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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
čas se nedá zastavit. Přes všechny těžkosti způsobené koronavi-
rovou krizí běží svým tempem a přináší s sebou všední i sváteční 
chvíle. Většina žáků nastoupila v červnu znovu ke klasické formě 
studia. Pro mnohé to byl krásný návrat mezi spolužáky a všichni 
ocenili možnost se konečně vidět v reálu a ne jen virtuálně. Pro-
běhlo také již tradiční slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd 
v obřadní síni. Školní rok tak byl úspěšně ukončen.

Jak jsem se již zmínil v minulém čísle Zpravodaje, v průběhu měsíce 
června proběhlo výběrové řízení na funkci ředitele naší základní 
školy. V tu dobu nebyly jeho výsledky ještě známy. Nyní mohu 
oficiálně oznámit, že ze tří uchazečů byl výběrovou komisi vybrán 
pan Mgr. Leon Hahn, kterého následně do této funkce potvrdila 
rada města. Gratuluji novému panu řediteli, přeji mu v nové funkci 
všechno nejlepší a rovněž přeji hodně zdaru v jeho nelehké práci.

Pokračovali jsme v započatých investičních akcích města. Do konce 
srpna bychom měli ukončit některé práce na místním hřbitově 
a to rozšíření hřbitova severním směrem, vybudování kolumbárií 
v nové obvodové zdi a rozšíření zázemí hřbitova. Do konce září by 
potom měly být ukončeny práce na odvodnění našeho hřbitova. 
Vím, že všechny práce částečně omezily provoz na hřbitově, ale díky 
toleranci a disciplinovanosti vás občanů se vše podařilo úspěšně 
zvládnout. Po dokončení všech prací dojde k úpravě celého hřbitova 
a odstraní se všechny následky po stavební činnosti.

Jako jedna z malá akcí, které se díky uvolnění koronavirových 
opatření a před jejich opětovným zavedením mohly konat, bylo 
Hudební jaro na Hlučínsku. To bylo zároveň oslavou čtyřiceti 
pěti let od založení Městského orchestru mladých. Sobota byla 
věnována oslavě orchestru a neděle pak pokračovala klasickými 
vystoupeními pozvaných hostů. Vše vyvrcholilo jako každoročně 
monstrkoncertem všech zúčastněných. Bohužel, díky omezením 
se letošního ročníku nemohli zúčastnit naši přátelé z Wilamowic. 
Přesto si myslím, že tento ročník patřil k těm velice podařeným. 

Vedoucí jednotlivých souborů tuto akci velice ocenili i proto, že 
se podle jejich informaci jednalo snad o jedinou tohoto druhu 
v letošním roce.
Po odjezdu posledních hostů začalo úřadovat počasí. Přišla neče-
kaná větrná smršť, která způsobila nemalé škody na majetku města 
i soukromých osob. Všichni, kdo projížděli následně Osadou Míru, 
nemohli uvěřit spoušti, který tento živel během chviličky způsobil. 
S povděkem můžeme konstatovat, že nedošlo kromě materiálních 
škod k žádnému zranění nebo dokonce úmrtí občanů. Děkuji všem, 
kteří se podíleli na odstraňování škod.
Hlučínsko v letošním roce slaví sto let existence a připojení k Čes-
koslovensku. Jednou z oslav tohoto výročí byl Festival kultury 
a hlučínských řemesel v Hlučíně, který díky pěknému počasí a kva-
litní účasti lidí patřil opět ke špičce kulturního dění na Hlučín-
sku. Veškerá vystoupení sklidila velký ohlas. Vyvrcholením bylo 
vystoupení kapely Dolbend.
Závěrem bych chtěl všem popřát klidné a pohodové pokračování 
roku. Doufám, že se vše vrátí do normálních kolejí a my se budeme 
moci opět potkávat bez různých (někdy bych řekl i těžko pocho-
pitelných) omezení na tradičních kulturních, společenských nebo 
sportovních akcích v našem městě.

Zdraví vás Martin Štefek, starosta města
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Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 35. schůze rady města Dolní 
Benešov konané dne 30. 6. 2020
Rada města schválila
1. Navýšení počtu žáků ve třídě pro školní 
rok 2020/2021 v Dolním Benešově z 24 na 
28 dětí a v Zábřehu z 24 na 25 dětí. 

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Přijetí sponzorského daru pro MŠ Dol-
ní Benešov ve výši 8 829 Kč na zakoupení 
knih od organizátorů dětské burzy.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Výsledek výběrového řízení na akci „Pro-
jektová dokumentace pro SSZ přechodů 
pro chodce v Dolním Benešově“. Jako zho-
tovitel díla byl vybrán Ing. Luděk Obrdlík.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila

1. Žádost pana Ladislava Murcka, nájemce 
Hostince na Rynku, o prominutí nájemné-
ho za dobu po skončení vládních opatření 
o uzavření restaurací.

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města rozhodla

1. O  poskytnutí příspěvku ve výši 
10 000 Kč ///////////////////// na pořádání pří-
městského tenisového tábora.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. O  jmenování Mgr.  Leona Hahna na 
vedoucí pracovní místo ředitele Základní 
školy Dolní Benešov, příspěvkové organi-
zace s účinností od 1. 8. 2020.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Zápis ze 4. schůze Osadního výboru 
Zábřeh ze dne 26. 5. 2020

Z 36. schůze rady města Dolní 
Benešov konané dne 13. 7. 2020

Rada města schválila
1. Výsledek výběrového řízení na akci 
„Přístavba odborných učeben včetně vyba-
vení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov“. 
Jako zhotovitel díla byla vybrána společ-
nost Ridera Stavební, a. s., IČ 45192464, 
Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

z 37. schůze rady města Dolní 
Benešov konané dne 27. 7. 2020

Rada města schválila
1. Výsledek výběrového řízení na akci 
„Přístavba odborných učeben včetně vy-
bavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Bene-
šov – autorský dozor“. Jako zhotovitel díla 
byla vybrána společnost Slezská projektová 
společnost, spol. s r. o., IČ 008563145, Olo-
moucká 9/8, 746 01 Opava.

Pro hlasovalo 3, proti 0, zdrželi se 0

2. Výsledek výběrového řízení na akci „Pří-
stavba odborných učeben včetně vybavení 
a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov – ko-
ordinátor BOZP“. Jako zhotovitel díla byl 
vybrán Ing. Viktor Kudrna, IČ 03266133, 
Těškovice 183, 747 64 Velká Polom.

Pro hlasovalo 3, proti 0, zdrželi se 0

3. Výsledek výběrového řízení na akci „Pří-
stavba odborných učeben včetně vybavení 
a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov – tech-

nický dozor investora“. Jako zhotovitel díla 
byl vybrán Ing. Leo Chřibek, IČ 12695335, 
Stiborská 462/37, 747 67 Kobeřice.

Pro hlasovalo 3, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O  stanovení platu ředitele Základní 
školy Dolní Benešov, příspěvkové organi-
zace, Mgr. Leona Hahna s účinností od 
1. 8. 2020.

Pro hlasovalo 3, proti 0, zdrželi se0

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

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

Společenská kronika

Budeme
na Vás vzpomínat…

Eleonora Štědroňová, Dolní Benešov 
Helena Hankeová, Dolní Benešov
Gertruda Hulvová, Dolní Benešov

Jubilantům přejeme hodně zdraví  
a spokojenosti
80 let
František Moskala, Dolní Benešov

85 let
Jindřich Šikora, Dolní Benešov

Zlatá svatba

Zlatá svatba znamená 50  let společného života. 
A  právě tuto svatbu oslavili manželé Miroslava 
a Karel Kukurucovi z Dolního Benešova v sobotu 
8. srpna 2020 v obřadní síni na zámku. Důstojně 
oslavili své rozhodnutí strávit spolu celý život, kte-
ré si dali před lety. Vychovali spolu tři syny a dceru, 
kteří už mají své rodiny a tak se mohou těšit i ze 
čtyř vnoučat.

Starosta města pan Martin Štefek pronesl 
k  manželům proslov a  přijal jejich symbolický 
manželský slib. Popřál jim hodně zdraví a  po-
hody do dalších let, smysl pro humor, aktivitu 
a  činorodost. Manželé Kukurucovi jsou příkla-
dem a důkazem toho, že při oboustranné dob-
ré vůli a toleranci je možné přes všechny životní 
nesnáze a  překážky, které život přináší, spolu 
vytrvat a udržet spokojené manželství.
Ještě jednou Vám blahopřejeme.

matrikářka

XIX. burza dětského
a těhotenského oblečení, hraček

a sportovních potřeb
(podzim-zima)

realizována ve spolupráci s KD Dolní Benešov 
Místo konání: Kulturní dům Dolní Benešov 

Termín konání:
Pátek 2. 10. 2020 – 15:00 – 19:00h. – příjem věcí k prodeji

Sobota 3. 10. 2020 – 8:00 – 12:00h. – prodej věcí
Neděle 4. 10. 2020 – 8:00 – 10:00h. – celkové finanční vyrovnání a

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

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

POZOR ZMĚNA:možnost osobního vyzvednutí kódů a vypsání seznamů věcí předem.
V termínu 22.- 24. 9. 2020 možno vyzvednout pouze po telefonní domluvě

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

správně vypsané údaje.

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

Maminky a KD Dolní Benešov

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

„O nás bez nás“
Vážení spoloubčané, dlouho jsme zvažovali, jestli tento článek napsat nebo to hodit za hlavu. My už si s tím asi nepomůžeme, ale 
je to varování pro Vás, že i nemožné je v našem městě možné.

Několik let jsme žádali vyřešit neutěši-
telnou situaci na dětském hřišti u hřbi-
tova, ale bezvýsledně (ti kdo bydlí vedle 
podobných objektů, ví o čem mluvíme). 
Za odměnu - workoutové hřiště. Ať se 
podíváte kamkoliv, do různých obcí 
nebo měst, tak vidíte, že se tyto cvičící 
nástroje, staví mimo nebo alespoň stra-
nou obytné zóny. U  nás naopak: „Na-
cpem jim to přímo k baráku“. A o této 
stavbě jsme se dozvěděli pouze z Dolno-
nobenešovského zpravodaje. Prý: „My 
nemusíme ohlašovat“. Znehodnocení 
nemovitosti vzhledem k její prodejnosti, 
a co je ještě horší, celková ztráta soukro-
mí a klidu. 
Ve článku Region Opavsko, jsme se 
dočetli, jak je výhodné propojit dětské 

a  workoutové hřiště. To musel vyslovit 
opravdový znalec cvičení a dětí, protože 
poctivě cvičit za dobu provozu přijdou 
odhadem dva lidé, kteří si ještě musí 

„vymanit místo“. Jinak zde mají sraz 
skupiny výrostků, kteří vypijou tři red 
bully a  dělají „bordel“. Spousta mami-
nek s malými dětmi již na hřiště necho-
dí, protože první slova, která by se jejich 
děti naučila, by nebyla asi vhodná. 
O bezpečnosti tohoto areálu by se dalo 
taky dlouho psát (fotbalová branka, za 
ní trampolína a bradla?), nedodržování 
provozního řádu, ale to není nic nové-
ho, tak to bylo i za doby původního dět-
ského hřiště. Kde a  jak hledat pomoc? 
Zřizovatel radí: „Dokumentujte situaci“ 
nebo „Volejte policii“, v podstatě „Poraď 

si sám“. To znamená 3x za noc vyhodit 
děti, které nikomu nepatří a ráno jít do 
práce. Mrzí nás, že nemůžeme připojit 
fotodokumentaci, jak na nás hledí tři 
asi 10letí kluci sedící úplně nahoře na 
hrazdě, když píšeme tento článek. A co 
rada a  zastupitelé? Někteří zastupitelé 
se k tomu postavili čelem, ale většina je 
nad věcí, nic neporušili. Slušnost, ohle-
duplnost jim asi neříká taky nic. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se u  nás zastavili, politovali nás, 
sdělili nám svůj názor, a  snaží se nám 
poradit. Moc děkujeme, vážíme si toho. 
Lidi, mějte se na pozoru, u nás je možné 
všechno!

Manželé Rostislav 
a Margita Adamcovi

Blahopřání
Dne 21. 8. 2020 oslavil v kruhu 
svých nejbližších své osmdesáté 
narozeniny vynikající muzikant 
a kamarád pan František Moskala.

Milý Františku, přejeme ti do dalších 
let vše nejlepší, stálé zdraví, mnoho 
radosti a Božího požehnání. 

Za Dolnobenešovský pozounový  
kvartet Viktor Štefek
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„Co jste HASIČI…“
Uplynulé měsíce byly co se týče mimořádných události ve světě a Moravskoslezském kraji extrémní. Výbuch skladu (v Libanonu a tragický 
požár bytu v Bohumíně). Naše město zasáhla koncem června silná bouře, která měla za následek velké škody, naštěstí nedošlo k žádnému 
zranění.

Jednotka 

sboru dobrovolných hasičů
Jednotka během minulých dvou měsí-
ců zasahovala celkem u 13mimořádných 
událostí:

Technická pomoc –  hledání utonulého 
(Háj ve Sl. a Štítína)
1.  července splouval muž s  rodinou roz-
vodněnou řeku Opavu (s průtokem téměř 
1. stupněm povodňové aktivity). Nad jezem 
Kravařemi člun zastavil, rodina vystoupila 
na břeh a muž se ho pokusil splout sám. 
Hasiči se k němu nemohli přiblížit proti 
proudu, protože pod jezem se točilo množ-
ství naplaveného dřeva. Muž bojoval o život 
přibližně 40 minut. Poté vypadl z člunu 
a zmizel pod hladinou. Naše jednotka byla 
následně vyslána ve večerních hodinách 
k mostu u Háje ve Slezsku k pátraní po uto-
nulém (bez úspěchu). O několik dní později 
naše jednotka byla opět vyslána společně 
s HZS Moravskoslezského kraje, kdy na 
motorových člunech projížděli řeku Opavy 
v okolí obce Štítina, bohužel ani tato druhá 
akce neměla výsledek, z důvodu stále vyso-
kého stavu vodního toku (tělo bylo následně 
objeveno o několik dní později ve v řece k.ú. 
Lhota u Opavy)

Technická pomoc – „Odstraňování ná-
sledků vichřice“

Dne 28. 6. se Dolním Benešovem prohnala 
bouře se silným větrem. Vlivem silného vě-
tru došlo poškození několika střech a pádů 
stromů na pozemní komunikaci. Nejhorší 
situace co se týče škod byla na ul. Osada 
Míru. Zde došlo k pádů několika stromů, 
poškození střech budov a zaparkovaných 
vozidel. Naše jednotka zasahovala celkem 
u 5mimořádných událostí s tím spojených.

Technická pomoc  – „Zatopená křižo-
vatka“
11. 7. v odpoledních hodinách došlo na kři-
žovatce ulic Nádražní a Hlučínská vlivem 
silného deště a zanesené kanalizace k za-

topení téměř celé vozovky. Po pročištění 
dešťové kanalizace voda odtekla a silnice 
byla opět průjezdná

Likvidace bodavého hmyzu – jako kaž-
doročně i v letošním létě jsme zasahovali 
u několika událostí při likvidaci bodavého 
hmyzu (vosy, sršni), kteří ohrožovali obča-
ny města v okolí jejích bydliště.

Asistence při řízení dopravy – členové 
jednotky asistovali při usměrňování do-
pravy při hvězdicovém průvodu orchestrů 
našim městem během Hudebního Hlučín-
ského Jara

Čistění kanalizace v areálu MSA, a. s. –
jednotka provedla vyčištění nádrží na vodu 
od nečistot.

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla ‑ jednatel SDH

Facebook SDH Dolní Benešov

Foto 1.: Pátrání po utonulé osobě
Foto 2.: Pátrání po utonulé osobě
Foto 3.: Odstraňování následků vichřice
Foto 4: Odstraňování následků vichřice
Foto 5: Likvidace bodavého hmyzu
Foto 6: Likvidace bodavého hmyzu

1.

2.

6.

3.

4. 5.

Městská knihovna
Prázdninové měsíce jsou již zase za námi, nezdá se vám, že utíkají 
mnohem rychleji, než třeba únor a březen, mi tedy určitě. Tato doba 
je v knihovně věnována pracem, které se nemohou dělat za plného 
provozu pro veřejnost. V naší knihovně proběhla revize knihovního 
fondu, která vyplývá z knihovnické metodiky a každá knihovna ji musí 
v jistém časovém intervalu provádět. Znamená to, že každý svazek, 
v naší knihovně je jich přes 13000, se musí vzít do ruky, načíst do 
knihovnického počítačového programu a zkontrolovat. Všechno bylo 
vykonáno a tak se můžu opět věnovat klasické knihovnické práci ☺.
Od úterý 25. srpna je knihovna opět otevřena pro veřejnost. Od toho 
dne do pondělí 7. září včetně mají čtenáři, kteří už na povinnost vrátit 
půjčené knihy úplně zapomněli ☺, možnost tyto vrátit do knihovny 
bez jakýchkoliv finančních postihů.
Připomínám, že poté budou poplatky z prodlení vymáhány přesně 
podle knihovního řádu. Využijte proto této příležitosti!
Doufám, že následující měsíce již budou epidemiologicky přízni-
vé a tak se budou moci uskutečnit dvě autorská čtení. V pondělí 
14. září se spisovatelem Petrem Čichoněm, který nám představí 
svou novou knihu v 18 hodin v městské knihovně a s novou hvězdou 
české literatury spisovatelkou Karin Lednickou, autorkou neobyčejně 
dobře přijaté prvotiny Šikmý kostel. Ta nám povypráví o své knize 
i přípravách na její další část v obřadní síni 14. října v 17 hodin.

Těším se na vás v naší milé knihovně. Jana Petrásková, knihovnice

Milí přátelé, v  půl-
ce měsíce září bude 
vycházet nová kniha 
Anny Malchárkové 
pod názvem Zapad-
lé dny. Autorka v  ní 
popisuje dnes již za-
šlé hlučínské tradice 
a  zvyky, které jsou 
úzce spjaty s křesťan-
skými svátky. Kniha 
je rozdělena do čtyř 
kapitol podle ročních 
období. V  kruhu tra-
diční rodiny můžete 
prožít s dětmi celý kalendářní rok od příchodů Tří králů, 
draní peří, masopust, přes postní dobu až do Velikonoc. 
Pak přijde léto, poutě, žně a  postupné přecházení do 
mlžného podzimu bohatého na úrodu. Ke konci roku 
čekáme na svatého Mikuláše, budeme slavit Vánoce 
a na Silvestra se rozloučíme. Ve vyprávění nebude chy-
bět ani svatba, pohřeb, zabijačka a další zvyklosti, dnes 
už téměř nepoužívané a  zapomenuté. Součástí knihy 
jsou i pohádky, které vždy k dětem patřily. Mladým kni-
ha přiblíží dobu nedávno minulou a  pamětníky vrátí 
o mnoho let zpátky do dětství.

I v naší knihovně budete mít možnost si knihu zapůjčit, 
popřípadě koupit pro sebe nebo své blízké.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci však bo-
hužel musíme autorské čtení přesunout na později, ale 
doufám, že se s naší milou paní spisovatelkou Aničkou 
Malchárkovou sejdeme někdy v době adventní. O akci 
vás budu samozřejmě dopředu informovat.

Jana Petrásková, knihovnice Městské knihovny Dolní Benešov

Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel 2020
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 12. července již podvanácté Festival kultury a hlučínských řemesel. Vystoupení folklor‑
ních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí několik stovek diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu 
známých českých i zahraničních písní.

Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská 
dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich 
písní se náměstí začalo plnit prvními 
návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, 
kterého se ujali předseda Sdružení obcí 
Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Her-
bert Pavera, místopředseda Sdružení 
obcí Hlučínska a starosta města Hlučín 
Mgr.  Pavel Paschek a  místopředsedky-
ně Sdružení obcí Hlučínska a starostka 
města Kravaře Mgr. Monika Brzesková.
Poté již následoval bohatý program, ve 
kterém dále vystoupily dechové kape-
ly Kobeřanka, Hlučíňanka a  folklorní 
soubory Srubek a  Borovanka. Pěvecká 

vystoupení se střídala s těmi tanečními 
v  podání Bolatických seniorek, Bobrů 
z Bolatic nebo seniorek ze Závady. Pu-
blikum si svými výkony získaly také 
mažoretky MK Ballerisimo Hlučín. 
Důstojnou tečku za festivalem učinila 
letos kapela Dolbend.

Již tradičně si mohli návštěvníci zakou-
pit také regionální výrobky a potraviny 
od místních producentů a řemeslníků.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na pří-
pravách a průběhu festivalu, všem účin-
kujícím za prezentaci toho nejlepšího 
z hlučínské kultury, prodejcům za pre-

zentaci svých výrobků, městu Hlučín 
a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při 
organizaci festivalu, obci Vřesina za za-
půjčení prodejních stánků, městu Dolní 
Benešov na zapůjčení pivních setů, Mu-
zeu Hlučínska za poskytnutí prostoru 
pro šatnu, doc.  Mgr.  Jiřímu Siostrzon-
kovi, Ph.D. za výbornou moderaci a sa-
mozřejmě Moravskoslezskému kraji za 
finanční podporu celé akce. Za rok na 
shledanou!

Lenka Osmančíková

Městská knihovna zve zájemce na PODZIMNÍ TVOŘENÍ
ve čtvrtek 10. září v 17. 30 hod.  
v Městské knihovně Dolní Benešov
Tvořit budeme technikou MACRAMÉ, 
pod vedením našich lektorek paní 
Gity Dudové a Jany Komárkové.

Zájemci pište na FB nebo email 
knihovny nebo volejte na  
tel.: 774 602 404
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Po vynucené pauze, způsobené mimořádnou epidemiologickou situací v celé ČR, následovala pauza plánovaná, tedy letní šachové prázd‑
niny, kdy šachisté odpočívají a připravují se na další sezonu. V reportu se proto vrátíme k důležité jarní akci mládeže, zakončení soutěží 
družstev a plánům na sezonu nadcházející.

MČR mládeže ve stínu koronaviru
Poslední akcí před přerušením veškerého 
šachového dění bylo Mistrovství ČR mlá-
deže v březnu. Termín byl stanoven na 9. 
až 14. března 2020. V sobotu 9. 3. dolno-
benešovská část naší výpravy, čítající cel-
kem 4 děti a 2 dospělé, vyrazila městským 
vozidlem Ford Tranzit na zhruba 110 km 
dlouhou cestu do vyhlášeného lyžařského 
střediska v centru Jeseníků - Koutů nad 
Desnou. Ve zdejším hotelu Dlouhé Stráně 
se pořádají prakticky všechny významné 
šachové akce mládeže už pěknou řádku let. 
Je to především otázka kapacitních důvodů, 
jednoduše pro takový počet hráčů a dopro-
vodných osob není lehké sehnat vhodné 
prostory. My jsme se ale opět rozhodli vy-
užít ubytování v soukromí, které vychá-
zí podstatně levněji a máme s ním dobré 
zkušenosti. V naší chatě se během turna-
je pohybovalo střídavě až 17 lidí, kromě 
10 samotných hráčů a 2 členů doprovodu 
jsme měli také návštěvy. Co se týče herních 
výkonů, kvůli kterým jsme do Koutů jeli, 
bylo to takové střídavě oblačno. Ze svěřenců 
ŠK TJ Dolní Benešov byli nominováni na 
tento turnaj 4 hráči - Julie Stříbná mohla 
jako dívka hrát MČR dívek do 14 let, Tomáš 
Kučera hrál FIDE Open a Ondra Bitta s Oli-
verem Kusynem pak Národní Open. Tomáš 
zahrál solidní turnaj, v 1. kole porazil vý-
razně silnější soupeřku (2119) a pak si držel 
linii výhra se slabším, prohra se silnějším, 
což mu nakonec po 7 kolech vyneslo 4,5 
bodu a 7. místo z 31 hráčů. Výkon 2029, zisk 
bodů do ela. Julie hrála v D14, měla silnější 
i slabší chvilky, v 1. kole vyhrála na čas, 
což bylo docela vtipné, pak 3x prohrála, 2x 
vyhrála a turnaj zakončila prohrou. Elově 
měla ale výrazně silnější soupeřky a proti 
jí i 3/7 stačilo na výkon 1323, skončila o 1 
místo lépe, než byla nasazena. Ondra a Oli-
ver byli jako dva protipóly, hlavně co se 
týká jejich nešachového projevu. V Koutech 
se jim nedařilo. Ondra uhrál 2 body ze 7 
partií, spíše než na výkonnostní problém 
narážel na problémy s koncentrací a psy-
chikou. Oliver zase hraje rychle a zbrkle. 
A podepsalo se to na výsledních, Oliver 
uhrál 2,5 bodu a skončil na 59. místě, On-
dra pak 2 body a 72. místo, přičemž turnaj 
hrálo 79 šachistek a šachistů. Nejlépe se 
z naší výpravy dařilo Aničce Vavřínkové, 
která se 4,5 body ze 7 kol skončila v katego-
rii D16 na bronzovém stupínku. A proč se 
vlastně hrálo jen 7 kol, když bylo vyhlášeno 

kol celkem 9? Situaci nepříznivě ovlivnila 
pandemie koronaviru Covid-19, kvůli které 
měli pořadatelé akce několik posledních 
dní turnaje velmi těžkou hlavu. Nejdříve 
přišel vládou nařízený zákaz konání všech 
hromadných akcí nad 100 lidí, což se ještě 
podařilo vyřešit rozdělením turnajů do ně-
kolika místností tak, aby počet nikde nepře-
vyšoval zmíněný limit. Další den, v pátek 
13. 3. , se ale situaci zpřísnila, s okamžitou 
platností začal platit zákaz shromažďo-
vání osob v počtu na 30, což znamenalo 
konec. V pátek dopoledne tedy proběhlo 
vyhlášení s aktuálním pořadím po 7. kole 

a zbývající 2 kola byla zrušena. My jsme 
váhali, zda odjet hned v pátek nebo si pobyt 
prodloužit do soboty, nakonec po diskuzi 
zvítězila varianta č. 2. V sobotu ráno jsme 
pak všichni v pořádku dojeli domů. Co se 
týká mimošachové části turnaje, myslím, že 
všichni mohli být spokojení. Ti aktivnější za 
týden nachodili na výšlapech kolem 35 km, 
zahráli si fotbal, Aktivity, klasické šachy 
i holanďany, poker atd. Někteří dokonce 
vyrazili na lyže/snowboard na nedalekou 
sjezdovku. Počasí mohlo být jako vždy lep-
ší, ale ve srovnání s 2019 bylo mnohem lépe. 
A třeba budu moci napsat za rok větu, že 

šachové výsledky byly ve srovnání s rokem 
2020 daleko lepší.

Soutěže družstev
Koronavirus přerušil i dlouhodobé soutě-
že družstev, které se běžně hrají od října 
do dubna. Poslední dvě kola byla v březnu 
odložena na neurčito a dlouho se nevědělo, 
zda a jak budou soutěže dohrány. Nakonec 
se vzhledem k lepšící se situaci dohrávalo 
ve druhé polovině června. „A“ mělo karty 
rozdáno před závěrečným dvoukolem velmi 
dobře – 2 výhry zajišťovaly 100% jistotu 
postupu do vyšší soutěže. Družstvo oba 
své zápasy přesvědčivě zvládlo a porazilo 
nejdříve v sobotu 13. 6. Šenov „B“ v poměru 
6-2 a hned další den Orlovou „C“ dokonce 
6,5-1,5 a ze 2. místa krajského přeboru po-
stoupilo do 2. ligy. Nejvíce zápasů za druž-
stvo odehráli kapitán Pavel Rakús (všech 
11), Vít Pavera (host z Kravař, 9), Tomáš 
Kučera (9) a Radim Krupa (8). Nejlépe se 
pak dařilo na 1. šachovnici hrajícímu od-
chovanci klubu, Tadeáši Krieblovi (4 body 
ze 4 zápasů, 100%), Miroslavu Školovi (host 
z Ostravy, 6/7), Pavlu Gemsovi (4/5) a Jacku 
Orzechowskému (host z Ratiboře, 5/7). Za 
družstvo dále nastupovali další přespolní 
i domácí hráči, dobré výsledky zaznamenali 
Miroslav Suchánek nebo Lubomír Bělka.

P Družstvo HS Z + = – B Sk V
1 TJ Sokol Dobrá 11 9 2 0 29 57.0 43
2 ŠK TJ D. Benešov A 11 9 0 2 27 54.0 40

3 ŠK ASK Tatra 
Kopřivnice A 11 8 0 3 24 49.0 29

4 ŠK Šenov A 11 6 1 4 19 52.5 40
5 BSŠ F. Místek D 11 6 1 4 19 47.5 31
6 ŠK Slavoj Poruba D 11 6 1 4 19 47.5 28
7 Slezan Opava A 11 5 1 5 16 47.0 30
8 ŠK Slavia Orlová C 11 5 1 5 16 41.0 27
9 Baník Havířov B 11 1 3 7 6 37.5 17

10 ŠKTP Hrabyně 11 2 0 9 6 32.5 20
11 ŠK Šenov B 11 1 3 7 6 32.5 20

12 Rychvaldský spolek 
šachový 1945 A 11 1 1 9 4 30.0 15

V  krajské soutěži „C“ hrálo v  sezoně 
2019/2020 „B“ družstvo pod vedením ka-
pitána Lubomíra Bělky. Také toto druž-

stvo bojovalo až do konce o  prvenství 
v soutěži. V dohrávce 27. a 28. 6. zvítězilo 
nad Slezanem „C“ a Orlem „B“ a nakonec 
z toho bylo 2. místo pouze o skóre. První 
dvě družstva ovládla tabulku zcela suve-
rénně, Dolní Benešov zastavila jen prohra 
s vítěznou Opavou. Oporami „B“ družstva 
byli především mladí hráči Tomáš Kučera 
a Pavel Gemsa, kteří nastoupili ve všech 11 
zápasech a získali 8 - 73% resp. 9,5 - 86% 
bodů. Dále 10 utkání odehráli kapitán Lu-
bomír Bělka (75%) a Michal Bartoš (posila 
z Hlučína, 80%). Všem hráčům se poměrně 
dařilo a postup do krajského přeboru zde 
unikl opravdu jen těsně.

P Družstvo HS Z + = – B Sk V
1 Slezan Opava B 11 10 0 1 30 68.0 59
2 ŠK TJ Dolní Benešov B 11 10 0 1 30 66.0 59
3 TJ Lokomotiva Krnov A 11 5 1 5 16 40.0 22
4 ŠO Jiskra Rýmařov 11 4 3 4 15 42.5 27
5 ŠK Orel Opava A 11 4 3 4 15 42.0 26
6 SK Bruntál 11 4 2 5 14 41.5 23
7 TJ Lokomotiva Krnov B 11 4 2 5 14 39.5 23
8 Slezan Opava C 11 3 4 4 13 42.5 31
9 TJ Ludgeřovice 11 4 0 7 12 34.0 18

10 ŠK Pogo Budišov nad 
Budišovkou

11 2 5 4 11 40.5 24

11 ŠK Orel Opava B 11 2 2 7 8 37.0 21
12 SK Kravaře 11 2 2 7 8 34.5 19

V okresním přeboru okresu Opava naše 
„C“ družstvo dominovalo a zvítězilo s čis-
tým štítem, z 10 kol 10x zvítězilo, ve většině 
případů i vysokým rozdílem. V tomto druž-
stvu k minimálně 1 zápasu také nastoupil 
nejvyšší počet hráčů – celkem 19. Nejvíce 
odehraných utkání měla kapitánka Jitka 
Vavřínková (8) a její manžel – prezident 
klubu – Tomáš Vavřínek (rovněž 8), oba 
s úspěšností cca 70%. 7 partií odehrál Lu-
mír Kramář, 6 zápasů pak Lubomír Bělka 
a Marie Vavřínková, která všech 6 svých 
partií vyhrála. Celkově z 80 jednotlivých 
partií naši hráči prohráli pouze 2x a 78 
partií skončilo výhrou nebo remízou, což 
také svědčí o mimořádné dominanci tohoto 
družstva.

P Družstvo HS Z + = – B Sk V
1 ŠK TJ D. Benešov „C“ 10 10 0 0 30 60.5 43
2 ŠK U Freda Darkovičky 10 8 1 1 25 50.0 36
3 ŠO TJ Velká Polom „A“ 10 6 1 3 19 41.0 27
4 ŠK Pogo B.nad Bud. „B“ 10 5 1 4 16 46.0 33
5 Orel Opava „C“ 10 5 1 4 16 44.0 29
6 ŠK Píšť 10 4 2 4 14 39.5 23
7 TJ Sokol Štěpánkovice 10 3 4 3 13 39.0 17
8 ŠK U Lípy Malé Hoštice 10 1 4 5 7 36.5 16
9 TJ Sokol Kobeřice 10 2 1 7 7 26.0 15

10 SK Kravaře „B“ 10 1 3 6 6 34.0 15
11 ŠO TJ Vítkov „A“ 10 1 0 9 3 23.5 12

„D“ složené především z náhradníků a mlá-
dežníků jako jediné nemuselo svou soutěž 
dohrávat, protože okresní soutěž měla pou-
ze 6 kol a do finálových bojů se naše druž-
stvo nedostalo. Jedinou výhru zaznamenali 
naši junioři hned v 1. kole proti Vítkovu, 
pak se již projevila větší zkušenost soupeřů. 
V družstvu odehráli nejvíce partií Oliver 
Kusyn (6 – zisk 2 body), Honza a Ondra 
Bittovi (4 partie), Julie Stříbná a Matyáš Pla-
ček (3 partie). Pro mnohé děti z kroužku to 
byla první příležitost, jak si zahrát vážnou 
dlouho partii, nikoliv pouze rychlé rapid 
turnaje.

P Družstvo HS Z + = – B Sk V
1 ŠK 1935 Bolatice 6 5 1 0 16 20.5 17
2 ŠO TJ H. nad Moravicí 6 4 2 0 14 18.5 12
3 ŠO TJ Velká Polom „B“ 6 3 2 1 11 17.5 11
4 ŠO TJ Velká Polom „C“ 6 1 3 2 6 14.5 11
5 ŠKTP Hrabyně „B“ 6 1 2 3 5 14.5 10
6 ŠK TJ D. Benešov „D“ 6 1 0 5 3 10.0 7
7 TJ Vítkov „B“ 6 0 2 4 2 9.5 6

Sezonu družstev můžeme vzhledem ke 3 
medailovým umístěním a 1 postupu hod-
notit jako velice zdařilou. Nová sezona za-
číná opět v měsíci říjnu.

Šachový kroužek
S novou sezonou spouštíme také pravidel-
ný kroužek mládeže. Ten se bude konat 
od druhé půlky září 2020 do června roku 
2021. Kromě týdenních tréninků v rozsahu 
1,5 hodiny budou mít děti možnost se zú-
častnit více než 20 turnajů různých úrovní 
a typů, trénovat s moderními šachovými 
programy a poznat nové kamarády v krouž-
ku i mimo něj. Bližší informace budou do-
stupné na nástěnce na ZŠ a také na našich 
webových stránkách. Dotazy rádi zodpo-
víme mailem nebo telefonicky (kontakt 
v samostatném baneru).

Následující šachové akce
V příštím čísle zpravodaje si budete moci 
přečíst reportáž z OPENu Jeseník, jehož 
se zúčastnila 8-členná výprava z Dolního 
Benešova a Kuřimi a také ze šachového sou-
středění na Rusavě, které proběhlo poslední 
víkend v srpnu. V sobotu 19. září nás opět 
čeká tradiční Memoriál Karla Osmančíka, 
mezinárodní rapid turnaj, který se bude 
konat v kulturním domě v Dolním Bene-
šově. Výsledky tohoto turnaje a další aktu-
ality se dozvíte na našem webu, adresa je: 
http://sachy ‑msa ‑dolnibenesov.net

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús
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Výrazná kometa roku 2020 NEOWISE
Po jasných kometách z konce minulého století Hale ‑Bopp a Hyakutake k nám letos ze vzdálených končin sluneční soustavy zavítala velká 
a jasná kometa. Objevil ji letos v březnu kosmický teleskop WISE a odtud tedy je odvozen její celý název NEOWISE C/2020 F3. 

Její eliptická dráha okolo Slunce je poně-
kud zvláštní, pohybuje se totiž opačným 
směrem než planety i  většina těles naší 
soustavy. To je také příčinou rychlého po-
hybu po obloze a poměrně krátkého období 
dobré viditelnosti, kdy po asi 3 červencové 
týdny ji bylo možno spatřit na vlastní oči 
nad severozápadním obzorem večer, nebo 
severovýchodním ráno. Množství nádher-
ných fotografií dokonce se dvěma ohony 
zveřejňovaných ve všech médiích svádě-
la k pozorování na „vlastní oči“. Kometa 
byla opravdu dobře viditelná na tmavé ob-
loze zejména v horských oblastech. Mnozí 
pozorovatelé však byli zklamáni, protože 
v prosvětleném městském prostředí byla 
pozorovatelná jen obtížně. Nyní se rychle 
vzdaluje od Země i od Slunce a její viditel-
nost zrakem tak rychle skončila. Velmi pro-
táhlá eliptická dráha při příletu ukazovala 
na oběžnou dobu 4500 let a po přiblížení ke 
Slunci byla ještě více protažena na oběžnou 
dobu 6700 let. Jedná se tedy o tvz. dlou-
hoperiodickou kometu, jejíž druhý konec 
dráhy leží až na hranicích sluneční soustavy. 
Její jádro je nyní zahaleno do závoje plynů 
a par, které se vlivem ohřevu od Slunce in-
tenzivně vypařují a vytvářejí tak u komety 
její charakteristický ohon. Velikost jádra se 
odhaduje na 5 km a patří tedy tato kometa 
mezi středně velké. Ty nejmenší mají jádra 
od několika metrů do 1 km, střední pak od 
1 do 10 km a velké nad 10 km.

Také na začátku letošního léta jsme moh-
li pozorovat noční svítící oblaka. Velmi 
rozsáhlá nad severozápadním a severním 
obzorem byla v neděli 5. července po 22 
hodině. Náhderně nasvícená na jinak zcela 
jasné obloze. Tyto oblaka začínají být vidi-
telná až příbližně hodinu po západu slunce, 
z našich šířek jen okolo letního slunovratu, 
kdy Slunce ani v noci není hluboko pod 
obzorem a osvětluje tak vysoká oblaka. Ta 
stříbřitá jsou tvořena mikroskopickými 
vločkami ledu zmrzlého na velmi nízkou 
teplotu a  jsou ve výškách 50 až 80 km. 
U nás jsou pozorovatelná v období od za-
čátku června do poloviny července. K jejich 
vytvoření jsou nutné určité meteorologické 
podmínky, zpravidla se tvoří po přechodu 
studených front ve výběžcích vysokého tla-
ku vzduchu. Naopak se nepotvrdil jejich 
výskyt v závislosti s leteckým provozem.

Nejznámější meteorický roj Perseidy byl 
v  letošním roce opět okolo 12. srpna ak-
tivní a pro pozorování „padajících hvězd“ 
navíc nerušil Měsíc, který vycházel jako 
poslední čtvrť až po půlnoci. Naše hvěz-
dárna proto 12. srpna zorganizovala mi-
mořádné pozorování, kde kromě létajících 
perseid byly nad obzorem planety Jupiter 
a Saturn. Jupiter se třemi měsíci, čtvrtý byl 
toho večera schovaný za planetou a Saturn 
se stále výrazně naklopeným prstencem. 
Účastníci pozorování také zhlédli zajímavé 

dvoubarevné dvojhvězdy, kulové hvězdoku-
py a naší nejbližší galaxii v Andromedě. Po 
dobu pozorování jsme napočítali desítku 
hezkých perseid, jedna obzvláště jasná za-
nechala na obloze po několik sekund i kou-
řovou stopu. Perseidy jsou pozůstatkem 
po rozpadlé kometě Swit -Tuttle, jejíž osud 
se naplnil po přibližně 50 přiblíženích ke 
Slunci. Kometu drží pohromadě kamínky, 
drobný prach a zmrzlé plyny s vodou. Po 
odpaření vody a plynů se již zbylý mate-
riál není schopen vlivem nepatrné gravi-
tační síly udržet pohromadě a postupně se 
vytrousí podél celé dráhy komety. Tím se 
kometa rozpadne a protože Země každo-
ročně na své dráze okolo Slunce protne onu 
dráhu tak pochytá svoji atmosférou zrníčka 
prachu a kamínků a my je tak pozorujeme 
jako padající meteory.

Za astronomický kroužek František Gaidečka 
a Karel Proksch

Astronomický kroužek zahajuje po prázd-
ninách pravidelná páteční veřejná pozoro-
vání od 4.záři 2020 od 20 hodin.

Pozorujeme dalekohledem fáze Měsíce, 
planety Jupiter a  Saturn, hvězdokupy, 
dvojhvězdy, galaxie, přelety družic a další 
zajímavosti na obloze.
kontakt: hvezdarna.dbenesov@seznam.cz
tel: 732 845 328, 608 408868

Hudební jaro na Hlučínsku slavilo XXX. výročí
Přestože letošní léto a vlastně již skoro celý rok hromadným akcím moc nepřeje, rozhodli jsme se využít 
období rozvolňování opatření k oslavám, a to hned oslavám dvojnásobným.

Neslavil totiž jen samotný festival, ale také 
Městský orchestr mladých z Dolního Be-
nešova, který si slavnostním koncertem 
připomněl 45 let, kdy se od jejich prvního 
vystoupení na prvomájovém průvodů Bo-
laticemi začala psát bohatá historie celého 
orchestru. K širokému zástupu gratulantů, 
v čele s panem starostou a zástupci jednot-
livých orchestrů, se připojil i fenomenální 
trumpetista Vlado Kumpan a jeho muzi-
kanti, kteří svým koncertem významně 
obohatili atmosféru sobotního večera.

Druhý festivalový byl zahájen hvězdicovým 
pochodem orchestrů a mažoretek městem, 

který byl ukončen v zámeckém parku. Ná-
sledovaly samostatné koncerty Dechového 
orchestru mladých ZUŠ Němčice nad Ha-
nou, Lašského dechového orchestru Příbor-

-Štramberk, Dychového orchestera Nová 
Dubnica a Městského orchestru mladých 
z Dolního Benešova. Společně s orchestry 
se představily mažoretkové skupiny Exce-
lent z Dolního Benešova, AMA a BANI-
MO z Opavy a slovenské mažoretky z Nové 
Dubnice. Závěrem festivalu zazněl mon-
sterkoncert, ve kterém se společně předved-
ly všechny zúčastněné orchestry a mažo-
retkové skupiny, pro které bylo vystoupení 

na našem Hudebním jaru jednou z mála, 
nebo možná jedinou možností prezentace 
na veřejnosti v roce 2020. Bohužel okolnosti 
nedovolily účast orchestru z polských Wila-
movic, ale už se na ně těšíme v roce příštím.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se jakoukoliv formou podíleli na pří-
pravě a realizaci této akce, včetně Morav-
skoslezského kraje, z jehož rozpočtu byla 
akce spolufinancována, v rámci Programu 
podpory aktivit v oblasti kultury v Morav-
skoslezském kraji pro rok 2020.

Viktor Štefek

Odešla vzácná osobnost, dirigent a hudebník pan Karel Bria
Po dlouhé a těžké nemoci zemřel ve středu večer ve Vsetíně ve věku 80 let hudebník, dirigent a dlouholetý spolupracovník Městského or‑
chestru mladých z Dolního Benešova pan Karel Bria. 

Člověk, který byl svým životem a profesí 
spojen s  Ostravou a  Moravskoslezským 
krajem, pro které v umělecké sféře udělal 
mnoho dobrého a záslužného. Rodák z Ma-
riánských Hor získal hudební vzdělání na 
Vyšší hudebně pedagogické škole v Ostravě, 
na které studoval hru na lesní roh. Později 
vystudoval dirigování na Janáčkově kon-
zervatoři v Ostravě. Profesionální praxi 
prošel v operním orchestru někdejšího Stát-
ního divadla v moravskoslezské metropoli 
a v ostravské (nyní) Janáčkově filharmonii.
Do povědomí široké veřejnosti se dostal 
zejména jako dirigent několika souborů, 
například Dechového orchestru Májovák 

Karviná, s nímž získal dvě zlaté medaile 
na světové soutěži v holandském Kergra-
de (působil zde v letech 1981 - 1992), nebo 
Dechového orchestru Valaška.
Největší úspěchy sklízel s Dechovou har-
monií Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, 
s níž mnohokrát zvítězil v soutěži Concerto 
Bohemia. Byl spoluzakladatelem komorní-
ho souboru Kaemi Corni.
Působil též jako hudební redaktor v Českém 
rozhlase Ostrava a pedagog zdejší Janáčko-
vy konzervatoře. S Městským orchestrem 
mladých z Dolního Benešova spolupracoval 
více než deset let a velice rád se zde vracel 
dirigovat zejména vánoční koncerty.

Poslední rozloučení s  Karlem Briou se 
uskutečnilo dne 20. 8. 2020 v obřadní síni 
Krematoria ve Vsetíně. S jeho úmrtím ode-
šla výrazná hudební osobnost České repub-
liky, ale také přítel a kolega.

Viktor Štefek 

Kulturní dům
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Žijeme v Dolním Benešově…

Tenisový tábor 24. 7. 2020

Hudební jaro na Hlučínsku 27. – 28. 6. 2020

Hudební jaro na Hlučínsku 27. – 28. 6. 2020 Hudební jaro na Hlučínsku 27. – 28. 6. 2020

Po bouřce 29. 6. 2020

Po bouřce 29. 6. 2020

Hudební jaro na Hlučínsku 27. – 28. 6. 2020

Hudební divadlo 30. 7. 2020

Po bouřce 29. 6. 2020

Hudební jaro na Hlučínsku 27. – 28. 6. 2020 Hudební jaro na Hlučínsku 27. – 28. 6. 2020

Hudební divadlo 30. 7. 2020Hudební jaro na Hlučínsku 27. – 28. 6. 2020

Po bouřce 29. 6. 2020

Otevírání workoutového hřiště 7. 7. 2020

Hudební jaro na Hlučínsku 27. – 28. 6. 2020
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Malé prázdninové zprávičky z barevné školičky
Mateřská škola byla v provozu po celou dobu letních prázdnin. Přivítaly jsme také personál a děti MŠ ze Zábřehu. Celodenní provoz  
probíhal převážně na zahradě MŠ. 

Posledních čtrnáct srpnových dnů probíhala ve třídách příprava na zahájení nového školního roku. 
Prováděl se důkladný úklid s desinfekcí, vyráběla se nová třídní výzdoba, vylepovaly se okna. 
Vše je nachystáno tak, aby děti přišly do krásného prostředí, aby byly spokojené ony, ale i rodiče.

Těšíme se na vás

FOTOSOUTĚŽ – vybrané fotografie

II. ročník  
fotosoutěže
Tentokrát byl výběr nejlepší 
fotografie velmi těžký, nako-
nec jsme se rozhodli ocenit snímek Kino, Jiří Hankeho.

Fotografie: Kino – Jiří Hanke, Berušky – Jiřinka Onderková 
Kometa Jan Vrchovecký a ostatní Hedvika Vavrečková

příspěvky zasílejte na:

zpravodaj@dolnibenesov.cz.
Viktor Štefek

A kdo se na vás bude od září těšit?

Třída Sluníček: učitelky Jarmila Stanková, Drahomíra Kuchejdová, úklid Pavla Kozel-
ková

Třída Motýlků: ředitelka MŠ Mgr. Dagmar Kristová, učitelka Veronika Hanzlíková, 
školnice Renáta Dihlová

Třída Květinek: učitelky Valentýna Paverová, Margita Maiwaldová, úklid Eva Murc-
ková

Třída Berušek: učitelky Vlasta Juchelková, Klára Kudělová, úklid Pavlína Bábíková

Třída Krtečků: (Zábřeh) učitelky Jana Balarinová, Sylva Hartošová, školnice Hana 
Reichlová
Pracovnice kuchyně: vedoucí ŠJ Hana Seidlová, hlavní kuchařka: Anna Kubišová
kuchařky: Štěpánka Komárková, Karmen Magerová,  
pracovnice provozu: Věra Reinoschová, Ivana Hajduková, Darina Vitásková

„Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnějšínež hrozit a trestat.“
       Orison Swett Marden

Kolektiv Barevné školky
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Suroviny: 0,5 kg mletá vepřová plec, 1 menší lilek, 2 menší cukety, 1 kapie, 2 dcl olivového oleje, 1 cibule, hrst 
plocholisté petržele, hrst máty, 200 g mozarelly, 250 g cherry rajčátek, 4 lžíce strouhanky, 2 lžíce nastrouhané-
ho parmezánu stroužek česneku, sůl a pepř.
Suroviny DIP: zakysaná smetana, lžíce olivového oleje, ½ citronu, hrst kopru, sůl a pepř.

Postup: Kapii rozpůlíme, vyčistíme střed a  odstraníme zrníčka, lilek 
a cukety rozpůlíme a lžící vydlabeme vnitřky, které necháme pro další 
použití. Zeleninu poklademe na pečící papír, posolíme a dáme péct do 
trouby 15 min na 180°C, Cibuli nakrájíme na kostičky a osmahneme na 
olivovém oleji, přidáme mleté maso, pepř, sůl, česnek, nasekané vnitřky 
lilků a  cuket a  orestujeme, přidáme půlky cherry rajčátek, promíchá-
me a necháme vychladnout. Do vychladlé směsi přidáme nastrouhanou 
mozzarellu, nasekanou petržel, mátu a 2 lžíce strouhanky. Zbytek strou-
hanky smícháme s nasekanou petrželí, lžící strouhaného parmezánu, lžící olivového oleje. Směsí naplníme zele-
ninu a posypeme bylinkovo -parmazánovou strouhankou a dále zapečeme v troubě 20 min na 180°C.

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Nový školní rok 2020/2021 startuje!!!
Milé děti, mílí rodiče, prázdniny se pomalu blíží ke svému konci a věřím, že se již mnozí těšíte do školy na své kamarády a učite‑
le, a to znamená, že brzy odstartujeme nový školní rok 2020/2021.

Ten loňský byl poněkud zvláštní, protože koronavirová epidemie nám všem změnila plány a ze dne na den celý systém vzdělává‑
ní. Přesto se domnívám, že i přes distanční formu vzdělávání se povedlo minulý školní rok dovést do zdárného konce a veškeré 
resty učiva se jistě podaří dobrat v úvodu nového školního roku.

V úterý 1. září přivítáme v naší škole při 
slavnostním zahájení v Zábřehu v 8.00 

hod. a v Kulturním domě v Dolní Bene-
šově v 9.00 hod. bezmála 360 žáků.

Úplně nový školní rok to bude pro 27 prv-
ňáčků v Dolním Benešově a 11 v Zábřehu.
Na „Červené“ škole (1. -5. ročník) budou 
žáci rozděleni do sedmi tříd a na „Hlav-
ní“ škole (6. -9. ročník) budou v každém 
ročníku pracovat 2 třídy. V  Zábřehu 
máme 2 třídy, ve kterých pracují 4 roční-
ky. Školní družina je připravena uspokojit 
až 120 žáků.
Našim novým prvňáčkům přeji hodně 
úspěchů v jejich důležitém životním ob-
dobí a našim letošním deváťákům přeji, 
aby si vybrali pro sebe tu nejvhodnější 

školu a dobře se připravili na budoucí 
profesi.

Zkrátka „jdeme do toho!“
My učitelé se budeme snažit dát dětem 
ten nejlepší základ výchovy a vzdělání.

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

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

Mgr. Leon Hahn
Ředitel školy

Rozdělení žáků a pedagogů pro školní rok 2020/2021

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

Má čtyři smíšená oddělení, která se nacházejí v budově zámku, bu‑
dově ZŠ na Opavské ulici a v budově ZŠ v Zábřehu. Činnost školní 
družiny (ŠD) je určena výhradně pro žáky prvního stupně základní 
školy. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky do 
naplnění kapacity. Přijetí do ŠD není nárokové, o umístění či pří‑
padném vyloučení žáka z ŠD rozhoduje ředitel školy.

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

Provoz ŠD je rozvržen takto :
Ranní ŠD – organizována v budově Červené školy v době od 
6:15 do 7:45 hod.

Odpolední ŠD  – organizována v  budově zámku v  době od 
11:40 do 16:30 hod.

Zábřeh ŠD – v budově školy od 11:40 do 15:30 hod.

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

Ranní ŠD – 200 Kč za školní rok

Odpolení ŠD – 800 Kč za školní rok

Ranní i odpolední ŠD – 1000 Kč za školní rok

Informace o  pobytu ve školní družině letošních prvňáčků 
poskytnou vychovatelky ŠD rodičům v den zahájení nového 
školního roku v prvních třídách. Rovněž budou rozdány při-
hlášky rodičům dětí, které byly přihlášeny do ŠD při zápisu 
do prvních tříd i všem ostatním zájemcům v budově ČŠ.

 Krista Hartošová
vedoucí vychovatelka ŠD

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

Ředitel školy: Mgr. Leon Hahn
Zástupce ředitele: Mgr. Martina Jakubčíková
Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Charchutová
Metodik prevence: Mgr. Libuše Widlová

Netřídní učitelé:
Mgr. Ludmila Faiková
Mgr. Jiřina Pačková

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

Asistenti pedagoga:
Bc. Vendula Svobodová
Věra Dudová
Eva Kupková

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

Správní zaměstnanci:
Liana Diehlová
Lukáš Bjelka
Lenka Radová
Jana Kociánová
Irena Harasimová
Pavla Holečková
Iveta Kalužová
Petra Nováková
Marta Otipková
Hana Jarolimová
Zuzana Hrbáčová

Harmonogram 
školních prázdnin 
2020/2021
podzimní prázdniny: 
29. 10. a 30. 10. 2020

vánoční prázdniny: 
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
/ vyučování začne v pondělí 
4. 1. 2021

pololetní prázdniny: 
pátek 29. 1. 2021

jarní prázdniny: 
8. 2.–14. 2. 2021

velikonoční prázdniny: 
1. 4. 2021

hlavní prázdniny: 
1. 7.–31. 8. 2021 / výuka začne  
ve středu 1. 9. 2021 Podáváme s dipem, který zhotovíme smícháním shora uvedených surovin a s křupavou bagetkou.

Gratinovaná zelenina s bylinkovo ‑parmezánovou krustou 
a koprovým dipem

ilustrační foto
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TENISOVÉ LÉTO V PLNÉM PROUDU
Proměna tenisového areálu
Od května se toho v areálu tenisových kur-
tů v našem městě událo opravdu mnoho. 
Kromě menších úprav v areálu proběhly 
dva turnusy Sportovního příměstského tá-
bora a první ročník amatérského turnaje 
Benešov Cup. Naplno se rozběhly tenisové 
tréninky.

Pro mladé nadějné sportovce, ale i pro re-
kreační hráče jsme vybavili kurty novými 
hrably, kartáči či síťovačkami, díky kterým 
dostane antuka skvělou péči a kurty budou 
v lepší kondici. Na ploty byly instalovány 
speciální tenisové plachty proti větru, kte-
ré nám poskytla světová tenisová značka 
HEAD. Návštěvníci areálu si již při vstu-
pu povšimnou nového loga, které zaujme 
již z dálky. Děti jistě uvítají nové oranžo-
vé sběrací tuby na míče. Změnami prošla 
i malá klubovna, stojící hned vedle kurtů. 
Po červnové vichřici, při které se střecha 
zcela urvala a některé ploty vyvrátily, jsme 
se pustili do oprav a s pomocí šikovných 
pracovníku z Dolního Benešova byla vy-
budována nová střecha, podlahy i vybavení 
interiéru klubovny.

Sportovní příměstský tábor
Velkou akcí pro všechny, kteří se podílejí 
na obnově tenisu v Dolním Benešově byl 
Sportovní příměstský tábor. Nejprve se 
v polovině července uskutečnil první tur-
nus, v srpnu jsme si to všechno ještě jednou 
zopakovali. Třicet šest dětí bylo rozděleno 
do osmi družstev. K dispozici nám byly 
tři antukové tenisové kurty, tři antukové 
volejbalové kurty, travnatá plocha za fot-
balovým hřištěm a tělocvična. Volejbalo-
vé kurty sloužily nejmenším účastníkům, 
pro které byly nalajnované dva minikurty 
s šestimetrovými sítěmi. Na třetím kurtu 
se hrál nohejbal, cvičily tenisové dovednos-
ti s míčem nebo jeden den tam také byla 
postavena překážková dráha. Během obou 
turnusů panovalo typické letní počasí, tak-
že si děti užily i bazénu.

Každodenní program začínal ranní roz-
cvičkou před devátou hodinou. Tu si vzaly 

pod taktovku trenérky, zatímco trenéři vy-
mýšleli rozpis družstev na kurtech. Pokud 
jste prošli během konání tábora kolem are-
álu, možná jste slyšeli názvy jako Torpéda, 
Predátoři, Heaďáci, Sluníčka nebo Zlaťáci, 
což byly názvy týmů, které si účastníci sami 
vymysleli. Každé dopoledne i odpoledne 
proběhly pokaždé dva bloky sportování.

O program dětí se staralo vždy přes de-
set trenérů, kteří kromě učení forehan-
dů, backhandů, podání a hry na síti hráli 
s dětmi také v tělocvičně florbal, badmin-
ton nebo ping -pong. Především jsme si ale 
s dětmi užili dva týdny plné nezapome-
nutelných zážitků a zábavy. Součástí čtvr-
tečního programu bylo opékání špekáčků 
a promítání filmu s přespáním v tělocvičně.

Závěrečný den byl turnajový. Některé děti 
již ostříleně věděly, jak se tenisové zápasy 
hrají. Většina si vyzkoušela hru na body 
poprvé. Děti byly rozděleny dle výkonnosti 
do skupin, ve kterých hrály každý s každým 
do deseti bodů. Během obou turnusů jsme 
měli zařízeny velmi chutné obědy v Restau-
raci na hřišti.

Každý účastník si kromě sportovních zá-
žitků odnesl věcné ceny, diplom a medaili. 
Některé děti dokonce chtěly přijít na tábor 
i  v  dalších termínech. Naprostá většina 
dětí držela raketu na tomto táboře vůbec 
poprvé. Na druhou stranu se tábora zú-
častnili také hráči, kteří objíždějí žákovské 
turnaje po celé České republice. Každý si 
tak přišel na své. Na památku dostaly děti 
tričko s logem klubu. Věříme, že se s dětmi 
uvidíme na druhém ročníku Sportovního 
příměstského tábora příští rok. Poděkování 
za spolupráci při uskutečnění tábora patří 
SRPŠ Dolní Benešov, městu Dolní Bene-
šov, Armatury Group, pekařství Obrusník, 
LENA, ISOTRA a dalším.

Tenisová škola pro děti
Tenisová škola probíhala během prázdnin 
každý všední den a v září samozřejmě s pří-
chodem nového školního roku pokraču-
jeme. Škola je určena pro děti od 6 let do 
10 let. Většina dětí navštěvuje tenisovou 
školu dvakrát týdně. V případě, že si děti 
budou chtít tenis vyzkoušet mohou přijít 
se na tenisovou školu podívat během úter-
ního nebo čtvrtečního odpoledne. Trenéři 
mají k dispozici všelijaké vybavení – kužely, 
švihadla, speciální tenisové vařečky nebo 
žebříky. Kromě tenisu děti získávají také 
základy pohybu pro další sporty a užívají 
si hodiny strávené s kamarády. Naše nově 
registrované minitenistky Sofie Dohnalová 
a Adéla Slivková během léta odehrály své 

první turnaje. Proti stejně starým tenistům 
a tenistkák si zahrály si v Přerově a Ostravě. 
Na své turnajové zkušenosti čekají Adéla 
Onderová, Aneta Jordanová, Štěpán Sutto 
a Klaudie Ponc. Naše mladší žačka Amá-
lie Slivková si poprvé na turnaji zahrála ve 
Frýdku Místku. Koncem měsíce září poté 
připravujeme klubový turnaj pro všechny 
děti, které se v Dolním Benešově učí tenis 
hrát.

BENEŠOV CUP 2020
První srpnový den se uskutečnil první roč-
ník tenisového turnaje amatérských hráčů 
ve čtyřhře. Systém turnaje byl následující: 
patnáct účastníků bylo vylosováno do tří 
skupin. Ve skupině měl vždy každý hráč 
jiného spoluhráče. Po skupinové fázi se 
vytvořil žebříček všech hráčů. Následně 
vytvořili dvojice první hráč s osmým, druhý 
s devátým atd., aby byl turnaj vyrovnaný do 
samotného konce. Mezi tenisty byli nejen 
benešovští rodáci, ale také hráči z Ostravy, 
Háje ve Slezsku nebo Ludgeřovic. Turnaj 
dospěl do svého finále v pozdních odpo-
ledních hodinách. Všichni hráči se shodli, 
že si tenisový den parádně užili.

Akce tenisového klubu na září 2020

12. 9. Benešovské Rolland Garros
Amatérský tenisový turnaj ve dvouhře. 
Hráči se pomohou přihlašovat na email: 
tenisdb@seznam.cz. Začátek v 9:00.

14. 9.–20. 9 Týden tenisu zdarma
V  průběhu třetího zářijového týdne si 
může kdokoli přijít zahrát tenis v Dolním 
Benešově zdarma. Můžete si tak zkusit 
údery, voleje či podání a třeba zjistíte, že 
tenis je sport právě pro vás. Stačí pouze 
přijít do areálu a dopředu si kurt zarezer-
vovat, nebo napsat na výše uvedenou 
emailovou adresu.

HLEDÁME SPRÁVCE
Pro občany Dolního Benešova 
nabízíme možnost brigády jako 
správce tenisového areálu. Jedi-
nou podmínkou je mít během 
odpoledních hodin (15 – 19) v ně-
které dny čas, který budete trávit 
v naší klubovně. 

Pro více informací volejte 
na číslo: 605 453 189  
nebo 774 334 858

POZVÁNKA K PIETNÍMU AKTU 
A ŽEHNÁNÍ
Město Dolní Benešov a farnost Dolní Benešov vás srdečně 
zvou na Pietní akt k uctění obětí I. a II. světové války 
a žehnání nového anděla na Památníku těchto obětí  
v Dolním Benešově – Zábřehu.

Tento Pietní akt se uskuteční v neděli  
18. října 2020 s tímto programem:

• 9:00 – mše svatá za oběti válek
• 9:50 – slavnostní průvod vojáků v dobových 
 uniformách k památníku s hudebním doprovodem
• 10:00 – žehnání nového Anděla pokoje na památníku
• 10:05 – modlitba za padlé a za mír
• 10:10 – ukončení akce

Srdečně vás zveme k tomuto vzdání pocty obětí válečných 
konfliktů a instalaci Anděla pokoje.

OZNÁMENÍ
Farnost svatého Martina v Dolním Benešově oznamuje, že 
letošní tzv. ŠÍPKOVÁ SLAVNOST, plánovaná na sobotu 
24. 10. 2020 se z hygienických důvodů letos  
NEUSKUTEČNÍ!

Děkujeme za pochopení.
Pavel Kuchař, farář
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Kulturní dům Dolní Benešov vás srdečně zve na

Posezení u vína s kapelou 

BosoBos

vystoupení bude navazovat na vernisáž fotografií
z fotosoutěže Dolnobenešovského Zpravodaje

Pátek 9. 10. 2020 od 19.00 hod. 
Zahájení vernisáže od 18.30 hod. 

 

Vstupné dobovolné

ESTER A ZAMBIE

VYPRÁVĚNÍ O MISIJNÍ DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ 

ČTVRTEK 29. 10. 2020

PŘÍSÁLÍ KD DOLNÍ BENEŠOV OD 18.00 HOD. 

ESTER 
A ZAMBIE

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

Pátek 9. 10. 2020 v 18.30 hodin
V Kulturním Domě  Dolní Benešov 

Vstupné dobovolné, hraje kapela BosoBos

Kulturní dům Dolní Benešov vás srdečně zve na

vernisáž fotosoutěže
DB Zpravodaje 

KULTURNÍ DŮM DOLNÍ BENEŠOV POŘÁDÁ

kurz cvičení

Pilates
Od 17. 9. 2020 každý čtvrtek od 17.00 a 18.00 hod. 

Cena kurzu 700 Kč/10 lekcí
Cena jedné lekce 90 Kč

Lektor kurzu Monika Těžká

Přihlášky podávejte do 11. 9. 2020 na: sekretariatkd@dolnibenesov.cz, tel.: 553 651 159
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Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v  Dolním Benešově, od naší poslední in-
formace uběhly dva měsíce a hned v úvo-
du je nutné připomenout, že to nebyly mě-
síce ve kterých by se v našem fotbalovém 
klubu nic nedělo. Právě naopak, o tom vás 
přesvědčí naše další informace. Tak tady 
pěkně postupně – jdeme na to!

Kategorie mládeže

MINI žáci mladší přípravky hráli v nedě-
li 28. 6. 2020 na Turnaji v Chuchené. Star-
tovalo celkem 7družstev a naši benjamínci 
nenašli ani v jednom utkání svého přemo-
žitele! Turnaj tak zaslouženě vyhráli! Mi-
strovské zápasy nového ročníku začínají 
29. srpna 2020.
Mladší a  starší žáci V  úterý 30.  červ-
na  2020 oficiálně ukončili fotbalový roč-
ník 2019/2020 na který tak hned nezapo-
menou. Společně se svými trenéry si ještě 
jednou zahráli a  začala pro ně letní pře-
stávka. Poprvé se znovu sešli v  sobotu 
26.  července  2020 na Sportovní slavnos-
ti ve Strahovicích. Tréninkový výpadek 
se projevil na jejich hře a tak v konkuren-
ci 6 družstev dokázali vyhrát jenom jed-
no utkání a skončili na posledním místě… 
Mistrovské zápasy nového ročníku Kraj-
ské soutěže začínají 23. srpna 2020.

Fotbalový kemp „HREJ S RADOSTÍ“
V  areálu fotbalového stadionu FC Dolní 
Benešov začal 6. července 2020 1. turnus 
Příměstského fotbalového kempu „HREJ 
S RADOSTÍ“. Kemp je určen pro všechny 
mladé zájemce o fotbal ve věku od 6-13 let. 
Cílem kempu je osvojování individuál-
ních fotbalových dovedností, získávání se-
bedůvěry a jistoty při hře. Účastníci se učí, 
ovládání míče, první doteky s míčem, hra 
1 na 1, gólové zakončení, skupinové hry. 
Není pro účastníky kempu rozhodující, co 
už umí, ale co si z tohoto kempu odnesou 
do dalšího fotbalového života! Za dopro-
vodu rodičů se hlásilo celkem 36 dětí, kte-
ré se už nemohly dočkat, až vyběhnou na 
nádherný dolnobenešovský trávník! Po 
zahájení se mladé adepty ujali zkušení tre-
néři – Jiří Lébl, Martin Šafrán, David Šte-

fek a Jan Romaněnko. Zpestřením tohoto 
turnusu byla pro mladé fotbalisty návště-
va bývalého prvoligového hráče, českého 
reprezentanta a v současné době manage-
ra mládeže SFC Opava Zdeňka Pospě-
cha. Plně obsazený byl i druhý turnus to-
hoto kempu, který se uskutečnil ve dnech 
13. – 17. července 2020. O mladé fotbalis-
ty se postarali trenéři z  řad našich hrá-
čů „A“ mužstva – Ondrěj Adamík, Jakub 
Býma, Adam Karčmář, Jan Romaněnko 
a  Dino Trajkovski. Všem patří velký dík 
za tuto záslužnou činnost a  taky kolekti-
vu Restaurace stadion v  čele s  paní Pav-
línou Štěpitovou, který se po dobu obou 
turnusů staral o doplnění vydaných kalo-
rií – díky!!!

Kategorie dorostu Dorostenci zahajili 
svou přípravu na nový ročník 20. červen-
ce  2020. V  přípravném období mají ode-
hrány už i dva přátelské zápasy. V Malých 
Hošticích prohráli 2:1, cenné vítězství však 
získali s  odvěkým rivalem  – dorosten-
ci Dolní Lhoty, které porazili 5:3! Krajské 
soutěže začínají 15.  srpna  2020. Mistrov-
ská Krajská soutěž začíná 16.  srpna 2020 
zápasem FC Hlučín – FC Dolní Benešov.

Kategorie mužů
Muži „B“ Vstoupili do nového ročníku 
2020/2021 na konci měsíce července. V ká-
dru mužstva došlo k  několika zásadním 
změnám. Z mužstva odchází Richard Hu-
sovský, Pavel Kozelek senior, Lukáš Stříb-
ný a  Marek Lazar. Naopak do kádru při-
chází Petr Bittner, Patrik Kosellek, Pavel 
Kozelek - junior, Dominik Večerek, Robin 

Vitásek. Trenérem mužstva je Tomáš Král 
a vedoucím Martin Heiduk. Okresní sou-
těž začíná 16.  srpna  2020 zápasem Sokol 
Bělá  – FC Dolní Benešov. Mužstvo ode-
hrálo i první utkání, kterým bylo 1. kolo 
v „Poháru města Opavy“.

FC DB“B“ – TJ Vřesina 0:3
Vývoj dnešního utkání ovlivnila už 1. mi-
nuta hry. Do tisíciprocentní šance se do-
stal Sebrala, ale branku přestřelil!!! Ne-
dáš – dostaneš platilo i dnes. V 11. minutě 
poslal hosty do vedení Pěntka  – 0:1. Do-
mácí na vedoucí gól už nedokázali odpo-
vědět. Naopak! Ve 38. minutě pojistil ve-
dení hostů Boháč  – 0:2. V  75. minutě 
dal konečnou podobu výsledku hostují-
cí Pěntka, který nádhernou střelu vymetl 
pravou šibenici domácí branky – 0:3. Kaň-
kou na tomto utkání byla 77. minuta, kdy 
po brutálním zákroku na našeho Bittnera 
šel předčasně pod sprchy Strakoš…
Muži „A“ Po zahájení tréninkového pro-
cesu 18. května 2020 mužstvo odehrálo 
ještě poslední utkání turnaje – Sever CO-
VID-19 CUP na hřišti Odry Petřkovice.  V 
kádru se objevilo i několik nových tváří – 
Hluchý, Kerlin, Sebrala a taky další z bran-
kářské dynastie Baránků – Vítězslav Ba-
ránek junior!!! Sedmnáctiletý talent, syn 
někdejší opory ostravského Baníku má za 
sebou starty i v mládežnických reprezen-
tacích!

Sever COVID-19 Cup - o vítězi rozhodla až 
penalta v poslední minutě!

FK ODRA Petřkovice – FC 
DB 1:0
Závěrečné utkání tohoto turnaje dostalo 
ještě jeden mimořádný význam. Stalo se 
pro hráče ODRY Radima Baránka posled-
ním v tomto dresu, protože se od nového 
ročníku vrací po několika letém působe-
ní do svých rodných Kravař! Pro oba tra-
diční soupeře to byl navíc definitivní, po-
slední zápas tohoto letošního zvláštního 
ročníku 2019/2020 a  současně další mož-
nost pro přípravu nového, nadcházející-
ho ročníku 2020/2021. Vstup do zápasu 
měli lepší hosté. V 9. minutě založil útoč-
nou akci Pecuch, střelou zakončil Gebauer, 
ale ta minula cíl. V 15. minutě útočil zno-
vu Pecuch, našel centrem Gebauera ten 
přiťuknul Labudovi, ale jeho volej skončil 
nad břevnem. Gólem neskončila ani střela 
Trajkowského z přímého kopu v 17. minu-
tě. Ve 24. minutě měli hosté největší šanci, 
Gebauer poslal kolmicí do gólovky Labu-
du, ten přeloboval vybíhajícího gólmana, 

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

Motto: 
„Nový fotbalový ročník 2020/2021 

začíná“!

ale i jeho branku… Domácí poprvé ohro-
zili střelou branku hostů až ve 27. minutě, 
jedovka Strakoše však Baránka nepřekva-
pila. Blízko gólu byli domácí ve 32. minu-
tě. Ptáček J. se probil celou obranou, na-
šel nabíhajícího Moučku, ale jeho střela 
se mezi tyče nevešla! Ve 42. minutě hla-
vičkoval Labuda po centru Moravce, ale 
těsně nad břevno. Do 2. poločasu posla-
li trenéři do hry další hráče. V 50. minutě 
vyšel hostům brejk, Karčmář „nabil“ Bý-
movi, jeho střelu však tělem před brankou 
zablokoval Strakoš. V  55. minutě zradila 
střelecké muška v gólové pozici Neuman-
na. Z  protiútoku stačil Lapeš vyrazit dě-
lovku Býmy na rohový kop. V 63. minutě 
už diváci jásali, ale Walla svým „padajícím 
listem“ přehodil brankáře Baránka i  jeho 
svatyni… Domácí se neradovali z gólu ani 
v 67. minutě, centr Neumanna hlavičkoval 
Tilkeridis mimo pravou šibenici. V 80. mi-
nutě připravil o gólovou radost obětavým 
zákrokem na brankové čáře Býma Tilki-
ridise. Zápas směřoval k  penaltovém roz-
střelu, na ukazateli naskočila 90. minuta. 
Souboj hráčů u  rohového praporku po-
soudili asistent a hlavní rozhodčí k údivu 
hostů ne jako odkop na polovinu domá-
cích, ale jako přímý kop před branku hos-
tů… Po jeho rozehrání došlo ke kontaktu 
hráče hostů Šimíčka s  domácím útoční-
kem v  rohu „velkého vápna“ po kterém 
ukázal rozhodčí na značku pokutového 
kopu!!! Neumann se nemýlil a dal výsled-
ku konečnou podobu – 1:0…

Další rána pro fotbalový 
klub přišla z nebe!!!

Historie nepamatuje, co jsme všechno 
v letošním fotbalovém ročníku v klubu už 
zažili. To co se však stalo v  neděli večer 

29.  června  2020 po 21.00 hodině, to byla 
doslova smrtelná rána!!! Takovou kata-
strofu nikdo z žijících v našem městě ne-
pamatuje! Živelná pohroma během něko-
lika minut zanechala po sobě nevídanou 
spoušť, která doslova smetla všechno, co 
jí stálo v  cestě nejen v  areálu našeho sta-
dionu, ale pochopitelně taky ve městě… 
K tomu se už dá stěží něco dodat!!!

Příprava na nový ročník 
MSFL začíná
Po ukončení Poháru SEVER COVID-19 
Cup 19. června 2020 měli hráči našeho „A“ 
mužstva zaslouženou dovolenou. Ale jak 
čas běží, tak se v  úterý 7.  července  2020 
znovu sešli a začala příprava na nový roč-
ník Moravskoslezské fotbalové ligy roční-
ku 2020/2021. A  pro všechny hráče bylo 
nemalým překvapením, že se příprava za-
číná pod novým vedením realizačního 
týmu  – trenér Marcel Melecký, asistent 
Ondřej Adamík a staronový vedoucí muž-
stva Jan Kozlovský. Mladý Ondřej Ada-
mík chce samozřejmě hrát, měl pokračo-
vat v  Petřovicích, ale jde na operaci, půl 
roku bude bez fotbalu a tak jsme se domlu-
vili, že bude asistentem trenéra! Zkoušíme 
i několik mladíků z Hlučína, přišel k nám 
i Martin Musila z SFC Opava. Bohužel už 
nebude v kádru Ondřej Haas, který nedo-
káže spojit své pracovní povinnosti s  fot-
balem. V našem mužstvu už taky nebudou 
pokračovat hráči Gomola a  Jež. Tak vám 
přejeme do nového ročníku jen to nejlep-
ší!!! Uvidíme, kdo se po skončené přípravě 
dostane do konečné nominace! Příprava 
nabrala tempo, už po čtyřech dnech, v so-
botu 11. července 2020 jsme sehráli první 
přípravné utkání.

FC DB–1.BFK Frýdlant 1:2
Předpověď počasí se naplnila. Od úvod-
ního hvizdu se hrálo za stálého deště. Do 
první gólové šance se dostali hosté už ve 2. 
minutě, ale brankář Baránek skvělým zá-
krokem Kučeru o  gólovou radost připra-
vil! Domácí mohli jít do vedení ve 13. mi-
nutě, Hericha však ve stoprocentní šanci 
zradila střelecká muška. Gólem neskonči-
la ani další šance domácích ve 21. minutě. 
Trajkowski našel nabíhajícího Romaněn-
ka, jeho hlavičku však Jež udržel na bran-
kové čáře. Ve 30. minutě rozehráli domácí 
nádhernou útočnou akci, kterou neomyl-
ně zakončil Musila  – 1:0. Hosté zvýšili 
útočné obrátky. Stoprocentní gólovku na 
vyrovnání měli ve 35. minutě, Staněk ne-
vídanou kolmicí „nabil“ Soukupovi, ten 
však branku neskutečně přestřelil… Z vy-
rovnávacího gólu se hosté neradovali ani 
ve 42. minutě. Po přímém kopu Wludyky 
domácí gólman Baránek parádním zákro-

kem lapil střelu Schäfnera! Do 2. poloča-
su poslali domácí na trávník jinou sestavu. 
Ve 47. minutě skončil Býma ve vápně po 
zákroku hostujícího obránce na zemi, ale 
penaltu reklamoval marně… V 55. minu-
tě se Baránek znovu zaskvěl výtečným zá-
krokem, střelu Wludyky vyrazil na rohový 
kop! Vyrovnávacím gólem neskončily ani 
další pokusy hostů v  61. minutě pálil vy-
soko nad Wludyka, v 71. minutě vychytal 
Baránek Švrčka. V 72. minutě však Velič-
ka potrestal chybnou rozehrávku domácí 
obrany a srovnal stav utkání na – 1:1. Hos-
té ještě více přitlačili na domácí obranu. 
V 81. minutě se po jejím dalším zaváhání 
radovali z druhého gólu, šťastným střelce 
byl Schäfner  – 1:2. Domácí se v  závěreč-
ných minutách snažili alespoň o  vyrov-
nání nepříznivého stavu. Nejblíže k tomu 
měli v 83. minutě, dělovku Hommese však 
stačil střídající gólman Prepsl vykopnout 
z brankové čáry do bezpečí!

Příprava pokračuje zatím bez omezení!

FC DB-SFC Opava „B“ 2:3
V  dalším přípravném utkání se odehrál 
souboj zástupců našeho kraje v soutěžích 
MSFL a Divize. Bez zajímavosti není to, že 
na hosty rezervy SFC Opava se přijel po-
dívat i  celý realizační tým ligového cel-
ku  – Kováč, Smejkal a  Hampel! Jak uvi-
díte, bylo se na co dívat. Vstup do utkání 
vyšel lépe domácím. V  6. minutě kopal 
Trajkowski rohový kop, Labuda prodlou-
žil hlavičkou na Romaněnka a  ten se ne-
mýlil – 1:0. Od další pohromy zachránila 
v 9. minutě hosty znovu po rohovém kopu 
a  hlavičce Romaněnka pravá tyč. Třinác-
tá minuta mohla být pro hosty osudná, ale 
bleskový brejk Blahuta – Pecuch – Musila 
se v gólovou radost neproměnil. Ve 23. mi-
nutě nestačila obrana hostů zastavit pro-
nikajícího Trajkowského, ten poslal z pra-
vé strany nadýchaný centr na nabíhajícího 
Labudu a proti jeho hlavičce byl brankář 
Šidlák bez šance – 2:0. Hosté poprvé ohro-
zili branku domácích ve 24. minutě, pří-
zemní střelu Janjuše však brankář Bará-
nek u pravé tyče skvělým zákrokem kryl. 
Ve 28. minutě si brankář Šidlák skvěle po-
radil se sólovým nájezdem Musily, ten ve 
stoprocentní gólovce trefil jenom jeho pa-
dající tělo… Do největší gólové šance se 
dostali hosté ve 37. minutě. Z oblouku vel-
kého vápna kopal Pikul přímý kop, ale Ba-
ránek jeho střelu do pravé šibenice vyrazil 
na rohový kop! Do 2. poločasu nastoupila 
v družstvu domácích nová sestava. A ob-
raz hry se výrazně změnil. Hosté dostávali 
obranu domácích pod tlak. Ve 49. minutě 
ještě hlavička Pikula těsně minula pravou 
šibenici domácí svatyně. V 55. minutě se 
už hosté radovali. Prudký, přízemní centr 

Naši trenéři nás rodělili do dvou trojic

Na závěr jsme hráli proti rodičům

Toto je výsledek nočního hurikánu

Tranzit je na odpis…
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Pikula podél celé branky napálil neobsa-
zený Janjuš nekompromisně za záda bez-
mocného Baránka a vrátil hosty do zápa-
su – 2:1. Domácí si ještě vysvětlovali, kdo 
udělal takovou chybu a  jejich další hrub-
ku celé obrany v 58. minutě potrestal Dar-
movzal vyrovnávacím gólem  – 2:2. Na 
takový vývoj hry už domácí nenašli odpo-
věď. Dokonalý obrat výsledku nenechal na 
sebe dlouho čekat. V 66. minutě posunuli 
hosté ukazatelem skóre na – 2:3, střelcem 
gólu byl Veselý!!! Už o minutu později za-
chránila domácí od další gólové pohromy 
pravá tyč po střele Darmovzala. V 77. mi-
nutě svitla domácím naděje na vyrovná-
ní, Býma se probil celou hostující obranou, 
prodloužil balón na nabíhajícího Musi-
lu, toho však zradila střelecká muška! Do 
konce hry se už diváci dalšího gólu nedo-
čkali, a  tak se po nevídaném obratu hry 
z vítězství radovali hosté!

V přípravě máme první vítězství!

Moravan Oldřišov - FC 
DB 0:3
V  dalším přípravném utkání hráli naši 
fotbalisté na hřišti ambiciózního mužstva 
Krajského přeboru MS KFS. Po úvodní 
oťukávané čtvrthodince se domácí dosta-
li v 19. minutě ke střele, Fusek však bran-
káře Chvěju nepřekvapil. Hosté odpově-
děli rychlým protiútokem ve 22. minutě, 
Blahuta našel kolmým pasem nabíhajícího 
Pecucha, jeho dělovku stačil Hlaváček vy-
razit na rohový kop! Ve 28. minutě roze-
brala obranu domácích dvojice Býma, kte-
rý patičkou naservíroval balón na Blahutu 
a proti jeho nevídané pumelici k levé tyči 
byl Hlaváček bez šance – 0:1. Ve 31. minu-
tě rozehrál Blahuta ukázkový brejk, Musi-
la svým prudkým centrem přes celé vápno 
našel Býmu, který ale branku přestřelil! 
Gól by stejně neplatil, protože střelec byl 
v  postavení mimo hru… Ve 34. minutě 
došlo k tomu, co ve fotbale neradi vidíme. 
Ve vzdušném souboji se tvrdě srazili Bla-
huta s brankářem Hlaváčkem, oba naštěs-
tí po krátkém ošetření pokračovali dále ve 
hře!!! Hosté mohli pojistit své vedení ve 
36. minutě, po centru Trajkowského lízla 
hlavička Blahuty levou tyč. Ve 41. minu-
tě založili hosté ukázkový brejk. Gebauer 
poslal na zteč Býmu, ten milimetrovým 
pasem prodloužil na rozběhnutého Musi-
lu a jeho nádherná dorážka skončila přes-
ně v  levé šibenici domácí svatyně  – 0:2! 
O gólovou radost připravil ve 43. minutě 
domácího Pavlíčka skvělým zákrokem st-
oper Kubík. Ve 47. minutě kopal Rubý pří-
mý kop, hlavička Továrka však zasvištěla 
jenom nad břevnem. V  67. minutě se do-

stal do gólové pozice Kubalák, ale Chvě-
ja jeho střelu přilepil bezpečně do svých 
rukavic. Konečnou podobu výsledku dal 
v 79. minutě po faulu na Vitáska proměně-
nou penaltou Blahuta – 0:3! Do konce hry 
se už na výsledku nic nezměnilo.

Generálka z kategorie snů – jaká bude 
premiéra???

FC DB – SK Dětmarovice 8:0
Stává se už nepsanou tradicí, že v generál-
ce na zahájení nového ročníku jsou sou-
peřem domácích fotbalisté z  Dětmaro-
vic. Nikdy v minulosti však neměl průběh 
ani konečný výsledek takovou podobu 
jako v  tomto dnešním měření sil. Násle-
dující informace jsou toho důkazem! Do 
první šance se dostali domácí už v 1. mi-
nutě, Labuda se však mezi tyče netrefil. 
V 10. minutě po přímém kopu Karčmáře 
šla hlavička Býmy těsně vedle pravé tyče. 
Vedoucí gól domácích měl na kopačkách 
Blahuta, po nádherném uvolněním Labu-
dy však trefil jenom tělo padajícího gól-
mana hostů… Do první gólovky se dosta-
li hosté zásluhou krásného průniku Staška 
v  15. minutě, ale nevídaný zákrok domá-
cího stopera Moravce ho o gólovou radost 
připravil! V 18. minutě se dostal k odraže-
nému míči před domácí brankou Staško, 
ale jeho střela minula cíl! Ve 23. minu-
tě kopal Karčmář z  pravé strany rohový 
kop a nevídaná hlavička Kubíka vymetla 
levou šibenici zkamenělého gólmana hos-
tů  – 1:0. Od tohoto okamžiku se průběh 
utkání neuvěřitelně změnil. Tady jsou dů-
kazy! Ve 27. minutě si domácí zopakovali 
jako přes kopírák rohový kop, Karčmářův 
centr trefil Býma a bylo to 2:0. Hosté od-
pověděli ve 32. minutě útočnou akcí, kte-
rá skončila rohovým kopem. Ten rozehrál 
Leibl, ale hlavička Johna orazítkovala je-
nom levou tyč domácí svatyně. Poslední 
čtvrthodinka prvního poločasu byla pro 
hosty zdrcující. Ve 36. minutě po dalším 
rohovém kopu Karčmáře zvýšil Býma stav 
na 3:0. O  minutu později uvolnil Blahu-
ta skvěle Pecucha, ten ale svůj blafák ne-
přetavil v  další gól… Ve 38. minutě sta-
čil gólman hostů vyrazit konečky prstů 
nádhernou střelu Gebauera. Ve 40. minu-
tě se Gebauer skvěle zbavil obránce Johna, 
ten ho však sestřelil a z nařízené penalty 

se Labuda nemýlil  – 4:0. To ještě nebylo 
do konce poločasu všechno. Ve 43. minu-
tě se prošel obranou hostů Dolba, na hla-
vičku hostujícího obránce si naběhl Mu-
sila a  nekompromisně napálil balón do 
branky hostů – 5:0!!! Ani po změně stran 
se obraz hry nezměnil. V  51. minutě za-
stavil Býmu obránce John jenom za cenu 
faulu a  nařízenou penaltu sám postiže-
ný bezpečně proměnil – 6:0. Útok za úto-
kem se valil na branku hostů. V 55. minutě 
skončila střela Labudy jenom na boční síti. 
V  58. minutě rozehrál akci domácích Ve-
čerek, přes Labudu pokračoval v sólovém 
nájezdu na gólmana hostů Sýkoru Blahu-
ta, ale svou střelou mu jenom málem vyra-
zil dech… Ojedinělou akci hostů zakončil 
v 60. minutě Václavek, Chvěja však u levé 
tyče jeho střelu bezpečně kryl. Na druhé 
straně byli domácí úspěšnější. V 63. minu-
tě poslal skvělou kolmicí Gebauer do gó-
lovky Labudu a  ten potvrdil svou pověst 
kanonýra  – 7:0. Ani v  závěrečných mi-
nutách domácí své dnešní hosty nešetřili. 
V 85. minutě svou velkou šanci Foitzik ne-
přetavil v gólovou radost. Všechno si vak 
jmenovaný hráč vynahradil v  87. minu-
tě, na hranici velkého vápna našel skvě-
lým pasem nabíhajícího Karčmáře a  jeho 
dělovka dala výsledku konečnou podobu – 
8:0!!! Generálka tak vyšla domácím skoro 
pohádkově, snad jim střelecký prach ne-
zvlhne ani do premiéry MSFL v  příštím 
týdnu na hřišti FC Hlučín!

Příprava skončila, MSFL 
začínáme s tímto kádrem
Brankáři: Baránek Vít, Chvěja Filip
Obránci: Dolba Ondřej, Kubík Ondřej, 
Moravec Tomáš, Romaněnko Jan, Veče-
rek Ondřej
Záložníci: Blahuta Matyáš, Býma Jakub, 
Gebauer Tomáš, Karčmář Adam, Krejčí 
Martin, Musila Martin, Skroch Daniel, 
Trajkovski Dino
Útočníci: Foitzik Lukáš, Labuda Filip, Pe-
cuch Martin 
Realizační tým: Melecký Marcel Trenér, 
Adamík Ondřej Asistent trenéra, Koz-
lovský Jan Vedoucí týmu, Beinhauerová 
Zdeňka Fyzioterapeut.

V derby byli úspěšnější domácí!

FC Hlučín - FC DB 1:0
Hned úvodní kolo nového ročníku 
2020/2021 MSFL začalo šlágrem – „Prajz-
ským derby“! Utkání se hrálo v  tropic-
kých podmínkách. Domácí začali v  kva-
píkovém tempu. Už ve 3. minutě vyrazil 
Chvěja prudkou střelu Vengřinka na ro-
hový kop. Hosté odpověděli rázně. V  5. 
minutě naservíroval Pecuch prudký cen-
tr na kopačky Labudy, Kolenko stačil ko-
nečky prstů vyrazit balón u  levé tyče na 
roh! Domácí stupňovali útočný tlak. Stře-
ly Rubého ve 20. minutě a  Hellera ve 23. 
minutě minuly cíl. Ve 26. minutě založi-
li ukázkovou akci domácí Dostál a Veng-
řinek, umístěnou střelou zakončoval Rubý 
a Chvěja byl bez šance – 1:0. Na tento stav 
odpověděli hosté ve 32. minutě. Obrana 
domácích nezastavila pronikajícího La-
budu, ten poslal do gólovky Blahutu, jeho 
dělovka orazítkovala břevno…Po zaháje-
ní 2. poločasu spustili domácí na branku 
hostů doslova uragán! V  51. minutě pá-
lil Rubý těsně vedle levé tyče. V  56. mi-
nutě skvělý útok Dostála s  Helerem zlik-
vidoval parádním zákrokem Chvěja. V 57. 
minutě přestřelil Dostál nevídaným způ-
sobem prázdnou branku hostů… V  58. 
minutě připravil pardálím skokem Chvě-
ja o gólovou radost Rubého po jeho střele 
k pravé tyči! V 63. minutě neskončila gó-
lem ani blesková akce Rubého s Dostálem. 
Jak to ve fotbale bývá domácí se až do kon-
ce hry obávali o své vítězství. Definitivní 
rozhodnutí mohla přinést 87. minuta hry. 
Domácí obrana se štěstím odolala ostřelo-
vání své branky a po odkopu na polovinu 
hřiště postupoval Kraut sám na gólmana 
Chvěju. Ten doslova fantastickým zákro-
kem připravil tohoto kanonýra o gólovou 
radost!!! Do konce hry se už na výsledku 
nic nezměnilo, a tak se po konečném hviz-
du radovali z vítězství domácí!

MOL CUP je pro nás v letošním roce už 
minulostí…

Beskyd Frenštát p. R. –
FC DB 2:0
Po sedmi létech jsme jeli do Frenštá-
tu k  dalšímu soutěžnímu utkání. V  roce 
2013 jsme v utkání Krajského přeboru vy-
hráli ve Frenštátě 4:0, v zápase se zaskvě-
li současný asistent trenéra Ondřej Ada-
mík hattrickem a  jeden gól přidal Filip 
Labuda! Jak se dnes potvrdilo, historie se 
neopakuje. V utkání 1. kola MOL CUPU 
se po konečném hvizdu radovali domácí! 
A  jak k  tomu došlo? Domácí od počáteč-
ního hvizdu diktovali průběh hry. Ve 13. 

minutě si Baránek poradil se střelou Gro-
se, vyrazil ji na rohový kop. Ve 23. minu-
tě minul Baran nádherou střelou z  pří-
mého kopu levou šibenici branky hostů 
o  pověstný chlup! Ve 26. minutě se do-
stal po nevídaném kiksu obrany hostů do 
šance Macíček, ale prázdnou branku neu-
věřitelně netrefil! Ve 36. minutě rozehrál 
přímý kop Gros a zcela nekrytý Macíček 
poslal domácí přesnou hlavičkou do ve-
dení 1:0. V  52. minutě připravil Baránek 
dvojím zákrokem o  gólovou radost Gro-
se. V 56. minutě se prošel obranou hostů 
Walder a jeho přihrávku „pod sebe“ napá-
lil dělovkou Nezhoda za záda bezmocného 
Baránka – 2:0!!! V 62. minutě zradila stře-
lecká muška Barana, jeho pumelice těsně 
minula pravou tyč. Blízko gólu byli domá-
cí v 74. minutě, fantastický zákrok obrán-
ce Kubíka však zlikvidoval sólo Klimpa-
ra. Hosté si za celý zápas vytvořili pouhé 
tři nebezpečné šance. Ve 29. minutě na-
šel křížným pasem Blahuta nabíhajícího 
Skrocha, tomu gólman Smolík sebral ba-
lón odvážným zákrokem přímo z kopaček. 
Ve 39. minutě málem překvapil Trajkovski 
skákavou střelou gólmana Smolíka, ten 
však stačil vyrazit balón na rohový kop. 
Do třetí šance se dostali hosté až v 85. mi-
nutě, po rozehraném přímém kopu Traj-
kovskim však Skroch branku přestřelil… 
Účastník Moravskoslezské fotbalové ligy 
předvedl výkon, který se nedá nazvat ji-
nak než ostudný… Domácí účastník Divi-
ze dal hostům pořádnou lekci, jeho vítěz-
ství bylo více než zasloužené!

Domácí bodový výprodej má svou 
premiéru!
FC DB – SFK Vrchovina 0:2
Výsledky domácích fotbalistů v minulém 
ročníku MSFL byly charakteristické tím, 
že z  domácího trávníku body odváželi 
soupeři, naopak mužstvo FC DB bylo os-
mým nejlepším mužstvem se ziskem bodů 
na hřištích soupeře! Už začátek nového 
ročníku naznačil, že se historie může opa-
kovat… Po porážce domácích v minulém 
derby zápase v  Hlučíně nastupovali Be-
nešovští do zápasu s  jasným cílem  – vy-
hrát! Ani hosté nebyli v optimální pozici, 
v premiéře doma podlehli Vyškovu! Dneš-
ní zápas tak měl pořádný náboj! Do prv-

ní šance se dostal v 11. minutě Kubík, ale 
jeho hlavička se mezi tyče nevešla. Hos-
té odpověděli rychlým protiútokem, akci 
zakončoval střelou Chloupek, ale trefil 
jenom boční síť. Ve 25. minutě nezachy-
tila obrana domácích dlouhý centr a  Mi-
chal tento kiks potrestal vedoucím gólem 
hostů – 0:1. Už po novém zahájení hry byli 
domácí ve 27. minutě blízko vyrovnání, 
po přímém kopu Karčmáře stačila obra-
na hostů i s brankářem odvrátit nebezpečí 
na rohový kop. Ve 31. minutě skončil ba-
lón v  síti domácí branky, ale hosty o  gó-
lovou radost připravil praporek asistenta – 
ofsajd! Domácí se neradovali z vyrovnání 
ani ve 38. minutě bleskový průnik Musi-
ly nedokázali domácí proměnit v gólovou 
radost. Vstup do 2. poločasu začal pro do-
mácí šokem. Hosté ve 47. minutě rozebrali 
obranu domácích a Duba pojistil jejich ve-
dení na – 0:2!!! Už o minutu později moh-
li hosté znovu skórovat, dělovka Michala 
se však otřela jenom o  pravou tyč… Do-
mácí se mohli vrátit do zápasu v  73. mi-
nutě, po kolmici Karčmáře pálil Labuda, 
ale brankář Šmída udržel své čisté konto. 
V  závěrečných minutách měli hosté ještě 
další dvě gólové příležitosti, ale ani střela 
Michala v 80. minutě z přímého kopu, ani 
Duby v 87. minutě z malého vápna cíl ne-
trefily! Hosté si tak po závěrečném hvizdu 
své mínusové bodové konto vymazali, na-
opak domácí se dostali v tabulce pravdy na 
mínus tři body…

Vážení čtenáři našeho Dolnobenešovské-
ho zpravodaje a  všichni příznivci naše-
ho fotbalového klubu, vidíte, že i v tomto 
zdánlivě poklidném období letní prázdni-
nové a fotbalové přestávky to v klubu do-
slova „vře“! Vedení fotbalového klubu dě-
kuje všem svým sponzorům a především 
městu Dolní Benešov za finanční i  ma-
teriálovou pomoc při zajištění činnosti 
klubu bez které by jeho činnost zanikla! 
Našim příznivcům a čtenářům ZPRAVO-
DAJE města děkujeme za přízeň, a věříme, 
že právě zahájený nový fotbalový ročník 
2020/2021 už bude lepší a už teď se těší-
me na vaši podporu v hledišti našeho sta-
dionu!

Tak se konečně radujeme z prvního vítězství

Když se daří, tak se daří 8:0!
Domácí premiéra MSFL může začít

Pod Radhoštěm jsme zase po sedmi létech!!!

„ Sportu zdar a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “!
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Program září – říjen
Úterý 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku

Čtvrtek 3. 9. Dva nahatý chlapi - divadelní představení

Pátek 4. 9. Přivítání nového školního roku- areál školy

Sobota 5. 9. Poděkování za úrodu

Neděle 6. 9. Svatováclavský hudební festival / kostel sv. Martina

Úterý 8. 9. Zasedání zastupitelstva města od 16.00 hod.

Sobota 12. 9. Pivní slavnosti

12. 9. Benešovské Rolland Garros – tenisový turnaj ve dvouhře/
kurty

14. 9 – 20. 9. Týden tenisu zdarma/kurty

Úterý 15. 9. Do ložnice vstupujte jednotlivě – divadelní  
představení

Pátek 18. 9. Leoš Mareš DJ SHOW

Sobota 19. 9. Memoriál Karla Osmančíka – šachový turnaj

2.10 – 4. 10. Dětská pozimní burza

Pátek 9. 10. Vernisáž fotosoutěže DB zpravodaje a posezení  
u vína s kapelou BosoBos

11. – 18. 10. Taneční půlkolony manželů Hartmanových

Úterý 20. 10. Zasedání zastupitelstva města od 16.00 hod.

Neděle 25. 10. Lollipopz – koncert

Čtvrtek 29. 10. Ester a Zambie

Pátek 30. 10. Setkání seniorů

Připravujeme:
Úterý 10. 11. 151 dní Pacifickou hřebenovkou

Pátek 13. 11. Vysoká hra – divadelní představení

Sobota 12. 12. Moje hra – divadelní představení

Pondělí 21. 12. Vysavač – divadelní představení

Město a Kulturní dům Dolní Benešov pořádají 

v sobotu 12. září 2020 

PIVNÍ SLAVNOSTI
XXIII. ročník 

Doprovodný program: 
Skákací hrady, venkovní atrakce, malování na obličej, aj. 
Těšíme se na vás v zámeckém parku. Vstup zdarma !

Pivaři všech značek  , spojte se!

Hlavní STAGE
15.00 - 16.00 Dolnobenešovská galánečka
16.30 - 17.30 Městský orchestr mladých Dolní Benešov
18.00 - 19.00 DUO KAMELIE 
19.30 - 22.00 Dolbend
22.30 - 02.00 DRIVE

Dětská STAGE
16.00 - 18.00 Pepino Prcek
18.00 - 19.00 Minidisco
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