-
beného mužstva hostů. Adrenalin domácí 
lavičky a trenéra Machálka zvedali domácí 
hráči, kteří trestuhodně „vraždili“ i ty nej-
vyloženější gólové šance. Ve 47. minutě se 
netrefil do prázdné branky Jambor. V 54. 
minutě připravil o gólovou radost fantas-
tickým zákrokem Chvěja po akci Černína 
a střele Kršky kryl balón u levé tyče. V 62. 
minutě měli domácí výhodu přímého kopu 
z kolmo k brance, Krška však trefil jenom 
dobře postavenou zeď. Na druhý gól čekali 
domácí až do 83. minuty. Smejkal poslal 
přízemní centr zprava před branku hostů 
a Machálek ze silně zavánějícího ofsajdu – 
praporek AR 1 však tentokrát zůstal u jeho 
nohy – zvýšil stav na 2:0. Stav zápasu se ve 
zbývajících minutách ještě jednou změnil. 
Konečnou podobu výsledku dal v 88. mi-
nutě Krula – 3:0. Domácí tak poprvé na 
jaře slavili vítězství, hostům tato porážka 
hodně zhořkla…

Utkání rozhodovali: Černoevič, Mikeska, 
Richtár – delegát Volf – 485 diváků

Žluté karty – domácí: bez karet hosté: 19. 
a 39. Haas, 21. Rubý, 78. Blahuta Červené 
karty – hosté: 39. Haas

Na Hodonín si věříme
Filip má zlatou kopačku

Hoši děkujem!!!
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Program květen - červen
Středa 1. 5. – Májový pochoďáček

Sobota 4. 5. – Požehnání motoristům

Neděle 5. 5. – Mše svatá – sv. Florián

Neděle 19. 5. – 1. sv. přijímání v Zábřehu

Neděle 26. 5. – 1. sv. přijímání v Dolním  
Benešově

Neděle 26. 5. – XXIX. Hudební jaro  
na Hlučínsku

Pátek 31. 5. – Dětský den v Dolním  
Benešově

7 – 8. 6. – Sportovní den města

Sobota 15. 6. – Den otevřených dveří  
v hasičské zbrojnici

Úterý 18. 6. – Zasedání zastupitelstva  
města

Sobota 22. 6. – Výstava voříšků

Sobota 22. 6. – Dětské rybářské závody  
na Kamenci

Neděle 23. 6. – Boží tělo

Neděle 23. 6. – Farní fotbalový zápas  
na hřišti v Zábřehu

Neděle 26. 6. – Členská schůze SPCCH

Pátek – 7. 6. 2019
9:00  –  12:00 florbal žáků ZŠ Dolní Benešov – tělocvična
9:00  –  12:00 vybíjená žáku ZŠ Dolní Benešov – volejbalové kurty
17:00  –  20:00 bowling seniorů – restaurace Sport
17:00  –  20:00 nohejbal – nohejbalový kurt Zábřeh
17:00  –  20:00 podvečerní vyjížďka na nohejbal, Dolní Benešov – Zábřeh

Sobota – 8. 6. 2019
9:00 – 12:00 fotbal – 2x 1/2 fotbalového hřiště
13:30 – 14:00 slavnostní zahájení – volejbalové kurty
14:00 – 18:00 volejbal – volejbalové kurty
14:00 – 18:00 badminton – tělocvična
15:00 – 18:00 šipky, ruské kuželky - senioři – fara při kostele sv. Martina
10:00 – 18:00 tenis – tenisové kurty
14:00 – 18:00 stolní tenis – tělocvična
14:00 – 18:00 šachy – tělocvična
15:00 – 17:00 utkání staré gardy ve fotbalu – fotbalové hřiště
19:00 – 19:45 slavnostní vyhlášení výsledků – sportovní areál
17.00 – 19.00 vystoupení kapely LUCKY JANE
19.00 – 19.45 slavnostní vyhlášení výsledků – sportovní areál
20.00 – 23.00 vystoupení kapely BANDA DEL CAFFE
23.00 – 24.00 reprodukovaná hudba

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

Sportovní den města Dolní Benešov

8. – 9. 6. 2019

BENEŠOV
FC DOLNÍ


