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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,

pokud se zeptáme dětí, které období uteče nejrychleji, všechny 
se shodnou na tom, že je to čas prázdnin. Také v letošním roce 
máme toto období už za sebou. Doufám, že jste načerpali nové síly 
do druhé poloviny roku a jste připraveni na zahájení školního roku.

V průběhu prázdnin probíhaly práce na školních zařízeních. V ma-
teřské školce na Osadě Míru byla upravena sociální zařízení, včetně 
výměny elektro rozvodů v druhé budově školky. Děti tak přivítají 
nové pěkné a barevné koupelny. U rekonstrukce jsme narazili 
na špatný stav vodovodní přípojky pro celý objekt, kterou se po-
dařilo bez větších omezení vyměnit za novou.

V základní škole kromě běžné prázdninové údržby včetně výmalby, 
bylo zrekonstruováno venkovní hřiště s umělým povrchem. Došlo 
k opravě poškozených části povrchu včetně obnovy celého povrchu 
a výměny ochranných sítí.  Je snahou vedení školských zařízení 
a také města, aby děti měly co nejlepší podmínky pro vzdělávání 
a rozvoj svých schopností.

Prázdninový čas jsme využili i k opravám prostorů v kulturním 
domě, kde došlo k rekonstrukci vinárny a k výměně osvětlení 
ve velkém sále za typ s nižší energetickou spotřebou. V prostorách 
přísálí a fi lmového sálu byla naistalována klimatizace, což určitě 
zlepší využití těchto prostorů v letních měsících.

Součásti prázdninového období je již pravidelná projekce letního 
kina v zámeckém parku. Vaše účast svědčila o tom, že tento druh 
zábavy už máte ve svých diářích a zvykli jste si jej navštěvovat. 
Doufám, že jste si i letos vybrali z pestré nabídky fi lmů.

Závěrem bych chtěl popřát všem dětem hodně úspěchů v novém 
školním roce a těm, kteří jdou do školky a školy poprvé, hodně 
krásných zážitků z nového prostředí a nových spolužáků.

Martin Štefek, starosta města  
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Z 15. schůze rady města 
dne 15. července 2019 

Rada města schválila
- Pronájem pozemku města p.č. 750/1 – část 59 a 60 v k.ú. Dolní 
Benešov o výměře 200 m2 za účelem zahrádky 

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Záměr pronájmu pozemků města p.č. 750/107 a 750/108 v k.ú. 
Dolní Benešov 

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Přijetí plné moci od zmocnitele SOMH k provedení všech 
nezbytných úkonů souvisejících se stavbou „Cyklostezka Dolní 
Benešov – Kozmice“

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Vystavení substituční plné moci pro zmocněnce Dopravní pro-
jektování, spol. s r.o., Ostrava k provedení všech nezbytných úkonů 
souvisejících se stavbou „Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice“

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Použití znaku města v inzerátu fi rmy E-centre ve Zpravodaji 
na e-aukce energií pro občany   

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila
- Žádost Dětského ranče Hlučín z.s. o fi nanční příspěvek

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

- Žádost o navýšení příspěvku ke kotlíkové dotaci

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Z 16. schůze rady města 
dne 5. srpna 2019 

Rada města schválila
- Přeřazení ředitelky MŠ z 10. do 11. platové třídy s účinností 
od 1. 9. 2019 

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Pronájem pozemku p. č. 750/108 v k.ú. Dolní Benešov na Osadě 
Míru o výměře 22 m2 

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Pronájem pozemku p.č. 750/107 v k.ú. Dolní Benešov na Osadě 
Míru o výměře 22 m2 

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Místo pro konání svatebních obřadů – obřadní síň MěÚ a čas 
uzavírání manželství na čtvrtek.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 5. zasedání zastupitelstva města dne 18. června 2019 

Zastupitelstvo města rozhodlo
- V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb. 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatně-
ných při veřejném a opakovaném veřejném projednání návrhu 

územního plánu Dolní Benešov dle přílohy č. 5 předloženého 
návrhu opatření obecné povahy

Pro hlasovalo 9 členů, proti 0, zdrželi se 1

- Rozšířit kapacitu školského zařízení Školní družina při Základ-
ní škole Dolní Benešov, příspěvková organizace z 90 na 120 žáků

Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vydalo
- V souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, územní plán Dolní Benešov formou Opatření obecné 
povahy

Pro hlasovalo 9 členů, proti 1, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města schválilo
- Účetní závěrku města Dolní Benešov sestavenou k rozvahovému 
dni 31.12.2018

Pro hlasovalo 10 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Závěrečný účet města za rok 2018 se všemi jeho součástmi:

hospodaření města 

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem 

zpráva o hospodaření příspěvkové organizace MŠ Dolní Benešov, 
Osada Míru 

zpráva o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Dolní Benešov 

zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Kulturní dům Dolní 
Benešov

fi nanční vypořádání se státním rozpočtem 

vyúčtování státního závěrečného účtu 

a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

Pro hlasovalo 10 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Bezúplatný převod pozemku p.č. 356/11 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Zábřeh u Hlučína, obec Dolní Benešov, z vlast-
nictví ČR, příslušnosti hospodařit ÚZSVM do vlastnictví města 
Dolní Benešov

Pro hlasovalo 10 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočtová opatření č. 3/2019 v předloženém znění, které je 
nedílnou součástí usnesení   

Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
- Zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastu-
pitelstva města

- Schválený Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska 
za rok 2018.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svaz-
ku obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047 
za rok 2018 a Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Svazku 
obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2018

Pro hlasovalo 10 členů, proti 0, zdrželi se 0
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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. 10. 2019 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18

Společenská kronika
Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti
80 let
Marie Mrkvová, Zábřeh

Budeme na Vás vzpomínat …
Marta Kosellková, Dolní Benešov

Oskar Kocián, Dolní Benešov

A znovu téma týkající se kácení stromů
 Ale tentokrát trochu jinak…
Dovolte mi, abych Vám nyní uvedl dva krásné příklady, jak se využilo dřevo z pokácených stromů na Třetí hrázi.
V prvním případě to začalo odvozem jednoho kmene k mistru řezbáři.
A byla to pořádná fuška naložit tohoto několika metrákového drobečka!

A  jak to u pana mistra dopadlo?
Z tohoto kmene krásně vytesaná socha hastrmana zdobí vodní hladinu jednoho z rybníčku v  areálu Kamenec v Dolním Benešově.
Na druhé fotografi i je dílo dalšího mistra, který svým počinem takto vytvořil místa pro odpočinek v klidném prostředí na Podubí.

Alfréd Lelek, správa majetku města

Vystoupení dětí MŠ u příležitosti setkání jubilantů 80 let v restau-
raci Štika

Vítání občánků 23. 6. 2019 v obřadní síni
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Vydání nového územního plánu
Po několika letech zpracovávání a projednávání byl na červnovém zasedání zastupitelstva vydán nový územní plán našeho města. 
Ten odráží nové možnosti rozvoje města a jsou do něj rovněž zapracovány požadavky občanů.

Do územního plánu je možno nahlédnout v „papírové“ podobě na odboru výstavby městského úřadu, umístěn je rovněž na webových 
stránkách města v sekci Městský úřad. 

Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ

Nová posezení a informační cedule 
s mapou cyklostezek na Hlučínsku
V letošním roce pořídilo Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci 
s obcemi 44 ks posezení a 29 informačních cedulí s mapou cyk-
lostezek Hlučínska. 

Mobiliář byl umístěn 
do  okolí cyklotras 
a cyklostezek na Hlu-
čínsku tak, abyste jej 
mohli v  hojné míře 
využívat k  zastave-
ní a  odpočinku při 
svých cestách po re-
gionu. 

Na zakoupení mobiliáře získalo Sdružení obcí Hlučínska dotaci 
ve výši 250 833,35 Kč z dotačního programu „Podpora rozvoje 
cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“.

SOH

Areál Kamence má novou dominantu
Všichni návštěvníci rybář-
ského areálu KAMENEC 
se mohou přijít podívat 
na dřevěnou dvoumetrovou 
sochu vodníka, která byla 
umístěna v jednom z rybní-
ků. Jde o krásné umělecké 
dílo a právem se tato socha 
stala dominantou celého 
areálu. Určitě bude nejlepší, 
když se přijdete na vodníka 
podívat osobně. Rád bych 
touto formou poděkoval 
předsedovi klubu panu 
Tomáši Fuchsovi a dalším 
členům za  jejich práci při 
umístění této sochy a všem sponzorům za jejich fi nanční pomoc.

Mgr. Leon Hahn
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Městská Knihovna
Vlaštovky před knihovnou, ba dokonce i v knihovně 😊. To je jasné potvrzení toho, že prázdniny končí. A i když většina z nás neměla uply-
nulé celé dva měsíce volno, přesto je léto časem zpomalení, užívání si času s rodinou a přáteli, kdy tak nějak pozapomeneme na všechny 
povinnosti. V souvislosti s tím každoročně vyhlašuje Městská knihovna AMNESTII na poplatky z prodlení – tzn. už jsem měl dávno vrátit 
půjčené knihy a nevrátil, to bude asi pokuta – NEBUDE.

Od 2. září do 12. září včetně můžete vrátit 
vypůjčené knihy bez jakéhokoliv postihu.
Využijte této příležitosti, protože po tomto 
datu budou poplatky vybírány podle kni-
hovního řádu.

Léto je v knihovnách věnováno opravám 
poškozeného knihovního fondu, vyřazová-
ní starší literatury, protože trendem doby je 
vše nové a to platí i o knihách. Takže byly 
pro čtenáře zakoupeny také nové knihy. 
Byly to např. tyto:

Literatura pro dospělé:
Jewell, Lisa. Beze svědků, Jonasson: Stojed-
naletý stařík, který…, Beverly, Jo: Ukradená 
nevěsta, Jeff rises: Anděl smrti, Studie svá-
dění, Bator, J.: Pískový vrch, Ubam, Ob. S.: 
Sedm let v Africe, Bomannová, C.: Zahrada 
měsíčního svitu, Černá, J.: Vraždy z vášně, 
Šťastná, B.: Láska pro samouky, Bjork, S.: 
Clona, Houellebecq, M.: Serotonin, Ahn-
hem, S.: Osmnáct pod nulou, Marsons, A.: 
Němý křik, Bittlová, M.: Nebýt mého muže, 

byla bych šťastně vdaná, Yolen J.: Mapa kos-
tí, Stage, Z.: Dětské zobky a další.

Literatura pro děti a mládež:
Haškovec, Vít: Malované dějiny Evropy, 
Gleitzman, M.: Když, Lowryová, Lois: Spo-
čítej hvězdy, Palaciová, R.J.: (Ne)obyčejný 
kluk, Velíšek, M.: Můj stát -putování za čes-
kými patrony, Patterson, J.: Superhrdina ze 
základky, Davis, J.: Garfi eld a zlý čaroděj, 
Pospíšilová, Z.: Nezralá, Hruška, k tabuli! 
Durková, M.: Proč má Janička Velerybu, 
Hladký, M.: Jdeme do školy! Pospíšilová, 
Z.: Johanka a malé prasátko a další.

Půjčovní doba pro veřejnost se opět 
po prázdninách vrací k normálu tzn.:

PONDĚLÍ: 13.00 – 17.30
ÚTERÝ: 10 – 12 12.30 – 15.00
ČTVRTEK: 13.00 – 17.30

Přijďte, na vaši návštěvu
se těší Jana Petrásková, knihovnice

Merkurova křídla přiletěla do Dolního Benešova
Okresní hospodářská komora Opava vyhlásila v podvečer 29. 5. 2019 ve velkém sále Městské-
ho kulturního domu Petra Bezruče za přítomnosti primátora města Opavy, pana senátora 
Herberta Pavery a dalších vzácných hostů výsledky 4. ročníku soutěže „Merkurova křídla“. 

Podnikatelem/fi rmou regionu 2019 se sta-
la fi rma Schindler (Mojekolo), osobností 
regionu 2019 je pan Jan Urbiš a cenu Živ-
nostník regionu 2019 si odnesl pan Arnošt 
Obrusník z Dolního Benešova. 
Navštívili jsme tedy pana Arnošta Obrus-
níka v jeho pekárně, abychom zjistili jeho 
dojmy z udělené ceny.  

„Této ceny si velice vážím, neboť už jako 
malé dítě jsem si zamiloval řemeslo – pe-

kařinu. Po ukončení školní docházky jsem 
se rozhodl, že se půjdu učit pekařem. Paní 
třídní učitelka mi to vymlouvala, říkala: 
,Arnošte, máš dobré známky a  ty půjdeš 
za pekaře?  A proč nejdeš na školu? Vždyť 
do učení za pekaře chodí z donucení děti 
z pekařských rodin nebo takoví, co u nich 
je i malá násobilka každý den jiná.‘ Ano, 
já chci jít za pekaře! A tak jsem se v roce 
1954 vyučil pekařem a  do  dnešního dne 
jsem tomuto řemeslu věrný. 

Láska v každé podobě má svá křídla, i  ta 
moje křídla mě nesou do práce a z práce už 
65 let. Byla ale hodně unavená, a tak když 
jsem letos dostal křídla nová, tak jsem si je 
nasadil a  načasoval jsem to ještě alespoň 
na deset roků.“

Viktor Štefek
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„Co jste HASIČI…“
Uplynulé prázdninové měsíce, které jsou již 
bohužel za námi, byly mimořádně suché 
(především měsíc červenec), a i toto počasí 
bylo příčinou vzniku rozsáhlejších polních 
a lesních požárů nejen v ČR, ale i Moravsko-
slezském kraji. Dolní Benešov, ani přilehlé 
okolí naštěstí tyto požáry tentokrát neza-
sáhly. I přesto jednotka zasahovala hned 
u devíti mimořádných událostí.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Zásahy u mimořádných událostí:

 1 × požár
• pálení odpadu Dolní Benešov
 8 × technická pomoc
• transport imobilního pacienta 
 do sanity ZZS MSK
• odstranění spadlého stromu 
 z pozemní komunikace
• odstranění spadlého stromu 
 z železniční tratě
• odstranění stromu z elektrického 
 vedení
• doutnající izolace zateplení budovy
  v areálu MSA, a. s.
• 2 × likvidace bodavého hmyzu
• záchrana ptáka (kos) uvíznutý pod
 okapem domu

Školení předlékařské zdravotnické 
pomoci:
Členové jednotky absolvovali pravidelné 
zdravotnické školení, tentokrát pod vede-
ním R. Čecha, který je proškoleným zdra-
votníkem a členem „First Responder team“. 
Součásti školení byla taky návštěva stanice 
Zdravotnické záchranné služby v Zábřehu, 
kde jsme se zdravotnickým záchranářem 
seznámili s technikou ZZS MSK, a praktic-
ky vyzkoušeli používání jejich prostředků. 
Toto školení bylo velice důležité jelikož se 
zdravotnickou záchrannou službou při zá-
sazích spolupracujeme několikrát do roka 
(především při transportu imobilních pa-
cientů do sanity).

Zalévání zeleně:
Na žádost města jednotka prováděla dle 
potřeby během večerních hodin zavlažo-
vání nově zasazených stromků. V areálů 
bývalé skládky v Dolním Benešově, dále 
i stromů, které byly vysazeny již před pár 
lety, ale ještě nemají dostatečný kořeno-
vý systém, a tím předešli jejich uschnutí 
v tomto horkém a suchém počasí (zalévání 
stromů probíhalo v okolo sídliště, u ryb-
níka Nezmar, v Zábřehu směrem na letiště 
a na dalších místech města). Tato práce byla 
dosti časově, a v tomto v teplém počasí i fy-
zicky náročná.

Ukázka pro mateřskou školu:
Se začátkem školního roku, připravujeme 
pro děti z Mateřské školy v Dolním Be-
nešově a Zábřehu preventivní výchovnou 
akci. Ukázku hasičské techniky, prostorů 
hasičské zbrojnice a práce hasičů.

Sbor dobrovolných hasičů 
Dolní Benešov
Hasičský den
Po  uzávěrce minulého čísla zpravodaje, 
v sobotu 15. 6. proběhl tradiční „Hasičský 
den“. Pro velké i malé návštěvníky byla k vi-
dění moderní i historická hasičská technika, 
technika Policie České republiky a Zdravot-
nické záchranné služby Moravskoslezského 
kraje. Dále bylo připraveno mnoho ukázek: 
Ukázka práce kynologů se psy, vyprošťová-
ní zraněné osoby z osobního automobilu 

v podání hasičů z Hlučína, ukázka netra-
dičního požárního útoku mladých hasičů 
z Petřvaldu -Březiny, hašení automobilu, 
hašení požáru pomocí různých druhů ha-
sicích přístrojů aj. Zájemci se mohli svézt 
na motorovém člunu po hladině rybníku 
Nezmar. I přes horké počasí, si každý ná-
vštěvník této akce jistě našel to své. Budeme 
rádi, když se i v příštím roce se opět na ha-
sičském dni setkáme, a třeba i ve větším 
počtu, než tomu bylo letos!

Zájezd na pouť do Hrabyně:
V neděli 18. 8. 2019 Sbor dobrovolných hasi-
čů Dolní Benešov, zajistil, jako každý druhý 
rok, autobus na tradiční pouť do Hrabyně.

Oslava narozenin: Rudy Kurka („50“)
Dne 3. 8. 2019 oslavil náš dlouholetý aktiv-
ní člen jednotky Rudolf Kurka své životní 
jubileum 50-let. Ruda je v současné době 
nejdéle aktivně sloužícím členem JSDH 
v Dolním Benešově a to již 30 let. Do další 
padesátky Ti RUDO, přejeme především 
pevné zdraví! SDH Dolní Benešov

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Facebook SDH Dolní Benešov

Foto 1.: Strom přes železniční trať v Dolním 
Benešově
Foto 2.: Zdravotnické školení
Foto 3: Hasičský den
Foto 4.: Ruda „50“

1.

2. 4.

3.
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Letní prázdniny jsou pro šachisty okurkovou sezonou, neprobíhají soutěže družstev ani turnaje mládeže. Jednotlivci se mohou zúčastnit 
šachových festivalů, z nichž nejvýznamnější je tradiční CZECH OPEN v Pardubicích či Olomoucké šachové léto nebo srpnový turnaj 
v Jeseníku. Nová sezona se nám ale pomalu blíží, již 21. září proběhne další ročník Memoriálu Karla Osmančíka a v měsíci říjnu pak 
začínají dlouhodobé soutěže družstev.

Klubovní přebor v bleskovém šachu

V pátek 15. 6. , po uzavírce minulého čísla 
zpravodaje, byl odehrán 4. ročník klubov-
ního přeboru v bleskovém šachu. Každý 
z hráčů měl v 9 kolech na rozmyšlenou pou-
ze 5 minut, bez přídavku času, a tak o ví-
tězi partie často rozhodovala spíše rychlá 
ruka než šachové umění. V turnaji nakonec 
zvítězil 1. nasazený Pavel Rakús se ziskem 
8 bodů, druhé místo obsadil 2. nasazený 
Miroslav Suchánek se ziskem 7 bodů a třetí 
místo vybojoval překvapivě až 13. nasazený 
David Kampík s Bolatic, který získal 6 bodů. 
Celkem se turnaje v přátelské atmosféře 
zúčastnilo 16 hráčů, včetně 3 dětí z kroužků 
v Dolním Benešově a Hlučíně.

ME SmartKids v Ružomberku
O předposledním červnovém víkendu po-
řadatelé ze slovenského Ružomberku při-
pravili pro mládežníky otevřené Mistrov-
ství Evropy SmartKIDS v bleskovém a rapid 
šachu. Nejednalo se o ofi ciální ME, takže 
účast byla omezena především na hráče ze 
Slovenska, Čech, Polska a Maďarska. Naši 
TJ Dolní Benešov reprezentovali Tomáš Ku-
čera (H16), Anička (D16) a Maruška (D12) 
Vavřínkovy. Tomáš byl v turnaji do 16 let, 
který byl společný pro obě kategorie hochů 
i dívek, nasazený jako hráč číslo 6 a na stej-
né pozici skončil i po 9 kolech, ve kterých 
uhrál 5 bodů. Anička uhrála 4,5 bodu, 
což jí stačilo na 12. místo a 3. místo mezi 
dívkami. Hrálo celkem 20 hráčů a hráček. 
V kategorii do 12 let se rozhodně neztratila 
Maruška, která zaznamenala ze tří našich 
hráčů nejvýraznější skok oproti startovní 
listině, když 5 bodů jí stačilo na 16. pozici 
(29. na startu), 4. mezi dívkami, z celkem 44 
hráčů. Bleskový turnaj se hrál také na 9 kol, 
nicméně kategorie byly sloučeny do dvou – 
do 12 let a do 16 let, chlapci i dívky dohro-
mady. I zde si naši hráči oproti nasazení 

polepšili, Tomáš skončil 11. a Anička 31. 
z celkem 37 účastníků, Maruška pak na 29. 
místě z 51 hráčů a hráček v kategorii U12. 
Pro naše mládežníky to nicméně byla zku-
šenost a mohli si zahrát opět nějaký turnaj 
se zahraničními vrstevníky a poznat jiné 
prostředí a jinou organizaci.

V4 Liptov 2019

Jako každým rokem, tak i letos jsme obdr-
želi od svých slovenských přátel pozvání 
na letošní 13. ročník Dětského šachového 
festivalu Liptov 2019. Je to největší me-
zinárodní mládežnické střetnutí v šachu 
na Slovensku za účasti států V4 a dalších 
pozvaných. Již 6. rokem se toto klání koná 
v  Holiday Village Tatralandia v  Liptov-
ském Mikuláši – Ondrášové. Hlavní akcí 
je turnaj čtyřčlenných družstev (1x U16, 
2xU18, 1xdívka U18). Opět jsme postavili 
družstvo pod názvem „Opavsko“ (Tomáš 
Kučera, Kristián Havel, Anna Vavřínko-
vá, Lukáš Palyza) společně s hráči z Opavy. 
Kromě toho ještě Julie Stříbná hostovala 
za Krnov. Při účasti 12 družstev jsme byli 
nasazení jako č. 7. Hned v 1. kole po ná-
ročné cestě jsme dostali nejvýše nasazené 
Komplet Modranka a podlehli 1:3 při dvou 
remízách opavských hráčů. Večer jsme 
hráli s polským Jastrzebie Zdroj a těsně 
prohráli 1,5:2,5. V  úterý ráno jsme roz-
drtili nejslabší tým soutěže Krnov 3,5:0,5 
a věřil jsem, že se blýská na lepší časy. Ale 
jen se zablesklo. Ve 4. kole jsme pro změnu 
dostali výprask od KKSz Krakow 0,5:3,5. 
Ve středu zase těsná prohra se Světlou nad 
Sázavou 1,5:2,5 a odpoledne těsná výhra 
2,5:1,5 nad Pražským výběrem. Poslední 
kolo ve čtvrtek mohlo ještě naše družstvo 
posunout o pár příček výš, ale opět těsná 
prohra 1,5:2,5 s TSC Martin nás srazila 
celkově na desátou příčku. Výsledky hrá-
čů na jednotlivých šachovnicích: Kučera 
3 body, Havel 3 body, Vavřínková 4 body, 

Palyza 2 body. Družstvo mělo určitě na víc, 
než předvedlo. Chyběla i troška štěstí, kdy 
prohrálo 3 zápasy nejtěsnějším rozdílem. 
Ale o tom jsou šachy, kdy rozhoduje kaž-
dý půlbod. Chyby ve strategii, ale i v kon-
covkách, kde nám ty půlbody protekly 
mezi prsty, způsobily tento náš výsledek. 
Je potřeba se z toho poučit a dále na sobě 
pracovat. Kromě šachové stránky má tento 
festival vždy i stránku společenskou a spor-

tovní, kterou jsme letos také beze zbytku 
naplnili. Dvakrát jsme navštívili blízký 
aquapark, čas zbyl i na tenis, stolní tenis, 
fotbal. Večerní grilování po takovém výko-
nu přišlo vhod, stejně jako nám vedoucím 
společenský večer s ostatními kolegy trené-
ry a rodiči z ostatních zemí V4. Organizace 
byla jako vždy výborná, slovenští kolegové 
z Liptovské šachové školy jsou opravdoví 
profesionálové a s takovými akcemi mají 
bohaté zkušenosti. My z DB a Opavy se už 
opět těšíme na další ročník.

Následující šachové akce
V sobotu 21. září se uskuteční 33. ročník 
Memoriálu Karla Osmančíka, jeden z nej-
větších rapidu turnajů v  Moravskoslez-
ském kraji. Hraje se od 9 hodin ve velkém 
sále kulturního domu v Dolním Benešově 
a všichni čtenáři jsou samozřejmě srdečně 
zváni, ať už jako hráči, či diváci. V násle-
dujících dnech také začne šachový kroužek 
pro začátečníky i pokročilé. 

Více informací se dozvíte na 
našem webu, adresa je:

http://sachy -msa -dolnibenesov.net
Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov

Ing. Pavel Rakús
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Dolnobenešovský Gulášmajster 2019
Třetí srpnovou sobotu zalila zámecký park vůně guláše a devět zúčastněných týmů začalo soutěžit 
o titul Dolnobenešovského Gulášmajstra 2019. 

Již od prvních chvil bylo zřejmé, že 
si všechny týmy daly opravdu hodně 
práce nejen s gulášem samotným, ale 
také s výzdobou stánků a velkou kreati-
vitu projevily i při výběru názvu týmu 
družstva. 

Letošního ročníku se zúčastnily týmy: 
Zábřežáci, s.r.o., Vaří celá myslivecká 
rodina, Kukuřičné děti, Bavoráci z Bře-
hů, Arma Kamenec, PHM 2, Přídu 
Dýl (z Plzně), Zepel tým a PAT a MAT. 
Hodnocení gulášů bylo v letošním roce 
svěřeno porotě, která byla vylosová-
na z příchozích účastníků. Právě tato 
porota rozhodla, že se na třetím místě 
umístil tým Vaří celá myslivecká rodi-
na, na druhém místě tým Arma Kame-
nec a na prvním místě tým PAT a MAT, 
který se tak stal Dolnobenešovským 
Gulášmajstrem roku 2019. 

Příchozí návštěvníci hodnotili celko-
vou kulturu a vzhled stánku, atmosféru, 
výzdobu, profesionalitu přípravy, kre-
ativitu a prezentaci týmů a na základě 
jejich rozhodnutí získal cenu diváků 
tým PHM 2. O celkovou atmosféru 
a dobrou náladu se postarala kapela 
Druhá míza. 

Poděkování patří všem sponzorům této 
akce, a to Pavlíně Štěpitové – Restau-
race na Hřišti, Jaroslavě Klemensové – MASOMA, společnostem Würth, spol. s.r.o., LENA – Hračky, s.r.o. a městu Dolní Benešov.  

Viktor Štefek
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ZA FINANČNÍ PODPORY REKLAMNÍ PARTNEŘI HLAVNÍ 
MEDIÁLNÍ 
PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI OFICIÁLNÍ 
HOTELY

DÁLE PODPOŘILI SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNEŘI PODĚKOVÁNÍ 
ZA FINANČNÍ 
PODPORU MĚSTU

www.shf.czSHF_OSTRAVA @SHF.CZ

STAŇTE SE 
I VY SOUČÁSTÍ 
FESTIVALU

program a vstupenky on-line

SCEAV

DOLNÍ 
BENEŠOV

16. ROČNÍK / 03 – 28/09/2019

Vlad 
Weverbergh
Terra Nova Collective

13/09/2019 / 18.00
DOLNÍ BENEŠOV
KOSTEL SV. MARTINA

Klarinet 
d’amore

MOZART / WEBER
DE CROES

Vážení čtenáři, zveřejňujeme další fotografi e ze sbírky pana Josefa Widlaka, které dokumentují historické proměny Dolního Bene-
šova. V dnešním čísle se budeme věnovat Dolnobenešovským školám.

Dolní Benešov v proměnách času 
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Žijeme v Dolním Benešově…

Rozloučení s předškoláky 21. 6. 2019

Boží tělo 23. 6. 2019

Boží tělo 23. 6. 2019 Hudební divadlo 1. 8. 2019

Letní kino 11. 7. 2019

Rozloučení s předškoláky 21. 6. 2019

Boží tělo 23. 6. 2019Boží tělo 23. 6. 2019
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Gulášmajster 17. 8. 2019

Gulášmajster 17. 8. 2019

Hudební divadlo 1. 8. 2019

Gulášmajster 17. 8. 2019Hudební divadlo 1. 8. 2019

Gulášmajster 17. 8. 2019

Hudební divadlo 1. 8. 2019

Gulášmajster 17. 8. 2019
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Zprávičky z barevné školičky / Barevná školka se opět těší na své děti
Taky je vám s odchodem letních prázdnin vždycky trochu smutno? Nastává konec dlouhým večerním posezením, pozdním návratům z vý-
letů, superrychlému oblékání jen do trička a kraťasů, každodenním zmrzlinám a jiným radovánkám. Konec prázdnin nemusí znamenat 
konec legrace!

Je začátek září a naše barevná školka opět 
ožila dětským štěbetáním a smíchem. Děti 
přišly po prázdninách plné energie a těší 
se na hraní s kamarády a na nové zážitky 
ve školce. 

Tady se ale ani během letních měsíců neza-
hálelo. V naší mateřské škole totiž probíhala 
dlouho plánovaná a toužebně očekávaná 
rekonstrukce dětských koupelen. Rekon-
strukce nebyla jednoduchou záležitostí, ale 
výsledek jistě všechny potěší.

Také třídy jsme zabalili do igelitu, aby moh-
lo být vše vymalováno. Pevně věříme, že 
i tento školní rok bude pro nás pro všechny 
úspěšný a že si z něj budeme odnášet spous-
ty nových vědomostí, dovedností i zážitků.
A s kým se budete potkávat?

Kolektiv učitelek:

Sluníčka
Jarmila Stanková – zástupce ředitelky MŠ
Drahomíra Kuchejdová

Motýlci
Mgr. Dagmar Kristová – ředitelka MŠ
Veronika Hanzlíková

Květinky
Margita Maiwaldová
Valentýna Paverová

Berušky
Vlasta Juchelková
Klára Michalíková

Krtečci
Jana Balarinová – vedoucí učitelka
Sylva Hartošová

Kolektiv správních zaměstnankyň
Pavla Kozelková
Renata Dihlová – školnice
Eva Murcková

Pavlína Bábíková
Hana Reichlová

Kolektiv kuchyně
Hana Seidlová – vedoucí školní kuchyně
Anna Kubišová
Karmen Magerová
Štěpánka Komárková
Věra Reinoschová
Ivana Hajduková
Darina Vitásková

Přejeme krásný a bezproblémový začátek.

Vážení občané města Dolní Benešov,   
touto cestou bych Vám ráda co nejsrdečněji poděkovala za Vaši podporu a pomoc 
dětem z Klokánku Dolní Benešov, které tímto děláte šťastnější a radostnější. 
Přijďte se podívat do Klokánku na Den otevřených dveří, který se bude konat dne 
18. 9. 2019 od 10.00  do 17.00 hodin.
Přiblížíme Vám život dětí v Klokánku prohlídkou zařízení, povídáním o dětech 
a péči o ně.
Budeme rádi za Vaše nové podněty i připomínky.
V případě, že Vám termín nevyhovuje, domluvte si setkání telefonicky v jiný den. 
Velice si vážím Vaší přízně, pochopení i velké tolerance k našim dětem i samotné 
činnosti  Klokánku v Dolním Benešově.   

V Dolním Benešově 12. 8. 2019  S pozdravem a úctou  
     Monika Chadziandoniová, DiS.
     ředitelka ZDVOP
     Klokánek Dolní Benešov
     724 667 603
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Rozdělení žáků a pedagogů pro školní rok 2019/2020
Ředitelka školy: Mgr. Marie Sovíková
Zástupce ředitele: Mgr. Leon Hahn
Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Charchutová
Metodik prevence: Mgr. Libuše Widlová
Speciální pedagog: Mgr. Kateřina Stříbná

Netřídní učitelé:
Mgr. Ludmila Faiková
Mgr. Silvie Krupová
Mgr. Jiřina Pačková

Externí učitelé:
Věra Dudová (katechetka)
Mgr. Pavel Kuchař (kněz)

Asistenti pedagoga:
Bc. Vendula Svobodová
Věra Dudová
Eva Kupková

Vychovatelky školní družiny:
Krista Hartošová
Eva Halfarová, DiS
Bc. Magdalena Lassaková Kupková
Jana Faiková

Správní zaměstnanci:
Liana Diehlová
Iveta Kalužová
Lukáš Bjelka
Petra Nováková
Lenka Radová
Marta Otipková
Jana Kociánová

Správní zaměstnanci:
Hana Jarolimová
Irena Harasimová
Zuzana Hrbáčová
Eva Kupková

Harmonogram školních prázdnin 2019/2020
podzimní prázdniny: 29. 10. a 30. 10. 2019
vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

- vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020

pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020
jarní prázdniny: 3. 2.–9. 2. 2020
velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020
hlavní prázdniny: 1. 7.–31. 8. 2020 - výuka začne v úterý 1. 9. 2020

Dolnobenešovský zpravodaj • 2 / 2019 březen – duben

Zprávy ze školy / Prázdniny skončily, v pondělí 2. září startujeme !!!
Milé děti, mílí rodiče, dva měsíce prázdnin se pomalu blíží ke svému konci a mnozí se již určitě těšíte do školy na své kamarády a učitele, 
a to znamená, že brzy odstartuje nový školní rok 2019/2020.

V pondělí 2. září přivítáme v naší škole při slavnostním zahájení v Zábřehu v 8.00 hod. a v Kulturním domě v Dolní Benešově v 9.00 
hod. bezmála 360 žáků.

Úplně nový školní rok to bude pro 36 prv-
ňáčků v Dolním Benešově a 6 v Zábřehu.

Na „Červené“ škole (1.-5. ročník) budou 
žáci rozděleni do osmi tříd a na „Hlavní“ 
škole (6.-9. ročník) budou v každém roč-
níku pracovat 2 třídy. V Zábřehu máme 2 
třídy, ve kterých pracují 4 ročníky. Školní 
družina je připravena uspokojit až 120 žáků.

Je před námi 10 měsíců školní práce. Pro 
některé děti jde o první rok školní docház-
ky, o první rok jejich systematického vzdě-
lávání, pro naše deváťáky je to poslední rok 
na naší ZŠ s tím, že se musí rozhodnout pro 
další studium.

Zkrátka „jdeme do toho!“
My učitelé jsme připraveni dát dětem ten 
nejlepší základ výchovy a vzdělání.

Všichni zaměstnanci školy pak chtějí, aby 
se dětem ve škole líbilo, v jídelně chutnalo, 
a aby se ve škole cítily dobře.

Za vedení ZŠ přeji nám všem radostné 
vykročení, splnění všech vytýčených cílů 
a přání a především hodně zdraví.

Mgr. Leon Hahn
Zástupce ředitele 

Třída Třídní učitel
I. ( 1. + 2. ročník)- Zábřeh Mgr. Marie Adamíková
II. (3.+ 4. ročník) - Zábřeh Mgr. Alena Malíková
I.A Mgr. Hana Kolaříková
I.B Mgr. Alena Drastíková
II.A Mgr. Marcela Schmiedhamerová
III.A Mgr. Adelheida Rycková
IV.A Mgr. Marcela Halodová
IV.B Mgr. Marcela Bilíková
V.A Mgr. Lenka Kotišová
V.B Mgr. Jana Juchelková
VI.A Mgr. David Ranoš
VI.B Mgr. Hana Maulerová
VII.A Mgr. Libuše Widlová
VII.B Mgr. Pavla Měkýšová
VIII.A Mgr. Martina Jakubčíková
VIII.B Mgr. Gabriela Halfarová
IX.A Mgr. Nikol Zapletalová
IX.B Mgr. Monika Kubincová
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Zprávy ze školy

Školní družina
Školní družina při základní škole v Dolním Benešově se aktivně podílí na ovlivňování 
volného času žáků. Umožňuje zájmové a odpočinkové činnosti a různé formy přípravy 
na vyučování.

Má čtyři smíšená oddělení, která se na-
cházejí v budově zámku, budově ZŠ na 
Opavské ulici a v budově ZŠ v Zábřehu. 
Činnost školní družiny (ŠD) je urče-
na výhradně pro žáky prvního stupně 
základní školy. Žáci jsou přijímáni na 
základě řádně vyplněné přihlášky do na-
plnění kapacity. Přijetí do ŠD není náro-
kové, o umístění či případném vyloučení 
žáka z ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Vzhledem k velkému zájmu zákonných 
zástupců o umístění dětí v ŠD dáváme 
přednost dětem prvního až třetího roční-
ku základní školy a dětem zaměstnaných 
rodičů.

Provoz ŠD je rozvržen takto:
Ranní ŠD – organizována v budově Čer-
vené školy v době od 6:30 do 7:45 hod.
Odpolední ŠD – organizována v budově 
zámku v době od 11:40 do 16:30 hod.
Zábřeh ŠD- v budově školy od 11:40 do 
15:30 hod.

Na základě vyhlášky MŠMT č. 74/2005 
Sb. o zájmovém vzdělávání byla vydána 
směrnice o platbě školného v ŠD. Výše 
platby je stanovena následovně:

Ranní ŠD – 200 Kč za školní rok

Odpolení ŠD – 800 Kč za školní rok

Ranní i odpolední ŠD – 1000 Kč za školní 
rok
Informace o pobytu ve školní družině 
letošních prvňáčků poskytnou vychova-
telky ŠD rodičům v den zahájení nového 
školního roku v prvních třídách. Rovněž 
budou rozdány přihlášky rodičům dětí, 
které byly přihlášeny do ŠD při zápisu 
do prvních tříd.

Jana Faiková
vychovatelka ŠD

Exkurze v pekárně
V polovině května se žáci třetích tříd naší školy zúčastnili exkurze v pekárně pana Obrusníka. Při prohlídce se žákům věnoval ma-
jitel pekárny pan Arnošt Obrusník. Provedl je celým provozem, kde jim srozumitelně vysvětloval jednotlivé části výroby a trpělivě 
odpovídal na všechny zvídavé otázky. Školákům se exkurze velmi líbila. Završením byla ochutnávka pekařských výrobků, která 
sklidila u dětí nadšení. Děkujeme panu Obrusníkovi za návštěvu jeho pekárny.   Mgr. Alena Drastíková

V pondělí jsme byli v pekárně u pana 
Obrusníka. Pan Obrusník byl tak hod-
ný a provedl nás po celé pekárně. Ukázal 
nám stroje, míchačky na těsto a pece na 
pečivo, kde se vejde až 40 chlebů.V pe-
kárně má i velké váhy na mouku a my 
jsme se mohli na té váze zvážit. Celá tří-
da, i s paní učitelkou, jsme vážili 575 kg. 
Na závěr nám ukázal, jak se krájí pečivo 
a dal nám ochutnat.

Jiří Duda, 3. B

Dne 13. 5. jsme byli s celou třídou na ex-
kurzi v pekárně u pana Obrusníka. Šli 
jsme se podívat, jak se vyrábí pečivo. Vi-
děli jsme všelijaké stroje, které jsou práci 
v pekárně potřebné. Mohli jsme ochutnat 
housku, vánočku, chléb a jiné dobroty. 
Dokonce jsme se mohli zvážit na váze, 

která je určená na mouku. Z celé pro-
hlídky se mi nejvíce líbily ochutnávky. 
Doufám, že se tam ještě někdy podívám.

Matěj Ondera, 3. B

13. 5. jsme byli v pekárně v Dolním Be-
nešově na exkurzi u pana Obrusníka. 
Provedl nás po celé pekárně a ukázal 
nám všechny stroje na výrobu a přípra-
vu pečiva. Pan Obrusník nám dovolil 

se zvážit na velké váze. Vážili jsme přes 
570 kg. Všichni jsme mohli ochutnat 
chleba, housky a vánočku, ale nejvíc mi 
chutnaly buchtičky a vánočka. Moc se 
mi líbilo.

Natálie Paverová, 3. B

Když jsme přišli do pekárny, přivítal nás 
pekař a majitel pekárny pan Obrusník. 
Provedl nás pekárnou a  ukázal nám 
velkou pec, která stojí 1000201 korun. 
Také jsme se vážili na velké váze, na které 
se váží mouka. Dohromady jsme vážili 
přes 570 kg. Byl tam také posuvný pás, 
na kterém se pletou vánočky. Potom jsme 
ochutnali koláč, vánočku, chléb a hous-
ku. Ukázal nám i velkou troubu, nna 
které se peče pečivo. 

Michal Volný, 3. B

Osvětim
17. 6. 2019 žáci devátých tříd na-
vštívili Osvětim. V 5:00 jsme měli 
sraz před školou a vyrazili na ces-
tu. V  8:00 už na nás čekali naši 
průvodci: 1. skupina měla českého 
průvodce a 2. skupina zase anglic-
kého.

Nejprve nás provedli po Auschwi-
tz I a později nás autobus převezl 
do Brezinky – vyhlazovacího tá-
bora Auschwitz  II. K  zhlédnutí 
byly nejen budovy, ale například 
vlasy lidí, staré kufry a boty nebo 
také fotografi e z dob, kdy byl tá-
bor ještě v provozu. 

Chtěli bychom poděkovat paní 
učitelce Gabriele Halfarové 
a  Pavle Měkýšové, které s  námi 
jely, a našim průvodcům. Exkur-
ze pro nás byla velmi zajímavá 
a naučná. Uvědomili jsme si, jak 
lidé v Osvětimi trpěli a jak těžký 
život tam museli vést.

T. Holečková, V. Hahnová
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FOTOSOUTĚŽ – vybrané fotografie

Vážení čtenáři, 
ve třetím kole naši fotosoutěže 
se sešlo osm zajímavých foto-
grafi í od čtyř z Vás.
Vítěznou fotografi í tohoto čísla se stala letecká fo-
tografi e od Jiřího Kleina. Od něj je rovněž fotka na 
titulní stránce tohoto zpravodaje.
Všechny zaslané fotografi e mají něco do sebe a roz-
hodli jsme se zveřejnit jednu od každého z autorů. 
Doufáme, že ve svém focení budete pokračovat a tě-
šíme se na vaše další příspěvky. 
Z těch nejlepších fotografi í bychom rádi uspořádali 
na jaře příštího roku vernisáž. Své fotografi e zasílejte 
do 15. 10. 2019 na
zpravodaj@dolnibenesov.cz.

Viktor Štefek
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 Dolnobenešovští dobyli pláž Omaha. Mají světu stále co nabídnout
Nejsou to jen průmyslové výrobky, jenž se z našeho města vyvážejí do celého světa, je to i kultura, kterou náš Městský dechový orchestr 
mladých s mažoretkami paní Edity Chwistkové z Havířova opět ve světě zaujal.
Cílem našeho pětidenního zájezdu byla 
Francie, respektive Normandie a s ní spo-
jená historie. Všechna účinkování se nesla 
v duchu oslav 75. výročí konce druhé svě-
tové války v tomto regionu. Orchestr vystu-
poval ve čtyřech městech s více než dvěma 
desítkami pochodů, většinou ve slavnost-
ních průvodech. S nástroji v rukou napo-
chodovali denně v průměru 10 kilometrů, 
takže sem tam nějaké rupnuté koleno, na-
teklá noha či zánět šlachy. Statečně se s tím 
ale všichni nějak poprali.
Na naši cestu jsme vyrazili ve středu (14. 
srpna) odpoledne a ve čtvrtek na svátek Na-
nebevzetí Panny Marie, která je patron-
kou Francie, po ujetí 1340 kilometrů jsme 
již hráli na francouzsko-německé hranici 
v slavnostním průvodu v městečku Fresnes-
sur-Escaut.
Pořadatelé byli s vystoupením spokojeni 
a hostili nás nejdříve boloňskými špage-
tami s parmazánem, později i vepřovým 
na  hříbkách, slávkami na  víně, šunkou 
od kosti, vepřovou kýtou opékanou na rož-
ni. Jako dezerty nechyběly tradiční jablko-
vý koláč, delikatesní eclairs z odpalované-
ho těsta s kakaovou a čokoládovou polevou 
nebo crème brûllé.
Pátek jsme strávili koncertováním na plá-
ži Omaha, kde při vyloďování probíhaly ty 
nejtěžší boje. I městečko Grandcamp-Mai-
sy na tyto události dodnes vzpomíná, její 
uličky lemují portréty amerických vojáků 
se jmény, kteří se zasloužili o osvobození 
tohoto území. Pocity, jaké museli spojenci 
zažívat při výskoku z člunu do chladných 
vod kanálu, kdy před sebou měli jen smršť 
kulek, granátů, min a stovky metrů vzdá-
lené skalisko na pobřeží, si jen ztěží dokáže 

někdo představit. I nám poprchávalo, bylo 
chladno a sychravo, brouzdání v mělké stu-
dené vodě nebylo nijak příjemné, naplnilo 
nás ale jedinečným zážitkem; někteří měli 
i štěstí a nasbírali suvenýry v podobě krás-
ných mušlí.
Oslavy vítězství vrcholily v dvoutisícovém 
Formerie v sobotu, jež hostilo i mnohé ve-
terány a také členy veteránských spolků. 
Ti při oslavách vítězství předváděli vozový 
park zajišťující transport vojáků při invazi. 
Když se naše mažoretky chtěli vyfotit s je-
epem, vzbudilo to velký rozruch. Postarší 
majitel jeepu oblečen v uniformě americ-
kých rangers ožil, když se aranžovala fo-
tografi e s názvem Dívky děkují vojákovi 
za osvobození, jehož podstatou byla scéna, 
kdy voják dostává z každé strany na líce 
polibek. Rázem bylo kolem auta spousta 
vojáků, kteří se chtěli fotit. Mažoretky vů-
bec sklízely velké ovace.  A to nejen kvů-
li jejich profesionalitě, s jakou vystupovaly 
při náročných pochodových choreografi ích 
či díky jejich slušivým kostýmům. Byla to 
i čirá radost z krásy a šarm, kterým doká-
zaly okouzlit Francouze, takže nejčastěj-
ší jejich otázka zněla: V které zemi se rodí 
taková krásná děvčata?
Také se stalo, že když při podvečerní pro-
cházce městem nenašla jedna malá skupin-
ka hudebníků cestu zpět k autobusu, museli 
se obrátit na policisty. Ti jim příliš nerozu-
měli. Když ale řekli, že jsou z té české kape-
ly, četníci hned věděli, kde je ten autobus 
s krásnými českými děvčaty a navedli je.
Neděle pak znamenala i zkoušku pro dolno-
benešovskou dvacítku muzikantů. Obstojí 
v konkurenci ostatních hudebních seskupe-
ní? Byl tu skotský dudácký soubor, belgič-

tí trubadúři, polynézští bubeníci z Tahiti, 
domácí hráči na zvonkohry a bubny. Veš-
keré obavy byly zbytečné: česká dechovka 
je totiž na světě jenom jedna, takže když 
po sérii všemožného bubenického rachotu 
či dudáckého pištění, ve které dominovaly 
jen rytmus, respektive jednotvárnost, přišla 
na řadu nápaditá kombinace žesťů a dechů 
v rázných pochodech či nejznámější české 
písni vůbec »Škoda lásky«, publikum vždy 
zvýšilo svou pozornost a přidalo do rytmic-
kého či děkovného potlesku.
Mnozí přišli i blíže, aby si prohlédli nášivky 
na rukávech hráčů se štikou a ploticí a roz-
luštili i název konkrétního místa, ze které-
ho muzikanti pocházejí.
Ne nadarmo je pořadatelé v obci Campneu-
seville nasadili do průvodu až jako poslední 
soubor. Na konec vždy chodí jen ti nejlep-
ší. Naši dělali Dolnímu Benešovu i celé re-
publice dobrou reklamu, svědčí o tom i to, 
že okamžitě obdrželi pozvání na příští rok 
na prestižní oslavy dobytí Bastily.

Marek Sklář

1. Ve městě Formerie se dechovka fotila s vtipálkem sta-
rostou Williamem Bousem, který ovšem narazil v orches-
tru na rovnocenného protivníka, tenorsaxofonistu Vác-
lava Kerlina. Vyměnili si propriety: starosta dostal sa-
xofon, Venca parádní cylindr. Podívané nesměla chybět 
ani sympatická Miss okresu Grandvilliers Elise Rohrová 
(třetí zprava).
2. Orchestr pochoduje vpodvečer městečkem Grand-
camp, kde se nakrátko ukázala i duha; v pozadí je pak 
proslavená pláž Omaha, na které se vylodili Američané.
3. Hudebníci a mažoretky při „vylodění“ na pláži Oma-
ha v městečku Grandcamp.
4. Mažoretky z Havířova, Bystřice a Vratimova na jeepu 
s důstojníkem americké armády.
5. Trio nejzkušenějších havířovských mažoretek: zleva 
Linda, Adriana a Nelli.
6. Tubista Láďa a tahitské tanečnice.

2. 3.

4. 5. 6.

1.
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Krůtí prsa plněný camembertem, brusinkami a rukolou 
podávaná na pečené zelenině
Porce pro 4 osoby
Suroviny: 600 g krůtích prsou, 1 ks camembert, 100g sušených brusinek, 120 g rukoly, 
50 ml olivového oleje, sůl, pepř
Na zeleninovou letní směs: 1 cuketa, 2 papriky, 10 ks 
sherry rajčat, 1 ks cibule, 1 palička česneku, snítka tymiánu 
Postup: Očistíme a nakrájíme zeleninu na kostičky, osolí-
me, opepříme, přidáme namáčknutý česnek, zakápneme 
olivovým olejem a vložíme do předehřáté trouby na 185 0C. 
Mezitím nakrájíme masou na 4 kousky, naklepeme přes 
potravinářskou folii, osolíme a opepříme. Do jednotlivých 
kousků masa vložíme díl camembertu, brusinky a ruko-
lu a vytvoříme kapsu, kterou uzavřeme párátky či jehlami. Připravenou kapsu orestujeme na oleji 
a následně dopečeme na zelenině, na které i podáváme. Jako přílohu podáváme raný brambor, který 
můžeme přidat i k zelenině.

Z Großhöfl einu zdraví a dobrou chuť přeje Pet r Žurek
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Informace z fotbalového klubu
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově,

Motto: 
„Nový fotbalový ročník začíná - Zpívá 

celá rodina – Zelená je tráva !“

mnozí jistě ještě máte v  paměti jak jsme 
se v  našem červnovém Zpravodaji louči-
li s  fotbalovým ročníkem 2018/2019. Ná-
sledovala zasloužená letní přestávka, ta je 
však od té zimní podstatně kratší, a tak se 
v  našem novém příspěvku z  fotbalového 
klubu FC Dolní Benešov, z.s. těšíme na za-
hájení toho nového ročníku 2019/2020! Je 
to tak, proto vás čtenáře našeho Zpravo-
daje města informujeme, co se v  našem 
klubu v současné době děje. Jedna zpráva 
na úvod: „Výkonný výbor FC Dolní Bene-
šov na  svém mimořádném zasedání jed-
nomyslně zvolil nového trenéra A - týmu. 
Je jim Dominik Kroupa, který převzal 
v  klubu nejen roli trenéra A  - týmu, ale 
také funkci manažera klubu.Tato funk-
ce byla vytvořena po  odstoupení předse-
dy pana Petra Machovského, který je nyní 
ředitelem prvoligového klubu SFC Opava“. 
A teď již k současnému dění podle jednot-
livých kategorií!
Kategorie žáků

První polovina července byla v  našem 
klubu vyhrazena druhému ročníku pří-

městského fotbalového kempu nazvané-
ho „HREJ S RADOSTÍ“! Do prvního tur-
nusu se přihlásilo celkem 34 a do druhého 
celkem 53 mladých fotbalových nadějí 
ve věku 7 – 12 let! Pro žáky to bylo velkým 
zpestřením a zážitkem. Tato akce se setka-
la s  obrovským ohlasem nejen u  malých 
fotbalových nadějí, ale taky jejich rodičů. 
Obrovský dík patří nejen našemu fotbalo-
vému klubu FC Dolní Benešov za zajištění 
vynikajících tréninkových podmínek této 
náročné akce, taky paní Pavlíně Štěpitové 

s kolektivem Restaurace na Hřišti za per-
fektní jídlo, ale taky všem trenérům kolem 
Jirky Lébla, kteří po  dobu 14  dnů předá-
vali mladým hráčům své zkušenosti! Žáci 
všech našich mužstev od MINI až po star-
ší žáky teď pravidelně trénují pod vedením 
svých trenérů a  podle rozlosování čeka-
jí na zahájení svých mistrovských soutěží.
Žáci MINI mladší a starší přípravky – se 
zúčastnili dne 30.  6.  2019 ve  Štěpánkovi-
cích silně obsazeného turnaje „O  pohár 
starosty obce“. A  nejen svým trenérům, 
ale taky svým početným příznivcům včet-
ně rodičů udělali dosaženými výsledky 
velkou radost. Konečné pořadí mladší pří-
pravky bylo: 1. FC Dolní Benešov 2. SFC 
Opava 3. FK Bolatice 4. Sokol Štěpánko-
vice „A“ 5. Sokol Štěpánkovice „B“ 6. FC 
Baník Ostrava U12 A náš nejmladší hráč 
Štěpán Heger byl nejlepším střelcem celé-
ho turnaje – blahopřejeme!!! Konečné po-
řadí starší přípravky bylo: 1. SFC Opava 2. 
FC Hlučín 3. FC Dolní Benešov 4. Vikto-
rie Chlebičov 5. Sokol Štěpánkovice 6. So-
kol Hněvošice
Kategorie dorostu

Fotbalový kemp začíná

Musíme i odpočívat

Už teď se těšíme na ten příští

MINI zlatá mladší přípravka

MINI starší přípravka je připravena

MINI bronzová starší přípravka 

Tak jsme se sešli se svými vzory

Tréniková jednotka začíná

Makáme, makáme a moc si to užíváme
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Jako první z kategorií mládeže už zahájili 
svou mistrovskou Krajskou soutěž. V pří-
pravném období se zúčastnili v  rámci 

„Kobeřického odpustu“ turnaje a  ziskem 
„stříbrných medailí“ potěšili své trenéry 
Petra Šramela a Petra Baránka. Právě tre-
néři jim připravili i zajímavé zpestření tré-
ninkového procesu. Po dohodě s trenérem 

„A“ mužstva absolvovali náročný, společ-
ný trénink, který jim dal možnost poznat 
jak se musí v  přípravě „makat“! A  mají 
už svou úspěšnou premiéru v mistrovské 
soutěži – ve Velké Polomi zvítězili 0:2. Jen 
tak dál!

Kategorie mužů

Muži „B“ Přípravné období na  nový roč-
ník Okresní soutěže si mužstvo zpestřilo 
účastí v „Poháru města Opavy“.V 1. kolo 
vyhrálo v  Komárově 5:6. Los 2. kola jim 
určil zdatného soupeře. Na domácím tráv-
níku nestačili na fotbalisty Moravanu Ol-
dřišov kterému podlehli 2:5. Pohárová 
účast tak pro ně skončila. První mistrov-
ské utkání sehraje mužstvo doma v neděli 
18. 8. 2019 proti Sokolu Bělá.

Muži „A“ Startuje nový ročník 
2019 / 2020 Moravskoslezské ligy
Fotbalisté FC Dolní Benešov zaháji-
li dne 8. 7. 2019 přípravu na nový ročník 
2019/2020 Moravskoslezské fotbalové ligy. 
Pod vedením nového trenéra Domini-
ka Kroupy se v kádru objevily nové tváře. 
Mezi ně patří Godula, Holec, Lapeš, Pa-
leček a  taky navrátilci a  hráči uzdravení 
po  zranění Gebauer, Foitzik, Moc, Rych-
novský. Naopak už v  kádru neuvidíme 
Grosse, Nováka, Strakoše. Po prvním tré-
ninkovém týdnu sehráli první přípravné 
utkání. Na  domácím trávníku byli jejich 
soupeřem fotbalisté SC Pustá Polom.

FC DB – SC Pustá 
Polom 1:0
Za ideálního počasí se od začátku utkání 
hrálo ve  svižném tempu. Už po  prvních 
minutách bylo vidět, že velkému nasa-
zení chyběla přesnost pochopitelná, pro-
tože v  sestavách obou mužstev byla řada 
nových tváří. První poločas patřil pře-
kvapivě hostům, kteří si vytvořili několik 
slibných gólových příležitostí. Ve  12. mi-
nutě pálil po brejku Potůček, ale Godula si 
s jeho pumelicí poradil. Godula se zaskvěl 
dalším parádním zákrokem ve  21. minu-
tě po dělovce Plháka. Nádhernou akci ro-
zehrál hostující Plhák ve  30. minutě, ale 
po jeho centru minula ukázková hlavička 
Vitoula jenom o pověstný chlup pravou ši-
benici domácí svatyně. Do další šance se 
dostal znovu Plhák ve 39. minutě, ale z vý-
hodné pozice branku domácích přestřelil… 
Co jiného mohlo následovat? Nedáš – do-
staneš! Ve 42. minutě se parádně uvolnil 
Rubý a  jeho prudký, přízemní centr po-
slal Pecuch neomylně za  záda bezmocné-
ho Minaříka – 1:0! Po změně stran dosta-
li příležitost další hráči a hra se vyrovnala. 
V  53. minutě poslal do  šance Rubý nabí-
hající domácí útočníky, ale ani Skroch ani 
Moc na  prudký centr nedoskočili. Hosté 
odpověděli v  56. minutě bleskovým pro-
tiútokem M. Minaříka, jeho padající list 
však brankáře Lapeše nepřekvapil. V  58. 
minutě si brankář Muczka poradil výteč-
ným zákrokem se střelou Rubého po akci 
Romaněnka. Na  druhé straně připravil 
o gólovou radost v 63. a 64. minutě bran-
kář Lapeš hostující střelce Franka i Vítka. 
Domácí mohli pojistit své vedení v 70. mi-
nutě, ale střela Rubého minula cíl, podob-
ně jako střela Baránka v  72. minutě. Gó-
lem neskončila ani tutovka Plháka v  85. 
minutě, a tak se po závěrečném hvizdu ra-
dovali z vítězství hráči domácích!

Sestava FC Dolní Benešov  – 1. poločas: 
Godula, Romaněnko, Holec, Moravec, 
Haas, Karčmář, Večerek, Fojtík, Rubý, Pe-
cuch, Paleček 2. poločas: Lapeš, Roma-
něnko, Holec, Moravec, Haas, Karčmář, 
Gebauer, Moc, Skroch, Baránek, Rubý

Sestava SC Pustá Polom: Minařík V., (Mu-
czka), Poštulka, Kuděla, Potůček, Vitoul, 
Hradecký, Minařík  M., Marek, Frank, 
Stošek, Vítek, Plhák
Utkání rozhodoval: Vojtěch Dudek

FC DB – SK Dětmarovi-
ce 3:1

V generálce na jarní start Moravskoslezské 
fotbalové ligy se z vítězství radovali hráči 
SK Dětmarovice. V přípravě na nový roč-
ník 2019/2020 jim domácí porážku opla-
tili. Obě mužstva v přípravě na nový roč-
ník představila celou řadu nových tváří! 
Od začátku se hrála svižná, útočná kopa-
ná, ale střelci na  obou stranách většinou 

„pálili slepými náboji“. Posuďte sami z prů-
běhu následujících minut. Úvodní deseti-
minutovka patřila domácím. V 7. minutě 
založil útočnou akci Gebauer, Skroch pro-
dloužil na nabíhajícího Býmu a ten se ne-
mýlil – 1:0. V 10. minutě nevyzrál Skroch 
na  gólmana Kotrlu, který ho skvělým zá-
krokem připravil o gólovou radost. Hosté 
pak rozehráli útočnou smršť, ale bez gólo-
vého efektu zůstaly i ty největší super šan-
ce… Překvapivě se nevedlo ani zkušené-
mu Mičolovi. Ve 13. minutě z dobré pozice 
branku přestřelil. Ve  20. minutě minu-
la jeho hlavička pravou šibenici po  cen-
tru Krčmaříka. Ve  26. minutě ho poslal 
do  gólovky Řápek, ale Mičola přestřelil 
prázdnou branku… Střelecká muška zra-
dila v 19. minutě taky Miškuva, ve 30. mi-
nutě Ergiho a ve 35. minutě Řápka. Z vy-
rovnávacího gólu se hosté radovali až 
ve 39. minutě. Krčmaříkův centr stačil do-
mácí obránce hlavičkovat jenom do  tyče 
a  odražený míč poslal Řápek za  záda 
bezmocného Lukowicze  – 1:1. O  minu-
tu později mohli jít hosté do  vedení, ale 
Mičola poslal balón přes vybíhajícího

Taky my hrajeme pohár, hostíme Oldřišov

Bude to těžké, ale i favorit může prohrát

Příprava na MSFL pokračuje

Realizační t ým to má pod kontrolou
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domácího gólmana obloučkem jenom 
na  horní břevno! A  tak znovu platilo to 
známé „Nedáš -dostaneš“! Ve  41. minu-
tě proměnil Miškuv nádhernou kolmici 
Gebauera a domácí vedli – 2:1! V posled-
ní minutě 1. poločasu mohli přidat ještě 
jeden gól, ale akce Haase, Býmy a  Skro-
cha skončila v  „koši“ Kotrly. Festival ne-
proměněných šancí pokračoval i  po  změ-
ně stran. Tentokrát však v nich hráli prim 
domácí. V  56. minutě naservíroval Bla-
huta jako na  stříbrném podnose tutovku, 
ale Miškuv pálil vysoko nad!!! V  58. mi-
nutě rozehrál Pecuch bleskový brejk, stře-
lu Baránka vyrazil Fišič na  rohový kop 
a  po  něm se střela Romaněnka z  malé-
ho vápna mezi tyče nevešla. V 73. minutě 
poslal Blahuta na zteč Baránka, jeho sólo 
skončilo jenom na hrudi skvělého Fišiče! 
V 79. minutě načechral Gebauer ukázkový 
centr na hlavu Blahuty, jeho hlavička však 
olízla jenom břevno… Z  gólu se však ne-
radovali ani hosté. V 64. minutě pálil Krč-
mařík jenom pánu bohu do  oken! V  72. 
minutě si Lukowicz parádním zákrokem 
poradil s  přímým kopem Mičoly. V  75. 
minutě pak Staška zradila střelecká muš-
ka po jeho sólovém úniku! Konečnou po-
dobu výsledku tak dala 81. minuta. Býma 
se fantasticky uvolnil na  levé straně hřiš-
tě, přes Blahutu se dostal balón na kopač-
ky nabíhajícího Gebauera a jeho nevídaná 
střela skončila v  pravé šibenici přihlížejí-
cího Fišiče – 3:1. Výsledek se už nezměnil, 
gól Blahuty po přihrávce Romaněnko ne-
byl pro ofsajd uznán. Domácí proti první-
mu utkání před týdnem naznačili výrazné 
zlepšení hry. Velké rezervy však mají, stej-
ně jako jejich soupeř, v zakončování vylo-
žených gólových šancí!!!
Sestava FC Dolní Benešov: Lukowicz, Ka-
las, Rychnovský, Moravec, Haas, Foitzik, 
Gebauer, Skroch, Miškuv, Behan, Býma – 
střídali Baránek, Blahuta, Karčmář, Pe-
cuch, Romaněnko, Večerek
Sestava Dětmarovice: Kotrla, Uher, Hrtá-
nek, Skoupý, Nitka, Leibl, Hoza, Ergi, Mi-
čola, Řápek, Krčmařík  – Ligocký Lukáš, 
Ligocký Jiří, Staško, Klár, Fišič, Jahič
Utkání rozhodovali: Dedek

FK Kobeřice – FC DB 1:3

Domácí nováček Krajského přeboru MS 
KFS vyzval k  přípravnému utkání riva-
la z Dolního Benešova. Pikantností toho-
to utkání byla skutečnost, že na trenérské 
lavičce Kobeřic usedl dlouholetý trenér 
hostů Dušan Christoph! Hosté dali v  se-
stavě příležitost třem zahraničním po-
silám a  dalším novým tvářím. Ve  3. mi-
nutě zasvištěla hlavička Reymonda těsně 
nad břevnem domácí svatyně. První gó-
lovou tutovku nevyužil domácí Šimeček, 
jeho sólový nájezd v 9.minutě skvěle zlik-
vidoval brankář Lukowicz. Šimeček zo-
pakoval své sólo ve 12. minutě po kolmici 

Rotera však ani tentokrát Lukowicze ne-
překonal! Hosty od  prvního gólu zachrá-
nil ve  20. minutě domácí Oberherr, kte-
rý nevídaným způsobem vykopával balón 
padající do branky hostů!!! Skóre se popr-
vé měnilo ve 24. minutě, Večerek šikovně 
uvolnil Šimečka a ten nezaváhal – 1:0. Ši-
meček měl na svých kopačkách i další gól, 
s jeho brejkem si skvělým zákrokem pora-
dil Blahuta. Ve  38. minutě rozehrál Traj-
kovski přímý kop a proti dělovce Gebaue-
ra neměl Štencel sebemenší šanci  – 1:1. 
Hosté mohli utkání otočit ve  42. minutě, 
Behan „nabil“ Blahutovi, ale toho v  kon-
covce zradila střelecká muška. Po  změně 
stran šli do vedení hosté. V 52. minutě ro-
zehrál bleskový brejk Pecuch, jeho centr 
hlavičkoval Reymond do  břevna, odraže-
ný balón proměnil ve  vedoucí gól Bará-
nek – 1:2. Vyrovnání měl na svých kopač-
kách v  56. minutě Šimeček, po  zaváhání 
hostující obrany však jeho střela orazítko-
vala jenom břevno branky hostů… Šime-
ček se neradoval z  gólu ani v  71. minutě, 
o gólovou radost ho připravil skvělým zá-
krokem brankář Lasák! Na  druhé straně 
si brankář Stříbný poradil se sólem Labu-
dy. Výsledek tak dostal konečnou podobu 
v  88. minutě. Haas rozehrál parádně ro-
hový kop a balón ve skrumáži propadnul 
do domácí branky – 1:3.
Sestava FK Kobeřice: Štencel, Kolek, Buch-
ta, Kašný, Wirth, Stuchlík, Kubný, Ro-
ter, Večerek, Oberherr, Šimeček  – střída-
li Stříbný, Hartmann A., Kaspar
Sestava FC Dolní Benešov: Lukowicz, Riči, 
Romaněnko, Moravec, Reymond, Geb-
auer, Blahuta, Trajkovski, Miškuv, Be-
han, xxx– střídali Lasák, Baránek, Býma, 
Foitzik, Holec, Labuda, Pecuch, Skroch
Utkání rozhodovali: Tvrdý, Dedek, Žídek

Trenérská dvojice Kroupa - Spruch

Trenéři hledají posily do kádru

V Benešově by chtěli hrát i kluci z Afriky!

Máme z čeho vybírat – liga se blíží
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V MOL CUPU postupují a dále hrají hosté!

1. BFK Frýdlant – FC DB 0:2
V  předkole Poháru MOL CUP se domá-
cí, stříbrný celek loňského ročníku di-
vize „E“, netajil před utkáním postupo-
vými ambicemi. Utkání těchto soupeřů 
vždy nepostrádalo „emotivní náboj“ a  to 
se potvrdilo i  tentokrát! V  sestavě hos-
tů se ve  své premiéře objevil brankář La-
sák a od první minuty hry se nenudil. V 5. 
minutě si poradil se střelou Svatonské-
ho a  v  10. minutě ho nepřekonal ani Ši-
gut. Hosté odpověděli ve 13. minutě stře-
lou Haase, brankář Hajdušek vykopnutím 
balónu z brankové čáry založil brejk, kte-
rý však Velička nepřetavil v  gól! Do  listi-
ny střelců se poprvé zapsal hostující Býma, 
který vyhrál v 16. minutě souboj se stope-
rem Hrdličkou a  v  koncovce nezaváhal  – 
0:1. Domácí přidali výrazně na  důrazu 
a  z  osobních soubojů sršely jiskry. Ve  21. 
minutě založil brejk Šigut, Wludyka však 
z  velkého vápna branku přestřelil. Ve  26. 
minutě odvrátil gólové nebezpečí skvělý 
zákrok stopera Moravce, který si poradil 
se Šigutem. Ve 30. minutě už diváci jásali 
nad gólem, ale Lasák fantastickým zákro-
kem zlikvidoval sólo Wludyky zakončené 

hlavičkou Kučery. Hosté mohli své vede-
ní pojistit ve 38. minutě, Rubý výtečně ro-
zehrál rohový kop, ale střela Romaněnka 
orazítkovala jenom levou tyč. Čisté konto 
udržel hostující gólman Lasák i ve 41. mi-
nutě, když si akrobatickým zákrokem po-
radil se střelou Kučery. Fotbal bavil diváky 
i po změně stran. V 52. minutě pálil Bla-
huta, odražený balón od předstopera Staň-
ka napálil Haas, ale mezi tyče se netrefi l. 
V  54. minutě znovu čaroval Lasák, který 
přímo z kopaček sebral ve vyložené pozi-
ci balón Kučerovi. V 55. minutě zasviště-
la pumelice Veličky podél celé branky hos-
tů do autu. Skóre se měnilo v 58. minutě. 
Býma vyhrál hlavičkový souboj a  Bará-
nek fantastickou střelou vymetl pavučiny 
v pravé šibenici – 0:2! Na tento úder už do-
mácí nenašli síly na  zvrat. Naopak hosté 
rozehráli další šance, ale bez gólového za-
končení. V  68. minutě nabil Baránek Bý-
movi, ten však neskutečně netrefi l prázd-
nou branku!!! V 71. minutě skončil balón 
v  domácí brance, akci Pecucha a  Barán-
ka zakončil Býma, ale o gólovou radost ho 
připravil praporek AR 1… Svou skvělou 
premiéru mezi tyčemi v brance hostů po-
tvrdil Lasák parádním zákrokem v 76. mi-
nutě, když o  gólovou radost připravil ka-
nonýra Hanuse po jeho dělovce z přímého 

kopu! Hosté ještě rozehráli pohledné, 
útočné akce v 78. minutě však zradila stře-
lecká muška Rubého a v 81. minutě vyrazil 
brankář Hajdušek střelu Skrocha na roho-
vý kop. Poslední šanci domácích alespoň 
na  čestný gól pak nevyužil v  87. minutě 
Švancer, jeho střela minula cíl. Po  závě-
rečném hvizdu se tak z  vítězství a  postu-
pu do  1. kola MOL Cupu radovali hosté. 
V  tom změří síly s  vítězem utkání Hlubi-
na – Heřmanice.
 Sestava 1. BFK Frýdlant: Hajdušek, Marek 
(78. Indra), Hrdlička, Svatonský, Švancer, 
Wludyka, Kučera, Staněk, Šigut (66. Ha-
nus), Velička, Šafner
Sestava FC Dolní Benešov: Lasák, Karč-
mář, Romaněnko, Moravec, Haas, Pecuch, 
Gebauer, Blahuta (74. Foitzik), Rubý, Ba-
ránek (80. Skroch), Býma (Labuda)
Utkání rozhodovali: Černoevič, Manko-
vecký, Krupa – 187 diváků
Žluté karty – domácí: 49. Staněk hosté: 76. 
Romaněko
Hosté hráli, domácí dávali góly…

ČSK Uherský Brod  – FC 
DB 4:1

Do utkání lépe vstoupili hosté. V 6. minu-
tě zkrotil střelu Pecucha k  levé tyči bran-
kář Dostál. Pecuch poslal do gólovky v 8. 
minutě Baránka, jeho střelu udržel Do-
stál na  své hrudi. Od  10. minuty se zá-
pas stal soubojem domácích s hostujícím 
gólmanem Lasákem. Ten si poradil v  11. 
minutě se střelou Mančíka. Ve  14. mi-
nutě skvělým zákrokem zlikvidoval sólo 
Chwaszcze. Ve  20. minutě připravil pa-
rádním zákrokem o  gólovou radost Jo-
sefíka! Ve  23. minutě stálo štěstí na  stra-
ně hostů, po brejku Mančíka těsně minula 
levou šibenici hostující svatyně hlavička 
Chwaszcze. Ve 25. minutě potrestala zno-
vu tato dvojice nedůslednost hostují obra-
ny po standardní situaci. Chwaszcz vrátil 
balón „pod sebe“ a  Mančík otevřel bran-
kový účet  – 1:0. Po  půlhodině se hra vy-
rovnala, domácí mohli své vedení pojis-
tit ve 37. minutě, po rozehraném přímém 

Ve Frýdlantě to nikdy nebylo snadné

MSFL pro nás začíná v Uherském Brodu

Expertní tým v akci – ještě máme rezervy

Radujeme se z postupu v MOL Cupu dál
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kopu Pospíšilem však Pochylý cíl netre-
fi l. Po přestávce se na  trávníku děly věci! 
Ve  47. minutě rozehrál Baránek blesko-
vý útok, Karčmář našel hlavu nabíhající-
ho Blahuty a ten se nemýlil – 1:1. Fotbalo-
vé opojení hostů však mělo doslova jepičí 
život. Nedůslednost a nekoncentrovanost 
hostů nabídla šanci domácím, kteří ji stře-
lou Pochylého po  rohovém kopu přetavi-
li ve 49. minutě na vedoucí gól – 2:1! Z to-
hoto šoku se však hosté překvapivě rychle 
vzpamatovali. Ovládli hru a  zatlačili do-
mácí na jejich polovinu. V 56. minutě mi-
nula dělovka Rubého svůj cíl. Rubý pak ex-
celentně rozehrál v 65. minutě přímý kop, 
ale volej Býmy stačil Dostál vyrazit na ro-
hový kop. V  67. minutě měli hosté super 
šanci na vyrovnání. Býma prošel domácí 
obranou jako nůž máslem, nabil do gólov-
ky Labudovi, ale ten trefi l jenom tělo pada-
jícího gólmana Dostála… Co jiného moh-
lo následovat? V  70. minutě trestuhodně 
kiksla ve  středu hřiště rozehrávka hostů 
a proti sólovému nájezdu Sklenáře byl La-
sák bezmocný - 3:1!!! Na  tento K.O. úder 
už hosté nedokázali odpovědět. Naopak, 
v  89. minutě si po  dalším neuvěřitelném 
kiksu vypili kalich hořkosti až do dna, só-
lový nájezd přes polovinu hřiště zakončil 
Malenovský a dal výsledku konečnou po-
dobu – 4:1!!! Při vší úctě k výkonu domá-
cích je však jednoznačné, že jim vítězství 
hosté doslova darovali…

Sestava ČSK Uherský Brod: Dostál, Flasar, 
Vrága, Pochylý, Nevařil, Pospíšil (72.Ja-
roněk), Sklenář (86.Sedláček), Josefík(75.
Malenovský)), David R., Chwaszcz, Man-
čík

Sestava FC Dolní Benešov: Lasák, Karč-
mář, Romaněnko, Moravec, Haas, Pecuch 
(84. Skroch), Gebauer (84. Foitzik), Blahu-
ta, Rubý, Baránek (65. Labuda), Býma
Utkání rozhodoval: Zaoral, Slabý, 
Vostrejž – delegát Kundelius – 269 diváků
Žluté karty – domácí: bez karet hosté: 85. 
Haas
Trenéři po utkání – domácí Miroslav On-
drůšek: - „Bylo to bojovné utkání, se šťast-
ným koncem pro nás. Dali jsme krás-
né góly po brejkových akcích. Vyšla nám 
taktika, hráči to odmakali, jsem hlav-
ně rád za mužstvo, protože jsme v přípra-
vě všechno prohráli a vítězství jsme si ne-
chali až na  dnešní premiéru“! Hostující 
Dominik Kroupa: „V  1. poločase jsme se 
snažili tvořit hru, bohužel se nám to moc 
nedařilo, soupeř nás přehrával ve  stře-
du hřiště a přecházel do brejkových situa-
cí. Ve 2. poločase se naše hra zlepšila, dali 
jsme rychlý vyrovnávací gól, bohužel jsme 
v  zápětí ze standardky inkasovali. V  dal-
ších minutách jsme byli lepším mužstvem, 
ale bohužel po  další individuální chybě 
jsme znovu dostali třetí gól a utkání tím 
bylo vlastně rozhodnuto“…

Uničovští potvrdili svou kvalitu!

FC DB – SK Uničov 1:2
Prvním soupeřem v  novém ročníku Mo-
ravskoslezské ligy na  domácím trávníku 
bylo jedno z nejúspěšnějších mužstev his-
torie MSFL, fotbalisté Uničova. A  hosté 
ani tentokrát nezůstali nic dlužni své po-
věsti. Konzolidovaný celek byl pro domácí, 
kteří představili ve své sestavě nové hráče – 

Lasáka, Behana, Gomolu a Trajkovského – 
těžkým soustem. Uničovští od  úvodního 
hvizdu roztočili útočný kolotoč na  plné 
obrátky. V 9. minutě pálil Vichta ještě těs-
ně nad. Podobně skončila ve  13. minutě 
akce Vichty zakončená dělovkou Hapa-
la. Ve 25. minutě našel centrovaný balón 
Koutka nabíhajícího Komendu a  jeho 
ukázková hlavička poslala hosty do vede-
ní  – 0:1. Domácí však na  tento úder při-
šli s rychlou odpovědí. Ve 27. minutě pro-
šel obranou hostů Haas a jeho nadýchaný 
centr proměnil Blahuta parádní hlavičkou 
ve vyrovnávací gól – 1:1. Ve 31. minutě byli 
domácí blízko dalšímu gólu, hlavička Go-
moly po  brejku Býmy však těsně minula 
cíl. V závěru poločasu už diváci gól nevi-
děli ani po  dalších hlavičkách Komendy 
ve 41. minutě a Gomoly o minutu pozdě-
ji. Po změně stran hosté pořádně „přitopi-
li“ pod kotlem. V 53. minutě připravil La-
sák skvělým zákrokem o  gólovou radost 
Komendu. V  58. minutě stačil Lasák ješ-
tě vyrazit střelu Vichty, ale proti dorážce 
Komendy už byl bezmocný – 1:2. V závě-
rečné půlhodině držel naděje na  bodový 
zisk domácích brankář Lasák. Parádní-
mi zákroky připravil o gólovou radost po-
stupně Komendu v 61. minutě, Ambrozka 
v 72. minutě v 76. minutě. Nevídaným zá-
krokem se zaskvěl i při likvidaci sóla Krče 
v 79. minutě. Domácí se kýženého, vyrov-
návacího gólu nedočkali ani po pohledné 
střele Behana a tak se z vítězství radovali 
hosté. Dolnobenešovští však svým výko-
nem naznačili, že až si „nová sestava“ sed-
ne jsou bodové naděje v dalších zápasech 
reálné!

Trenéři to nechápou, porazili jsme se sami… Lavička nemá důvod k jásotu….

Brankářská dvojice Filip - Kryštof
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Sestava FC Dolní Benešov: Lasák, Behan 
(87. Skroch), Romaněnko, Moravec, Haas, 
Karčmář, Blahuta, Gebauer, Pecuch (64. 
Trajkovski), Býma, Gomola (71. Labuda)

Sestava SK Uničov: Kalina, Koutek, Bala, 
Purzitidis, Můčka, Svoboda, Bača, Amb-
rozek, Vichta (84. Strnad), Hapal (68. Krč), 
Komenda
Utkání rozhodoval: Machač, Drozdy, Gas-
nárek – delegát Křižák
Žluté karty  – domácí: 46. Gomola hosté: 
66. Bača
Trenéři po utkání – hostující Dušan Žmo-
lík: „Bylo to těžké, kvalitní utkání. Náš 
výkon však v 1. poločase nebyl dobrý, na-
štěstí se to po  změně stran výrazně zlep-
šilo. Vytvořili jsme si řadu gólových šan-
cí, velkou překážkou pro nás byl domácí 
gólman. Dosáhli jsme vítězství, které má 

velkou cenu“! Domácí Dominik Kroupa: 
„První poločas nám vyšel, byli jsme herně 
kompaktní a  s  kvalitním soupeřem jsme 
hráli vyrovnanou partii. Ve  2. poločase 
nás soupeř přehrál, my jsme už na náš vý-
kon nenavázali. Mužstvo však ukázalo své 
ambice, jedeme dál“!
Bitvu o  postup do  2. kola MOL CUPU 
vyhráli hosté!

TJ UNIE Hlubina – FC DB 
1:2
Po úspěšném předkole v Poháru MOL CUP 
a taky po vydařeném vstupu do Krajského 
přeboru si domácí věřili i v tomto utkání 1. 
kola. Jejich optimismus umocňoval navíc 
fakt, že na  své trenérské lavičce mají Bo-
huše Kelera, který několik sezón vedl prá-
vě mužstvo hostů a  tím bylo toto utkání 
i pro něho pikantní! Taky hosté řešili ne-
snadný úkol, jak se vypořádat s tím, že už 
v pátek na ně čeká předehrávka MSFL zá-
pasem na hřišti Vrchoviny. Realizační tým 
hostů to vyřešil tak, že pořádně zamíchal 
sestavou, kterou navíc vyšperkoval zařa-
zením Jana Baránka juniora na  její hrot! 
Od úvodního hvizdu se hrálo ve svižném 
tempu. Už v 1. minutě minula cíl prudká 
střela Labudy. Domácí odpověděli bles-
kovým brejkem v 10. minutě, centr Petrí-
ka napálil Hruška, ale Chvěja se překva-
pit nenechal. Branka hostů byla v jednom 
ohni v  následujících dvou minutách, kdy 
domácí zahrávali tři rohové kopy, ale bez 
gólového efektu… Ve 14. minutě se z pozi-
ce obránce proháčkoval Býma až k  bran-
ce domácích a  brankář Nosek byl proti 
jeho pumelici bez šance – 0:1! Hosté moh-
li své vedení pojistit v 18. minutě, brankář 
Nosek stačil střelu Baránka vyrazit, do-
rážka Skrocha skončila v  síti, ale o  gólo-
vou radost připravil střelce praporek AR 
1… Ve  20. minutě byli domácí blízko vy-
rovnání, ale střela Wendtnera prošla po-
dél celé branky do  autu! Ve  23. minu-
tě potěšila diváky nádherná akce hostů, 
na Býmův centrovaný míč si naskočil Ba-
ránek a  jeho nevídaná hlavička orazítko-
vala spojnici břevna a tyče!!! Domácí pak 
bez úhony přežili i sólový nájezd Labudy, 
který prošel od poloviny hřiště, ale v kon-
covce trefi l jenom tělo padajícího gólma-
na Noska! Do  2. poločasu vletěli domácí 
jako uragán. V 54. minutě hlediště bouři-
lo nadšením. Podrazovu ošemetnou střelu 
vyrazil skvělým zákrokem Chvěja na  ro-
hový kop. Po  jeho rozehrání minul vo-
lej stejného hráče o pověstný „chlup“ pra-
vou šibenici hostující svatyně. A jaká byla 
odpověď hostů? Trajkovski rozehrál v  57. 
minutě nádhernou útočnou akci, která 

Radujeme se z vyrovnávacího gólu

Vyrovnat se nepodařilo

Diváci povzbuzovali do úplného konce
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dál po  ose Baránek  – Labuda 
skončila gólem Skrocha – 0:2! 
Hosté pak mohli pohřbít defi -
nitivní naděje domácích v  60. 
minutě. Labuda poslal na zteč 
Romaněnka, ten doslova na-
bil Karčmářovi, který však 
z  vyložené pozice branku ne-
uvěřitelně přestřelil… O  dra-
matickou koncovku tohoto 
fotbalového boje se postarali 
hosté. V  78. minutě neuhlída-
la jejich obrana brejk Procház-
ky a ten křížnou střelou vrátil 
domácí do  zápasu  – 1:2! Tou-
žebného vyrovnávacího gólu 
se však domácí nedočkali, měl 
ho na kopačkách Podraza, ale 
v 82. minutě ho střelecká muš-
ka zradila. Do  2. kola MOL 
CUPU tak postupují hosté!

Sestava TJ UNIE Hlubina: 
Nosek, Tomek (46. Podra-
za), Wendtner, Vančo, Frébort, 
Dziža, Sasko, Hruška(38. Pro-
cházka), Schmutz (53. Hyrník), 
Klima, Petrík

Sestava FC Dolní Benešov: 
Chvěja, Rychnovský, Blahuta 
(46.Karčmář), Moravec, Býma 
(46.Romaněnko), Trajkovski, 
Foitzik (68.Gebauer), Gomola, 
Baránek, Labuda, Skroch
Utkání rozhodovali: Macrine-
anu, Kaloč, Krupa  – delegát 
Neděla, 378 diváků
Žluté karty  – domácí: 47. 
Schmutz hosté: 49. Rychnov-
ský
Trenéři po  utkání  – domá-
cí Bohuš Keler: „V 1. poločase 
byl Benešov lepší, ale mě nej-
víc štve, že jsme dostali oba 
góly z  takových akcích po  na-
šich chybách. Ve  2. poločase 
jsme si říkali o vyrovnání, ale 
bohužel se to nepodařilo. Mu-
sím kluky pochválit za  bojov-
nost a  nasazení, ale o  to víc 
porážka mrzí“! Hostující Do-
minik Kroupa: „Už v  1. polo-
čase jsme mohli utkání roz-
hodnout, řadu šancí jsme však 
gólově nezakončili. Po  dru-

hém gólu jsme místo uklidně-
ní inkasovali z  brejku gól my 
a  zápas tak byl zbytečně ner-
vózní až do  závěrečného hviz-
du“!
Vedení fotbalového klubu dě-
kuje všem svým sponzorům 
a  především městu Dolní Be-
nešov za  fi nanční i  materiálo-
vou pomoc při zajištění čin-
nosti klubu bez které by jeho 
činnost zanikla! Připojují se 
taky hráči, trenéři, vedou-

cí mužstev. Ti zároveň zvou 
všechny do hlediště a předeem 
děkují za za jejich přízeň! Spo-
lečně se pak už těšíme na  za-
hájený nový fotbalový ročník 
2019/2020!

„ Sportu zdar 
a Dolnobenešovskému

fotbalu zvlášť “ !

Přijeli jsme pro postup Naši kanonýři – FILIP - JAN

Fotbal někdy hodně bolí…
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Badmintonový oddíl 
TJ Dolní Benešov 
bude od poloviny září zahajo-
vat druhý ročník Benešovské 
badmintonové ligy ve dvouh-
rách a smíšených čtyřhrách.

Zveme všechny zájemce z řad 
občanů Dolního Benešova, 
aby se přihlásili.

Pokud máte zájem o bližší informace, napište nám na email: 

be.bad.liga@gmail.com

Na křídlech
Módní přehlídka  
společenských šatů 

Blanky Drabové 

spojená s talkshow 

Zuzany Bubílkové 
a předvedením jejich 
šperků

Akce se koná
24. 10. 2019 
v KD Dolní Benešov 
od 19.00 hod.

K

Vstupné: 180,-Kč v předprodeji, 200,-Kč na místě
Předprodej vstupného KD Dolní Benešov a TICKET Kravaře
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Kulturní dům Dolní Benešov vás všechny srdečně zve na ver-

nisáž obrazů Radka Lamcheho, která se uskuteční ve čtvrtek 

10. 10. 2019 od 18.00 hod. ve foyer 

a přísálí Kulturního domu.

S vernisáží bude spojeno posezení u vína s kapelou BosoBos.

Těšíme se na vás

Vernisáž obrazů 
Radka Lamcheho

Kulturní dům Dolní Benešov vás srdečně zve na

Posezení u vína s kapelou 

BosoBos

kterému bude předcházet vernisáž obrazů 
Radka Lamcheho

Čtvrtek 10. 10. 2019 od 19.00 hod. 
Zahájení vernisáže od 18.00 hod. 

Vstupné dobrovolné

Město a Kulturní dům Dolní Benešov pořádá 

v sobotu 7. září 2019 

PIVNÍ SLAVNOSTI
XXII. ročník 

Doprovodný program: 
Skákací hrady, atrakce a soutěže pro děti
Široká nabídka piv a bohaté občerstvení
Těšíme se na vás v zámeckém parku. Vstup zdarma !

Piva i všech zna ek  , spojte se!

15.00 – 16.00 Městský orchestr mladých Dolní Benešov

16.15 – 16.45  Mažoretky EXCELENT Dolní Benešov

17.00 – 18.30 Cimbálová muzika Iršava

19.00 – 20.30 Tři vykřičníky

21.00 – 23.00 Cross Orchestra

23.30 – 01.00  DASKABAT (Kabát Revival) 
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Kulturní dům Dolní Benešov
Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov,
tel.: 553 651 159, e -mail: zpravodaj@dolnibenesov.cz
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Program září - říjen
Sobota 7. 9. Pivní slavnosti 
Úterý 10. 9. Zasedání zastupitelstva města 
od 16.00 hod. 
Středa 11. 9. Posezení u kávy SPCCH
Pátek 13. 9. Svatováclavský hudební festival
Neděle 15. 9. Krajská výstava psů
Sobota 21. 9. Šachový turnaj – Memoriál 
Karla Osmančíka
Sobota 21. 9. Rybářské závody na Kamenci
Čtvrtek 26. 9. Členská schůze SPCCH
Neděle 29. 9. ŠAMU – Když se zhasne – di-
vadelní představení 
4–6. 10. Burza dětského, těhotenského oble-
čení a hraček
Středa 9. 10. DUO JAMAHA – koncert
Čtvrtek 10. 10. Vernisáž obrazů Radka 
Lamcheho + Posezení u vína s kapelou Bo-
soBos
11–13. 10. Taneční půlkolony
17–20. 10. Taneční půlkolony
Úterý 22. 10. Zasedání zastupitelstva města 
od 16.00 hod. 
Čtvrtek 24. 10. „Na křídlech“ výstava obra-
zů a módní přehlídka šatů B. Drabové, spo-
jená s talkshow Zuzany Bubílkové
Pátek 25. 10. Setkání seniorů MSA
Sobota 26. 10. Šípková slavnost

Připravujeme:
Sobota 2. 11. Rybičky 48 – koncert
Úterý 8. 11. EGO - koncert
Sobota 16. 11. Míša Růžičková – Zpíváme 
a tančíme s Míšou
Středa 4. 12. Zamilovaný sukničkář – diva-
delní představení 
Středa 18. 12. 4TET - koncert


