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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
pomalými kroky směřujeme k postupnému uvolňování proticovi-
dových opatření a vracíme se, alespoň doufám, k normálnímu způ-
sobu života bez různých omezení. Nevím sice, jak rychle bude uvol-
ňování pokračovat, ale jsem rád za to, že se zase můžeme setkávat 
při sportovních a kulturních akcích.

Průběžně probíhají dle schváleného harmonogramu stavební prá-
ce na dostavbě budovy základní školy na ulici Nádražní. Věřím, že 
v období prázdnin zvládneme práce tak, aby v novém školním roce 
mohla pokračovat výuka ve stávajících prostorách pokud možno 
nerušeně.

Město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na skutečně 
nutnou opravu střechy zámeckých budov a podalo žádost o dotaci 
na Ministerstvo pro místní rozvoj. Naše žádost byla úspěšná a měs-
to tak dostane dotaci na tuto opravu ve výši 15 mil. korun, což je 
opravdu dobrá zpráva.

Máme za sebou zvláštní školní rok a před sebou nejkrásnější část 
roku - prázdniny a čas dovolených. Přeji vám všem krásné prožití 
tohoto období podle vašich představ tak, abyste načerpali hodně 
sil do dalších měsíců roku.

Martin Štefek, starosta města
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Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 51. schůze rady města Dolní  
Benešov konané dne 10. května 2021
Rada města schválila
1. Uzavření nájemní smlouvy se společností 
RASL INTERIERY.CZ, s. r. o., IČ 08345775, Mí-
rová 115/18, 747 23 Bolatice týkající se proná-
jmu části budovy č. p. 630, která je součástí 
pozemku parc. č. 124/3 v k.ú. Dolní Benešov 
za cenu ve výši 750 Kč/m2 za rok bez ener-
gií a služeb.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Umístnění sídla společnosti RASL INTE-
RIERY.CZ, s. r. o., IČ 08345775, Mírová 115/18, 
747 23 Bolatice v budově města č. p. 630 
v části obce Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Výsledek výběrového řízení na veřejné 
osvětlení na ulici Opavské a uzavření smlou-
vy s ____________________________, 
747 18 Píšť
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
4. Podání žádosti o dotaci na vybudování 
domovní čistírny odpadních vod pro byto-
vý dům č. p. 559 v lokalitě Moravec.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
5. Uzavření smlouvy o dílo s __________

____________________, 356 01 Sokolov 
týkající se podání žádosti o dotaci na Pří-
stavbu tělocvičny ZŠ Dolní Benešov z pro-
gramu Národní sportovní agentury – výzvy 
13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice 
nad 10 mil. Kč, Program č. 162 52.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
6. Uzavření MŠ Dolní Benešov v období 
od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021 a uzavření MŠ 
Zábřeh od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
7. Zakoupení zahradní průlezky Pejsek 
MAXI a věžové sestavy UNIVERSAL pro po-
třeby MŠ Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
8. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vý-
půjčce s Kulturním domem Dolní Benešov, 
p. o. týkající se pozemku parc. č. 497/2, je-
hož součástí je budova č. p. 165 v k.ú. Dolní 
Benešov (bývalá Restaurace Neptun).
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
9. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o ná-
jmu ze dne 3. 6. 2019 s ______________

_________________, 747 22 Dolní Bene-
šov týkající se užívání nebytových prostor 
na městském hřbitově.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
10. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o ná-
jmu nebytových prostor ze dne 29. 8. 200
6 s _____________________________, 

747 22 Dolní Benešov týkající se užívání re-
staurace Na Rynku.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O jmenování Jiřího Hankeho jako zástup-
ce města do školské rady.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

2. O jmenování Mgr. Moniky Gebauerové 
jako zástupce města do školské rady.

Pro hlasovalo 3, proti 0, zdrželi se 1

3. Vyhlásit záměr pronájmu pozemku parc. 
č. 603/5 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž 
součástí je budova č. p. 684 občanská vy-
bavenost (hasičská zbrojnice).

4. O poskytnutí daru Projekt Hultschiner 
Soldaten z.s., IČ 22758551, Třešňová 37, 
747 23 Bolatice - Bolatice ve výši 5 000 Kč.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

5. O poskytnutí daru Mobilnímu hospicu 
Ondrášek, o. p. s., IČ 26850176, Gurťjevo-
va 459/11, 700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 
10 000 Kč.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

6. O navýšení počtu dětí pro školní rok 
2020/2021 v MŠ Dolní Benešov z 24 na 28 
v MŠ Zábřeh z 24 na 25.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

7. O zrušení výběrového řízení na pořízení 
komunálního automobilu pro město Dolní 
Benešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

8. O snížení nájemného za pronájem Re-
staurace na Rynku od 1. 1. 2021 do doby 
úplného otevření restaurací na 1 Kč měsíč-
ně a snížení poplatku za odvoz a likvidaci 
odpadu za období od 1. 1. 2021 do doby 
otevření restaurací na 1 Kč měsíčně.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

9. O snížení nájemného za pronájem Re-
staurace Sport od 1. 1. 2021 do doby úpl-
ného otevření restaurací na 1 Kč měsíčně 
a snížení poplatku za odvoz a likvidaci od-
padu za období od 1. 1. 2021 do doby ote-
vření restaurací na 1 Kč měsíčně.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-

-Podmokly, 405 02 Děčín o uzavření smlou-
vy o budoucí smlouvě a dohody o umístě-
ní stavby týkající se pozemků města parc. 
č. 2154, 2307/3, 975/27, 2173/1, 1006/2, 999/2, 
999/26, 975/26, 999/25, 1013/1 v k.ú. Dolní 
Benešov a rozhodla jí nevyhovět.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

z 52. schůze rady města Dolní  
Benešov konané dne 14. června 2021
Rada města schválila
1. Smlouvu o zajištění služeb ke zvýšení 
slavnostní úrovně svatebního obřadu a po-
věřila matrikářku města uzavíráním této vzo-
rové smlouvy.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o ná-
jmu pozemku ze dne 15. 5. 2019 uzavřené 
s _____________________, 747 22 Dolní 
Benešov.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Žádost Slezského Aeroklubu Zábřeh, z.s., 
IČ 44941943, letiště Zábřeh, 747 22 Dolní Be-
nešov o poskytnutí dotace ve výši 7 500 Kč 
na mezinárodní závody „Slezské kopačky 
2021“ a rozhodla žádosti nevyhovět.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
2. Strategický rámec MAP – seznam inves-
tičních priorit MŠ Dolní Benešov, ZŠ Dolní 
Benešov a KD Dolní Benešov na roky 2021-
2027.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Žádost –––––––––––––––––––––––––– 
a souhlas, o změnu kultury pozemku parc. 
č. 1098 v obci a k.ú. Dolní Benešov z lesní-
ho pozemku na ostatní plochu, popř. za-
hradu a zadání k zapracování do územního 
plánu města a konstatovala, že k provede-
ní změny kultury uvedeného pozemku ne-
jsou rada města ani městský úřad přísluš-
ní a že z žádosti nevyplývá, k jakému účelu 
by dotčený pozemek po změně územního 
plánu měl sloužit.
4. Žádost ___________________, 747 22 
Dolní Benešov na změnu pozemků parc. 
č.  1095/30, 1095/29, 1095/26 a  1092/27 
v obci a k.ú. Dolní Benešov z orné půdy 
na ostatní plochu a zavedení této změny 
do územního plánu města a konstatovala, 
že k provedení změny kultury uvedených 
pozemků nejsou rada města ani městský 
úřad příslušní a že z žádosti nevyplývá, k ja-
kému účelu by dotčené pozemky po změ-
ně územního plánu měly sloužit.
5. Žádost Ing. ____________________, 
747 22 Dolní Benešov na změnu pozemku 
parc. č. 1095/28 v obci a k.ú. Dolní Bene-
šov z orné půdy na ostatní plochu a zave-
dení této změny do územního plánu města 
a konstatovala, že k provedení změny kultu-
ry uvedeného pozemku nejsou rada města 
ani městský úřad příslušní a že z žádosti ne-
vyplývá, k jakému účelu by dotčený poze-
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mek po změně územního plánu měl sloužit.
6. Žádost o pronájem části pozemku parc. 
č. 115/1 ostatní plocha, ostatní komunika-
ce v obci a k.ú. Dolní Benešov o výměře 
cca 12 m2 a rozhodla záměr pronájmu části 
výše uvedeného pozemku nevyhlásit.
Pro hlasovalo 0, proti 4, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje za-
stupitelstvu města
1. Schválit Závěrečný účet města za rok 2020 
se všemi jeho součástmi:
• hospodaření města
• zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření auditorem
• zpráva o hospodaření příspěvkové 
organizace MŠ Dolní Benešov
• zpráva o hospodaření příspěvkové 
organizace ZŠ Dolní Benešov
• zpráva o hospodaření příspěvkové 
organizace Kulturní dům Dolní Benešov
• finanční vypořádání se státním 
rozpočtem
• vyúčtování státního závěrečného účtu
a vyslovit souhlas s celoročním hospodaře-
ním, a to bez výhrad.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Vzít na vědomí Závěrečný účet dobrovol-
ného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska 
za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření dobrovolného svaz-
ku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020 
ze strany Moravskoslezského kraje a včetně 
Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdru-
žení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hos-
podaření dobrovolného svazku obcí Sdru-
žení obcí Hlučínska za rok 2020.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Vzít na vědomí Schválený závěrečný účet 
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 
2020, Zprávu o výsledku přezkoumání hos-
podaření dobrovolného svazku obcí DSO 
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ 
70951047 za rok 2020 a Zprávu o výsledku 
kontroly hospodaření Svazku obcí mikrore-
gionu Hlučínska za rok 2020.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. Prodat část pozemku města parc. č. 441/2 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 
v obci a k.ú. Dolní Benešov panu ______

________________________________, 
747 22 Dolní Benešov za cenu ve výši 75 Kč 
za m2.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
5. Nevyhlásit záměr prodeje části pozemku 
města parc. č. 2149/32 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci Dolní Benešov, k.ú. Dol-
ní Benešov.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

6. Rozhodnout o poskytnutí návratné finanč-
ní výpomoci: _____________________, 
747  22 Dolní Benešov - Zábřeh ve  výši 
200 000 Kč pro výměnu nevyhovujícího kot-
le na pevná paliva v nemovitosti č. p. 159, 
která je součástí pozemku parc. č. 166/19 
v obci Dolní Benešov, k.ú. Zábřeh u Hlučí-
na za nový nízkoemisní zdroj – tepelné čer-
padlo.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

_______________________, 747 22 Dolní 
Benešov ve výši 150 000 Kč pro výměnu ne-
vyhovujícího kotle na pevná paliva v nemo-
vitosti č. p. 473, která je součástí pozemku 
parc. č. 230 v obci Dolní Benešov, k.ú. Dol-
ní Benešov za nový nízkoemisní zdroj – ply-
nový kondenzační kotel.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

7. Uzavřít veřejnoprávní smlouvu o  po-
skytnutí veřejné finanční podpory ve výši 
225 000 Kč s Římskokatolická farnost Dolní 
Benešov, náměstí Cypriána Lellka 74, 74722 
Dolní Benešov na rekonstrukci budovy bez 
č. p., če. obč. vybavenost, která je součástí 
pozemku parc. č. 660 v obci a k.ú. Dolní Be-
nešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

8. Schválit rozpočtová opatření 3/2021.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

9. Uzavřít se Svazkem obcí mikroregionu 
Hlučínska a dalšími spolupracujícími obce-
mi daného mikroregionu smlouvu o spo-
lupráci na komunitním plánování a přípra-
vě Střednědobého plánu sociálních služeb 
a souvisejících aktivit pro Hlučínsko -východ 
na období 2022 – 2025.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

10. Rozhodnout o poskytnutí mimořádné-
ho členského příspěvku města Dolní Bene-
šov Svazku obcí mikroregionu Hlučínska 
na financování tvorby komunitního plánu 
a katalogu sociálních služeb ve výši 3 Kč 
za každého obyvatele města Dolní Bene-
šov evidovaného ve městě Dolní Benešov 
k 1. 1. 2021, tj. v celkové výši 12 267 Kč.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

11. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Dě-
čín IV - Podmokly týkající se rozšíření zem-
ního kabelového vedení NN na pozemcích 
města parc. č. 421/1 a parc. č. 422 v obci Dol-
ní Benešov, k.ú. Zábřeh u Hlučína.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

12. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Dě-
čín IV - Podmokly týkající se rozšíření kNN 
na pozemcích města parc. č. 110/25, parc. 
č. 204/2 a parc. č. 204/6 v obci Dolní Bene-
šov, k.ú. Zábřeh u Hlučína.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

13. Vyhlásit záměr směny části pozemků 
města parc. č. 2316/1, parc. č. 489/2 v obci 
a k.ú. Dolní Benešov za části pozemků parc. 
č. 496/2, parc. č. 2149/161, 2149/159 a parc. 
č. 497/1 v obci a k.ú. Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Tajemník MěÚ
Osobní údaje byly anonymizovány

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. 8. 2021 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 …

Jindřich Kupka, Dolní Benešov 

Erika Anna Mäckeler, roz. Kozlová,  
Zábřeh

Petr Komárek, Dolní Benešov

Vlastimil Prchala, Dolní Benešov 

Josef  Balarin, Dolní Benešov

Josef Slanina, Zábřeh 

Malé vítáme  
a rodičům  
blahopřejeme
Jakub Hlubek, Zábřeh

Matyáš Hudeček, Dolní Benešov

Martin Zajíc, Dolní Benešov
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Úprava břehu rybníka na Kamenci
Na konci měsíce dubna došlo v areá-
lu rybářského klubu Kamenec k opra-
vě poškozeného břehu, který se za-
čal uvolňovat a hrozilo jeho zborcení. 
Za pomocí bagru a v rámci brigád-
nické činnosti členů rybářského klu-
bu došlo ke zpevnění břehu a „za-
baštování“. Použito bylo modřínové 
dřevo, které by mělo ve vodě vydr-
žet poměrně dlouhou dobu. Ačko-
liv počasí nebylo v době těchto pra-
cí moc příznivé, celá akce se povedla 
zdárně dokončit a já bych touto for-
mou rád poděkoval zúčastněným čle-

nům za jejich práci. 

Na závěr bych chtěl velmi poděkovat Městu Dolní Benešov za finanč-
ní podporu při realizaci těchto oprav břehu, bez této pomoci bychom 
nebyli schopni ze svých zdrojů v této těžké „pokoronavirové“ době 
uskutečnit opravu v takovéto kvalitě. Nyní je již poškozený břeh za-
trávněn a všichni občané jím mohou bezpečně procházet při pro-
cházkách areálem Kamence. Leon Hahn

Rybářské závody 
na Mladecku
Že neberou? Měl jsem obavu, ale 
dopadlo to dobře, velmi dobře. 
Sobota Jirkův rybník na Mladec-
ku. Za 4 hodiny 61 ryb. Vítězem se 
stal ten nejmladší účastník Hon-
zík Wiltsch ve věku 10 let s největ-
ším kaprem o velikosti 51 cm. Celkem chytil 6 kaprů a 2 karasy.

Celkové pořadí za seniory:
1. Karel Rošík ml. 9 kaprů, 2 karasy.

2. Radek Bastl 8 kaprů 1 línek.

3. Václav Starostka 1 okoun, 2 líny, 2 plotice, 2 karasy.

Organizátor tohoto závodu všem blahopřeje a děkuje za hez-
ky den. Petrův zdar.

Karel Rošík

Amatérské divadlo  
a sborový zpěv bývaly v Dolním 
Benešově doma
V letošním roce uběhlo již sedmdesát let, kdy již pár let po druhé svě‑
tové válce, v roce 1951 nacvičil tehdejší učitel Valentin Kužílek větši‑
nou s mládeží divadelní hru Vojnarka od Aloise Jiráska. Je jasné, že 
výběr byl také poplatný době, protože vypráví o selce, která se vzepře 
tvrdým venkovským zvykům a usiluje o naplnění vlastního života.
Přesto všichni, kteří se na divadle podíleli, na to vzpomínali s lás-
kou a radostí, jako na kus svého mládí.

Fotografie  
poskytla 

paní Magda 
Hartošová.
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Zatmění Slunce 10. června 2021

V letošním roce milovníci přírody a úkazů na obloze mohli po šesti letech ve čtvrtek 10. června v poledních hodinách zhlédnout částečné zatmění 
Slunce. K zatmění sice dochází každoročně a to nejméně dvakrát, avšak nad územím střední Evropy jsme ho mohli naposled sledovat v r. 2015. 
Toto letošní zatměni patří mezi prstencová zatmění, u nás bylo zakryto jen 18% plochy slunečního disku a čím více na sever, tak bylo zatemněno 
více plochy. Jako plně prstencové bylo viditelné ze severozápadního Grónska, východní Sibiře a z oblasti severního pólu.

Prstencové zatmění vzniká, když Měsíc 
prochází mezi Zemí a Sluncem a zároveň 
se nachází poblíž nejvzdálenějšího bodu 
své dráhy kolem Země. Tehdy se jeho úh-
lová velikost na obloze jeví menší než úh-
lová velikost Slunce a pozorovateli ze Země 
tak prosvítá tenký prstenec slunečního po-
vrchu. Kromě úplného a prstencového za-
tmění ještě rozlišujeme částečná a hybrid-
ní zatmění. Částečné zatmění je takové, kdy 
z žádného místa na Zemi nelze pozorovat 
úplné překrytí kotouče Slunce. Hybridní za-
tmění je kombinací prstencového a úplné-
ho zatmění, kdy na počátku zatmění – při 
východu Slunce a na konci – při západu je 
zatmění prstencové a poblíž poledne, kdy 
se zemský povrch svým zakulacením při-
blíží k Měsíci nastává krátké zatmění úplné, 
které zpravidla netrvá déle než 30 sekund.

Letošní zatmění bylo pro pozorovatele v Ev-
ropě sice jen malé, ale časově velmi výhod-
né, kdy je Slunce vysoko nad jižním obzorem. 
Pozorovatelé z astronomického kroužku se 
tentokrát rozhodli pro stanoviště u externí-
ho člena p. Zlotého v Bělé. Důvodem byla 
jednak technika pro pozorování Slunce, kte-
rou je pan Zlotý vybaven lépe než dolno-
benešovská hvězdárna, a také dostupnost 
další techniky od astronomů z Chuchelné, 
kteří pozorování v Bělé provozují pravidelně.

Technika je při zatmění Slunce klíčový pr-
vek. Pro pozorováni a fotografování musí 
být dalekohled vybaven speciálním filtrem. 
Ani pouhýma očima nelze pohlížet do Slun-
ce, světlo je tak intenzivní, že hrozí poško-
zení zraku. K pozorování očima slouží brý-
le opatřené solární folií, nouzově lze použít 
i svářečské sklo nebo celou kuklu.

V  Bělé bylo k  dispozici několik přístrojů 
a zpočátku bylo i počasí velmi příznivé. Jen 
závěrečný výstup – konec zatmění byl pro 
přicházející oblačnost již nepozorovatelný. 
Hlavními přístroji byl refraktor – čočkový 
dalekohled s dlouhým ohniskem a chromo-
vým filtrem na jehož konci byl umístěn di-
gitální fotoaparát Canon EOS. Filtr dává ob-
raz Slunce v oranžovo žlutém odstínu, který 
poměrně dobře odpovídá realitě. Druhým 
přístrojem byl zrcadlový katadioptrický da-
lekohled také vybavený filtrem pro pozoro-
vání s lomeným hranolem a okuláry pro 60x, 
80x a 100x násobné zvětšení. Dále byl nasta-
ven teleobjektiv pro projekci Slunce na stí-
nítko. Výhodou této projekce, že ji mohou 
sledovat všichni přítomní najednou. Jako 
podpůrné prostředky byly ještě k dispozici 
triedr s filtry a brýle pro pozorování Slunce.

Vlastní průběh zatmění byl následující. 
Za zcela jasné oblohy se v 11.50 hod do-
tknul tmavý kotouč Měsíce kotouče slu-

nečního a započala tím fáze postupného 
zakrývání. Ve12.45 hod nastalo maximální 
překrytí což činilo cca 18% z celkového slu-
nečního disku. Od této chvíle již nastalo od-
krývání a ve 13.42 hod měl již Měsíc zcela 
opustit Slunce. Závěr však již nebylo mož-
no pozorovat, neboť od 13 hodiny již pokrý-
valy oblohu mraky i s následnou přeháňkou. 
Na představení se přišlo podívat několik de-
sítek bělských občanů, včetně žáků základní 
školy i s paní učitelkou, kteří okolo prochá-
zeli do školní jídelny a zpět. Na závěr zbývá 
ještě pozvánka k příštímu zatmění Slunce, 
které připadá na 25. října příštího roku opět 
v časných odpoledních hodinách a tento-
krát budeme pozorovat v Dolním Benešově.

Za astronomický kroužek  
František Gaidečka a Karel Proksch

Provoz hvězdárny na střeše  
kulturního domu:
V době prázdnin je hvězdárna kulturního 
domu částečně mimo provoz.

Pravidelná astronomická pozorování zaha-
jujeme v pátek 3. září 2021.

Mimořádná pozorování a exkurze po doho-
dě na kontakt nebo sekretariát KD

Tel.: 732 845 328 a 608 408 868

Mail: hvezdarna.dbenesov@seznam.cz
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Městská knihovna
Před námi je léto a před dětmi navíc dva měsíce prázdnin. Jestli se děti na prázdniny teší, když kvůli covidu nechodily skoro celý rok do školy, 
nevím, ale vím, že na léto se těšíme všichni.

U nás v knihovně je v  této době možné  
dělat práce, které při normálním půjčovním 
procesu nejdou. Letos se mimo jiné, zamě-
řím na výraznější vyřazování starších a opo-
třebovaných knih, aby bylo místo pro knihy 
nové (i když mě, co by knihovnici, srdce bolí 
😊), knihovna však není nafukovací.

Knihy, které jsem již vyřadila jsou vystaveny 
nahoře, na chodbě před knihovnou a jsou 
nabídnuty za symbolickou cenu 5 Kč k pro-
deji.

Nové knihy, kterých v minulých dvou 
měsících přibylo opravdu hodně

Knihy pro dospělé:

Benková, J.: Musíme zůstat spolu, Bišáko-
vá, M.: Co když hráblo jim?, Caplin, J.: Pekár-
na v Brooklynu, Smyth, K.: Věnce a přírod-
ní dekorace, Sarginson, S.: Lavička, Quinn, 
J.: Vévoda a já, Regan, L.: Dívka beze jmé-
na, Rothmann, R.: Bůh onoho léta, Taylor, 
P.: Doktore, poplach, jde o všecko! Lape-
na, S.: Její konec, Lukášová, M.: Vlaštovka 
v bublině, Martin, A.: Quilling, OšÓ: Důvě-
ra, Kessler, L.: Poslední mise, Follett, K.: Ve-
čer a jitro, Escobar, C.: Děti s hvězdou, Clark, 
M. Higins: Melodie stále zní, Dobrylovský, 

J.: Tvůrce českých moří. Jakub Krčín z Jel-
čan a Sedlča, Hošková, B.: Trojhra a další.

Knihy pro děti a mládež:

Brezina, T.: Případ pro Tebe a Klub tygrů-
-Netvor z hlubin, Braunová, P.: Rošťák Oli-
ver, Březinová, I.: Lufťačky, Cameron, W.: Psí 
poslání, Campbell, J.: Hříbě jménem Nadě-
je, Downes, A.: Lucka a kouzelný prstýnek, 
Drijverová, M.: České pověsti pro malé děti, 
Durková, M.: Bára krotí Ameriku, Hudáčko-
vá, D.: Zatoulanmé štěně, Kavanagh, P.: Du-
nění kopyt, Lada, J.: Počty pro předškoláky, 
Pennypacker, S: Klementánka a třídní služ-
ba, Peschke, M.: Káťa Líbezná, Riddell, Ch.: 
Otolína a žlutá kočka, Schwarzová, M.: Ději-
ny českých zemí, Tyihak, K.: Moje první ku-
chařská knížka a další.

V letošním létě bude městská knihov-
na uzavřena 5. července – 9. července 
a 19. července – 2. srpna

Prázdninová půjčovní doba je stejná 
jako v minulých letech:
Pondělí: o prázdninách ZAVŘENO

Úterý: 10.00–12.00 12,30–15.00

Čtvrtek: 13.00–17.30

Onehdá mě jedna má sousedka počasto-
vala výrokem: „tobě už z tych knižek šibe“.

A tak vám všem přeji pěkné a klidné léto 
a ať vám „nešibe“ ani z knížek ani z ničeho 
jiného 😊.

Jana Petrásková, knihovnice Městské knihovny 
Dolní Benešov
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„Co jste HASIČI…“
V polovině měsíce května byla významná část 
našeho Hlučínska zasažena přívalovým deš‑
těm a následnou bleskovou povodní, která 
způsobila veliké materiální škody. Dolní Be‑
nešov naštěstí touto mimořádnou události 
tentokrát zasažen nebyl.

Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů 
Dolní Benešov
Ve dnech 13.-14. května naše jednotka zasa-
hovala v obcích Závada a Bohuslavice u mi-
mořádné události způsobené přívalovým 
deštěm. Voda a především bláto z polí od Zá-
vady resp. Dolního Benešova způsobila za-
topení sklepů, garáži a zahrad na více než 
polovině katastru obce Bohuslavice. Již sa-
motná jízda k zásahu byla velice kompliko-
vaná. Místní komunikace byly zatopeny vo-
dou (pro představu v Bohuslavicích v okolí 
kulturního domu a na výjezdu směr Záva-
da protékala doslova řeka s výškou hladi-
ny okolo 50 cm). Jednotka zde zasahovala 
od odpoledních hodin do půlnoci 13. 5. Od-
klízením následků povodně čerpáním vody 
ze sklepů mytí místních komunikací a chod-
níků pokračovala i následující den. Členové 
jednotky zde během přibližně 20hodin vy-
čerpali přibližně desítku sklepů a uklidili ně-
kolik set metrů cest a chodníků a dvorků ro-
dinných domů od velké vrstvy nánosů bahna.

Dále pak během uplynulých měsíců květ-
na a června jednotka vyjížděla také ke třem 
událostem - TECHNICKÁ POMOC - likvidace 
bodavého hmyzu- do obce Velké Hoštice 
na včely ohrožující obyvatele domu.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLNÍ BENEŠOV  

VÁS ZVE NA 

H A S I Č S K Ý   D E N  
SOBOTA 23. 7. 2021 

  OD 15:00  

V AREÁLU HASIČSKÉ ZBROJNICE  

 

UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY  

ZÁBAVNÉ HRY PRO DĚTI   

BOHATÉ OBČRSTVENÍ  

Dvakrát dále také do Zábřeha - Na letiště 
Slezského aeroklubu v Zábřehu na včelí roj, 
který se usadil na křídle letadla a vosy v du-
tině fasády rodinného domu.

Sbor dobrovolných 
hasičů Dolní Benešov
Mše svatá „Svatý Florián“ 2. 5. 2021
První neděli měsíce května proběhla v kos-
tele sv. Martina mše svatá za živé a za zemře-

lé členy Sboru dobrovolných hasičů Dolní 
Benešov a Sboru dobrovolných hasičů Zá-
břeh tentokrát již bez výraznějšího omeze-
ní. Po mši svaté následoval průvod k soše 
sv. Floriána na Náměstí Svobody.

Připravujeme:
Hasičský den, sobota 23. 7. 2021
Po ročním pauze způsobené vládními opat-
řeními v rámci COVID-19 plánujeme opět 
uspořádat hasičský den pro dětí a dospě-
lé v areálu hasičské zbrojnice v Dolní Bene-
šově. K vidění bude historická a současná 
hasičská technika, pro dětí připravené hry 
a tradičně bohaté občerstvení. Tato pláno-
vaná akce je součásti oslav 135 let založení 
SDH Dolní Benešov.

Závěrem přeji čtenářům zpravodaje pokud 
možno klidné a odpočinkové prožití letních 
měsíců.

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Foto č. 1: Mše svatá „Svatý Florián“ 2. 5. 2021

Foto č. 2: Mše svatá „Svatý Florián“ 2. 5. 2021

Foto č. 3: Odstraňování následků povodně 
v Bohuslavicích

Foto č. 4: Odstraňování následků povodně 
v Bohuslavicích

1.

2. 4.

3.
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Dolnobenešovská pátrací stezka
Celý květen jste mohli vidět na různých místech Dolního Benešova dřevěné tabule se 
zajímavými a obohacujícími informacemi z historie i současnosti města.

Celkem bylo k vidění takovýchto tabulí 
jedenáct a společně tvořily dobrodruž-
nou trasu, na které bylo možno poznat 
a dozvědět se něco nového. Trasa šla pro-
jít pomocí jedné ze dvou mapek. První, 
určena pro menší děti a bystré hlavičky, 
byla plná obrázků, které napovídaly, kde 
se jednotlivá stanoviště nachází. 

Druhá mapka prostřednictvím QR kódů, 
které v aplikaci mapy.cz ukazovaly kon-
krétní stanoviště, směrovala děti vlast-
nící chytrý telefon. Každý si mohl vybrat 
mapku podle sebe. Cílem této naučně-

-dobrodružné stezky bylo zaujmout děti 
v době, kdy jiný druh zábavy byl velmi 
omezený. Zúčastnit se mohl opravdu ka-
ždý, koho tato venkovní aktivita zaujala.

A že vás bylo! Po absolvování zhruba dlouhé osmikilometrové trasy, vhodilo do truh-
ly s pirátem svou vyplněnou tajenku téměř 200 dětí, které si zasloužily malou od-
měnu. Většina tu svou dostala v rámci Dětského dne ve škole či školce, ale někteří si 
svou odměnu ještě nevyzvedli. Proto nám napište na kultura@dolnibenesov.cz a na-
vštivte nás. Odměny čekají 😊.

Mgr. Martina Nevřelová – KDDB

Zpráva do Zpravodaje:
Pokud jste si přečetli článek ze Zpravo-
daje o 25. výročí znovupovýšení Dolního 
Benešova na město, mají všichni účastní-
ci tohoto zájezdu do Prahy možnost zú-
častnit se promítání tohoto filmu v sále 
KD dne 20. 7. od 15 hod. 

V případě již zemřelých účastníků mohou 
přijít jejich děti. Ostatní zájemci z řad dů-
chodců se mohou přihlásit v KD od 12. 7. 
do max. možného naplnění sálu.

PS: Proč hlavně pro důchodce? Protože ini‑
ciátorem a organizátorem třídenního zá‑
jezdu do Prahy byla paní Dagmar Suchá, 
která již oslavila svou devadesátku a byla 
dlouholetou velmi aktivní předsedkyní Klu‑
bů důchodců MSA. 

Měla blízké vztahy s našimi známými prů‑
vodci ze Svazu důchodců v Praze, kteří nás 
celé tři dny doprovázeli. (viz druhá část člán‑
ku.) Toto promítání po 25 letech je zároveň 
naše dodatečné poděkování ke krásnému 
jubileu za její celoživotní obětavou činnost.

Hilda Šťotková
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Z naší farnosti
Křížek v Čihošti a kříž v Dolním Benešově
V sobotu 15. června 2013 vyrazil autobus s poutníky z Dolního Benešova a Zábřehu na jednodenní poutní zájezd na několik míst kraje Vysočina. 
Jedním z nich byla vesnice Číhošť, kde se v neděli 11. prosince 1949 při mši svaté pohnul křížek nad svatostánkem před zraky 19 přítomných svěd‑
ků. Co pak následovalo, asi většina z vás alespoň okrajově zná. Mimo jiné z této události vzniklo mučení kněze Josefa Toufara komunistickým 
režimem. Josef Toufar na následky zvůle zemřel a je „v běhu“ proces jeho blahořečení.

V neděli 9. února 2020 (možná o týden později) přiběhl za duchov-
ním správcem Dolního Benešova po ranní mši svaté jeden farník 
a říká: „Pane faráři, pojďte se rychle na něco podívat.“ A tak jsem 
zrychleným krokem vyšel ven a spatřil, jak se misijní kříž u našeho 
kostela v poměrně silném větru hýbe ze strany na stranu… Nebyl 
to zázrak ani pozůstatek komunistického režimu. Byl to ale neklam-
ný důkaz toho, že na našem misijním kříži se podepsal „zub času“, 
který nemnoží pouze vrásky v lidských obličejích, ale opotřebová-
vá i jiné výtvory lidského umu a ducha… Navíc by asi nikdo z nás 
nechtěl zažít situaci, že by se kříž stal předmětem, který ohrožuje 
bezpečnost kolemjdoucích…

Oslovil jsem všechny členy farní rady s nabídkou generální opravy 
kříže. Většina členů farní rady se k tomuto neodkladnému záměru 
přiklonila. Proto se v následujícím období při příchodu ke kostelu 
nelekněte, když bude místo misijního kříže prázdné. Bude v opravě.

Utekl skoro rok, prázdné místo u kostela jasně naznačovalo, že se 
s misijním křížem něco děje a konečně přišel den, kdy opravený mi-
sijní kříž, na kterém jsou celkem čtyři letopočty konání Lidových mi-
sií v Dolním Benešově, znovu stojí na svém původním místě u kos-
tela sv. Martina. Na generální opravu kříže přispěl sponzor a farníci 
při sbírkách na opravy.

A konečně v neděli 13. června 2021 odpoledne v 15:00 po krátké 
modlitbě v kostele byl kříž duchovním správcem dolnobenešovské 
farnosti za účasti lidu znovu požehnán.

Touto cestou děkuji Bohu a lidem za povedené dílo. Kéž bychom 
našli odvahu a chuť opravit i další podobná díla v našem městě.

Děkuji vám za vstřícnost. Bůh vám žehnej.
PKF

 
  

Výsledky koledování v roce 2021 
 

Celkem vykoledováno: 1 741 259 Kč 
Statické pokladničky: 1 464 443 Kč 
Online koleda: 276 816 Kč 
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %) – 1 131 818 Kč 
 
 
Výtěžek ze statických pokladniček 

 
Z celého srdce děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům, zástupcům obcí a 
farností. Sbírku zásadním způsobem ovlivnila protiepidemická opatření a 
nemohlo proběhnout fyzické koledování. I přesto se na pomoc potřebným 
podařilo vybrat obrovskou částku. A to jen díky vašim otevřeným srdcím a 
ochotě pomoci. Moc si toho vážíme.  
 
Vaše Charita Hlučín 

OBEC Částka   OBEC Částka 
Antošovice        11 400 Kč  Kravaře, včetně Koutů 

a Dvořiska  176 632 Kč 
Bělá  15 184 Kč  
Bohuslavice  89 531 Kč  Ludgeřovice     119 059 Kč 
Bolatice 
Borová 100 845 Kč  Markvartovice  30 078 Kč 

Darkovice  50 538 Kč  Píšť  78 103 Kč 
Dolní Benešov  
Zábřeh 70 747 Kč  Rohov  23 345 Kč 

Hať  68 536 Kč  Strahovice 30 803 Kč 
Hlučín - Bobrovníky 6 866 Kč  Sudice  25 041 Kč 
Hlučín –  
Darkovičky 20 672 Kč  Šilheřovice  47 677 Kč 

Hlučín - město  151 585 Kč  Štěpánkovice  84 278 Kč 
Chuchelná  44 100 Kč  Třebom 3 817 Kč 
Kobeřice 95 770 Kč  Vřesina  48 211 Kč 
Kozmice 46 245 Kč  Závada  25 380 Kč 
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Žijeme v Dolním Benešově…

Májový pochoďáček 1. 5. 2021

Hasičská mše sv. Floriana 2. 5. 2021

 Zahájení motorkářské sezóny 15.5.2021

Dětská jarní burza 15.5.2021

Členská schůze SPCCH 16.6.2021

Boží tělo 6. 6. 2021

Lollipopz 13. 6. 2021

Den dětí 1. 6. 2021
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Porce: 4 osoby

Suroviny: 1 kuře, šťáva z 2 pomerančů a 1 limetky, 2 stroužky česneku, 2 lžíce světlé sojové 
omáčky, hrst čerstvého koriandru, nastrouhaný kousek zázvoru, malá lžička hnědého cuk-
ru, 2 lžíce olivového oleje

Postup: kuře vykostíme a rozdělíme na dvě půlky. Ze zbylých su-
rovina smícháme marinádu, ve které kuře  marinujeme přes noc.  
Takto připravené maso grilujeme, nejlépe na plynovém nebo kon-
taktním grilu.  

Fenyklový salát: čerstvý fenykl a jablko nastrouháme  na  jemné  
plátky, přidáme lžíci citrónové šťávy lžíci medu, zakápneme olivo-
vým olejem a promícháme. 

Podáváme s grilovanými na kolečka nakrájenými batáty a suchým 
bílým vínem. 

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Marinované kuře v pomeranči a zázvoru s fenyklovým 
salátem a grilovanými batáty

ilustrační foto

Město Dolní Benešov

00299979

556,717

 7 966 895

tun

MJ

 HRAJ ZA
BENEŠOV
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Zprávičky z barevné školičky – Osada míru
Sluníčko svítí, květinky kvetou a bazén volá. Ano, léto je konečně tu. Po otevření Mateřské školy stihli naši předškoláci spoustu výletů a akcí.

 V květnu nás roztančil klaun Hopsalín  
v rytmu Hawaiských písní…

Prohlédli jsme si hvězdnou oblohu  
ve Sférickém kině….

Navštívili jsme Archeopark v Chotěbuzi…

Zahráli jsme si na farmáře na Jarošově statku a Kozí farmě…

Prozkoumali jsme Zbrašovské Aragonitové jeskyně…

Prohlédli jsme si zvířátka v Záchranné sta-
nici v Bartošovicích…

Ve Studénce jsme se podívali na historické vlaky…

Zahráli jsme si na vědce a výtvarníky v U6…

Milí rodiče, Školní rok 2020/2021 končí …
Přejeme Vám i Vašim dětem krásné prázdniny 
plné sluníčka a pohody, nezapomenutelná dob-
rodružství, báječné nápady, úžasné výlety, do-
vádění u vody, nové kamarády a také odpočinek.
Rodičům děkujeme za spolupráci a těšíme se 
opět v září.
A v neposlední řadě se musíme rozloučit s naši-
mi budoucími prvňáčky. Na jejich tablo se mů-
žete podívat ve výloze Jednoty v Dolním Be-
nešově.

,Na Vás starší šesti let, čeká nový školní svět“!
Tak ať se Vám ve škole líbí a prožíváte radost 
z nového poznávání a učení.

Vaše barevná školka
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U Krtečků v Zábřehu…
Letošní školní rok byl od samého začátku jiný než roky předchozí, poznamenaný různými opatřeními, která se často měnila ze dne na den. 
Zcela jistě to pro všechny bylo náročné období, které je snad už za námi. Před námi jsou dva měsíce prázdnin, doufejme, že se vydaří a že 
si děti dostatečně užijí sluníčka a koupání.

Vycházka do PŘÍRODNÍ  REZERVACE Zábřežské louky. Oslavili jsme DEN DĚTÍ.

Návštěva PAMÁTNÍKU PETRA BEZRUČE v Opavě.

Výlet do Úvalna s prohlídkou RETRO MUZEA a RYCHTY se ZRCADLOVÝM a DVEŘ-
NÍM BLUDIŠTĚM, také TAJEMNÝM SKLEPENÍM.

A to jsou naši NEJSTARŠÍ KRTEČCI, kteří se už těší do školy.

Navštívili jsme VITAMINÁTOR v Sosnové, kde nás  
čekala „Sadařova naučná stezka“

Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci, také 
organizátorům burzy dětského oblečení v Dolním Be-
nešově za zakoupené dárky pro děti, které odcháze-
jí do 1. třídy ZŠ.

Všem dětem a rodičům přejeme krásné slunečné prázd-
niny, našim nejstarším Krtečkům pak šťastné vykroče-
ní do nového světa, aby je potkalo co nejméně starostí 
a překážek a aby se jim podařilo zúročit vše, co se do-
posud naučili.

Jana Balarinová

Užili jsme si veselý PRUHOVANÝ DEN.
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Zprávy z Červené školy 

Skautka Julča

V rámci učiva vlastivědy si žákyně Julie Haná-
ková připravila pro své spolužáky přednášku 
o skautingu, jelikož je sama členkou skautské-
ho oddílu. Přednášku vedla náležitě obleče-
ná v kroji. Zajímavou formou žáky seznámi-
la s historií i současnou činností. Ukázala jim 
krabičku poslední záchrany (KPZ), přednesla 
slib, objasnila pozdravy a přezdívky Skautů.
Spolužáci byli nadšení. Julčo, díky!

Mgr. Marcela Bilíková

Vojenské muzeum v Chuchelné
V pátek 28. května navštívili žáci 5. B Vojenské muzeum 2. světové války v Chuchelné, 
které sami vybudovali nadšenci historie. Žáci si prohlédli zbraně, uniformy a další do-
bové předměty. Vyslechli si zajímavý výklad o průběhu 2. světové války na Hlučínsku. 
Děti během expozice provázely zvukové a světelné efekty. Přednáška byla velmi pou-
tavá a přínosná k učivu. Exkurze se vydařila. Mgr. Marcela Bilíková

Soutěž mladých chovatelů
Žákyně třídy 5. A Vendulka Vitásková 
a Anička Widláková se zúčastnily me-
zinárodní soutěže mladých chovate-
lů O pohár princezny Sophie. Letošní 
ročník proběhl online, přímo z pohod-
lí domova. Soutěžní test byl složen ze 
40 otázek, které prověřovaly znalos-
ti z dané odbornosti a poznávání zví-
řat. Anička zabodovala v kategorii psi, 
Vendulka si vybrala téma drobní hlo-
davci. Vyhodnocení soutěže proběh-
lo ve Slezských Rudolticích, odkud si 
děvčata přivezla diplom a medaili. Gra-
tulujeme! 

Mgr. Marcela Halodová

Fontána v Luhačovicích
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Velký úspěch  
ve fyzikální olympiádě

V tomto školním roce 
se konala z  důvodu 
koronavirové pande-
mie fyzikální olympi-
áda on -line formou 
a  stejně jako v  loň-
ském roce se na naší 
škole do  okresního 
kola probojoval žák 9. 
ročníku Vítězslav Mu-
sálek. V okresním kole 
na něj čekalo mnoho 
velmi těžkých fyzikál-
ních úloh, se kterými 

si Víťa skvěle poradil a obsadil v okresním kole krásné 4. 
místo. To mu zajistilo postup dále, a to do kola krajského. 
V něm byly fyzikální úlohy samozřejmě ještě mnohem 
těžší, ale i zde se povedlo Víťovi skvěle uspět a odsadil 
13. místo z 50 soutěžících z celého Moravskoslezského 
kraje. Rád bych Víťovi poděkoval za reprezentaci školy 
a města, a protože nám letos ze základní školy vychází, 
přeji mu v dalším studiu mnoho dalších nejen fyzikálních 
úspěchů. Rozhodně zanechal na naší škole nezapome-
nutelnou fyzikální stopu.

Mgr. Leon Hahn

Envicentrum 
Vysoké Pole
V měsíci červnu žáci 2. – 5. 
ročníku navštívili Envicent-
rum Vysoké Pole, které se na-
chází v blízkosti Zlína. Toto 
centrum se hlavně zabývá 
tradičním způsobem hos-
podaření. Děti tak měly mož-
nost poznat domácí zvířata, 
a to nejen drůbež či ostat-
ní drobné ptactvo, ale také 
kozy nebo koně.  Velkou vý-
hodou oproti zoo bylo, že si 
děti mohly na zvířata sáh-
nout. Velký úspěch u všech 
žáků sklidila projížďka kočá-
rem, který byl tažen koňmi. 
Děti také měly možnost se projít bylinkovou stezkou, na jejímž konci stála kaple Panny Marie se studánkou, jejíž vodě lidé připi-
sují zázračnou moc.  Žáci 5. ročníku si výlet ještě prodloužili a zajeli do nedalekých lázní Luhačovic. Ochutnali nejen zdejší prame-
ny, ale i tradiční oplatky a mnoho dalšího 😊. Celá akce u dětí sklidila velký úspěch.

Mgr. Marcela Halodová

Návštěva městského úřadu
Ve středu 2. června žáci Klubu občanského vzdělávání navští-
vili místní zámek. Zde se jich ujal pan tajemník Jiří Krömer. Vel-
mi poutavě jim povyprávěl o historii zámku i o všech jeho ta-
jemstvích a taktéž je seznámil s chodem MÚ. Děti si prohlédly 
nejen prostory, které obývá pan starosta, místostarosta a ta-
jemník, ale také obřadní síň a zámeckou kapli. Největší zážitek 
v nich ovšem zanechala prohlídka běžně nedostupných míst 
– zámecké půdy a sklepení. Děkujeme panu tajemníkovi ne-
jen za velmi pěknou prohlídku, ale také za krásné upomínko-
vé předměty 😊

Mgr. Marcela Halodová
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Po zimní přestávce se na tenisových dvorcích našeho města opět začalo sportovat. Za probíhající první dva měsíce tréninků jsme zazname‑
nali velký zájem dětí z Dolního Benešova a okolí o pravidelné tréninky tenisu. Děti jsou přiřazeny dle tenisových dovedností a věku do skupin 
k jednomu z pěti trenérů. Momentálně nás těší obrovský nárůst začínajících dětí. Tenis u nás hraje přes 40 hráčů a hráček. Pro nejmenší tenisty 
(5 – 6 let) jsme zavedli tenisovou školičku, která probíhá zábavnou formou. Jsme si vědomi důležitosti fyzické a kondiční přípravy, a proto jsme 
pro děti zahájili také kondiční tréninky.

Týmová soutěž po 25 letech zpět 
Dlouhých 25 let se v Dolním Benešově če-
kalo na oficiální soutěž v tenise. Covidová si-
tuace zamíchala pořádně také se závodními 
soutěžemi družstev. V týmu vždy figurují čty-
ři muži a dvě ženy. Postupně každý hráč ode-
hraje dvouhru a poté spojí síly ve čtyřhrách.

Soutěže družstev se rozběhly první červno-
vý víkend. Družstvo dospělých si postup-
ně zahrálo na domácích kurtech s týmem 
SK JC Sport Opava C, následně jsme zavíta-
li na dvorce do Nové Vsi v Ostravě a na kon-
ci první části jsme se střetli s týmem TK Sla-
via Orlová C.

Síly na soutěž v kategorii staršího žactva (12, 
13 a 14 let) náš klub spojil s opavským klu-
bem TK Minerva. Dolnobenešovští zástupci 
Matyáš Dohnal a Dominik Vavřínek úspěšně 
reprezentují v konkurenci týmů jako je Zá-
břeh na Moravě, Šternberk, Olomouc nebo 
Uničov.

V soutěži mladšího žactva (10, 11 a 12 let) se 
náš tým může porvat o body s týmy ze Sta-
ré Bělé, Ostravy – Poruby či Třince.

Nejmenší hráči hrající soutěž babytenisu (7, 
8 a 9 let) se seznamují s hrou na velký kurt 
a tenisovými zápasy. V soutěži babytenisu 
se do soutěže přihlásily také týmy Dolní Lho-
ty, Raškovic a opět Ostravy – Poruby a další.

www.tenisdb.cz

Pro naše hráče jsme před zahájením druž-
stev uspořádali několik přípravných turna-
jů s účastí dalších závodních hráčů a hrá-

ček. Na naše kurty si přijeli zahrát zástupci 
známých klubů – TK DEZA Valašské Meziříčí 
a TK PRECHEZA Přerov. Vítězkou turnaje se 
stala Agáta Horutová z Nového Jičína, když 
ve finále porazila Charlotte Felux reprezen-
tující Valašské Meziříčí. V napínavém zápa-
se o třetí místo zvítězila Nela Dihlová (TK SC 
Ostrava), která v Dolním Benešově trénuje.

Dalšího turnaje v Opavě se zúčastnili naši 
hráči Matěj Jordan, Amálie Slivková, Václav 
Kohut, Justýna Kremserová, Matyáš Dohnal 
a Dominik Vavřínek.

Kromě tenisových aktivit jsme na naší tera-
se promítali čtvrtfinálové utkání světového 

šampionátu v hokeji mezi Českem a Finskem 
a v průběhu letních prázdnin plánujeme po-
řádat letní promítání se zajištěným občer-
stvením.
Neustále usilovně pracujeme na moderni-
zaci tenisových dvorců a prostorů kolem 
tenisové klubovny, abychom zpříjemnili čas 
sportovců a veřejnosti strávený v prostředí 
tenisového areálu.

Závěrem bychom chtěli jménem tenisového 
výboru poděkovat všem rodičům za podpo-
ru svých dětí k zájmu o tenis. Velké díky také 
patří sponzorům a partnerům, kteří finanč-
ně a materiálně klub podporují.

René Dihel

Tenisová sezóna v plném proudu

PLÁN TENISOVÝCH 
AKCÍ NA LÉTO
10.  7.  2021 Amatérský turnaj 
ve čtyřhře BENEŠOV CUP

18. – 20. 8. 2021 TURNAJ MLAD-
ŠÍCH ŽÁKŮ

3. – 6. 9. 2021 TURNAJ STARŠÍCH 
ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ

11.  9.  2021 Amatérský turnaj 
ve dvouhře ROLAND GARROS
Na amatérské turnaje je možno se 
přihlásit přes email:
tenisdb@seznam.cz.

V termínech 19. – 23. 7. 2021 a 9. – 
13. 8. 2021 je již plně obsazen spor-
tovní příměstský tábor, kapacita 80 
dětí byla v květnu beznadějně na-
plněna.
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Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově, tak jsme se po dlouhé 
odmlce dočkali tzv. „lepších, fotbalových 
časů“! Souběžně a v návaznosti na postupné 
uvolňování přijatých omezujících proticovi-
dových opatření se postupně vrací do nor-
málních kolejí i dění v našem fotbalovém 
klubu FC Dolní Benešov. V měsíci květnu se 
tak na trávník našeho stadiónu vrací fotba-
lový život ve všech věkových kategoriích! 
A je skvělé sledovat, jak především naši nej-
mladší reprezentanti fotbalového klubu se 
těší, že se už vrací ke své milované kopané!

Kategorie mládeže

Hráči Fotbalové školičky, MINI mladší pří-
pravky, MINI starší přípravky, mladší a star-
ší žáci zahájili své pravidelné tréninky pod 

vedením svých trenérů – Michala Bachroní-
ka, Martina Komárka, Petra Kučery, Daniela 
Hegra, Michala Juchelky, Patrika Kichnera 
a Michala Beinhauera. A všichni se už těšli 
na první zápasy. MINI hráli ve Štěpánkvovi-
cích, Bohuslavicích, na domácím trávníku 
hráli proti Hlučínu a Rohovu. V plné přípra-
vě je taky zahájení nového ročníku mistrov-
ských soutěží – losovací aktiv je stanoven 
na 25. června 2021. Trenéři dorostu Jakub 
Gross a Michal Večerek mají jako každoroč-
ně starosti s doplněním hráčského kádru, 
některí hráči už v kadegorii dorostu nemo-
hou startovat a naopak přicházejí noví hráči, 
kteří končí v žákovské kategorii. Povzbuze-
ním pro dorostence je určitě i úspěšný start 
v úvodním přípravém zápase, když nadomá-
cím hřišti dokázali porazit dorostence MFK 
Kravaře 5:1 – jen tak dál!

Kategorie mužů
Muži „B“ zahájili svoje přípravné období pod 
vedením nového realizačního týmu – tre-
nérem je Petr Šramel a vedoucím mužstva 
Martin Heiduk. Skvělé zázemí má mužstvo 
v nových kabinách na hřišti v Zábřehu. Muž-
stvo už taky odehrálo dva přípravné zápasy – 
v Bolaticích remizovalo 0:0 a v Kozmicích 4:4, 
v penaltovém rozstřelu pak strhlo vítězství 
na svou stranu. Zahájení pravidelných mis-
trovských soutěží v rámci Okresu Opava je 
stanoveno na víkend 14.–15. 8. 2021. Muži 

„A“ zahájili přípravné období na nový roč-
ník Moravskoslezské fotbalové ligy v měsíci 
květnu. Mužstvo trénuje 3 x v týdnu a ode-
hrálo už několikpřípravných zápasů.

FK Kozmice - FC DB 0:8
V rámci tréninkového procesu se dohodli tre-
néři Horsinka a Melecký, že poprvé od po-
sledního mistrovského zápasu MSFL, který 
se odehrál 10. října 2020 sehrají modelové, 
přípravné utkání na hřišti v Kozmicích. Hosté 
tuto nabídku přijali, a tak se zápas odehrál. 
Dolnobenešovští potvrdili roli favorita a své-
ho soupeře doslova deklasovali! O vstřele-

né góly se podělili – 4 x Býma, Fojtík, Geb-
auer, Karčmař, Pecuch, Sobek

Příprava pokračuje!
FC DB - SFC Opava „U19“ 4:1

Poprvé od 3. října 2020 se na domácím tráv-
níku v Dolním Benešově představilo domá-
cí „A“ mužstvo v přípravném utkání na nový 
ročník!!! V nečekaně dlouhé přestávce se už 
všichni hráči neskutečně těšili, až zase vy-
běhnou na nádherný zelený trávník! Sou-
peřem byli dorostenci SFC Opava – fotba-
lové naděje ligového celku. Domácím vyšel 
nástup. V 6. minutě využil chybu hostující 
obrany domácí Šindler a jako první se za-
psal do střelecké listiny – 1:0. Hosté se dostali 
do první šance v 8. minutě, ale sólo Jaroška 
zlikvidoval skvělým zákrokem domácí gól-
man Thimel. V 11. minutě srazil střelu Býmy 
z brankové čáry na rohový kop Pejša. Po jeho 
rozehrání skončila hlavička Kubíka těsně ve-
dle levé tyče branky hostů. V 15. minutě pálil 
z výhodně pozice znovu Jarošek těsně nad 
břevno. Ve 22. minutě rozehrál Skroch bles-
kový protiútok, který zakončil Kubík nechy-
tatelnou střelou – 2:0. Ve 31. minutě si oba 
hráči vyměnili role. Kubík poslal nádhernou 
kolmicí do gólovky Skrocha a ten se nemý-
lil – 3:0. Po akci Karčmáře měl na svých ko-
pačkách znovu gólovku Skroch, ale trefil je-
nom tělo padajícího gólmana Šenvaldera… 
Do 2. poločasu poslali trenéři hostů West 
a Mikula další hráče z lavičky. Postupně stří-
dali i domácí. Hra se vyrovnala a gólových 
šancí ubylo. V 56. minutě skončila ukázko-
vá akce Labudy se Skrochem na hrudi vel-
ké brankářské naděje SFC Michala Kubného 
(má už svou premiéru i v 1.fotbalové lize!!!). 
O gólovou radost připravil hosty skvělým 
zákrokem na brankové čáře Kubík! V 79. mi-
nutě si nerozuměl náš brankář s Hudečkem 
a hosté snížili vlastním gólem na – 3:1. Od-
pověď domácích na sebe nečekala dlouho. 
V 81. minutě založil ukázkový brejk Skroch 
a Labuda potvrdil své střelecké schopnos-
ti. Proti jeho pumelici byl Kubný bez šance – 
4:1. Domácí měli v samotném závěru ještě 

Informace z fotbalového klubu

Motto:„Tři, dva, jedna – start: Příprava 
na nový ročník 2021/2022 začíná“!

Ve Štěpánkovicích jsme měli premiéru

Na vlastím hřišti už čekáme na FC Hlučín

Každá trenérská rada je k nezaplacení

Kádr mladších a starších žáků je připraven

Dorostenci si to taky vychutnali

Trenér Melecký taktické pokyny 
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jednu gólovou příležitost, po akci Labudy 
však stačil brankář Kubný vyrazit dělovku 
Gebauera na rohový kop. Příprava domá-
cích pokračuje už o tomto víkendu dalším 
utkáním v Dětmarovicích.

Příprava nabírá obrátky!
SK Dětmarovice - FC DB 1:2

Dalším soupeřem v přípravě na nový fotba-
lový ročník byl přední celek divizní tabulky 
skupiny „F“ fotbalisté Dětmarovic. V kád-
ru našeho mužstva se objevili další hráči – 
Adamík, Blahuta a Rubý! Proti favorizova-
nému soupeři začali domácí s respektem. 
V 6. minutě rozehrál Rubý přímý kop, na ten 
si parádně naskočil Kubík, ale jeho hlavič-
ka skončila na horním břevně… Štěstí stá-
lo na straně domácích i v 8. minutě, útoč-
nou akci zakončil jedovatou střelou Gebauer, 
ale brankář Majerczyk stačil vyrazit balón 
na levou tyč! Ve 12. minutě rozběhli Labuda 
se Skrochem své sólo, balón poslal do sítě 
Skroch z ofsajdové pozice, a tak gól nepla-
til? Domácí ohrozili poprvé brankáře Barán-
ka v 17. minutě, ten si však skvěle poradil se 
střelou Ježe. Ve 29. minutě zakončil svůj prů-
nik nádhernou střelou Šindler, brankář do-
mácích však stačil vyrazit balón do bezpečí. 
Z úvodního gólu se neradoval ani Rubý ve 45. 
minutě jeho střela orazítkovala opět levou 
tyč! Skóre se poprvé měnilo až po poloča-
sové přestávce. V 55. minutě se proháčkoval 
domácí obranou Labuda a levačka Rubého 
poslala naše mužstvo do vedení – 0:1! Naše 
vedení však mělo jepičí život. V 58. minutě 
posoudil rozhodčí zákrok Kubíka na proni-
kajícího domácího útočníka Staška jako pe-
naltový a Ciku nabídnutou šanci využil – 1:1. 
Do vedení jsme mohli jít znovu v 65. minu-
tě, Skroch nádhernou přihrávkou pod sebe 
našel nekrytého Labudu, ale toho zradila 
střelecká muška… Gólem neskončila ani 
pohledná střela Skrocha po centru Ronč-
ky, brankář Majerczyk stačil balón vytlačit 
na rohový kop. Konečnou podobu výsled-

ku tak přinesla až 84. minuta. Bleskový brejk 
rozehrál Skroch, po jeho kolmici trefil nád-
herně Hudeček levou šibenici – 1:2. V závě-
rečných minutách už domácím scházeli síly 
na vyrovnání.

Příprava pokračuje tradičně v Kobeřicích!!!

FK Kobeřice – FC DB 1:2
Fotbalisté Kobeřic jsou už naším tradičním 
soupeřem v přípravném období. Účastníka 
Krajského přeboru MS KFS vede na trenérské 
lavičce dlouholetý trenér hostů Dušan Chris-
toph! Ten svým současným svěřencům dal 
před zápasem o soupeři cenné rady. První 
vzrušení na hrací ploše přišlo už v 5. minutě 
hry. Z trávníku odkulhal se svalovým zraně-
ním hostující kanonýr Labuda!!! Už v 8. mi-
nutě se dostal do gólové šance Stříbný, ale 
Chvěja skvělým zákrokem jeho sólo zlikvi-
doval. Hosté poprvé ohrozili branku domá-
cích až ve 25. minutě, Býma nabil Gebaue-
rovi, ale Květoň jeho střelu u pravé tyče kryl. 
O minutu později našel Rončka táhlým cent-
rem nabíhajícího Šindlera, jeho hlavička však 
o pověstný chlup minula cíl. Ve 32. minutě 
se dostal do brejku Rončka, v koncovce ho 
však zradila střelecká muška… Ve 37.minu-
tě založil útočnou akci Rubý, ve vápně na-
šel volného Býmu a ten poslal naše mužstvo 
do vedení – 0:1. Ve 39. minutě jsme mohli 
přidat další gól, brejk Šindlera skončil pu-
melicí, která však orazítkovala jenom levou 
tyč! Ve 42. minutě se na levé straně domá-
cí obrany probil Rončka, do gólovky poslal 
Šindlera, ale jeho pohotovou střelu přile-
pil brankář Květoň do svých rukavic. Domá-
cí měli ve 44. minutě možnost k vyrovnání, 
Chvěja však fantastickým zákrokem připravil 
Stříbného o gólovou radost! Oba trenéři po-
slali do 2. poločasu nové tváře. V 54. minu-
tě uvolnil Rončka skvělou přihrávkou Pecu-
cha, ale Květoň si s jeho střelou poradil. Vlnu 
emocí pak přinesla 58. minuta hry. Domácí 
útočník poslal přihrávku pod sebe z místa, 
kdy byl balón už skoro metr za brankovou 
čárou, ten se dostal na kopačky Kubného 
který ho napálil do branky hostů, hlavní roz-
hodčí ignoroval protesty hostujících hráčů 
a gól uznal – 1:1… V následujících minutách 
se střídaly zajímavé momenty, domácím po-
stupně docházely síly, ale nepřesná koncov-
ka hostů jim dávala šanci na příznivý výsle-
dek. V 60. minutě nestačila domácí obrana 
zastavit průnik Pecucha, ale Květoň si nad-
vakrát s jeho opakovanou střelou poradil. 
V 62. minutě vyšel hostům nádherný útok, 
balón po ose Karčmář – Rubý se dostal až 
na kopačky Skrocha, který však branku ne-
uvěřitelně přestřelil!!! Domácí odpověděli 
v 67. minutě skvělou akcí Kubného kterou 

výtečným zákrokem zmařil brankář Bará-
nek. Fantastickým zákrokem pak připravil 
v 73. minutě Baránek znovu domácího ost-
rostřelce Kubného o gólovou radost. Z proti-
útoku poslal Rončka kolmicí do super šance 
Pecucha, kterého však zradila střelecká muš-
ka! V 76. minutě prošel obranou domácích 
Sobek, na jeho centr si naskočil Kubík, ale 
balón se otřel jenom o pravou tyč. Další gó-
lovku nevyužil znovu Skroch, v 81. minutě se 
jeho střela mezi tyče nevešla. V 85. minutě se 
však naše mužstvo konečně radovalo z ve-
doucího gólu. Akci založil nádherným pa-
sem Moravec, Rončka se proháčkoval mezi 
domácími obránci a po jeho přihrávce ne-
dal Pecuch sebemenší šanci gólmanu Kvě-
toňovi – 1:2. Svou další super gólovku však 
Pecuch v 89. minutě nevyužil. Dovolil si do-
konce kličku Květoňovi, ale pak neskuteč-
ně netrefil prázdnou branku… Zápas uká-
zal trenérům obou mužstev, na čem musí 
v dalším přípravném období tvrdě pracovat!

Vítězná série v přípravě pokračuje!!!

FC DB – FK SK Polanka 3:1
Na trávníku účastníka Moravskoslezské ligy 
přivítali domácí ambiciózní celek divize „F“ 
fotbalisty FC SK Polanka. Hostující celek ve-
dený trenérem Vojtěškem a zkušeným ma-
tadorem Řehulkou mezi tyčemi potvrdil své 
kvality. Vstup do zápasu měl ohromující. Už 
ve 4. minutě hry rozehráli hosté ukázkovou 
útočnou akci zakončenou Fišerem a ujali se 
vedení – 0:1. Vedoucí gól hostů vyburcoval 
domácí k odvetě a ta nedala na sebe dlouho 
čekat. Rychlonohý Pecuch prošel v 8. minu-
tě hry pravou stranou obrany hostů jako nůž 
máslem a akci dokončil neomylně Býma – 
1:1. Vedoucí gól měli domácí na svých ko-
pačkách v 17. minutě, Býma se elegantně 
zbavil obránce hostů, ale na jeho prudkou 
přihrávku Šindler nedoskočil. Už o minutu 
později netrefil Rubý vyražený balón Řehul-
kou mezi tyče opuštěné branky… Ve 25. mi-
nutě stačil Řehulka vyrazit pumelici Rubého 
z přímého kopu na rohový kop. Ten rozehrál 
brilantně Karčmář a Pecuch u pravé tyče pro-
pasíroval balón do branky hostů – 2:1. Příle-
žitost k vyrovnání měli hosté ve 35. minutě. 

Pokud chceme vyhrát musíme hru zpřesnit 

Nakonec se to přece podařilo, je to úspěch

V kádru začíná další z fotbalové rodiny Sobků
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Rozhodčí nařídil po „malé domů domácímu 
gólmanovi“ přímý kop uvnitř pokutového 
území, ale hostům se nepodařilo prostře-
lit domácí hradbu! Ve 40. minutě připravil 
Býma po svém slalomu tutovku Večerkovi, 
ale s jeho slabou střelou si Řehulka poradil. 
Diváky potěšili v 52. minutě Rubý, který nád-
hernými dělovkami dal vyniknout Řehul-
kovi! V 66. minutě a v 69. minutě se blýskli 
po brejcích Rončka se Šindlerem, ale toho 
v koncovce zradila střelecká muška… Hos-
té měli na svých kopačkách vyrovnávací gól 
v 72. minutě, ale střela Řehulky minula cíl. 
V 77. minutě založil ukázkovou útočnou akci 
domácí Rubý, po pasu Šindlera akci zakončil 
střelou Rončka ta ale jen olízla levou tyč… 
Gólem neskončil ani průnik Herricha v 83. 
minutě, gólman hostů se překvapit nene-
chal. Konečnou podobu výsledku pak dala 
až závěrečná 90. minuta hry. Hosté zahrávali 
rohový kop, Chvěja vyrazil balón na rozběh-
nutého Sobka a ten své sólo přes celou po-
lovinu hřiště zakončil neomylně – 3:1!

V přípravě přibyl další vítězný korálek!

FC Slavoj Olympia Brun-
tál–FC DB 1:3

Na trávníku účastníka Moravskoslezské divi-
ze skupiny „F“ v Bruntále jsme odehráli další 
přípravné utkání. Domácí mužstvo dirigova-
né trenérem Kotalou a kapitánem mužstva 
Ondřejem Kušnírem, který má bohatou zku-
šenost s působením v mužstvech naší ligy 
bylo dobrým soupeřem. Domácí poprvé za-
hrozili už v 9. minutě, kdy se po naší chyb-
né rozehrávce ve středu pole dostal do sólo-
vého náběhu Goněc, ale ve vyložené pozici 
netrefil naši odkrytou branku… Nedáš – do-

staneš se opět potvrdilo. V 11. minutě poslal 
nádherný centr Rubý na nabíhajícího Šin-
dlera a jeho precizní hlavička skončila v pra-
vé šibenici domácí branky a šťastný střelec 
po nevídaném kotoulu přes zábradlí mimo 
hrací plochu – 0:1!!! Štěstí stalo při domá-
cích ve 13. minutě, akci Rubý – Skroch za-
končil střelou Gebauer, ale ta přistála na je-
nom na břevně domácí klece. Agilní Goněc 
poslal do gólovky v 17. minutě Votíka, ten 
na prudkou přihrávku nedoskočil. Ve 21. mi-
nutě našel z přímého kopu Blažek dobře po-
staveného Kubesu, ten se však volejem mezi 
tyče naší branky netrefil. O gólovou radost 
připravil brankář Baránek skvělým zákrokem 
po brejku Blažka střelce Žalku. Břevno bran-
ky domácích se znovu zatřáslo ve 27. minutě 
po akci Karčmáře a střele Pecucha. Bez gólo-
vého efektu skončila i akce Skrocha a dělov-
ce Gebauera kterou Šidlák ve 33. minutě sta-
čil vyrazit na rohový kop. Brankář Šidlák měl 
dobře postavené tyče i ve 43. minutě, když 
se po brejku Skrocha s Pecuchem střela Ru-
bého olízla jenom o břevno. Z gólu se ne-
radoval ani Skroch ve 45. minutě, když své 
sólo zakončil střelou do padajícího gólma-
na Šidláka. Naše současná největší slabina se 
v plném světle ukázala i ve 2. poločase. Vy-
tvoříme si řadu gólových šancí, ale jejich pro-
měňování je „achilovou patou“… Tady jsou 
důkazy. Ve 48. minutě skončilo sólo Labudy 
přes půl hřiště střelou na hrudi brankáře Ši-
dláka. V 50. minutě založil akci Blahuta, cent-
rovaný míč Rončkou hlavičkoval Labuda, ale 
jenom do břevna už bezmocného gólmana! 
V 55. minutě se probili obranou domácích 
Blahuta s Labudou, akci zakončil ukázkovou 
střelou Šindler, ale Šidlák ji stačil s pomocí 
tyče vyrazit na rohový kop… Z gólu jsme se 
neradovali ani v 61. minutě po akci Rubého 
a Šindlera trefil balón ve skrumáži jenom 
nohy našeho Gebauera na brankové čáře!!! 
Šidlák v brance domácích se znovu zaskvěl 
v 63. minutě, dělovku Rubého z přímého 
kopu vyrazil na rohový kop. Jak fotbal ně-
kdy bolí poznal v 67. minutě Šindler, kterého 
trefil ve zdi do hrudi Kušnír z přímého kopu. 
Co jiného mohlo následovat po festivalu na-
šich neproměněných šancích? V 72. minutě 
dokonale využil chybu v naší rozehrávce Žat-

ka a jeho sólo zakončil neomylně Kubesa vy-
rovnávacím gólem – 1:1!!! Radost domácích 
však měla doslova jepičí život. V 73. minu-
tě se po rozehrávce dostal balón na kopač-
ky Rubého a po jeho centru nám hlavička 
Skrocha znovu vrátila vedení – 1:2! Domá-
cí se snažili o vyrovnání. Blízko k němu měl 
Žatka po svém sólu v 81. minutě, ale v kon-
covce ho zradila střelecká muška. Brankář 
Baránek udržel naše vedení fantastickým 
zákrokem v 87. minutě po dělovce Blažka 
z přímého kopu!!! Kalich hořkosti si pak do-
mácí vypili v poslední 90. minutě zápasu. 
Z hranice velkého vápna kopali přímý kop, 
na pomoc přišel i gólman Šidlák, střelu Kuš-
níra naše obrana odvrátila a po bleskovém 
sólu Mlýnka dal konečnou podobu výsledku 
Gebauer střelou do prázdné branky – 1:3!!!

Tímto přípravným zápasem vlastně skon-
čil fotbalový ročník 2020/2021. Mužstvo 
má od 21. června do 3. července dovole-
nou a svou ostrou přípravu znovu zahájí 
7. července 2021. Moravskoslezská fotbalová 
liga bude rozlosována na losovacím aktivu 
dne 22. června 2021 v Olomouci. Po tomto 
rozlosování budeme znát termínovou listi-
nu zápasů MSFL. Naše mužstvo je přihláše-
né i do nového ročníku MOL CUPU. Známe 
už i soupeře v předkole poháru – v nedě-
li 25. července 2021 budeme hrát na hřišti 
FK SK Polanka. V případě vítězství je stano-
ven už i termín 1. kola MOL CUPU, hráli by-
chom s vítězem utkání Nových Sadů a Pře-
rova - tak uvidíme!

Vážení čtenáři našeho Dolnobenešovské-
ho zpravodaje a všichni příznivci našeho 
fotbalového klubu sledujte v následujících 
dnech jak to všechno dopadne a my už teď 
touto cestou děkujeme všem našim přízniv-
cům a čtenářům ZPRAVODAJE města za pří-
zeň, a věříme, že letošní fotbalový ročník 
2021/2022 bude lepší než ten poslední a už 
teď se těšíme na vaši podporu v hledišti na-
šeho stadionu!

„ Sportu zdar a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !

Polanaka nás prověřila a máme 
 ji i v MOL CUPU 

Začátek nám vyšel skvěle, jdeme do vedení

V Bruntále to bylo i v minulosti vždy náročné 

Konečnou podobu výsledku dal  
šťastný Gebauer 
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Start soutěže: 8.00 hod.
Košt gulášů: od 13.00 / hodnotí návštěvníci 
Vyhlášení vítězů: 15.00 hod.
Doprovodný program: 
Country Karavana, skákací hrad
Srdečně zvou pořadatelé: Kulturní dům Dolní Benešov 
a Restaurace Na Hřišti

Sobota 14. 8. 2021
v zámeckém parku

Dolnobenešovský 
Gulášmajster 2021
Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš

Vstupné 10 Kč / Děti zdarma
Uzávěrka přihlášek do 8. 8. 2021
Více informací, včetně přihlášek na www.kddb.cz

Nábor týmů pro Dolnobenešovský 
Gulášmajster 2021
Od 1. 7. 2021 přijímáme přihlášky na již tradiční klání amatérských 
kuchařů ve vaření guláše – Dolnobenešovský Gulášmajster 2021. 
Přihlášky můžete podávat na kultura@dolnibenesov.cz nebo 
paní Pavlíně Štěpitové na tel.: 607 933 016, s uvedením jména zá-
stupce týmu, názvem týmu a počtem členů týmu, a to do 8.8.2021. 
Bližší informace budou zveřejněny na webu www.kddb.cz.  

Počet týmů je omezen. Těšíme se na vaši účast!

14. 8. 2021 Zámecký park Dolní Benešov

Připravujeme
Sobota 11. 9. Pivní slavnosti
Úterý 14. 9. Úvěr – divadelní představení
22. – 24. 9. Taneční půlkolony manželů Hartmanových
Čtvrtek 23. 9. Svatováclavský hudební festival
Sobota 25. 9. Šachový turnaj
26. – 30. 9. Taneční půlkolony manželů Hartmanových
Sobota 2. 10. Dětská podzimní burza
24. – 31. 10. Taneční kolony manželů Hartmanových
Úterý 2. 11. Partička
Středa 3. 11. Kaktusový květ – divadelní představení
Pátek 5. 11. Leona Machálková – Muzikál moje láska
Pátek 12. 11. DJ SHOW Leoš Mareš
Pondělí 15. 11. Halina Pawlovská –Manuál zralé ženy
Úterý 16. 11. Dnes večer ovuluji – divadelní představení
Sobota 27. 11. Míša Růžičková 


