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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
máme za sebou závěrečnou část roku 2019, kdy bilancujeme, co se 
nám podařilo nebo nepodařilo udělat. Bohužel, jsou některé akce, 
především příprava projektových dokumentací, které nemůžeme 
ovlivnit, a brzdí nás v další realizaci. Jedná se zejména o projekt 
na cyklostezku na Kozmice, vybudování autobusových zálivů u KD 
a obchodního domu a přípravu bytové zóny v Zábřehu včetně ulice 
Polní. Bohužel se nepodařilo získat realizační firmu na odvodnění 
místního hřbitova, takže jsme nuceni připravit s projektantem 
změnu technologie odvodnění a poté doufat, že bude mít nějaká 
firma o zakázku zájem.
Další naplánované věci se podařily. Dokončili jsme chodník v Zá-
břehu ke skládce včetně obnovy autobusové zastávky. Ve školce 
na Osadě Míru se zrenovovala zbývající sociální zařízení a v zábřež-
ské školce se zateplilo podkroví, které by mělo přispět k zlepšení 
podmínek pro děti jak v zimním tak letním období. V kulturním 
domě došlo k výměně osvětlení sálu, které přispěje k nižší spotřebě 
energie a také byla celkově zrekonstruována vinárna. 
Pokračovalo se také na revitalizaci Třetí hráze. Ke konci roku 
zde bylo vysazeno 29 vzrostlých dubů, které do tohoto prostředí 
historicky patří více než pokácené topoly. 
Ke konci roku jsme obdrželi dobrou zprávu: Naše žádost o dotaci 
na přístavbu odborných učeben a další stavební úpravy Základní 
školy na Nádražní ulici byla úspěšná a byla nám tak přiznaná 
dotace ve výši cca 46 milionu korun. To samozřejmě není celá 
potřebná částka a tak všechny ušetřené volné finanční prostředky 
budou v nejbližších dvou až třech letech investovány do největší 
stavební akce ve městě za poslední roky. 
Ale jak se říká, nejenom prací živ je člověk. Proto je závěr roku spo-
jen s nabídkou mnoha kulturních a společenských akcí.  Tradičně 
první víkend listopadu, patří již několik let výlovu největšího ryb-

níka v okrese – našeho Nezmaru. V kulturním domě pak proběhla 
vystoupení Míši Růžičkové pro nejmenší děti, Dolbendu, Jarka 
Nohavici a další divadelní představení. Proběhla zde také zajímavá 
přednáška na téma Sto let připojení Hlučínska k Československé 
republice. Jako každým rokem i letos se v období adventu uskuteč-
nily tradiční adventní koncerty. První je vždy spojen se slavnost-
ním rozsvícením vánočního stromu na náměstí Cypriana Lelka. 
Všechny vyjmenované akce proběhly za velkého zájmu občanů. 
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří přispěli ke všem ak-
tivitám a během celého roku se podíleli na rozvoji našeho města. 
Bohužel musím konstatovat, že někteří slabomyslní jedinci (protože 
jinak se to už nedá říct) se neumí chovat a rozbíjejí vše, co jim přijde 
do cesty. Možná jsme na vině my rodiče, protože nás nezajímá, kde 
naše děti jsou a především jak se chovají.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem hodně štěstí, zdraví, Boží-
ho požehnání, pracovních úspěchů a především rodinné pohody 
v roce 2020.

Martin Štefek, starosta města  
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Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Aktualizovaný ceník služeb Městského 
úřadu
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Přijetí dotace MMR na  projekt 
CZ.06. 2. 67/0.0/16_062/0004219 „Přístavba 
odborných učeben včetně vybavení a sta-
vební úpravy ZŠ Dolní Benešov“ ve výši 
46 432 664,14 Kč
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Dotaci ve výši 10 000 Kč na spolufinan-
cování provozní ztráty organizace DomA –
domácí asistence Kobeřice v roce 2019
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Dar ve výši 4 000 Kč Domovu sv. Cyrila 
a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaš-
tovičkách
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 23. schůze rady města dne  
2. prosince 2019 
Rada města schválila

- Výpůjčku části pozemku p.č. 1731 – tr-
valý travní porost v k.ú. Dolní Benešov 
na  ulici Hájecké Mysliveckému spolku 
Dolní Benešov a Zábřeh.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 24. schůze rady města dne  
9. prosince 2019 
Rada města schválila

- Zápis do kroniky města roku 2018 
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0

- Místní akční plán Základní školy Dolní 
Benešov do roku 2023
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0

- Přijetí dotace Moravskoslezského kraje 
na  úhradu výdajů jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů Dolní Benešov ve výši 
25 594,- Kč
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0

- Uzavření Mateřské školy Dolní Benešov, 
Osada Míru v době vánočních prázdnin 
od 23.12.2019 do 5.1.2020
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0

- Žádost kapely Dolbend o prominutí ná-
jmu za prostory KD u příležitosti konání 
akce „Podzimní koncert Dolbendu“ dne 
9.11.2019. Budou zaplaceny energie a ostatní 
přímé náklady 
Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 

Rada města projednala a doporučuje za-
stupitelstvu města

- Odkoupit pozemek p.č. 999/86 ost. plo-
cha, ost. komunikace v k.ú. Dolní Benešov 
o výměře 60 m2 za cenu 75,- Kč/m2

Ze 7. zasedání zastupitelstva města 
dne 22. října 2019 

Zastupitelstvo města rozhodlo
- Změnit termín jednání zastupitelstva 
města ze 17. na 16. prosinec 2019
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Pověřit radu jednáním o lepším zhodno-
cení finančních prostředků na účtu města
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 1

Zastupitelstvo města schválilo
- Smlouvu o  zřízení věcného břemene 
s ČEZ Distribuce a.s. č. IZ – 12 - 8001400/
VB002
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočtová opatření č. 5/2019    
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
- Poskytnutí finančních prostředků 
z vlastního rozpočtu na akci „Rekonstrukce 
objektu šaten v areálu fotbalového hřiště 
v Dolním Benešově – Zábřehu“
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

Z 8. zasedání zastupitelstva města 
dne 16. prosince 2019 
Zastupitelstvo města rozhodlo

- Vydat OZV č. 3/2019 o místním poplatku 
ze psů 
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Vydat OZV č. 4/2019 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
- Vydat obecně závaznou vyhlášku č. 
5/2019, o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s částkou 540,- Kč/obyvatele/rok
Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 3

-     Přidělit dotace z rozpočtu města:
a) Pro FC Dolní Benešov ve výši 1 600 000,- 
Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí neinves-
tičního transferu
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0 
b) Pro TJ MSA Dolní Benešov ve výši 120 
000,- Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního transferu
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 1

- O termínech jednání zastupitelstva 
města v roce 2020: 11. února, 21. dubna, 
16. června, 8. září, 20. října a 15. prosince
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Odkoupit pozemek p.č. 999/86 ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dolní 
Benešov o výměře 60 m2 za cenu 75,- Kč/m2

Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města schválilo
- Rozpočtová opatření č. 6/2019 v před-
loženém znění, které je nedílnou součástí 
usnesení
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočet města pro rok 2020 v navrže-
ném znění, které je nedílnou součástí usne-
sení  
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 1

Zastupitelstvo města zvolilo
- Do funkce místostarosty města pana 
MVDr. Jindřicha Kosku 
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 1

- Do funkce členky rady města paní Mgr. 
Moniku Gebauerovou
Pro hlasovalo 8 členů, proti 0, zdrželi se 6

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

- Rezignaci Mgr. Jiřího Krömera na man-
dát člena zastupitelstva a funkci místosta-
rosty města 

- Nástup náhradníka volební strany Sdru-
žení nezávislých kandidátů – Dolní Bene-
šov a Zábřeh pana Lukáše Bjelky do funkce 
zastupitele města

Z jednání rady a zastupitelstva města
Z 20. schůze rady města dne 
4. listopadu 2019

Rada města potvrdila
- Výsledek výběrového řízení na  akci 
„Odvodnění a rozšíření místního hřbito-
va v Dolním Benešově SO 02 – Oplocení 
a kolumbárium“. Dodavatelem díla bude 
firma Fichna - Hudeczek, a. s. Píšť.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 21. schůze rady města dne 
11. listopadu 2019

Rada města schválila
Přidělení dotací z rozpočtu města:
Zahrádkáři / 10 000 Kč
Martin Hanák – FC Panelák / 3 000 Kč
SRPŠ Dolní Benešov / 40 000 Kč
Luboš Kocur - HC Sharks Zábřeh / 3 000 Kč
Jan Kubinec – Rebelové / 5 000 Kč
Rebelové – noční turnaj / 3 000 Kč
Rebelové – Memoriál V. Moslera / 3 000 Kč
Rybářský klub Kamenec / 12 000 Kč
Svaz postižených CCH / 12 000 Kč
Myslivecký spolek DB a Zábřeh / 
15 000 Kč
Český svaz včelařů / 10 000 Kč
SKI Dolní Benešov / 12 000 Kč
Kynologický klub D. Benešov / 
15 000 Kč
Viktorie Kosková – Novoroční koncert / 
25 000 Kč
Milan Tilleczek – fotbal Kolovrat / 3 000 Kč
Motorkáři Dolní Benešov / 3 000 Kč
JUNÁK / 15 000 Kč
Jan Bitta - badmintonový turnaj / 5 000 Kč
Roman Dombek – nohejbal / 3 000 Kč
Blanka Reichlová – MŠ Zábřeh / 3 000 Kč
Hrej s radostí, z.s. / 10 000 Kč
P. Jařáb – Aktivity na hřišti Střední, Zábřeh 
/ 8 000 Kč

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Smlouvu o pachtu pozemků města pro 
zřízení zahrádek a to části p. č. 750/1, část 
46 o výměře 100 m2 na Osadě Míru a čás-
ti parc. čísel 453/26, 392/1, 392/2, 2175/6, 
2175/4, 380 část 3 o výměře 42 m2 na ulici 
Nádražní
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0.

- Přechod k novému dodavateli elektrické 
energie pro roky 2020-2021 – Slovenské 
elektrárne Česká republika, s. r. o.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distri-
buce, a. s. - uložení přípojky NN v pozem-
cích města p. č. 901/1 a 901/32 v k.ú. Dolní 
Benešov na ulici Záhumenní

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribu-
ce, a. s. - uložení přípojky NN v pozemku 
města p. č. 700 v k.ú. Zábřeh u Hlučína 
na ulici Nádražní

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se

- Záměr pronájmu části pozemku města 
p. č. 1731 v k.ú. Dolní Benešov na ulici Há-
jecké

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se

- Žádost ŘK farnosti Dolní Benešov o pro-
minutí nájmu za prostory KD u příležitosti 
konání Šípkové slavnosti dne 26. 10. 2019. 
Budou zaplaceny energie a ostatní přímé 
náklady

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se

- Žádost ZO KOVO o prominutí nájmu 
za prostory KD u příležitosti konání akce 

„Setkání bývalých zaměstnanců MSA“ 
dne 25. 10. 2019. Budou zaplaceny energie 
a ostatní přímé náklady

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se

- Žádost o povolení sběru jmelí ze stromů 
na pozemcích města (Třetí hráz)

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se

- Výběr ČSOB, a.  s., jako nejvhodnější 
banky pro zhodnocení finančních pro-
středků města,

převod volných prostředků města z běž-
ného účtu ČS a.s na termínovaný vklad 
ČSOB, a. s. a to do srpna 2020

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se

Rada města neschválila
- Žádost JK voltiž Albertovec o prominutí 
úhrady za pronájem tělocvičny ZŠ

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se

Rada města projednala a doporučuje za-
stupitelstvu města

- Zrušit OZV č. 4/2010 o místních poplat-
cích a vydat OZV o místním poplatku ze 
psů a OZV o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství se stejnými sazbami 
jako v OZV č. 4/2010.

- Přidělit dotace z rozpočtu města FC Dol-

ní Benešov ve výši 1,6 mil. Kč a TJ Dolní 
Benešov ve výši 120 000 Kč
Rada města projednala a doporučuje  
odboru výstavby a dopravy
Schválit vykácení stromů na pozemcích 
města:
Osada míru (p. č. 750/1) tři borovice
Podubí (p. č. 1747/2) jedna borovice
Školní zahrada na Nádražní (p. č. 363/1) 
jedna prasklá lípa
Parkoviště u KD (p. č. 489/1) tři borovice
Sklad MěÚ (p. č. 1739) suchá bříza
U  Staré samoobsluhy na  ul. Hlučínské 
(p. č. 152/2) jeden smrk

Rada města vzala na vědomí
- Výroční zprávu o  činnosti Základní 
školy v Dolním Benešově za  školní rok 
2018/2019

Z 22. schůze rady města dne 
25. listopadu 2019
Rada města schválila

- Rozpočet příspěvkové organizace Kul-
turní dům Dolní Benešov na rok 2020 s pří-
spěvkem zřizovatele ve výši 4. 440 457 Kč
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočet příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Dolní Benešov, Osada Míru 
na  rok 2020 s  příspěvkem zřizovatele 
ve výši 1 739 000 Kč
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočet příspěvkové organizace 
Základní škola Dolní Benešov na  rok 
2020 s  příspěvkem zřizovatele ve  výši 
3 300 000 Kč
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Příkaz k provedení inventarizace majet-
ku města za rok 2019
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Složení ústřední inventarizační komise 
pro inventarizaci hospodářských prostřed-
ků města v roce 2019: předseda Bc. Mi-
chal Petřík, členové Ing. Martin Kuchař, 
MVDr. Jindřich Koska
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Plán inventur majetku a závazků města 
za rok 2019
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Likvidační komisi pro inventarizaci ma-
jetku města na rok 2020 ve složení: předse-
da Alfréd Lelek, členové Pavel Schmiedha-
mer a Mgr. Jiří Krömer

Tyto události zveřejňujeme pouze  
s písemným souhlasem:
* snoubenců při uzavření manželství
* rodičů při narození dítěte
* jubilantů nebo rodinných příslušníků při 
významném jubileu (70, 75, 80, 85, 90 a více)
* pozůstalých při úmrtí

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky 
je k 10. 2. 2020 • Bližší informace na MěÚ 
Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, 
kl. 18

Společenská kronika

Budeme na Vás  
vzpomínat …

Hilda Kvasnicová, Dolní Benešov
Josef Fojtík, Dolní Benešov

Otakar Kozel, Zábřeh 
Alexander Tomíček, Dolní Benešov

Karel Pačka, Dolní Benešov
Judita Balarinová, Dolní Benešov

Oldřich Benek, Dolní Benešov
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Třídění odpadů v roce 2020
V současné době se opět množí dotazy spoluobčanů, které se týkají třídění odpadů. „Co a kam můžu dávat?“ Proto nyní základní pravidla 
třídění připomínáme.

Plasty, tetrapack oba-
ly a kov.
Třídíme do žlutých pyt-
lů. Patří tam plastové 
láhve, kelímky, krabičky, 
sáčky… (zkrátka běžný 
plastový odpad z  do-
mácnosti), dále tetrapack 
obaly (krabice od  mlé-
ka, džusů, vína  apod.) 
a drobný kovový odpad 
(např. plechovky od piva 
a ryb). Pytle občané ob-
drží po zaplacení poplat-
ku za odpady.

Drobný elektroodpad.
Ten patří do červených 
kontejnerů společnos-
ti ASEKOL, které jsou 
umístěny na území měs-
ta.
Tam mohou občané vha-
zovat drobný elektrood-
pad.
Objemnější odpad, led-
ničky, mrazáky a  další 
bílou techniku, lze ode-
vzdat na sběrném místě 
v  provozovně Ritschny 
kovošrot - na  Hájecké 
ulici.

Obnošené šatstvo, 
hračky a obuv.
Občané našeho města 
mohou tento odpad ode-
vzdat do pěti kontejnerů 
bílé barvy. Tam lze uklá-
dat bavlněné i umělé odě-
vy, veškerý bytový textil 
(záclony, závěsy, povle-
čení, ubrusy apod.), boty 
a veškeré hračky – plyšo-
vé i plastové. Odpady by 
měly být do kontejneru 
vkládány čisté a zabalené 
do menších balíků nebo 
v  igelitových taškách. 
Sběr zajišťuje společnost 
TextilEco, a. s.
Dále je možno výše uve-
dený sortiment zboží 
odevzdat po  předchozí 
domluvě na  sběrném 
místě Diakonie Broumov, 
které se nachází v obyt-

ném domě na  Osadě 
Míru č. p. 306 ve sklepě.

Bílé a barevné sklo
Na  jednotlivých stano-
vištích jsou zvony. Bílé 
na bílé sklo, zelené zvony 
na barevné sklo.
Žádáme tímto občany, 
aby při třídění skla dodr-
žovali barevné rozlišení.
Do zvonů na sklo nepa-
tří drátěné sklo, zrcadla, 
porcelán, keramika, au-
tosklo.

Sběr papíru
Papír se sbírá do  mod-
rých pytlů, které občan 
obdrží po úhradě míst-
ního poplatku.
Do modrých pytlů patří: 
noviny, časopisy, katalo-
gy, papírové obaly a sáč-
ky od  potravin, rozlo-
žené a např. sešlapáním 
upravené kartony, krabi-
ce, knihy, sešity, reklam-
ní letáky.
Do modrých pytlů nepa-
tří: úhlový a voskovaný 
papír, hygienické potřeby, 
použité pleny, sklo, plast, 
nebezpečný odpad.

Bioodpad
Bioodpad je možno 
odevzdat na dvě určená 
místa (na Hájecké ulici 
a  na  fotbalovém hřišti 
v Zábřehu) do připrave-
ných kontejneru firmy 
Grasservis z Hlučína.
Do  kontejneru patří 
tráva, listí, piliny, hob-
liny, plevel, seno, sláma 
a větve z ořezů stromů 
do  délky 25 cm a  prů-
měru 2 cm.
Nepatří tam hlína, potra-
viny, kosti, umělé květi-
ny, guma, použité pleny.
Stavební odpad
Ten si musí každý občan 
zlikvidovat sám, na ofi-
ciálně zřízené a  povo-
lené skládce odpadů 
a na vlastní náklady.

Fritovací oleje 
a tuky vedené pod 
katalogovým číslem 
200 125.
Odběrné místo je na Há-
jecké ulici, v místě bývalé 
myčky, kde je přijímán 
i zelený odpad.

Odpad je možno ode-
vzdat obsluze sběrného 
místa.

Odpad musí být v pevně 
uzavřených nádobách 
např.  pet -lahvích a  ka-
nystrech.

Takto bude skladován 
v  kontejnerech a  poté 
odvezen specializova-
nou firmou k ekologické 
likvidaci.

Správa majetku města

          
          

 

LEDEN ČERVENEC

ÚNOR SRPEN

BŘEZEN ZÁŘÍ

DUBEN ŘÍJEN

KVĚTEN LISTOPAD

ČERVEN PROSINEC

 nápojové kar tony od m léka, džusů, vína, atd.

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

TETRAPACK        

MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů

sobota 28. března 2020 sobota 26. září 2020

KOVOVÉ OBALY

PET lahve, folie (čiré, barevné), m ik rotenové sáčky, sáčky od bonbónů, oplatek a
cuk rovinek , obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky, plas tové obaly neznečiš těné
potravinam i (kelím ky od jogur tů, m ás la, sýrů, m asa), vypláchnuté HDPE plas ty (obaly
od kečupů, hořčice, šam ponů, pěny do koupele, kosm etiky, sava, dom es tosu,
pros tředků na m ytí nádobí, čis tících pros tředků), obalový polys tyren, plas tové
hračky, atd.

středa                                  
1x  týdně

středa                                  
1x  týdně

NE !!!: kopírák , voskovaný papír , hygienické potřeby, papír znečiš těný potravinam i,
použité plenky, textil, s k lo, plas ty, nebezpečný odpad, atd..

sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen
PLASTY                                                                                                                              

UPOZORNĚNÍ - svoz odpadů probíhá v době od 5:00 do 22:00 hod.  !!!
9. března 8. června

10. srpna 9. l istopadu
7. září 7. prosince

10. února 11. května
6. ledna 6. dubna 6. července 12. října

PAPÍR
sběrný obal: modrý pytel s potiskem Marius Pedersen

ANO: noviny, časopisy, katalogy, neznečiš těné papírové sáčky, kar tony, k rabice,
kancelářský papír , knihy, seš ity, obalový papír , rek lam ní letáky, atd..

12. srpna 11. l istopadu
11. března 10. června 9. září 9. prosince
12. února 13. května

kovové obaly neznečiš těné potravinam i (vypláchnuté konzervy), plechovky od piva a
jiných nápojů, drobné kovové předm ěty z dom ácnos tí, sprejové nádobky, kovová
víčka, prázdné obaly čajových svíček , atd.

8. ledna 8. dubna 8. července 14. října

(svoz směsného komunálního odpadu v roce 2020)

SVOZOVÝ KALENDÁŘ
DOLNÍ BENEŠOV, ZÁBŘEH

Informace z odboru vnitřních a sociálních věcí:
Ve čtvrtek dne 12. 12. 2019 v 9.00 ho-
din přišly potěšit děti z MŠ Dolní 
Benešov jako každý rok babičky 
na Osadě míru 308 svým krásným 
kulturním vystoupením k nadchá-
zejícím vánočním svátkům. Před-
nesly mnoho básniček a zazpívaly 
nejednu koledu, za což si vyslouži-
ly dlouhý potlesk. Navíc po vystou-
pení předaly děti přítomným malý 
dáreček a dostaly od všech něja-
kou pozornost.

Děkujeme všem dětičkám a hlavně paní učitelce Veronice Hanzlíkové.
matrikářka

Pro vaší informovanost ještě přikládáme  
harmonogram svozu.

Vítání občánků v měsíci listopadu 2019 
Vítání občánků je společenský 
obřad, při kterém jsou děťátka 
slavnostně uvedena do  života 
města. V neděli 24. listopadu 2019 
se v  15.00  hodin v  obřadní síni 
na  zámku uskutečnilo „Vítání 
občánků do  svazku města Dol-
ní Benešov“ a  přivítáno bylo 12 
dětí (tentokráte vyrovnaný po-
čet - 6 holčiček a  6 chlapců). Kul-
turní vystoupení dětí připravila 
p.  Mgr.  Marcela Bilíková, s  dětmi 

ze Základní školy v Dolním Benešově, po té přítomné přivítal starosta města 
p. Martin Štefek a pak byl maminkám předán finanční příspěvek, pamětní list, 
drobný dárek a kytička. Taktéž se všichni rodiče podepsali do pamětní knihy 
a na závěr využili možnosti vyfotografovat se u kolébky.

Přejeme dětem, aby je provázelo zdraví, štěstí, láska a porozumění a rodičům dělaly 
jen samou radost.

matrikářka

Vážení jubilanti,
počínaje rokem 2019 bylo upuštěno od osobních návštěv a tyto jsou v případě 
životních jubileí 80, 85, 90, 95 a více let nahrazeny písemnou gratulací a peněž-
ním šekem ve výši 500,- Kč jako dar města k Vašemu významnému jubileu.

Připadne-li Vám v letošním roce výročí svatby – zlatá, diamantová aj. a budete-
-li si přát, abychom Vám v  obřadní síni na  zámku uspořádali JUBILEJNÍ SVAT-
BU, obraťte se na  matrikářku p.  Janu Spruchovou – osobně, telefonicky na  
č. 553 651 285, kl.18, případně e-mailem: matrika@dolnibenesov.cz, která Vám 
podá bližší informace. 

K případné žádosti předložíte s průkazem totožnosti i oddací list.
Budete-li si přát zveřejnit jubileum v dolnobenešovském zpravodaji, nutno pí-
semně sdělit na matrice /viz. „Společenská kronika“/.

matrikářka 

Informace 
z odboru vnitřních 
a sociálních věcí:
Ve středu 04. 12. 2019 v 16.00 ho-
din se jako každoročně sešli 
na  Městském úřadě v  Dolním 
Benešově bezpříspěvkoví dárci 
krve. U  slavnostního předávání 
se sešlo celkem 12 občanů. Nej-
vyšší ocenění „Zlatý kříž I. třídy“ 
získali za 160 odběrů -- p. Martin 
Gaidečka, p. Petr Persich a p. Eva 
Karasová. Všechny přivítal a  po-
děkoval starosta města p.  Martin 
Štefek a předal jim jednorázovou 
finanční odměnu.

Sdělujeme všem dárcům krve, že 
v  příštím roce zveřejníme výzvu 
ve  zpravodaji listopad – prosinec 
2020, s  termínem podání žádostí 
na rok 2020 (nutno doložit občan-
ský průkaz a  potvrzení o  počtu 
odběrů.

Dobrovolnost dárcovství krve ne-
ustále klesá. Chcete  -li mít dobrý 
pocit z  darování krve a  záchrany 
lidského života, jste  -li zdraví, ne-
váhejte a darujte krev.

matrikářka

Vystoupení dětí z mateřské školy na Osada míru 308

Informace o poplatcích 
v roce 2020
Oznamujeme občanům Dolního Bene-
šova a  Zábřehu, že na  pokladně MěÚ 
Dolní Benešov se od 3. 2. 2019 vybírají 
tyto poplatky:
1) poplatek za komunální odpad - část-
ka 540 Kč, termín do 31. 5. 2020
2) poplatek ze psů – částka 100 Kč - ro-
dinný dům, částka 500 Kč – bytový dům, 
termín do 31. 5. 2020
3) poplatek za zahrádku – částka  
5 Kč/m2, termín 30. 4. 2020
4) poplatek za hroby – v průběhu roku 
2020
Všechny tyto poplatky lze platit  
i bezhotovostně. Pokladna MěÚ  
Dolní Benešov sdělí č. účtu, variabilní 
symbol a částku na e -mailové adrese: 
pokladna@dolnibenesov.cz

Hezké Vánoce a  hodně zdraví v  Novém roce 
2020 přeje Holečková Jana - MěÚ Dolní Benešov.
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Knihovna
Něco končí, něco začíná… Každých 365 dnů. Stále se to opakuje. Jen nám dospělým a ještě dospělejším se ten úsek zdá čím dál kratší. Přeji 
vám všem, nejen čtenářům naší knihovny, aby ten další úsek byl pro vás plný spokojenosti a chvilkami i štěstí.

V minulých dvou měsících, kromě klasic-
ké knihovnicko informační činnosti, také 
v knihovně proběhl  další z našich worksho-
pů, tentokrát Vánoční tvoření. Lektorky 
paní Gita Dudová a Jana Komárková si opět 
připravily pro účastnice akce tvůrčí výzvu, 
tentokrát v podobě méně tradičního zim-
ního věnce nebo lapače snů. Navíc lektorky 
překvapily všechny účastnice již skoro ho-
tovým dřevěným výrobkem zimní krajiny, 
který si odnesly také domů.

Samozřejmě, že nezapomínám ani na nové 
knihy, v průběhu minulých dvou měsíců 
jsem nakoupila asi šedesát knih, z nichž 
některé zde jmenuji.

Literatura pro dospělé: 
Nováková: Přítel Stesk, Jackson: To mi za-
platíš, Přidal, A.: Lásky a lijavce, Viewegh, 

M.: Mým vrstevníkům, Nebo, Jo: Nůž, 
Abbottová: Zabij mě znovu, Dvořáková, P.: 
Chirurg, Shakespeare: Romeo a Julie, Há-
jíček, J.: Muž na pokraji, Černá, J.: Vraždy 
z vášně, Woodová, B.: Věštkyně, Androni-
ková: Zvuk slunečních hodin, Vondruška, 
V.: Právo první noci, Hůlová, P.: Stručné 
dějiny Hnutí, Heider, J.: Hrady, zámky, tvr-
ze,6.díl, Boučková : Závor s časem, Patter-
son, J.: Přímý zásah, Lapena, S.: Nevítaný 
host a další.

Literatura pro děti a mládež:
 Albertalli, S.: Já, Simon, Glaserová, I.: Tro-
sečník sibiřský, Palacio, R.J.: (Ne)obyčejný 
kluk, Brandt, I.: Soví kouzlo, Zappia: Eliza 
a její nestvůry, Krolupperová, D.: Josífkův 
pekelný týden, Holasová, A.F.: Kde domov 
můj ?,Hladký, M.: Dílnička u šesti ružinek, 
Maple, D.: Psí záchranářky, Revirs, K.: Něco 

si přej, Tood, A.: After, Beasley: Krotitelé 
záhad, Šikovný traktor, Bystrý vlak, Paolini: 
Odkaz dračích jezdců – Eragon, Oomen: 
Lena Notýsková 4. díl, Addair, Theo: Koláč-
ky a spiklenci, Hladký, M.: Jdeme do škloly 
a další.

Na vaši návštěvu se opět těší Jana Petrásková, 
knihovnice Městské knihovny Dolní Benešov
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„Co jste HASIČI…“
Rok 2019 je již za námi a dle dosud neúplné statistiky za uplynulý rok Dolnobenešovští hasiči zasahovali v průměru u více než dvou výjezdů 
k mimořádným událostem během každého kalendářního měsíce.

Jednotka sboru dob-
rovolných hasičů
Během listopadu a prosin-
ce hasiči vyjížděli ke třem 
zásahům:

2 × požár
- Požár sklepa rodinného 
domu v Dolním Benešově

- Požár dvou stromů 
u „Smolkovského“ splavu

1 × technická pomoc
- Odchyt zvířat (Kuny) 
na půdě rodinného domu

Jak jsem již výše uvedl v polovi-
ně listopadu v brzkých ranních 
hodinách došlo v Dolním Bene-
šově k požáru sklepa rodinné-
ho domu. Nejednalo se o nijak 
rozsáhly požár, ale téměř celý 
prostor domu byl zasažen štip-
lavým kouřem. Z  tohoto dů-
vodu musely být evakuovány 
všechny osoby, včetně dvou ma-
lých děti. Opět se ukázalo, jak 
důležitý je pro naši práci nový 
dopravní automobil (pořízen 
v roce 2018). Tento automobil 
poskytl postiženým osobám 
touto mimořádnou události 
teplotní komfort ve studeném 
podzimním počasí, a dočasné 
zázemí po dobu, než se mohli 
opět vrátit do svého bydliště.

Taktické cvičení stavba pro-
tipovodňové hráze
V  pátek 25.  10.  2019 v  odpo-
ledních hodinách proběhlo 
pod kulturním domem tak-
tické okrskové cvičení. Cí-
lem cvičení byl nácvik stavby 
protipovodňové hráze z pytlů 
naplněných pískem, a  čerpa-
ní většího množství vody při 
vzniku povodně. Tohoto cviče-
ní se zúčastnily jednotky sboru 
dobrovolných hasičů z Dolního 
Benešova, Bohuslavic, Závady, 
Píště, a  také jednotka Hasič-
ského záchranného sboru Mo-
ravskoslezkého kraje z hasičské 
stanice Opava, jejíž příslušníci 
toto hasičské cvičení metodicky 
vedli.

Sbor dobrovolných 
hasičů Dolní Benešov

„Den válečných veteránů“
Jak jsem již dříve avizoval 
v úterý 8. 11. v Zábřehu resp. 
12. 11. 2019 na místním hřbito-
vě v Dolním Benešově proběhl 
slavnostní akt ke Dni válečných 
veteránů. Tuto vzpomínkovou 
akci pořádá pravidelně již něko-
lik let Římskokatolická farnost 
Dolním Benešově a Česká obec 
legionářská, k uctění památky 
vojáků zemřelých během obou 

světových válek. Této akce se 
účastní samozřejmě i členové 
našeho sboru, kteří jdou v čele 
průvodu se státní vlajkou.
Je velice pěkné, až dojemné 
kolik místních obyvatel si tuto 
důstojnou vzpomínkovou akci 
nenechá ujít. Zvláště důležité je, 
že ani dnes po téměř 75letech 
občané nezapomněli na  tyto 
vojáky, lidi a především naše 
předky, kteří do války museli 
narukovat. Vždyť téměř kaž-
dá rodina z Dolního Benešova 
a Zábřehu má svého válečného 
veterána. Nezapomeňme na ně!

Připravované akce
Výroční valná hromada SDH
V neděli 12. 1. 2020 proběhne 
v restauraci Štika od 15:00 val-
ná hromada SDH Dolní Bene-
šov. Hlavním bodem programu 
bude volba vedení sboru a vý-
konného výboru pro období 
(2020-2025). Všichni členové 
jsou srdečně zváni!

Hasičský ples 21. 2. 2020 
Jako každým rokem tak i letos, 
pro Vás chystáme tradiční 

„Hasičský ples 2020“ a to v pá-
tek 21. února.
Opět po nějakém čase v Dol-
ním Benešově zahraje hudební 
skupina MarasBanda z Petřval-
du (okres NJ). Pro ty, kteří tuto 

kapelu neznají, jedná se o šesti 
členné zcela živé hudební usku-
pení, včetně bubeníka. Tato 
kapela hraje kromě klasických 
plesových písních, především 
populární české a  slovenské 
taneční hity.
Jak již bývá dlouholetou tradicí, 
hasičský bál i letos plesovou se-
zónu zakončuje, a proto nebude 
chybět každoročně „inovované“ 
pochování basy. Mimo to, opět 
pro Vás připravujeme večer 
plné zábavy, ale více prozrazo-
vat nebudu… Přijďte se podívat 
a věříme, že se budete s námi 
opět skvěle bavit!
Závěrem přeji všem čtenářům 
zpravodaje, a  občanům naše-
ho města do nového roku nejen 
šťastné vykročení, ale přede-
vším pevné zdraví. PF 2020

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla - jednatelSDH

Facebook SDH Dolní Benešov

1. Požár stromů (u splavu)

2. Požár stromů (u splavu)

3. Taktické cvičení – stavba protipovod-
ňové hráze

4. Taktické cvičení – stavba protipovod-
ňové hráze

5. Den válečných veteránů D. Benešov

3.2.1.

4. 5.

 

 

 

 

 

Dne: 11. ledna 2020 
 

 proběhne ve vašem městě dvacátý ročník  
 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  
 

Koledníci přijdou do vašich domovů předat vám 
radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete a 
zároveň svým darem pomůžete potřebným. 
Umírající, vážně nemocní, handicapovaní a 

opuštění lidé potřebují naši společnou pomoc a 
podporu.  

Děkujeme vám za ni. 

 Charita Hlučín 
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Skončil nám rok 2019 a s ním i podzimní část sezony 2019/2020. Soutěže družstev jsou v plné proudu, naše celky si zatím stojí ve svých 
soutěžích velmi dobře. Probíhají také další aktivity, nejrůznější turnaje mládeže i dospělých, šachové tréninky a v neposlední řadě také 
společenské akce. Více v následující krátké reportáži o událostech závěrečných měsíců roku 2019.

1. turnaj GP KP mládeže

V sobotu 19. října byl v Krnově místním 
šachovým klubem uspořádán 1. turnaj sé-
rie Grand Prix krajských přeborů mládeže 
do 18 let. Zápolilo se v kategoriích do 10, 12, 
14 a 18 let, přičemž chlapci a dívky hráli 
dohromady, ale vyhodnocení proběhlo sa-
mostatně. Dohromady se klání zúčastnilo 
165 mladých šachistů. V kategorii do 10 let 
jsme měli jednoho zástupce, Matyáše Plač-
ka z Píště. Tomu se turnaj relativně povedl, 
získal 4 body ze 7 kol a obsadil 26. pozici 
z celkem 56 hráčů. V kategorii HD12 uhrál 
stejný počet bodů Ondra Bitta, což stačilo 
na 24. místo, Oliver Kusyn bral 33. místo 
s 3 body a začínající Matěj Ondera 47. místo 
za 2 body, když v této kategorii hrálo cel-
kem 54 dětí. V kategorii HD14 jsme měli 
jednu zástupkyni, Julie Stříbná uhrála také 
nadpoloviční 4 body ze 7 kol a bylo z toho 
15. místo celkově a bronzová medaile mezi 
dívkami. Dohromady v této kategorii hrálo 
36 mladých šachistů. V nejstarší kategorii 
do 18 let jsme měli želízko v ohni, protože 
Tomáš Kučera byl při neúčasti silných riva-
lů z Frýdku-Místku nasazený jako číslo 1. 
Svoji pozici potvrdil, když v 6 kolech uhrál 
6 bodů a jediné zaváhání si dovolil až v po-
sledním kole, do kterého už ale nastupoval 
jako vítěz turnaje. Celkově tedy naši svě-
řenci dovezli z Krnova jednu zlatou a jednu 
bronzovou medaili, což je na krajský turnaj 
velice solidní výsledek.

Mistrovství Moravy a Slezska do 16 let
Tak jak už se stalo tradicí, i  letos se Mis-
trovství Moravy a Slezska mládeže do 16 
let, kvalifikační turnaj na MČR mládeže, 
konalo v Koutech nad Desnou v termínu 26. 
až 31. října 2019. Náš klub reprezentovali 
kromě zkušenějších dětí, mezi které patří 
Julie Stříbná, Ondřej Bitta a Oliver Kusyn, 

také nováčci Matěj Ondera a Václav Lanko-
čí. Součástí výpravy byly také sestry Anna 
a  Marie Vavřínkovy, které v  šachovém 
klubu TJ D. Benešov hostují. A nejlepšího 
výsledku dosáhla právě Anička, které se 
podařilo vyhrát svou kategorii D16 a sta-
la se tak mistryní Moravy a Slezska pro 
rok 2019! Celkově skončila (ve společném 
turnaji s chlapci) na 13. místě s 5,5 body 
z 9 kol. V kategorii do 12 let hráli hned 
3 hráči - Oliver Kusyn získal 4 body a 52. 
místo, Ondra Bitta 3,5 bodu a 58. místo, 
Matěj Ondera při své premiéře získal 2 body 
a obsadil 77. místo. V kategorii HD14 u nás 
hostující Maruška Vavřínková získala 4,5 
bodu a celkově 41. místo, mezi dívkami 
obsadila pěkné 5. místo. Julie Stříbná v téže 
kategorii získala 3,5 bodu a celkově to sta-
čilo na 61. pozici, mezi dívkami z toho byla 
pak 8. pozice. Václav Lankočí (z Hlučína) 
v HD14 získal 3 body a obsadil 75. místo. 
Postup tedy nikdo z účastníků nevybojoval, 
dívky mají možnost startovat na březnovém 
MČR, které se koná na stejném místě, bez 
nutnosti kvalifikovat se.

Polofinále MČR juniorů a finále MČR 
juniorek do 18 a 20 let
Tento turnaj, konající se v Hotelu Esprit 
ve Špindlerově Mlýně v termínu 9. až 16. 
listopadu 2019, byl pro chlapce kvalifikací 
na MČR juniorů, které bude součástí MČR 
mládeže v březnu 2020 a pro dívky finálo-
vou soutěží MČR. Z našeho klubu se této 
soutěže zúčastnili Eliška Vavřínková (D20), 
Tereza Gemsová (D18), Tomáš Kučera (H18) 
a doplnila je hostující Anna Vavřínková 
(D18). Horské prostředí bohužel našim 
mladým reprezentantům příliš nesvědčilo 
a nikdo z nich se nedostal ani na 50% bodů, 
takže se počítaly ztráty v ratingu. Po 9 ko-
lech nejmíň tratil Tom Kučera se 4 body 
(-35), mezi dívkami Eliška rovněž 4 body 
(-100), Anička 3 body (-87) a Terezka jen 
bod (-82). Tak snad se aktuální zvýšená in-
tenzita tréninků pozitivně projeví na stejné 
akci příští rok, kde mohou všichni tito hráči 
zabojovat o lepší výsledky.

2. turnaj GP KP mládeže
Druhý díl seriálu GP KP byl oderhán v so-
botu 16.11. ve Frýdku-Místku. Bohužel po-
řadatelé na poslední chvíli změnili termín, 
který takto kolidoval s 1. turnajem Grand 
Prix okresního přeboru mládeže ve Velké 
Polomi a zároveň i  s MČR juniorů a  ju-

niorek ve Špindlerově Mlýně. Naše účast 
v  tomto turnaji proto byla omezená, zú-
častnili se pouze 3 hráči. V kategorii do 10 
let uhrál výborných 5 bodů ze 7 kol Matyáš 
Plaček, za tento výsledek bral celkové 14. 
místo ze 76 účastníků. V kategorii do 12 let 
získali Ondra Bitta 4 body a Oliver Kusyn 
3 body, což stačilo na 15. resp. 23. místo ze 
42 hráčů. V kategoriích do 14 a 18 let jsme 
žádné zástupce neměli. Seriál pokračuje 3. 
dílem v sobotu 11. ledna, kdy se bude hrát 
v Ostravě.

Okrskový turnaj mládeže

Vždy v  průběhu měsíce listopadu pořá-
dáme v klubovně ŠK u kostela turnaj pro 
začínající děti z kroužků a okolních vesnic 
a měst. Letos jsme zvolili termín 30. listo-
padu a do Benešova se sjelo na okrskový 
turnaj mládeže žáků Opavska dohromady 
14 dětí. Turnaj byl rozdělen na kategorie 
do 10 a 15 let, kdy hráči hráli dohromady, 
ale byli vyhodnoceni zvlášť. Hrálo se na 7 
kol tempem 15 minut pro každého hráče. 
Pěkný souboj o vítězství předvedli 3 hrá-
či – největší favorit a nasazená jednička, 
domácí Ondra Bitta, taktéž domácí Ma-
tyáš Plaček a teprve osmiletý Adam Lokaj 
z Velké Polomi. Nakonec se na lepší po-
mocné hodnocení radoval z celkové výhry 
Adam Lokaj, který šťastně porazil Ondru 
a prohrál s Matyášem, ten naopak prohrál 
s Ondrou. Všichni tedy získali 6 bodů, když 
své ostatní partie vyhráli. V kategorii do 10 
let byl tedy vyhlášen jako vítěz Adam Lokaj, 
v kategorii do 15 let zvítězil celkově druhý 
Ondra Bitta. Turnaj byl odehrán v přátel-
ské atmosféře a každý si mimo jiné odnesl 
alespoň drobnou cenu.

Soutěže družstev
Od  října probíhají dlouhodobé soutěže 
družstev dospělých. V letošní sezoně náš 
klub opět přihlásil celkem 4 družstva. „A“ 

pod vedením kapitána Pavla Rakúse zatím 
všechny své zápasy odehrálo s výsledkem 
4,5-3,5. V 1. kole proti Frýdku-Místku se 
na  nás štěstí neusmálo a  prohráli jsme, 
v dalších 3 zápasech proti Kopřivnici, Sla-
voji Porubě „D“ a Havířovu „B“ jsme ale 
byli na té správné straně barikády a zvítězili 
jsme. Celkově tedy po podzimní části patří 
družstvu se ziskem 9 bodů z 12 možných 
průběžná 4. pozice v 12členné tabulce, pou-
ze o skóre (dělíme 2.-4. místo). „B“ vede 
kapitán Lubomír Bělka a hraje krajskou 
soutěž „C“ – v prvních 3 kolech družstvo 
nezaváhalo a postupně porazilo Krnov „B“, 
Ludgeřovice a Bruntál a pohybovalo se na 2. 
místě tabulky. Ve 4. kole ale přišla boles-
tivá prohra 2-6 od hlavního konkurenta 
v soutěži, Slezanu Opava „B“, což sice pozici 
v tabulce neovlivnilo, ale souboj o vítězství 
je tím poměrně jasně nalinkován.  „C“ má 
na starost Jitka Vavřínková a nastupuje 
v okresním přeboru okresu Opava. Zde je 
dostatek hráčů, je to vidět i na herní pohodě, 
kdy po 4 kolech družstvo s plným počtem 
12 bodů tuto soutěž vede. V 1. kole dokonce 
nadělilo kanára v poměru 8-0 soupeřům 
z Kobeřic. „D“ pod vedením kapitána Ma-
xmiliána Slaniny dává příležitost i mladším 
hráčům v okresní soutěži okresu Opava. 
A hned v 1. kole, kdy hrálo (1. kolo soutěže 
mělo volno) porazilo celek TJ Vítkov „B“. 
Děti se zapojily i v dalších kolech, bohužel 
například v minulém kole proti Bolaticím 
to nestačilo a prohra 0-5 je určitě také bo-
lestivá. Ale z globálního pohledu jsou sou-
těže rozehrány dobře a družstva plní cíle, 
kterými byli kapitáni pověřeni výborem 
šachového klubu.

100 let šachu v Opavě
V pátek 22. listopadu se v klubovně TJ Sle-
zanu Opava konala slavnostní akce k osla-
vě 100. výročí založení českého šachového 
spolku v Opavě. Na tuto akci byli pozváni 
i zástupci šachového klubu Dolní Benešov, 
konkrétně Tomáš Vavřínek, Radomír Vav-
řínek, Pavel Rakús a Matouš Gemsa, zúčast-
nil se i Pavel Gemsa. Došlo na promítání 

historických fotografií, udělení pamětních 
medailí, byl sehrán bleskový turnaj a celý 
večer byl pak zakončen posezením u dob-
rého jídla a pití. Kolegům ze Slezanu Opava, 
se kterými máme nadstandardní vztahy, 
za pozvání i uspořádání celé akce děkujeme. 

Přebor škol okresu Opava
Ve čtvrtek 12. prosince se v Opavě hrál 
přebor školních družstev okresu Opava 
v kategorii B, tedy ročníky druhého stupně 
základních škol, 6.-9. třída. Naše družstvo 
ve složení Ondřej Bitta, Oliver Dihel, Tade-
áš Zbytovský a Ondřej Švančar obsadilo ko-
nečné 5. místo z 10 zúčastněných družstev, 
když v 7 kolech 2x vyhrálo, 3x remizovalo 
a 2x prohrálo. Nejvíce bodů uhrál na 4. ša-
chovnici Ondra Švančar (6 ze 7), více než 
50% získal i Ondra Bitta (4/7), méně se 
pak dařilo Tadeášovi (3b) a Oliverovi (1b). 
Naše družstvo ale bylo v soutěži nejmladší, 
všichni jsou žáci 6. nebo dokonce 5. třídy. 
Takže pro příští roky rozhodně očekáváme 
vyšší příčky.

Šachový kroužek
Od září se pravidelně konají šachové krouž-
ky pod hlavičkou ŠK TJ DB. V našem městě 
probíhají pod vedením Pavla Rakúse, tre-
néra 3. třídy, v úterý od 16:00 (začátečníci) 
a ve čtvrtek od 16:00 (pokročilí) v klubovně 
ŠK v přízemí domu služeb u kostela. V Hlu-
číně vede děti Pavel Byma, trenér 3. třídy 
a v Bohuslavicích Tomáš Kučera, trenér 4. 
třídy. Kromě tréninku mají děti možnost 
zúčastnit se také velkého množství různých 
turnajů od okrskové až po republikovou 
úroveň.

Následující šachové akce
V příštím čísle zpravodaje si budete moci 
přečíst reportáž z 15. ročníku Memoriálu 
Karla Dihla a Lubomíra Bednárka, který 
se konal 27. prosince v Dolním Benešově. 
Dále probíhají seriály Grand Prix krajského 
a okresního přeboru mládeže do 18 let. Více 
informací (například kompletní výsledky 

turnajů – přes odkazy v návštěvní knize) 
se dozvíte na našem webu, adresa je: http://
sachy-msa-dolnibenesov.net   

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús  

Druhé místo  
Arnošta Obrusníka  
v celorepublikovém 
kole MONETA  
Živnostník roku 2019
V minulém čísle zpravodaje jsme vás 
informovali o úspěchu dolnobene-
šovského pekaře Arnošta Obrusníka, 
který byl oceněn titulem Živnostník 
roku 2019 Moravskoslezského kraje. 

Vítězové krajského kola soutěží 
vyhlašovaných Hospodářskými 
novinami se stali zároveň celore-
publikovými finalisty. V celorepub-
likovém kole, jehož slavnostní vy-
hlášení se uskutečnilo 12. prosince 
na pražském Žofíně, obsadil pan 
Obrusník nádherné druhé místo. 
Na prvním místě se umístil kolář 
Augustin Krystyník ze Zlínského 
kraje a na třetím Petr Novotný z Li-
bereckého kraje.  

Velká gratulace pane Obrusníku a ať 
je rok 2020 stejně úspěšný, jako ten 
minulý. 
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Rok se s rokem sešel a my bychom vám rádi představili, 
co  MěOM letos zažil zajímavého a kde všude potěšil svou hudbou posluchače.
Rok 2019 jsme zahájili novoročním koncertem v ludgeřovickém kostele Díky skvělé akustice zněly skladby velmi honosně. Již se stává tradicí 
výchovný koncert pro školy, který se letos v březnu uskutečnil právě v Dolním Benešově. Je důležité, aby se v dětech podněcovalo nadšení 
pro tuto krásnou činnost a to hru na dechový nástroj. Rádi přivítáme nové členy, neboť bychom si i nadále rádi říkali orchestr „mladých“.

Před letními prázdninami jsme vystupovali na Hlučínském jaru 
a také jsme se zúčastnili Mezinárodní soutěže velkých dechových 
orchestrů v Ostravě. Koncem června jsme vyjeli na Slovensko, kde 
se konal Medzinárodný festival dychových orchestrov a mažorietek. 
Koncertovali jsme na náměstí i s mažoretkami a pak následoval 
pochod městem.
V polovině srpna jsme absolvovali zájezd napříč Francií, kde jsme 
hráli na oslavách 75. výročí dne D, vylodění spojeneckých vojsk 
v Normandii. Naším prvním vystoupením byl pochod ve slavnost-
ním průvodu vesničkou Fresnes sur Escaut. Následovala šňůra 
vystoupení a pochodů ve Formerii a Grandcampu Maissy. Přespá-
vali jsme v hotelech F1 v různých městech. V neděli jsme zájezd 
zakončili slavnostním průvodem v Campneuseville.
Dalším poprázdninovým zájezdem byl 14th Internainonal choir 
and orchestra festival on Lake Garda neboli mezinárodní festival 
sborů a orchestrů na jezeře Garda v severní Itálii. Ubytováni jsme 

byli v malebné vesničce Limone sul Garda, která je proslulá pěsto-
váním citrónů. V okolí se rozprostíraly krásné hory, které někteří 
z nás zdolali. Koncerty se povedly a dokonce jsme roztančili i ve-
řejnost na skladbu Škoda lásky. Po cestě zpět jsme navštívili slavné 
město Romea a Julie – Veronu. Prošli jsme si historické centrum 
a památky a vydali se na cestu domů.
Zahráli jsme si i na domácí půdě a to na Pivních slavnostech 
7.9.2019. Poté nás čekalo náročné zkoušení nových skladeb vánočně 
laděných. Druhou adventní neděli jsme odehráli povedený koncert 
v kostele v Háji ve Slezsku, kde zazněla především duchovní hudba, 
například Amen (P. Staněk), Pie Jesu (Weber), Nessum Dorma 
(Puccini) nebo Abide with me (Munk).
Takový byl pro nás rok 2019. Děkujeme všem za podporu a přízeň 
a těšíme se na vás, ať už v řadách diváků či v řadách našich, v roce 
2020!

Členky MěOM Nikol a Terka

Stalo se před 30 lety
V tomto článku přinášíme informace o dění před 30 lety, tak jak je zaznamenala kronika města.

Nejvýznamnější události pro naši obec byly 
samozřejmě události celostátního významu, 
které po 17. listopadu nenechaly v klidu ani 
nejzapadlejší vesničky a ani nejlhostejnější 
občany naší vlasti.

Přímo v naší obce se tyto revoluční události 
projevily až v pátek 24. 11. 1989, kdy se po 
15 hodině shromáždili zaměstnanci Sigmy 
i občané Dolního Benešova a přivítali mezi 
sebou zástupkyni pražských studentů, pří-
mou účastnici masakru na Národní třídě. 
Osobní účast pražských vysokoškoláků na 
shromážděních byla především na vesni-
cích velmi důležitá, protože tisk a televize 
byly ještě dále řízeny totalitním vedením 
a o pražských událostech informovaly na-
prosto zkresleně.

Na tomto shromáždění byli zvoleni mluv-
čí, kteří vytvořili prozatímní koordinační 
výbor ze zástupců podniku Sigma. Inicia-
tiva při formování Občanského fóra vyšla 
ze zaměstnanců Sigmy, kteří připravovali 
účast pracovníků podniku na pondělní 
manifestační stávce 27. 11. 1989. Tato pro-
bíhala od 13.00 hodin ve velké „Náhradní 

výrobní hale“, nedávno zprovozněné, kde 
byla připravena zvýšená prostorná tribu-
na a dokonalá zvuková aparatura, takže 
všichni přítomní manifestující dobře viděli 
a slyšeli jednotlivé mluvčí OF, ale i zástupce 
ZV ROH a vedení podniku.

Hned po generální stávce navázalo OF Sig-
ma kontakt s hospodářským vedením pod-
niku, zřídilo informační tabuli a schránku 
OF pro požadavky a připomínky zaměst-
nanců podniku, organizovalo podpisovou 
akci na podporu OF, organizovalo finanční 
pomoc pro stávkující studenty.

Dne 7. 12 uspořádalo OF Sigma veřejné pro-
hlášení shromáždění zaměstnanců Sigmy 
za účasti zástupců vedení podniku, ROH, 
KSČ a s SSM. Mítinku se zúčastnila i paní 
Anna Kocurová z našeho podniku, která je 
poslankyní ČNR a členkou komise pro vy-
šetřování událostí kolem 17. listopadu. Toto 
shromáždění se uskutečnilo po pracovní 
době v jídelně Sigmy za účasti minimálně 
300 pracujících.

Na jednání OF Sigma dne 11.12 bylo roz-
hodnuto rozšířit působnost OF i na obec. 

První jednání místního OF se uskutečnilo 
dne 13.12 v ZK ROH a hned 14.12 zahájilo 
jednání s představiteli naší obce – MNV 
v Dolním Benešově. Programové prohlá-
šení bylo zveřejněno v  místním rozhla-
se a uveřejněno v Klapce. U Nákupního 
střediska, v prodejně na OM a v prodejně 
v Zábřehu byly umístěny vývěsní tabule 
a informační schránka, kam mohli občané 
podávat své písemné dotazy a připomínky. 
V prodejnách potravin v NS se mohli ob-
čané podepsat na podporu OF, na finanční 
podporu pro studenty.

Na 20. 12. 1989 bylo svoláno první veřejné 
shromáždění OF občanů naší střediskové 
obce, na kterém byl zahájen otevřený dia-
log mezi občany, MNV a OF. Velký sál ZK 
ROH byl obsazen do posledního místečka. 
Z celého průběhu shromáždění byl pořízen 
zvukový záznam, který s odstupem času 
prověří, jak byly přání, myšleny a slova pro-
měněny v činy.

Z kroniky města Dolní Benešov

Adventní posezení, aneb jedeme dál  
s Děti – Dětem
Letos už po jednatřicáté proběhla 11. prosince v našem kulturním domě tradiční akce 
věnovaná hendicapovaným klientům Moravskoslezského kraje. 

Pestrý kulturní program, bohaté občerstvení, tanec, poklábosení a radostné potěše-
ní ze společného setkání je dobrou zvyklostí tohoto vánočně laděného odpoledne. 
Aby se však setkání mohlo uskutečnit,byla potřeba podpora města Dolní Benešov, 
sponzorů z řad podnikatelů a mnoha dobrých lidí, kteří se jak finančně, tak mate-
riálně na  setkání handicapovaných zcela nezištně podíleli. Samotná akce by však 
neproběhla bez pořadatelů, což jsou dobrovolníci z Dolního Benešova i Zábřehu. Ti po několik dní aktivně připravovali a organizovali 
vše potřebné pro zdárný průběh a to ve svém volném čase. Na výzdobě sálu a okolních prostor kulturního domu se podíleli žáci naší 
základní školy pod vedením svých šikovných učitelek a svou prací přispěli i pracovníci technických služeb. Dovolte mi, abych poděkovala 
Vám všem, sponzorům i organizátorům, kteří jste pomohli rozzářit stovky očí a úsměvů všech návštěvníků.

Šárka Gargošová
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Podzimní obloha patřila planetám
Podzimní období skýtá zajímavé pohledy na večerní, ale i ranní oblohu. Večer se postupně stmívá stále dříve a ranní svítání se posouvá 
do doby, kdy v létě je již Slunce vysoko nad obzorem. Umožňuje nám to tedy lépe a déle pozorovat dění na obloze a letošní podzim nám 
dopřál i příznivé počasí. Postupně jsme tak mohli spatřit všechny okem viditelné planety, některé na večerní a některé na ranní obloze. 
Nejzajímavějším a očekávaným úkazem letošního podzimu se stal přechod planety Merkur přes Sluneční disk, který se odehrál v odpo-
ledních hodinách 11. listopadu.

Přechodům planet přes Slunce, říká se jím 
také tranzity se využívá jako jedna z metod 
při vyhledávání exoplanet, což jsou poten-
ciální planety u jiných hvězd než je Slunce. 
U Slunce můžeme tyto úkazy pozorovat 
jen u tvz. vnitřních planet, což jsou Venuše 
a Merkur. A právě Merkur dne 11. listopadu 
takový tranzit předvedl. Merkur je nejmen-
ší planetou soustavy a nejbližší ke Slunci. 
Na Slunci se zobrazuje jen jako malinká 
tečka a bez optického přístroje není vůbec 
rozeznatelný. Počasí nebylo zcela ideální, 
ale téměř celé Čechy byly podmračené. 
Proto nejvíce pozorování bylo z Moravy 
a Slovenska. Naše hvězdárna měla k tomuto 
úkazu mimořádné pozorování, zúčastnila 
se ho asi desítka zájemců. Pozorování bylo 
omezeno asi jen na 1,5 hod. protože jak 
Slunce klesalo postupně níž k obzoru, tak 
se podmínky pro pozorování se zhoršova-
ly. Při západu Slunce krátce po 16 hodině 
Merkur stále ještě přecházel, takže jsme 
viděli pouze první polovinu úkazu. Tento 
přechod se naposled uskutečnil v r. 2016, le-
tos je to tedy po 3 letech a 6 měsících. Příští 
přechod nastane až za 13 let v r. 2032.

Další vnitřní planetou je Venuše, jejíž tran-
zit jsme mohli pozorovat v r. 2012 a další již 
v tomto století nenastane. Venuši ale nyní 
máme na večerní obloze a bude ji zdobit 

celou zimu až do bubna. Nyní jak Venu-
še vystupuje stále výše na večerní oblohu, 
míjela postupně planetu Jupiter - 23. 11. 
až 25. 11. toto přiblížení jsme za ideálních 
podmínek krásně nafotili, stejně tak jako 
přiblížení k Saturnu 10. 12. až 11. 12. opět 
za jasného počasí. Občas se mezi planeta-
mi protáhl srpek Měsíce, ten však byl vždy 
schovaný za mraky. Také na ranní obloze 
nastaly zajímavé průchody srpku Měsíce 
okolo Merkura a Marsu. Ranní mlhy však 
vyžadovaly pozorování z vyvýšených míst. 
Největší planety Jupiter se Saturnem se 
v průběhu zimy schovají za Slunce, a od jara 
je budeme moci opět spatřit na ranní oblo-
ze. Mars je již nyní na ranní obloze v září 
tohoto roku se opět dočkáme jeho blízkého 
přiblížení k Zemi.

Nejvýraznějším tělesem oblohy v  tomto 
ročním období je Měsíc. jak se prodlužu-
je noc tak Měsíční svit okolo úplňku nám 
během noci vydrží až 15 hodin. Navíc je 
vysoko nad obzorem a kopíruje stejnou tra-
su jako Slunce v létě. Pohled dalekohledem 
na Měsíc ovšem není ideální okolo úplňku, 
nýbrž okolo první nebo poslední čtvrti, kde 
na rozhraní světla a stínu vytvářejí všechny 
povrchové útvary kontrastní stíny a jsou 
dobře viditelné. Pohled dalekohledem 
na Měsíční povrch při této fázi binárním 

okulárem (oběma očima) za dobrého počasí 
je naprosto fascinující a nelze ho dokonale 
popsat ani nahradit fotografií. Je třeba to 
vidět na vlastní oči. Zimní a jarní období 
je k pozorování Měsíce okolo první čtvrti 
ideální.

Za astronomický kroužek  
František Gaidečka a Karel Proksch

Využijte veřejná pozorování na hvěz-
dárně kulturního domu v  pátečních 
večerech:
V lednu od 17.30 hodin. V únoru 
od 18.30 hodin.
Pozoruje se jen za příznivého počasí: 
Měsíc, Venuše, Uran, dvojhvězdy, hvězdo-
kupy, mlhoviny, galaxie, přelety meziná-
rodní kosmické stanice ISS.
Pozorování lze dohodnout také individu-
álně mimo páteční termín.
Kolekce našich fotografií si můžete také 
prohlédnou ve čtenářské fotogalerii 
na webu české astronomické společnos-
ti:

www.astro.cz
Kontakt tel.: 732 845 328, 
608 408 868
email: 
hvezdarna.dbenesov@seznam.cz

FOTOSOUTĚŽ – vybrané fotografie

Vážení čtenáři, 
do pátého kola naší  
fotosoutěže jste poslali  
15 fotografií.

Bohužel nemůžeme vzhledem k rozsahu Zpravo-
daje otisknout všechny snímky, snažíme se tedy 
vybrat ty které nás nejvíc zaujaly. Vítězem tohoto 
čísla se stala "Dvojitá duha" od Jiřiny Onderkové. 
Vytrvejte prosím ve svém tvořivém zápalu a po-
sílejte nám nadále své příspěvky.

Z vybraných fotografií uspořádáme na jaře příští-
ho roku výstavu. Nejlepší práce budou oceněny. 
Svá díla zasílejte do 15. 2. 2020 na

zpravodaj@dolnibenesov.cz. Viktor Štefek

Fo
to

gr
afi

e 
sh

or
a 

do
lů

, z
le

va
 d

op
ra

va
:  

H
ed

vi
ka

 V
av

re
čk

ov
á,

 Ja
n 

Vl
če

k,
 R

ud
ol

f V
la

zl
o,

 Ji
řin

a 
O

nd
er

ko
vá

 , 
Ja

n 
Vr

ch
ov

ec
ký

,  
Ru

do
lf 

Vl
az

lo
, T

om
áš

 N
ev

rlý
, 2

 ×
 H

ed
vi

ka
 V

av
re

čk
ov

á



14

Dolnobenešovský zpravodaj • 1 / 2020 Leden – Únor 

15

Dolnobenešovský zpravodaj • 1 / 2020 Leden – Únor

14

Žijeme v Dolním Benešově…

Debata o obchvatu 30. 10. 2019 Zamilovaný sukničkář 4. 12. 2019

Tančíme s Míšou 16. 11. 2019

I. Adventní koncert 1. 12. 2019 Koncert J. Nohavicy 2. 12. 2019 III. Adventní koncert 15. 12. 2019

I. Adventní koncert 1. 12. 2019 Děti dětem 11. 12. 2019 Děti dětem 11. 12. 2019

Beseda o Hlučínsku 4. 11. 2019

Památka válečných veteránů 12. 11. 2019 II. Adventní koncert 8. 12. 2019Dolbend 9. 11. 2019 II. Adventní koncert 8. 12. 2019

III. Adventní koncert 15. 12. 2019

Zamilovaný sukničkář 4. 12. 2019
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Zprávičky z barevné školičky U krtečků v Zábřehu…
Předvánoční shon je dobou, kdy se rok řítí ke svému konci, lidé pomalu bilancují, co za tento rok prožili, ale především se snaží dohnat 
to, co dosud nestihli.  A co jsme ke konci roku stihli my v barevné školce?

Listopad je již tradičně spojen s výlovem 
rybníka Nezmar. Je to velká podívaná i pro 
nás, děti.

Prostřednictvím rozmanitých aktivit, s pomocí zajímavých předmětů a fotografií jsme se 
seznámili s povoláním zedníka.

Představení s písničkami nás zavedlo do lesa, kde 
jsme poznávali zvířátka a učili se rozeznávat houby. 
Třída Motýlků a Květinek na představení Popelka 
v Opavském divadle.

Z Berušek, Motýlků a Květinek se stali chemici. 

A za týden k chemii přibyla i fyzika.

Méďa zdravotník nás pobavil, ale i poučil.

Halloween v barevné školce.

Kouzelnice Radana nás zasvětila do tajů kouzel 
a s čertíkem Bertíkem jsme si zazpívali, zatančili 
a zasoutěžili.

Čertování s písničkami a tancem u Sluníček a Berušek.

Vánoční posezení u Motýlků a Květinek.
Děti ze třídy Motýlci byli potěšit 
seniory vánočním programem.

Přichází čas zázraků, čas setkání, čas 
nadějí i splněných přání…
Přejeme vám mnoho radosti, štěstí, lásky, 
pohodičky a do nového roku nezapomeň-
te vstoupit tou správnou nohou.

VAŠE BAREVNÁ ŠKOLKA

Novoroční přání pro všechny: Hřejivý úsměv, čisté srdce a jen to dobré v novém roce.
Jana Balarinová

Kouzelné období Vánoc je za námi a už tu máme další rok, ve kterém očekáváme mnoho nových zážitků a zábavy. Čas předvánoční byl 
nabitý nejrůznějšími akcemi a aktivitami, které si děti náležitě užily. Krtečci se opravdu nenudí!

Adventní čas jsme zahájili  
ROZSVÍCENÍM  STROMEČKU 
na dětském hřišti v Zábřehu.

ODPOLEDNE  S  ČERTY bylo 
plné legrace, skotačení a dovádění. 
Nechyběla ani tvořivá dílna  
s rodiči a samozřejmě přišel  
Mikuláš s čertem a andělem.

A nastal den ZDOBENÍ   
STROMEČKU a VÁNOČNÍHO  
NADĚLOVÁNÍ.

Podzimní vycházka do PŘÍRODNÍ  
REZERVACE.

Krtečci vyráběli PODZIMNÍ  
LAMPIČKU společně s mamin-
kami.

Tradiční LAMPIONOVÝ   
PRŮVOD.

Výlet do DĚTSKÉHO  SVĚTA  
v Ostravě.

Přijelo k nám DIVADLO  
LETADLO s pohádkou  
PRŮZKUMNÍCI  Z  LESA.

Návštěva SLEZSKÉHO DIVADLA 
v Opavě a překrásná muzikálová 
pohádka POPELKA.
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Zprávy ze školy 

Tajemství stromu
Dne 12. 12. 2019 se žákům škol-
ní družiny v Dolním Benešově 
naskytla nevšední podívaná.

Kolik toho víme o  struktuře 
stromů, oběhu kyslíku od koře-
nů až po listy? Jak stromy získá-
vají energii? Jak se dostává voda 
z kořenů do listů?
Na všechny tyto a mnohé další otázky jsme získali odpovědi díky projekci Sférického 
kina firmy z Brna, která tento nejnovější zábavně vzdělávací produkt provozuje.
Děti při promítání v kupoli zažily výjimečné pocity a neuvěřitelný pohled na život 
stromu v 360 stupních.
Tato zážitková akce byla spolufinancována příspěvkem Farního úřadu v Dolním Be-
nešově, kterému tímto děkujeme.

Hartošová Krista
ŠD Dolní Benešov

Drakiáda ve škole
K podzimu již tradičně patří létající draci překrývající 
výhled na jasnou prosluněnou oblohu. Nejinak tomu 
bylo také 23. října na zahradě hlavní školy, jen s tím 
rozdílem, že sluníčko svým svitem tentokrát hodně 
šetřilo.

I  přesto se sešlo 
několik desítek 
příznivců létání. 
Pravda, dospělí 
byli trochu v pře-
sile. O to větší dík 
patří všem odváž-
ným dětem, které 
toto mlhavé po-
časí neodradilo. 
Na obloze se vzná-
šeli draci koupení, 
vyrobení doma, 
s krátkým i dlou-

hým ocasem a různou délkou šňůry. Právě toto 
byla kritéria, které měla odborná porota hodnotit 
a na která měla připraveny ceny a diplomy. Velký 
obdiv od všech získal Ondřej V., který pro své dcerky 
v předvečer drakiády sestrojil létajícího obra, který 
svými barvami a velikostí ohromil všechny okolo. 
Dlouho se rval s nepříznivým větrem, až svůj boj 
prohrál a skončil potrhaný, když s ním chtěl očesat 
jablka ze stromu.
Porota však byla shovívavá a ocenění, tedy diplom 
a drobnou odměnu, si nakonec odnesly všechny děti. 
Již nyní se na Vás těšíme u dalšího ročníku. SRPŠ 
Dolní Benešov se na Vás těší také na dalších akcích, 
které pro Vás pořádáme.

„Halloweenské strašení“.
Na začátku listopadu se ve školní družině v Zábřehu konala již 
druhým rokem akce s názvem „Halloweenské strašení“. 

Děti se scházejí odpoledne do školy, kde je čeká spousta soutěží 
včetně soutěže o nejstrašidelnější masku. Kromě toho si letos opět 
užily lampionový průvod v maskách po Zábřehu, aby mohly postra-
šit celou vesnici. Večer pak na děti čekala minidiskotéka a poté ještě 
stezka odvahy, u které se ukázalo, kdo z dětí je „tvrďák“ opravdu 
jen navenek. Jednou za rok si na této akci děti užijí spaní ve škole, 
takže Halloween v Zábřehu se těší velké oblibě u malých i větších.

Magdalena Lassaková Kupková

Hodina 
Komenského
Napsal spousty knih. Ztroskotal 
na moři. Procestoval půl Evropy. 
Vymyslel prázdniny a nejen to! 

O tom všem bylo divadelní před-
stavení „Hodina Komenského“, 
kterou navštívili žáci čtvrtých 
a pátých ročníků v Divadle lou-
tek Ostrava. Nejen, že z předsta-
vení děti bolela pusa, protože se 
smály od ucha k uchu, dozvěděly 
se také spoustu informací o živo-
tě slavného učitele  a spisovatele 
Jana Amose Komenského.

Mgr. Jana Juchelková

Deskové hry
Ve středu 11. 12. žáci 
pátých ročníků zaví-
tali do  Kulturního 
domu v Hlučíně, kde 
byla pro ně připra-
vena celá řada mo-
derních deskových 
her a aktivních spo-
lečenských her. 

Zkušení lektoři z hracího deskového centra Legie z Hrad-
ce nad Moravicí žákům hry vysvětlili a pak již dětem nic 
nebránilo hry vyzkoušet. Poté se žáci zapojili do soutěž-
ního klání mezi školami a vybojovali krásné 2. místo 
a odvezli si do školy jednu z deskových her. Žáci byli 
nadšeni a mnozí z nich ještě dopisovali svá tajná přání 
Ježíškovi. Poděkování patří organizátorům za příjemně 
strávené předvánoční dopoledne.  

Mgr. Jana Juchelková

Divadelní představení 
v anglickém jazyce
V úterý 26. 11. 2019 navštívily 8. a 9. ročníky divadelní před-
stavení „The Last Wish“ (Poslední přání). Divadlo odehráli 
herci Divadelního centra Zlín v prostorách kina Mír v Opavě.
I když samotný název hry zní dost pesimisticky, brzy po začát-
ku jsme se naladili na humorný tón, který pokračoval a držel 
se až do úplného konce. Předlohou hry se stal příběh Jana 
Wericha „Král měl tři syny“.
Dialogy mezi postavami byly založeny na srozumitelných 
zápletkách, proto tomu odpovídala i náročnost angličtiny. 
Jazykově méně zdatní žáci některým částem porozuměli hra-
vě, jiné si mohli snadno domyslet, ale myslím si, že je příběh 
zaujal a udržel jejich pozornost po celou dobu představení.
Téměř všem žákům se hra líbila. Byla to zase úplně jiná a pro 
některé děti nová zkušenost a snad i motivace.

Mgr. Pavla Měkýšová

Zprávy z Červené školy
V pátek 1. listopadu navštívili žáci čtvrtých ročníků in-
teraktivní výstavu „Vládci noci“, kterou připravilo Mu-
zeum Hlučínska. Po krátké úvodní besedě týkající se 
života zvířat v noci jsme se přemístili do zatemněných 
prostor, které napodobovaly jejich přirozené prostředí, 
např. mokřad, louku, les nebo vesnický dvorek. Mezi 
sovami, netopýry a dalšími živočichy jsme se pohybovali 
s baterkou v ruce. Noční prostředí navíc umocňovaly 
zvuky, které celou výstavu doprovázely. Pro všechny z nás 
to byl nezapomenutelný zážitek.

V  průběhu října 
a listopadu probíha-
la na naší škole pod-
zimní výtvarná a li-
terární soutěž. Děti 
nejen kreslily obráz-
ky znázorňující pod-
zim, ale i vytvářely 
krásná trojrozměrná 
díla. Mezi vyhodno-
cenými výtvarníky 
byli: Jiří Šenkypl, 
Michal Hahn, Anna 
Vitásková, Vanesa 
Vašíková a  Matěj 

Ondera. V literární části se se svou básničkou umístila 
na 1. místě Vendulka Vitásková, 2. místo získala Ellen 
Lišková a 3. místo patřilo Ondrovi Stočkovi. 

Závěrem bych chtěla za kolektiv učitelek Červené školy 
popřát všem hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém 
roce 2020.

Mgr. Marcela Halodová

Setkání žákovských parlamentů
Na  přelomu října a  listopadu zorganizovala naše základní 
škola s podporou města Dolního Benešova setkání žákovských 
parlamentů. Dolnobenešovskou  školu navštívili zástupci žá-
kovského parlamentu  ZŠ Jakutská v Praze.  Na této  schůzce 
jsme si předali vzájemné zkušenosti, nápady. Seznámili jsme se 
s tím, jak naše parlamenty pracují, jaké akce pro žáky organi-
zují. Tato schůzka byla pro naši práci velmi inspirativní.

Členové našich parlamentů navštívili Dolní oblast Vítkovice, 
starostu města Dolního Benešova, prohlédli si budovy naší 
základní školy. Děti si vzájemně představily, jaké akce je-
jich parlament ve škole organizuje. Náš parlament se rovnou 
představil projektem „Halloween ve škole.“

Velice děkujeme za ochotu, podporu a vstřícnost Mgr. Zden-
ce Kočkové, se kterou bychom i do budoucna rádi spolupraco-
vali. A snad už můžeme prozradit, že i my se chystáme na ná-
vštěvu  Prahy. Děkujeme taktéž panu starostovi M. Štefkovi 
za podporu a přijetí na městském úřadě.

Mgr. G. Halfarová
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Marinovaná hovězí žebra s celerovo- jablečným salátkem
Porce pro 4 osoby

2 kg hovězích žeber, sůl, pepř

Marináda: 5 stroužků česneku, 2 lžíce hořčice, 5 lžic kvalitního kečupu, 4 lžíce třtinového cukru, 
snítka tymiánu, 3 lžíce sójové omáčky, 2 lžíce worcesteru, 1 nasekaná chilli paprička.

Na salát: 1/2bulvy celeru, 2 jablka, 3 lžíce majonézy, 3 lžíce zakysané smetany, hrst nasekané hlad-
kolisté petržele, hrst nasekaných vlašských ořechů, lžíce citronové šťávy.

Postup: Hovězí žebra marinujeme den, lépe dva. Pečeme hodinu v 
troubě při 180 ⁰C, teplotu snížíme na 80⁰C a pečeme dalších 5-6 hodin. 
Celer a jablka nastrouháme nahrubo a smícháme s ostatními ingredi-
encemi na salát.  
Upečená žebra přelijeme zredukovaným výpekem, podáváme s čers-
tvou bagetkou a salátkem. 

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Návštěva planetária
V listopadu si žáci pátých ročníků zpestřili 
výuku a prožili dobrodružnou výpravu pl-
nou nových objevů v Planetáriu Ostrava, kde 
zhlédli program Dobrodružná cesta k pla-
netám. 
Všichni zúčastnění se „proletěli“ vesmí-
rem a prohlédli si Slunce, planety, meteory, 
komety, blízké i vzdálené hvězdy. Všem se 
v planetáriu moc líbilo. Získané poznatky 
z výuky si tak žáci upevnili a obohatili. Před 
samotnou návštěvou planetária si pro nás 
připravil besedu o vesmíru žák Ondřej Pa-
zour, který nás svými znalostmi ohromil. 
Ve výtvarné výchově jsme si sluneční sou-
stavu namalovali a jak se nám to povedlo, 
můžete posoudit sami.

Mgr. Jana Juchelková

My jsme žáci 3. A
My jsme žáci 3. A
Hrajeme si na čerta.
Velí nám tu Lucifer.
Máme pouzdro, tužky a pár per.
Jsme z Dolního Benešova.
Tam jsme všichni doma.

Za chvilku je tu Mikuláš a čert  
s andělem zas.

Voláme Ježíška, co sbírá dopisy:
„Ježíšku, vem si tu velkou krabici.“
V ní jsou pro děti dárky,
Děti se radují, mají krásné svátky.
A o tom je tohle přání.
Žáci 3.A Vás všechny zdraví.

Zpívání 
u stromečku
Toto adventní zpívání se již stalo 
tradiční akcí pořádanou parla-
mentem ZŠ. 

Během posledních čtyř týdnů se 
schází děti z vyššího stupně u vá-
nočního stromečku před ředitel-
nou, kde žáci jednotlivých roční-
ků zpívají koledy a vánoční písně. 
Vyvrcholením pak bývá zpívání 
deváťáků těsně před Vánocemi. 

Kroužek volejbalu
Od září jsme opět začali s tréninky volejbalu. Došlo 
ke změně trenérů, kde spolu se mnou trénují paní uči-
telka Monika Kubincová a Jan Kubinec. Pravidelně 
chodí na tréninky 26 dětí z Dolního Benešova, Kozmic 
i z Vřesiny. 

Tréninky probíhají v úterý a v pátek od 17 – 18 hodin.
Pokud má někdo zájem zahrát si s námi a naučit se 
základy volejbalu, neváhejte a určitě přijďte.
Také začala nová sezóna turnajů v minivolejbale na ZŠ 
Mařádkova v Opavě. Již jsme se zúčastnili prvního 
turnaje v neděli 1. 12. 2019. Do turnaje byly přihlá-
šeny 3 týmy do červené barvy, kde se může hrát jen 
prsty. Celkem bylo v této barvě 11 týmů. A naši se 
umístili takto:

4. místo – Rychlonožky (Vašek Budín a Vojta Janeček)
7. místo – Benešov stars (Adéla Jakubčíková a Natálie 
Harasimová )
9. místo – Delfíni (Adéla a Veronika Albrechtovy)
Ještě jednou našim týmům gratuluji za umístění. 
Turnaj je velmi populární. Hrálo se také v oranžové 
(míč se může chytat) a modré barvě (klasický volejbal 
ve 3 hráčích). Celkem bylo v tělocvičně okolo 90 dětí 
a tribuny byly plné rodičů a fanoušků. Další turnaj 
nás čeká v lednu. 

Mgr. Martina Jakubčíková 

Podzim
Vendula Vitásková
Na poli i na loukách, 
vítr silně zafouká, 
drak se zvedl, k nebi letí,
je tu podzim milé děti.

Na procházce v lese,
houbař košík nese.
Kolem šípků, kolem břízy,
kozáky si přitom sklízí.

Smrček, jedle, borovička,
to je lesní pohodička.
Modřínek je hrozně rád, 
že houbař je s ním kamarád.

Výtvarná soutěž
Žáci 3. A třídy se zúčastnili vý-
tvarné soutěže VÁNOČNÍ PŘÁ-
NÍ, kterou organizovala Země-
dělská škola Opava v rámci své 
tradiční adventní výstavy. 

Nejenže do  soutěže poslali 
čtyři vyrobená přání, ale žá-
kyně této třídy Anička Turko-
vá do všech čtyř přání složila 
sama básně jako přání k vánoč-
ním svátkům. Myslím, že se jim 
přáníčka i básně moc povedly.

Mgr. Adelheida Rycková

Významné ocenění  
dolnobenešovskému rodákovi 
Prezident republiky udělil  u příležitosti řádového dne 28. října 
2019   Medaili Za zásluhy I. stupně Ing. Janu Stružovi,, za 
zásluhy o stát v oblasti hospodářské. 

Ing. Jan Struž patří mezi legendy 
českého bankovnictví. Po absolvo-
vání Vysoké školy ekonomické sbí-
ral zkušenosti v Živnobance, která 
se zabývala nejdůležitějšími stát-
ními dovozními a vývozními ope-
racemi. Významnou roli sehrávala 
především její londýnská pobočka, 
v jejímž čele Jan stanul na přelomu 
80. a 90. let, v čase zásadních po-
litických a hospodářských změn.

V roce 1993 přichází do České re-
publiky nizozemská ING BANK, 
ve funkci generálního ředitele řídí 
Jan aktivity tohoto bankovního 
domu v Praze a v Bratislavě plných 
deset let. V té době zakládá a řídí Česko -holandskou ob-
chodní komoru. V roce 1994 patří mezi otce zakladatele 
CZECH TOP 100, předsedou této úspěšné organizace je 
od roku 2007. (zdroj: CZECH TOP 100)
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ani se tomu nechce věřit, že na dveře klepe 
konec roku 2019. Fotbalový rok 2019/2020 
je však v  poločase, a  tak vás čtenáře in-
formujeme v našem posledním příspěvku 
o tom, jak byla tato jeho podzimní část do-
hrána.

Kategorie žáků
Žáci MINI mladší a  starší přípravky  – 
po skončené soutěži využili zimní přestáv-
ky k  účasti na  halových turnajích. MINI 
mladší přípravka 1+4 pod trenérskou tak-
tovkou trenérů Martina Komárka a Petra 
Kučery se zúčastnila „Mikulášského tur-
naje“ ve  Štěpánkovicích. V  konkurenci 6 
mužstev si vedla velmi dobře a  chlubí se 
ziskem „Stříbrných medailí“!!! FC DB, FC 
DB jede!!!

Patronem našeho mužstva byl ligový hráč Filip 
Souček

Pohár za 2. místo předával sám pekelník!

MINI starší přípravka 1+5 vedená tre-
néry Danielem Hegrem a  Michalem Ju-
chelkou hrála na  halovém turnaji „O  po-
hár primátora města Opavy“. Startovalo 
celkem 6 mužstev našeho okresu a našim 
mladým reprezentantům unikly „Bronzo-
vé medaile“ jenom díky horšímu branko-
vému poměru. Celkové 4. místo však při-
neslo i  jeden individuální úspěch  – náš 
brankář Ondřej Stoček byl vyhlášen nej-
lepším brankářem celého turnaje – Blaho-
přejeme!!!

MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – Krajskou soutě-
že dohrála naše mužstva pod vedením tre-
nérských dvojic Tomáš Glogar – Ladislav 
Hranoš – Michal Beinhauer a Jakub Gross 
posledním mistrovským utkáním proti 
FC Hlučín. Mladší prohráli 1:6. V koneč-
né tabulce skončili po podzimní části na 6. 
místě se ziskem 14 bodů a brankovým po-
měrem 25:37. Střelci gólů – 5 x Jan Haloda, 
4 x Oliver Dihel, 3 x Alois Bachroník, Ra-
dek Wolný – 2 x Lukáš Babiš, Tomáš Bir-
tek, Jakub Staněk – 1 x Ondřej Ječmínek, 
Matěj Kupka, Filip Machovský, Patrik Su-
chánek.

Mladší žáci svou soutěž dohráli

Přestávka začíná ukládáme se k zimnímu spánku

Starší prohráli v  posledním podzimním 
zápase s  FC Hlučín 0:1. V  konečné ta-
bulce skončili po  podzimní části stejně 
jako mladší na 6. místě se ziskem 18 bodů 
a  brankovým poměrem 36:28. Střelci 
gólů – 11 x – Martin Svoboda, 10 x - Niko-
las Gajdečka, 5 x – Filip Glogar, 4 x – Tomáš 
Kučera, Jan Plaček, 1 x – Luboš Babiš, Alois 
Bachroník, Matěj Dombek, Jan Vavřínek.

Starší žáci se fotbalem baví

My tu ligu stejně vyhrajem, stejně vyhrajem…

Kategorie dorostu
Trenéři Petr Šramel a Petr Baránek doved-
li mužstvo v konečné tabulce až na „Bron-
zovou příčku“! V posledních podzimních 
zápasech Porazili  – Polanku 3:0, Svi-
nov 5:1. Prohráli s Dolní Lhotou 0:1 a FC 
Hlučín 2:7. V  tabulce Krajské soutěže sk. 
A“ jim patří – 3. místo se ziskem 25 bodů 
a brankovým poměrem 38:23! Do střelec-
ké listiny se zapsali 10 x Daniel Herich, 6 
x Patrik Slivka, 5 x Dominik Večerek, Ro-
bin Vitásek, 4 x Adam Ohřál 3 x Tomáš 
Tilleczek, 2 x Jiří Hlubek, 1 x David Ba-
ránek, Michal Baránek, Tomáš Bureček 
a Matěj Thomanek.

To jsme my, po podzimu jsme „bronzoví“!

Kategorie mužů
Muži „B“ Před zbývajícími zápasy podzim-
ní části Okresní soutěže bylo naše muž-
stvo na 1. místě tabulky! Bohužel výsledky 
dohrávaných kol tuto „Zlatou“ příčku ne-
potvrdily… Porazili Kozmice 10:3, Sudice 
7:3 a Bohuslavice 4:1. Prohráli v Dobrosla-

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

Motto:  
„Podzimní část fotbalového ročníku 

2019/2020 je už historií“!

vicích 4:3 a v Hati 6:1… Tyto dvě porážky 
je v konečné tabulce odsunuly na konečné 

„Bronzové 3. místo“ za získaných 31 bodů 
a brankový poměr 58:32. Jedno skvělé pr-
venství je však těší. Do střelecké listiny se 
zapsali – 19 x Lukáš Stříbný a to je 1. nej-
lepší střelec celé soutěže, 9 x Richard Hu-
sovský, 8 x Aleš Baránek, Patrik Kichner, 
5 x Jan Baránek junior, 2 x Jakub Janovský, 
Marek Lazar, 1 x Jan Baránek senior, Da-
niel Herich, Pavel Kozelek, Filip Labuda 
a Marek Vaňura - Blahopřejeme!!!

Muži „A“ Po  příchodu nového trené-
ra Martina Štverky se výkonost mužstva 
výrazně zlepšila. Společně se svým asi-
stentem Michalem Spruchem a  vedou-
cím mužstva Janem Kozlovským doká-
zali s mužstvem odehrát proti soupeřům 
z  horní poloviny tabulky více než vyrov-
nané partie. Ale všichni víme jak to už 
v  celém našem Českém současném fotba-
le je – ne vždy rozhodují o výsledku výko-
ny hráčů na hřišti. Nás to bohužel negativ-
ně potkalo minimálně ve dvou zbývajících 
kolech. V  Rosicích a  taky v  Petřkovicích 
výrazně ovlivnily konečné výsledky neví-
dané „kiksy“ rozhodčích. Co je nám plat-
né, že i  Komise rozhodčích v  Olomouci 

potvrdila tyto „hrubky“ rozhodčích jako 
absolutní pochybení, když nám už nikdo 
zbytečně ztracené body nevrátí…

Porážka hostů má příchuť pelyňku…

FC Slovan Rosice – FC 
DB 1:0
Po závěrečném hvizdu se z vítězství rado-
vali domácí, pro hosty má porážka hoř-
kou příchuť pelyňku… Jak k  tomu do-
šlo? V  prvním poločase to byla taktická 
bitva, která mnoho gólových příležitos-
tí nenabídla. V  10. minutě si Chvěja po-
radil se střelou Kirschnera. Ve 20. minutě 
Nedvěd z přímého kopu branku přestřelil. 
Ve  22. minutě poslal Koláčný ošemetnou 
střelu na  branku hostů, Chvěja však byl 
na místě! Gólman domácích Zádrapa udr-
žel ve  25. minutě balón ve  svých rukavi-
cích u levé tyče po střele Býmy. Ve 37. mi-
nutě rozehrál Pazourek rohový kop, střelu 
Nedvěda však Chvěja fantastickým zákro-
kem vyrazil na další rohový kop. Po jeho 
rozehrání ve 38. minutě reklamovali hos-
té hraní domácího hráče rukou, píšťalka 
rozhodčího byla němá, a  následná stře-
la Kirchnera znamenala vedení domácích 

-1:0… Ve 2. poločase se domácí snažili své 
vedení pojistit, ale jejich pokusy konči-
ly na pozorné obraně hostů a skvělých zá-
krocích hostujícího gólmana Chvěji. Ten 
si postupně poradil se střelami Minárčika 
v  53. minutě, Pazourka v  61. minutě, Dr-
bala v 76. a 85. minutě. Z gólu se neradoval 
ani Daněk v 88. minutě. Když se nepoda-
řilo ani hostům vstřelit gól ve 47. minutě 
Trajkovskim, v 67. minutě po akci Skrocha 
a střele Zajíčka a v 72. minutě po střele Ge-
bauera tak už se výsledek do konce zápasu 
nezměnil. Hosté se tak ani v  tomto zápa-
se z bodového zisku neradovali, vítězství 
domácích je naopak posunulo na  „bron-
zovou“ příčku tabulky MSFL.
FC Slovan Rosice: Zádrapa, Minárčik (46. 
Trtílek), Zezula, Drbal, Kršák, Černý, Ko-
láčný (84.Selinger), Novák, Pazourek(90+2 
Moučka), Kirschner, Nedvěd (87. Daněk),
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Skroch, 
Romaněnko, Moravec, Haas, Karčmář, 
Trajkovski (79. Baránek), Gebauer, Pecuch, 
Býma, Gomola (66. Zajíček)
Utkání rozhodovali: Mikyska, Mayer, Ma-
rek – delegát Hulcký diváků 190
Žluté karty  – domácí: 7. Kirschner, 53. 
Černý, 57. Kršák, 81. Pazourek, 85. Zádra-
pa hosté: 74. Romaněnko, 86. Býma
Trenéři po  utkání  – domácí Michal Ku-
gler: „Byl to bojovný zápas. Myslím si, že 
Dolní Benešov už v předchozích zápasech, 
které jsem viděl – Kroměříž, Sigma ukázal, 

že má výrazně na víc než na získané dva 
body, a to potvrdil i dnes u nás. Přeji jim 
ať se jim daří“! Hostující Martin Štverka: 

„Bohužel zase jedeme domů s  prázdnou. 
To, že nás tady všichni za předvedený vý-
kon chválí, to je jedna věc, ale realita je ta-
ková. Mužstvo se viditelně zvedá, kombi-
načně je to lepší. Dnes jsme si vyloženou 
tutovku nevytvořili, dostali jsme gól ze 
standardky, jestli byla ruka nebo nebyla, 
to už nezměníme, rozhodčí to nepísknul. 
Všichni ale na vlastní oči viděli, že nebyl 
vidět žádný rozdíl mezi posledním a před-
ním mužstvem tabulky. Musíme dál tvrdě 
pracovat a věřím, že to přijde“!

Favorit v derby prostě nevyhrává…!

FC DB – FC Hlučín 1:0
Se zájmem očekávané derby potvrdilo 
známý fotbalový zákon: „Favorit v  der-
by nevyhrává“!!! Třináct kol čekali domá-
cí fotbalisté na  první vítězství v  podzim-
ní části Moravskoslezské fotbalové ligy. 
A  právě pověstná „Třináctka“ přinesla 
domácím štěstí a slastný pocit z vítězství 
a  zisku 3 bodů! Pikantností tohoto zápa-
su bylo navíc to, že hosty vedl na  trenér-
ské lavičce bývalý trenér domácích Marcel 
Melecký!!! Jak se to na  trávníku vyvíjelo 
posuďte z  následujících informací! Jako 
první zahrozili hosté v  6. minutě, střelu 
Opatřila vyrazil brankář Chvěja na roho-
vý kop. V 8. minutě si gólman domácích 
poradil i s dělovkou Grose po akci Štefka. 
Benešovští se dostali do první šance v 16. 
minutě, po  rohovém kopu Krčmáře hla-
vičkoval Gomola nad branku. O gólovou 
radost připravil ve 22. minutě Chvěja pa-
rádním zákrokem Pyclíka. Ve 28. minutě 
se proháčkovali Býma s  Pecuchem celou 
obranou hostů, akci zakončoval Zajíček, 
ale z „pětky“ branku neuvěřitelně přestře-Úspěšnéí mužstvo i s nejlepším gólmanem!“

9 Tak jsme se tady sešli – 3 x „B“
10 Podařilo se – dal jsem je dohromady!

11 Máme to pro jaro parádně rozehrané!

12 To přece nemůže být gól – byla to ruka!!!
13 Bohužel v dnešním zápase nás porazili rozhodčí…
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pak následovalo nebudu komentovat. Byli 
jsme dále aktivní, škoda, že jsme neda-
li druhý gól. Bohužel jsme vlastní chybou 
domácím vítězství doslova darovali“…

Dolní Benešov zbytečně ztratil další 
dva body!

FC DB – MFK Frýdek-
-Místek 1:1
V  posledním podzimním utkání na  do-
mácím trávníku přivítali Dolnobenešov-
ští jednoho z vážných kandidátů postupu 
z  MSFL fotbalisty Frýdku -Místku. Právě 
s tímto soupeřem prohráli domácí na jaře 
vysoko 6:0! Vizitku favorita však v  dneš-
ním utkání hosté nepotvrdili. Naopak do-
mácí byli blízko k druhému podzimnímu 
vítězství! Posuďte sami. Hosté měli optic-
kou převahu, ale gólových šancí měli po-
skrovnu. V 1. poločase stojí za zmínku je-
nom střela Šumského v 11. minutě, přímý 
kop Hýbla ve  22. minutě a  jedovka Mi-
kulenky ve  24. minutě. Domácí gólman 
Chvěja si však s  těmito pokusy hravě po-
radil. Za to, že poločas skončil bez branek 
vděčí hosté brankáři Bártovi, který skvě-
lými zákroky připravil o  gólovou radost 
domácího Gomolu ve 22. minutě a Býmu 
ve 36. minutě. Zápas se dostal do „varu“ až 
po  hodině hry. V  61. minutě reklamova-
li hosté hraní rukou domácího hráče, hra 
však pokračovala a  akce byla zakonče-
na v 62. minutě gólem Teplého – 0:1. Než 
se domácí z tohoto direktu vzpamatovali, 
mohli hosté své vedení pojistit. V 63. mi-
nutě založili hosté bleskový brejk. Akci 
Hykela se Šumským zakončil Teplý, ale 
prázdnou branku domácích neskutečně 
přestřelil… Hosté se z druhého gólu nera-
dovali ani v  67. minutě, Chvěja si parád-
ním zákrokem poradil s  přímým kopem 
Šumského. V  následujících minutách se 
však domácí nadechli k nevídanému zvra-
tu ve vývoji zápasu. V 77. minutě vyhrál 
Gomola před brankou hostů hlavičkový 
souboj, ale Labuda pálil z  vyložené pozi-
ce nad! V 80. minutě však příznivci domá-
cích jásali. Haas rozehrál nádherně přímý 
kop a Gomola nedal Bártovi žádnou šan-
ci – 1:1! Obrana hostů byla v závěrečné de-
setiminutovce v jednom ohni. Vítězný gól 
měl na svých kopačkách domácí kanonýr 
Labuda, ale v  89. minutě ho ve  vyložené 
šanci zradila střelecká muška!
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Skroch, 
Romaněnko, Moravec, Haas, Karčmář, 
Trajkovski (75. Baránek), Zajíček (65. La-
buda), Pecuch (91. Spruch), Gomola, Býma 
(86. Foitzik)
Sestava MFK Frýdek -Místek: Bárta, Ke-
bísek (45. Šohaj), Kaizar, Bialek, Hýbl, 

Ožvolda, Mikulenka (46. Varadi), Skwarc-
zek, Hykel (67. Visič), Šumský, Teplý
Utkání rozhodovali: Petr, Vojáček, Slabý - 
delegát Mudra 340 diváků
Žluté karty  – domácí: 67. Skroch, 85. La-
buda hosté: bez karet
Trenéři po utkání – domácí Martin Štver-
ka: „Myslím si, že jsme dnes zase ztratili 
zbytečně tři body. Byl to těžký zápas pro-
ti kvalitnímu soupeři. Bohužel desetimi-
nutovka ve  2. poločase rozhodla, dosta-
li jsme zbytečný gól a měli jsme takovou 
hluchou pasáž. Nedokážeme dát góly z na-
šich vyložených šancí, ty jsme měli už v 1. 
poločase a teď i v závěru. Kluky však mu-
sím pochválit, podali velmi dobrý výkon, 
máme na čem stavět a věřím, že to přine-
se úspěchy“! Hostující Martin Pulpit: „Se-
hráli jsme podobné utkání jako před týd-
nem se Zlínem. Hrajeme na jednu branku 
s  velkým množstvím šancí, ale bez gólo-
vého efektu. Po  zaváhání našeho branká-
ře došlo k  nezaslouženému vyrovnání ze 
strany domácích“!

Po podzimní části zůstal „ČERNÝ PETR“ 
hostům…!

1. FC Slovácko „B“ – FC 
DB 1:0
Los posledního podzimního kola MSFL 
poslal na  trávník k  vzájemnému soubo-
ji aktuálně dvě poslední mužstva tabulky. 
Domácí neponechali nic náhodě a díky re-
prezentační přestávce vyšperkovali v zápi-
se svou sestavu 7 hráči z  ligového kádru 
včetně gólmana Daňka! Jak však průběh 
zápasu ukázal žádný výrazný rozdíl ve vý-
konu hráčů na  trávníku nebyl vidět. Na-
opak! Po  závěrečném hvizdu rozhodčí-
ho hosté znovu konstatovali, že k plnému 
bodovému zisku domácích přispěli prá-
vě oni. A z následujících řádků si udělejte 

svůj názor sami. Vzájemná oťukávaná při-
nesla v úvodní půlhodině minimum šancí. 
Ve 12. minutě pálil prudce Pernica, bran-
kář hostů Chvěja však stačil vyrazit balón 
na rohový kop. V 18. minutě poslal krásný 
centr Dvořák na  Tischlera, ale ten odry-
tou branku netrefil. Ve  29. minutě vyu-
žil hrubé zaváhání obrany hostů Olšan-
ský a  jeho centrovaný míč z pravé strany 
poslal Vasiljev hlavou za  záda bezmocné-
ho gólmana hostů do branky – 1:0“! Hosty 
tento gól nedeprimoval, naopak fotbalová 
štěstěna zachránila domácí od  nečekané-
ho zvratu. Ve  31. minutě brankář Daněk 
stojící u  levé tyče snad očima vytlačil ba-
lón směřující z přímého kopu Trajkovské-
ho o milimetry vedle pravé tyče… Ve 34. 
minutě udržel čisté konto znovu Daněk, 
který střelu z  přímého kopu Trajkovské-
ho vyrazil na  rohový kop. Po  jeho roze-
hrání skončila hlavička Gomoly těsně nad 
břevnem! Ve 37. minutě se brankář Daněk 
jen ohlédnul, jak pumelice Býmy šla těs-
ně vedle jeho pravé tyče! Stav se nezměnil 
ani v 38. minutě, Sadílek z malého vápna 
branku neuvěřitelně přestřelil! Po  změ-
ně stran se domácí soustředili na  udrže-
ní svého vedení. Brankáře hostů už příliž 
nezaměstnávali. Ve 49. minutě se pokusil 
Krejčí překvapit gólmana soupeře „padají-
cím listem“, ten však skončil na horní síti. 
Domácí měli možnost své vedení pojistit 
v 55. minutě, akci Pernici se Sadílkem však 
Dvořák v  kýžený gól nepřetavil!!! Od  60. 
minuty hráli hosté bez vyloučeného 
obránce Romaněnka, ale tuto přesilovku 
domácí nevyužili. Síly se na  trávníku vy-
rovnaly v 77. minutě, když se šel po druhé 
ŽK sprchovat domácí Jamný. V závěrečné 
desetiminutovce si domácí taktickou hrou 
své vítězství pohlídali a v  řeči „fotbalové 
hantýrky“ se v zápase o šest bodů radova-
li oni! Velkou pochvalu si zaslouží i  troji-
ce rozhodčích, která toto těžké a náročné 
utkání zvládla na výbornou!
Sestava 1. SC Slovácko: Daněk, Olšanský 
(88. Hladký), Srubek, Krejčí, Jamný, Sadí-
lek, Tischler (91. Řihák), Baran, Vasiljev, 
Pernica, Dvořák
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Skroch, 
Romaněnko, Moravec, Haas (59. Labuda), 
Karčmář, Trajkovski, Zajíček (63.Foitzik), 
Pecuch, Gomola (91.Herich), Býma (86. 
Spruch)
Utkání rozhodovali: Rosický, Vejtasa, To-
manec - delegát Volf 40 diváků
Žluté karty – domácí: 31. Pernica, 44.+77. 
Jamný hosté: 54. Gomola áků
Červené karty – domácí: 77. Jamný hosté: 
60. Romaněnko
Trenéři po utkání – domácí Pavel Němčický: 

lil!!! Ve 34. minutě zradila střelecká muš-
ka i  Gomolu po  přímém kopu Krčmáře. 
Nástup do  2. poločasu měli hosté blesko-
vý. Ve 46. minutě poslal do gólovky Wolf 
Pyclíka, ale jeho střela minula cíl… Do-
mácí odpověděli ve 49. minutě, Pumelice 
Býmy zasvištěla nad břevnem. Pro další 
vývoj zápasu byla rozhodující 52. minu-
ta hry. Býma fauloval Štefka, sám postiže-
ný kopal nařízenou penaltu. Jeho střela se 
odrazila od  břevna, střelec však potvrdil 
neznalost pravidel, a  po  jeho opakované 
střele se hosté bohužel z gólu neradovali… 
Od pohromy pak zachránil hosty v 57. mi-
nutě skvělým skluzem Heiník, který zasta-
vil sólo Zajíčka! Stav se neměnil ani v 59. 
minutě po brejku Opatřila pálil Pyclík vy-
soko nad branku! Brankář Kodeš snad 
očima vytlačil hlavičku Gomoly v 63. mi-
nutě mimo tyče své branky! Výbuch nad-
šení v  ochozech přišel v  77. minutě hry. 
Karčmář zahrál mazácky přímý kop a Ge-
bauer propasíroval balón na  přední tyči 
za  záda bezmocného Kodeše  – 1:0! Závě-
rečnou desetiminutovku zvládli domá-
cí taktickou hrou bezchybně. Hosté se už 
vyrovnávacího gólu nedočkali, a  tak se 
po  závěrečném hvizdu domácí radovali 
z premiérového podzimního vítězství.

Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Skroch, 
Romaněnko, Moravec, Haas, Karmář Ge-
bauer, Pecuch, Býma (75. Labuda), Gomo-
la (89. Foitzik), Zajíček (83. Baránek),

Sestava FC Hlučín: Kodeš, Heiník, Rubý 
(81. Dolba), Žižka, Opatřil (70. Dostál), 
Pyclík, Hudeczek, Gros, Mac, Štefek, Gros 
(46. Krejčí),

Utkání rozhodovali: Macrineanu, Toma-
nec, Zaoral – delegát Křižák - 372 diváků

Žluté karty  – domácí: 7. Haas, 52. Býma 
hosté: 33. Rubý, 64. Heiník

Trenéři po utkání – domácí Martin Štver-
ka: „Víme, že derby nemívá favorita. Kluci 
se na zápas připravili zodpovědně. Vyrov-
nat jsme se museli i s absencí Trajkovské-
ho, ale mužstvo vůlí a bojovností šlo za ví-
tězstvím. Bohužel jsme vlastní chybou 
dali hostům šanci z  penalty, ale poprvé 
nás štěstí neopustilo! Dokonale nám vyšel 
signál ze standardky a myslím si, že jsme 
si vítězství zasloužili“! Hostující Marcel 
Melecký: „V  1. poločase nás Benešov jas-
ně přehrál, vytvořil si dvě vyložené šance 
naštěstí pro nás bez gólového efektu. Ve 2. 
poločase jsme se zvedli, měli jsme taky dvě 
gólovky, které gólem neskončily, dokonce 
jsme nedali ani penaltu. Benešovu vyšel 
nacvičený signál který skončil gólem, jak 
se ukázalo, tak byl vítězným. Nezbývá mi 
nic jiného než domácím pogratulovat“!

Nemusíš hrát, stačí když vyhráváš!

FK ODRA Petřkovice – 
FC DB 2:1
Hosté odehráli v  týdnu druhé „derby“ 
s  regionálním soupeřem. A  přestože do-
mácí ODRA byla favoritem, tak jim ten-
tokrát vítězství doslova spadlo do klína!!! 
To potvrzuje průběh zápasů a  tady je dů-
kaz, jak k tomu došlo. Do první šance se 
dostali hosté ve  13. minutě střela Gomo-
ly se však mezi tyče nevešla. V 16. minu-
tě rozehrál Karčmář parádně rohový kop 
a  odražený míč napálil Skroch nevída-
nou střelou do levé šibenice bezmocného 
gólmana Bučka – 0:1! Další vývoj zápasu, 
ovlivnila 21. minuta hry. Po zákroku hos-
tujícího obránce ukázal hlavní rozhod-
čí, který byl blízko tomuto střetu, hrajte 
dál, kupodivu všech však AR 1 byl jiné-
ho názoru!!! Rozhodčí svůj verdikt změ-
nil a  takový dar z  nařízené penalty ne-
mohl Moučka odmítnout! Přestože jeho 
střelu Lasák vyrazil, tak proti dorážce byl 
bez šance – 1:1. Je těžké se divit tomu, že 
rozhodnutí „mužů v  černém“ pořádně 
rozdmychalo nervovou soustavu hostují-
cích hráčů… Na jejich kontě se to žlutilo 
jako na „řepkovém poli“! Ani vyrovnávací 
gól domácí hráče k lepšímu výkonu nena-
startoval. Jejich předváděnou hru přízniv-
ci domácích nechápali… Hosty mohl vrá-
tit do vedení Býma, jeho nebezpečná střela 
však těsně minula pravou tyč. Výkon do-
mácích se nezlepšil ani po poločasové pře-
stávce. Hosté tak mohli litovat, že do gólo-
vého efektu nedotáhli své vyložené šance. 
V 59. minutě zasvištěla střela Gomoly ve-
dle pravé tyče. V 69. minutě poslal Pecuch 
na zteč Býmu, s jeho sólem si poradil gól-
man Buček. Ten se ještě jednou zaskvěl li-

kvidací dalšího sólového nájezdu hostu-
jící dvojice Trajkovski – Gomola. Za celý 
druhý poločas měli domácí jenom jed-
nou blízko ke  gólu v  61. minutě, na  nád-
herný přízemní centr Strakoše však nabí-
hající hráč nedoskočili! Na nemohoucnost 
domácích se však nakonec usmálo štěstí. 
V  83. minutě chyboval gólman hostů La-
sák a z nařízeného přímého kopu se trefil 
Neumann – 2:1. Hosté se tak z bodového 
zisku neradovali, ale do historie klubu se 
toto utkání zapíše nevídaným rekordem. 
Díky perfektnímu výkonu rozhodčího od-
jíždějí hosté domů s  nevídanou bilancí  – 
nepochopitelná penalta, a  navíc celkem 
7 žlutých karet a k tomu bonus udělením 
žluté karty i pro asistenta trenéra…
Sestava FK ODRA Petřkovice : Buček, 
Strakoš, Mládek (91.Levčík), Honiš, Ples-
ník, Sporysz, Walla (59.Szotkowski), Dziu-
ba (53.Neumann), Tomšů, Adamík (68.To-
biáš), Moučka
Sestava FC Dolní Benešov: Lasák, Skroch, 
Romaněnko, Moravec, Haas, Pecuch, Ge-
bauer, Karčmář, Býma, Zajíček, Gomola
Utkání rozhodovali: Pfeifer, Popelák, Po-
lák – delegát Černý - 203 diváků
Žluté karty  – domácí: 30. Mládek hosté: 
24. Býma, Moravec, 30. Gebauer, 75. Traj-
kovski, 80. Gomola, 90. Karčmář, Labuda, 
AT Spruch

Trenéři po utkání – domácí Ondřej Smeta-
na: „Pro nás to byl velmi těžký zápas. Hra-
jeme nejen proti soupeři, ale na  takovém 
malém hřišti, které spíš připomíná pole se 
hrát nedá. Venku se nám hraje mnohem 
lépe. Dnes to z naší strany žádná velká po-
dívaná nebyla, ale všechny body zůstaly 
doma“! Hostující Martin Štverka: Myslím 
si, že jsme dnes ztratili tři body zbyteč-
ně. Dali jsme nádherný vedoucí gól, to, co 

14 Vedeme nad Hlučínem 1:0
15 Příznivci domácích jsou spokojeni!“

16 Domácí ODRA je na lopatkách – vedeme 1:0
17 I to je možné – za domácí vyrovnali rozhodčí!!!

18 A je to vyrovnáno na 1:1
19 Tato super tutovka vítězství nepřinesla…
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„V dnešním utkání jsme chtěli za každou 
cenu vyhrát. Bylo to hodně bojovné utká-
ní, hosté šlapali, bojovali, úzké hřiště ne-
bylo naší výhodou. Myslím si, že s pomocí 
hráčů z  „Áčka“, kteří přistoupili k  utká-
ní zodpovědně jsme byli o  ten gól lepší“! 
Hostující Martin Štverka: „Fotbal se hra-
je na góly. Ty jsme nedali, i když jsme měli 
několik vyložených příležitostí! Bohužel 
jsme udělali fatální chybu při bránění ce-
lého mužstva, soupeř to potrestal gólem 
a  ten se ukázal jako vítězný! Dnes jsem 
opravdu zklamaný, protože dnešní sou-
peř i posílený o hráče z ligy byl k poraže-
ní. Je to o to větší škoda, protože nám do-
mácí utekli o další tři body. Mrzí mě to už 
i za kluky, protože bojují a fotbalová štěs-
těna se k nám pořád obrací zády… Depri-
mující je to, že v mnoha zápasech jsme ne-
byli horší, ale bodů máme opravdu málo! 
Nevadí jedeme dál, nic nebalíme, před 
námi je ještě celé jaro. “!
Několik „NEJ“ z podzimní části MSFL na-
šeho mužstva:
Střelci gólů – 4 x Tomasz Gomola, 3 x Ma-
tyáš Blahuta, 2 x David Rychnovský, Dani-
el Skroch, 1 x Tomáš Gebauer, Filip Labuda, 

Martin Pecuch, Jan Romaněnko, Dino 
Trajkovski Žluté karty – 5 x Tomáš Mora-
vec, Jan Romaněnko, 4 x Ondřej Haas, 3 
x Tomasz Gomola, Filip Labuda, 2 x To-
máš Gebauer, Matyáš Blahuta, 1 x Adam 
Karčmář, Kryštof Lasák, David Rychnov-
ský, Daniel Skroch, Dino Trajkovski Čer-
vené karty - 1 x Jan Romaněnko

Hodnocení podzimní části MSFL naše-
ho mužstva:
1. Jak hodnotíte vaše podzimní výkony 
a umístění?
Hodnocení podzimní části MSFL je při 
pohledu na  tabulku jasné. Poslední příč-
ka mluví za všechny komentáře… Při po-
drobnějším rozboru této příčiny se však 
mimo zápory najdou i  pozitiva. Tak po-
stupně. Prvním nezanedbatelným mo-
mentem byly – přestupy kmenových hráčů 
kádru – Adamíka, Nováka, Rubého, Stra-
koše – do konkurenčních klubů. Do nové-
ho ročníku jsme vstupovali i  se změnou 
na trenérské lavičce – novým trenérem se 

stal Dominik Kroupa. Vstup se nám ne-
vydařil, výsledkem bylo po  8. kole odvo-
lání trenéra a  mužstvo převzali nový tre-
nér Martin Štverka s asistentem Michalem 
Spruchem. Mužstvo se dále oslabovalo 
početnými zraněními hráčů, z  kádru vy-
padli Baránek, Blahuta, Gebauer, Rych-
novský, Foitzik a  takové ztráty se nedaly 
nahradit. Navíc se od  nás v  celém podzi-
mu odvrátilo i  fotbalové štěstí. Deprimu-
jící je to, že v mnoha zápasech jsme nebyli 
horší, ale bodů máme opravdu málo! Ne-
vadí jedeme dál, nic nebalíme, před námi 
je ještě celé jaro.
2. Budete v  letošní sezoně usilovat o udě-
lení profesionální licence pro Fotbalovou 
národní ligu?
O udělení profesionální licence pro Fotba-
lovou národní ligu neusilujeme, pro tuto 
soutěž nejsou v našem klubu podmínky.
3. Jaké jsou vaše ambice a cíle v letošním 
ročníku?
Před námi je zimní přestávka, musíme 
především doléčit zranění hráčů. V rámci 
našich možností i  doplnit a  rozšířit hráč-
ský kádr. Zapracovat musíme ve všech řa-
dách. Alarmující je to především v obrané 
fázi celého mužstva, když si porovnáme, 
že např.  za  celý loňský ročník jsme inka-
sovali 52 gólů a za  letošní podzim neuvě-
řitelných 41 gólů!!! Ve hře je však ještě 17 
kol a ty představují 51 bodů a jak se to říká: 

„Zajíci se počítají až po honu“!!!
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! Našim přízniv-
cům a čtenářům ZPRAVODAJE města dě-
kujeme za  přízeň a  přejeme klidné a  po-
hodové prožití Vánočních svátků, pevné 
zdraví, stěstí a pohodu do roku 2020! Už 
teď se těšíme na  fotbalové jaro a  věříme, 
že druhá polovina mistrovských soutě-
ží bude především u našeho „A“ mužstva 
mužů mnohem lepší!!!

„ Sportu zdar a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !

 
 

Lektor kurzu Monika Těžká
Přihlášky do 10.1.2020 na sekretariátu KD

Kurz cvičení
Pilates

K U L T U R N Í  DŮM  D O L N Í  B E N E Š O V  P OŘÁ D Á

 
Od 16.1.2020 každý čtvtek v 17.00 a 18.00 hod. 

Cena kurzu 600 Kč/10 lekcí
Cena jedné lekce 80,-Kč

Tabulka MSFL 
1. FK Blansko 17 11 3 3 33:11 (22) 36 9
2. FC Odra Petřkovice 17 9 4 4 31:17 (14) 31 4
3. MFK Frýdek - Místek 17 9 4 4 26:15 (11) 31 4
4. SK Uničov 17 8 6 3 31:24 (7) 30 3
5. SK Sigma Olomouc 17 9 2 6 35:19 (16) 29 5
6. FC Slovan Rosice 17 8 5 4 16:11 (5) 29 5
7. FC Baník Ostrava 17 8 4 5 34:19 (15) 28 4
8. SK Hanácká Slavia Kroměříž 17 8 3 6 30:23 (7) 27 3
9. SFK Vrchovina n. Město na Moravě 17 7 4 6 20:18 (2) 25 -2
10. MFK Vyškov 17 5 8 4 25:22 (3) 23 -1
11. FC Velké Meziříčí 17 6 5 6 22:34 (-12) 23 -1
12. FC Viktoria Otrokovice 17 6 4 7 26:35 (-9) 22 -2
13. 1. SC Znojmo FK 17 5 5 7 17:27 (-10) 20 -4
14. FC Hlučín 17 5 3 9 11:24 (-13) 18 -9
15. ČSK Uherský Brod 17 5 2 10 26:29 (-3) 17 -13
16. 1. FC Slovácko 17 4 3 10 18:36 (-18) 15 -12
17. FC Fastav Zlín 17 4 2 11 20:33 (-13) 14 -10
18. FC Dolní Benešov 17 1 3 13 17:41 (-24) 6 -18

20 Jeden gól stačil Slovácku na vítězství!
21 Naše „trumfové eso“ už přišlo na hřiště pozdě…

22 Podzimní MSFL skončila, co k tomu dodat?
23 Horší to už nemůže být, jaro bude lepší!!!

24 Těšíme se na jaro – koupili jsme dva koně do úto-
ku!!!
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Program leden – únor

3 – 4. 1. Tříkrálový volejbalový turnaj

Neděle 5. 1. Novoroční koncert v kostele  
sv. Martina

Pátek 10. 1. Myslivecký ples

Neděle 12. 1. Výroční valná hromada SDH

Čtvrtek 16. 1. Talk show - Miroslav Donutil

Pátek 24. 1. Reprezentační ples města  
Dolní Benešov

Pondělí 3. 2. Oslavy 100 let připojení  
Hlučínska k Československu

Neděle 9. 2. Dětský maškarní ples

Pátek 14. 2. Rybářský ples

Sobota 15. 2. Ples MSŠZe Opava

Pátek 21. 2. Ples hasičů

Sobota 22. 2. Ples mladých

Sobota 29. 2. Ples SPŠ stavební Opava

Připravujeme:

Pátek 13. 3. DJ SHOW Leoš Mareš

Neděle 15. 3. 2020 – Lollipopz - koncert

Pondělí 30. 3. 2020 – Dva nahatý chlapi –  
divadelní představení

Pátek 17. 4 . Veletoč – divadelní představení

Město a Kulturní dům Dolní Benešov vás srdečně zve 
na XXIII. Reprezentační ples města ve stylu 

Benátského 
karnevalu
Pátek 24. 1. 2020 
od 20.00 hodin
Bohatý kulturní program, 
občerstvení, tombola, 
fotokoutek

Účinkují: 

Dolbend, Nafestband, 
Jiří Foltýn 
& his Variable Band

Vstupné 250 Kč

Vážení čtenáři, 
Srdečně vás tímto zveme na XXXIII. Reprezentační ples města Dolní Benešov, 
který se uskuteční v pátek 24. 1. 2020, tentokráte ve stylu  
Benátského karnevalu. 
Připravili jsme si pro vás skvělé kapely, dobrou zábavu i zajíma-
vý program. A protože k Benátskému karnevalu neodmyslitelně 
patří maska, budeme rádi, když si nějakou opatříte, ale podmín-
kou plesu to není. Vaši kreativitu určitě oceníme. Přesuňme se 
tedy společně, alespoň na jeden večer do Benátského karnevalu 
a užijme si jeho neopakovatelnou atmosféru. Těšíme se na vás!


