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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
letošní rok je stále ještě ovlivněný covidovou situaci, utíká však 
jako každý běžný rok. A tak tady máme konec prázdnin a dovole-
ných. Doufám, že i přes omezené možnosti a problémy s cestová-
ním jste strávili čas dovolených na místech, která máte rádi nebo 
která jste nově objevili, a načerpali jste tak dostatek sil do dalších 
dní tohoto roku.

I v období prázdnin se však práce ve městě nezastavily. Pokračo-
vali jsme v investičních akcích města i v drobné údržbě. Asi většina 
z vás sleduje dění při přestavbě budovy základní školy na Nádražní 
ulici. Přes nemalé problémy (spojené především s přívalovými deš-
ti) jsme pokročili hlavně v rekonstrukci střechy a dostavbě vnitřních 
prostor. Prvního září bychom tak chtěli sice v omezeném prostoru, 
ale přesto zahájit výuku. Musí být snahou všech zúčastněných do-
vést celou akci do zdárného konce, abychom na konci roku 2022 
mohli předat vedení školy a našim dětem nové prostory komplet-
ně zrekonstruované školy. Určitě nás čeká ještě dosti složitý proces, 
ale doufám, že společnými silami se podaří tuto největší investiční 
akcí od roku 1990 dokončit.

Jak jsem informoval v minulém Zpravodaji, podařilo se získat dotaci 
na opravu střechy a výměnu oken na zámeckých budovách. Vzhle-
dem k tomu, že oprava střechy se dotkne také podlahy půdy, do-
jde při této opravě k omezení provozu v nejvyšších patrech zámku. 
Bude se to týkat jak městského úřadu, tak také výdejny jídla a škol-
ní družiny v druhé budově zámku.  Z tohoto důvodu jsme během 
prázdninových dnů po dohodě s vedením školy a hygienickou sta-
nicí přestěhovali výdejnu jídla pro celou základní školu do prostor 
bývalé cukrárny v restauraci Neptun. Doufám, že se nám podaří 
všechna omezení související se stavební činnosti zvládnout a po je-
jich dokončení se vrátíme zpět do obnovených prostor.

Během prázdnin jsme vybudovali plot kolem workoutového hřiš-
tě u hřbitova, věřím, že ke spokojenosti všech. Pokračovalo se také 
dle dohody s vybudováním dětského hřiště v areálu fotbalového 
hřiště v Zábřehu, které určitě bude sloužit ke spokojenosti všech 
návštěvníků tohoto areálu. Pokračuje se také na opravě chodníků 
v Zábřehu na ulici Budovatelské a před dokončením je projekto-
vá dokumentace na opravu chodníků od ulice Ke hřišti ke kostelu.

Letní měsíce byly také spojeny s kulturními aktivitami: například již 
několik let oblíbené letní kino v zámeckém parku, promenádní kon-
certy na náměstí Cypriana Lelka nebo také již tradiční Dolnobenešov-
ský gulášmajster. Věřím, že si každý z vás vybral podle svého zájmu.  

Pohodové dny začátku podzimu vám přeje

Martin Štefek, starosta města
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v rámci Programu na podporu výměny ne-
vyhovujících kotlů na pevná paliva v domác-
nostech za předpokladu splnění podmínek 
117. výzvy Operačního programu životní pro-
středí v rámci specifického cíle 2.1, mezi vy-
hlašovatelem programu a poskytovatelem 
návratné finanční výpomoci – městem Dol-
ní Benešov a žadatelem a příjemcem návrat-
né finanční výpomoci: … ve výši 200.000 Kč 
pro výměnu nevyhovujícího kotle na pevná 
paliva v nemovitosti č. p. 159, která je sou-
částí pozemku parc. č. 166/19 v obci Dolní 
Benešov, k.ú. Zábřeh u Hlučína za nový níz-
koemisní zdroj – tepelné čerpadlo.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

4. O poskytnutí návratné finanční výpomo-
ci, podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
v rámci Programu na podporu výměny ne-
vyhovujících kotlů na pevná paliva v domác-
nostech za předpokladu splnění podmínek 
117. výzvy Operačního programu životní pro-
středí v rámci specifického cíle 2.1, mezi vy-
hlašovatelem programu a poskytovatelem 
návratné finanční výpomoci – městem Dolní 
Benešov a žadatelem a příjemcem návratné 
finanční výpomoci: … pro výměnu nevyho-
vujícího kotle na pevná paliva v nemovitos-

ti č. p. 473, která je součástí pozemku parc. 
č. 230 v obci Dolní Benešov, k.ú. Dolní Be-
nešov za nový nízkoemisní zdroj – plynový 
kondenzační kotel.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

5. O poskytnutí návratné finanční výpomo-
ci, podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zně-
ní, v rámci Programu na podporu výměny 
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v do-
mácnostech za předpokladu splnění pod-
mínek 117. výzvy Operačního programu ži-
votní prostředí v rámci specifického cíle 2.1, 
mezi vyhlašovatelem programu a poskyto-
vatelem návratné finanční výpomoci – měs-
tem Dolní Benešov a žadatelem a příjem-
cem návratné finanční výpomoci: … ve výši 
150.000 Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle 
na pevná paliva v nemovitosti č. p. 133 v čás-
ti obce Zábřeh, která je součástí pozemku 
parc. č. 205 v obci Dolní Benešov, k.ú. Dol-
ní Benešov za nový nízkoemisní zdroj – ply-
nový kondenzační kotel.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

1. Závěrečný účet dobrovolného svazku 
obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření dobrovolného svazku obcí Sdru-

žení obcí Hlučínska za rok 2020 ze strany 
Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy 
Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí 
Hlučínska o výsledku kontroly hospodaře-
ní dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 
Hlučínska za rok 2020.

Pro hlasovalo 12, proti 0 zdrželi se 0

2. Schválený závěrečný účet Svazku obcí mi-
kroregionu Hlučínska za rok 2020, Zprávu 
o výsledku přezkoumání hospodaření dob-
rovolného svazku obcí Svazek obcí mikro-
regionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 2020 
a Zprávu o výsledku kontroly hospodaření 
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 
2020.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

3. Žádost o odkoupení části pozemku měs-
ta parc. č. 2149/32 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace v obci Dolní Benešov, k.ú. Dolní 
Benešov a rozhodlo nevyhlásit záměr pro-
deje části tohoto pozemku.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

4. Zprávu o činnosti rady města od posled-
ního zasedání zastupitelstva města

Tajemník MěÚ
Osobní údaje byly anonymizovány

Společenská kronika

Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 53. schůze rady města Dolní Bene-
šov konané dne 12. července 2021
Rada města schválila

1. Zpracování projektu na rozšířenou vari-
antu zastřešení tří tenisových kurtů.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Uzavření Smlouvy o  budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby se společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín IV - Podmokly týkající se rozší-
ření kNN na pozemku města parc. č. 1004/4 
v k.ú. Dolní Benešově za cenu ve výši 200 Kč 
bez DPH za metr dotčeného pozemku.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje týka-
jící se poskytnutí dotace na realizaci pro-
jektu „Cykloboxy pro cyklisty v Dolním Be-
nešově“ v max. výši 343 000 Kč z dotačního 
titulu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Mo-
ravskoslezském kraji pro rok 2021+“.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o ná-
jmu prostoru sloužícího k podnikání uzavře-
né se společností RASL INTERIERY.CZ, s. r. o., 
IČ: 08345775, Mírová 115/18, 747 23 Bolati-
ce spočívající v navýšení pronajímané plo-
chy.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

5. Výsledek výběrového řízení na akci „Dět-
ské hřiště v Zábřehu“, a to na základě výbě-
rového řízení. Jako zhotovitel díla byla vy-
brána společnost Hras – zařízení hřišť, s. r. o., 
IČ 47666331, Zemědělská 145/6, 736 01 Ha-
vířov – Dolní Datyně, která nabídla nejnižší 
cenu – 503 933 Kč bez DPH.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí

1. Žádost Ranče u Rudolfa, z.s. o sponzor-
ský dar na závody chladnokrevných koní 
pořádané v Hlučíně – Bobrovníkách a roz-
hodla žádosti nevyhovět.

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

2. Pozvánku a žádost Charity Opava a OFS 
Opava na  sportovní den konaný v  Opa-
vě – Kylešovicích s cílem získat finance pro 
mobilní hospic Pokojný přístav a rozhodla 
žádosti o poskytnutí finančního daru nevy-
hovět.

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města rozhodla

1. O umístění výdejny stravy ZŠ Dolní Bene-
šov v objektu města č. p. 165 v Dolním Be-
nešově po dobu rekonstrukce ZŠ Dolní Be-
nešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. O vyhlášení záměru pronájmu části po-
zemku města parc. č. 1771/23 v k.ú. Dolní 
Benešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. O udělení souhlasu s umístěním sídla spo-
lečnosti DC Pumps, s. r. o., IČ 28622677, Zá-
mostní 1155/27, 710 00 Ostrava, Slezská Ost-
rava v objektu města na adrese Hájecká 630, 
747 22 Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Ze 17. zasedání zastupitelstva města 
Dolní Benešov konaného dne 
22. června 2021

Zastupitelstvo města schválilo

1. Uzavření smlouvy 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 12, proti 0, zdrželi se 0

2. Uzavření smlouvy 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 12, proti 0, zdrželi se 0

3. Uzavření smlouvy o spolupráci na komu-
nitním plánování a přípravě Střednědobého 
plánu sociálních služeb a souvisejících akti-
vit pro Hlučínsko -východ na období 2022 – 
2025 se Svazkem obcí mikroregionu Hlu-
čínska a dalšími spolupracujícími obcemi 
daného mikroregionu.

Pro hlasovalo 11, proti 0, zdrželi se 0

4. Poskytnutí mimořádného členského pří-
spěvku města Dolní Benešov Svazku obcí 
mikroregionu Hlučínska na  financování 
tvorby komunitního plánu a katalogu so-
ciálních služeb ve výši 3 Kč za každého oby-
vatele města Dolní Benešov

Pro hlasovalo 11, proti 0, zdrželi se 1

5. Závěrečný účet města za rok 2020 se vše-
mi jeho součástmi:
• hospodaření města
• zpráva o výsledku přezkoumání hospo-
daření auditorem
• zpráva o hospodaření příspěvkové orga-
nizace MŠ Dolní Benešov
• zpráva o hospodaření příspěvkové orga-
nizace ZŠ Dolní Benešov
• zpráva o hospodaření příspěvkové orga-
nizace Kulturní dům Dolní Benešov
• finanční vypořádání se státním rozpoč-
tem
• vyúčtování státního závěrečného účtu 
a vyslovilo souhlas s celoročním hospoda-
řením, a to bez výhrad.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

6. Rozpočtová opatření 3/2021.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

7. Uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné 
finanční podpory ve výši 225 000 Kč s Řím-
skokatolickou farností Dolní Benešov, ná-
městí Cypriána Lellka 74, 74722 Dolní Be-
nešov na rekonstrukci budovy bez č. p. /č. e. 
obč. vybavenost, která je součástí pozem-
ku parc. č. 660 v obci a k.ú. Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

8. Uzavření smlouvy 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 zemního kabe-
lového vedení NN na pozemcích města parc. 
č. 901/91 a parc. č. 901/32 v obci a k.ú. Dol-
ní Benešov.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města rozhodlo

1. 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 12, proti 0, zdrželi se 0

2. Prodat část pozemku města parc. č. 441/2 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 
v obci a k.ú. Dolní Benešov panu…za cenu 
ve výši 75 Kč za m2.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0

3. O poskytnutí návratné finanční výpomo-
ci, podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

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. 2021 Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov, 

matrika (tel.: 553 651 285, kl. 18) nebo na e ‑mailové adrese: matrika@dolnibenesov.cz.

Budeme na Vás  
vzpomínat …

Norbert Kotzur, Dolní Benešov 
Marie Stachníková, Dolní Benešov
Hermína Šimková, Dolní Benešov
Pavel Malchárek, Dolní Benešov 
Jiřina Hahnová, Dolní Benešov 
Rudolf Cejpek, Dolní Benešov 
Jan Onderka, Dolní Benešov 

Jiří Hartoš, Dolní Benešov
Jan Komárek, Dolní Benešov 

Gűnter Witassek, Zábřeh
Karel Vnentřák, Dolní Benešov 

Malé vítáme  
a rodičům  
blahopřejeme
Eliška Harazimová,  
Dolní Benešov

Jan Sabaš, Dolní Benešov

Pozvánka na  
veřejné projednání  
aktualizace  
Strategického  
plánu rozvoje města
Městský úřad Dolní Benešov 
zve všechny občany na veřejné 
projednání aktualizace Strate-
gického plánu rozvoje města 
Dolní Benešov, které se usku-
teční dne 5.10.2021 v 16.00 ho-
din v Kulturním domě v Dolním 
Benešově. Prosíme všechny 
občany, kteří mají jakýkoli 
námět pro změnu Strategické-
ho plánu rozvoje města, aby jej 
doručili na MěÚ Dolní Benešov 
nejpozději do 30. 9. 2021. 

Děkujeme. 

MěÚ Dolní Benešov.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Na podzim letošního roku nás opět čekají volby, tentokráte do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Prezident republiky je vyhlásil na pátek 
a sobotu 8. a 9. října 2021. Proběhnou v ob-
vyklém čase: v pátek od 14.00 do 22.00 ho-
din a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Zařazení domů do jednotlivých volebních 
okrsků zůstává stejné jako v posledních 
několika letech.

Pro připomenutí uvádím sídla všech vo-
lebních okrsků na území našeho města:

Volební okrsek č. 1
Obřadní síň MěÚ na  zámku  – Hájecká 
č. p. 65, Dolní Benešov

Volební okrsek č. 2
Základní (ČERVENÁ) škola  – Opavská 
č. p. 173, Dolní Benešov

Volební okrsek č. 3
Sportovní hala (tělocvična) – Osada Míru 
č. p. 627, Dolní Benešov

Volební okrsek č. 4
Základní škola Zábřeh – Opavská č. p. 80, 
Dolní Benešov -Zábřeh

Volit do Poslanecké sněmovny v některém 
z volebních okrsků našeho města může 
každý občan České republiky, který má 
trvalé bydliště na území města a nejpoz-
ději druhý den voleb dosáhne věku 18 let.

Pokud volič nebude moci nebo nehodlá 
volit ve svém volebním okrsku, může ode 
dne vyhlášení voleb požádat městský úřad 
o vydání voličského průkazu. S ním pak 

může volit v kterémkoli volebním okrsku 
na území České republiky. O voličský prů-
kaz může volič požádat ode dne vyhlá-
šení voleb písemně s úředně ověřeným 
podpisem nebo v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky.

Volič může ze závažných zejména zdra-
votních důvodů požádat MěÚ a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky.

Pokud budete mít k problematice voleb 
jakékoli dotazy, obraťte se na náš městský 
úřad, kde vám vše rádi vysvětlíme.

MěÚ Dolní Benešov

Bezúročné půjčky  
na výměnu nevyhovujících 
kotlů na tuhá paliva
Městský úřad Dolní Benešov upozorňuje všech-
ny občany, kteří vlastní nemovitost v Dolním Be-
nešově a mají s Moravskoslezským krajem uza-
vřenu smlouvu o poskytnutí kotlíkové dotace, 
že mohou využít bezúročnou půjčku na výměnu 
stávajících nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. 

Výše bezúročné půjčky činí 200 000,- Kč v případě 
nahrazení stávajícího kotle na tuhá paliva za te-
pelné čerpadlo nebo kotel na biomasu a 150 000,- 
Kč v případě nahrazení stávajícího kotle na tuhá 
paliva za plynový kondenzační kotel. 

Podmínkou pro čerpání této půjčky je pouze 
předložení smlouvy o kotlíkové dotaci uzavřené 
s Moravskoslezským krajem a realizace výměny 
stávajícího nevyhovujícího kotle na území měs-
ta Dolní Benešov, a to po termínu podpisu bez-
úročné smlouvy o půjčce. 

Pokud máte o bezúročnou půjčku zájem, pro-
sím, kontaktujte MěÚ Dolní Benešov na tel. čís-
le 553 651 285 nebo 722 090 323. Veškeré nále-
žitosti spojené s poskytnutím půjčky vyřídíme.

Upozorňujeme na to, že v zastaralých kotlích 
na tuhá paliva I. a II. emisní třídy bude možný 
provoz pouze do září 2022.

MěÚ Dolní Benešov

Vítání občánků
Městský úřad Dolní Benešov, od-
bor vnitřních a  sociálních věcí 
ve  spolupráci s  kulturní komisí 
uspořádal vítání občánků v ne-
děli 18. července 2021 v obřadní 
síni. A jelikož v dnešní době moh-
lo proběhnout vítání jen v ome-
zeném počtu maminek, tatínků 
a děťátek, nakonec jsme se sešli 
3 x, v 15.00 hodin, v 15.30 hodin 
a v 16.00 hodin.

I přesto, že jsme museli dodržovat hygienické předpisy a mít respirá-
tory, navodila se klavírním doprovodem Mgr. Kláry Bilíkové příjem-
ná atmosféra. Po představení všech rodičů a dětí Mgr. Šárkou Gargo-
šovou promluvil starosta města p. Martin Štefek. Přivítal všechny děti 
do svazku našeho města a následně předal spolu s Mgr. Marcelou Bi-
líkovou (předsedkyní komise) maminkám příspěvek při narození dítě-
te, knížku a kytičku.

V 15.00 hodin jsme přivítali: Nikolu, Adélu, Elišku, Viktorii a Amálii, Ma-
touše, 2 × Jakuba, Matyáše, Tomáše, Antonína a Vojtěcha.

V 15.30 hodin: Richarda, Julii, Kateřinu, Nikolase, Maxmiliána, 2 × Sofii, 
Veroniku, Melanii, Viktora, Gabrielu a Jana.

V 16.00 hodin: Valentýnu, 2 × Martina, Emílii, Adama, Emmu, Karolínu, 
Lukáše, Richarda, Maxmiliána a Elišku.

Všem dětičkám přejeme hodně zdraví a šťastné vykročení do života, 
rodičům pak hodně zdaru a trpělivosti při výchově.

matrikářka

ilustrační foto

A zase ty odpady… 
Pro připomenutí jak třídit a likvidovat odpad uvádíme tuto tabulku.

V celorepublikovém měřítku si nevedeme vůbec špatně. Stále se držíme v třídění odpadů na předních místech, což ale neznamená, 
že nemáme co zlepšovat.

Týká se to hlavně třídění plastů. Město vyšlo vstříc bytovým a panelovým domům, které mají nedostatek prostoru pro uskladňování žlu-
tých pytlů tím, že před tyto domy přistavilo 1 100 lt kontejnery na plastový odpad. Dochází ale ke zneužívání těchto nádob a kontejnery 
jsou přeplněné i komunálním odpadem (plenami, hygienickými potřebami, papírem) a jinými odpady.

Pracovníci města pak musí tento odpad ručně třídit. To je nejen nehygienické, ale obzvlášť v této, covidové“ době velmi nebezpečné. 
Naší zaměstnanci se starají o čistotu a pořádek v našem městě a opravdu se nemusí hrabat v kontejnerech, protože někteří občané jsou 
neukáznění.

Pokud se tato situace nezlepší, město zvažuje stažení těchto nádob ze sítě a k likvidaci plastů budou sloužit pouze žluté pytle jako u ro-
dinných domů. 

V sobotu 25. září mají občané možnost využít svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Za správu majetku města A. Lelek
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Prázdninová a podzimní hvězdná obloha
Prázdniny jsou obdobím, kdy je obvykle více jasných dnů i večerů a také obdobím dovolených, kdy máme více času a můžeme se večer pod 
jasným nebem rozhlédnout ke hvězdám a rozjímat o nekonečnosti vesmíru. Noc je kratší a večery s dlouhým soumrakem bývají klidné až se nad 
západním obzorem objeví jasná Venuše jako večernice. Romantický je i východ narudlého Měsíce v úplňku nízko nad jihovýchodním obzorem, 
který kopíruje stejnou dráhu jako Slunce v lednu.

Planeta Venuše byla v letošním letním obdo-
bí jedinou planetou na večerní obloze. Jako 
večernice zářila nízko nad severozápadním 
obzorem a zapadala asi dvě hodiny po Slun-
ci. Její výška nad obzorem není v letošním 
roce příznivá a tak přesto že bude na večer-
ní obloze až do konce roku, její pozorování 
nebude snadné. Daleko lépe bude možno 
pozorovat dvě největší planety naší sousta-
vy Jupitera a Saturna. Ty budou postupně 
s nastupujícím podzimem dominovat ve-
černí obloze. Jejich pozice se oproti loňské-
mu roku vyměnily. Nejdříve vychází Saturn 
a po chvíli po něm Jupiter. Mars se letos do-
stává do největší vzdálenosti od Země a není 
pozorovatelný vůbec.

Když se vrátíme od planet zpět k zemské at-
mosféře, tak na samotné hranici k vesmíru 
ve výškách okolo 80 km můžeme v červnu 
a červenci spatřit noční svítící oblaka. Le-
tos 4. července je bylo možno spatřit jako 
bílé záclony nad severozápadem od 22 ho-
din do půlnoci. Tvoří je drobounké krystalky 
zmrzlé vodní páry osvětleny Sluncem, kte-
ré v tomto období v noci neklesá hluboko 
pod obzor. Do ještě větších výšek pak zasa-
hují nadoblačné výboje z bouřkových obla-

ků lidově zvané „Rudí skřítci“. Tyto výboje 
jsou poměrně vzácné, nedají se pozorovat 
přímo, protože doba trvání výboje trvá jen 
nepatrný zlomek sekundy. Zaznamenáva-
jí se fotograficky a to z bouřek vzdálených 
často 300 až 500 km.

K létu a prázdninám patří také pozorová-
ní „padajících hvězd“ nebo  -li meteorů. Me-
teor je drobné zrnko materiálu letícího me-
ziplanetárním prostorem, které se srazí se 
zemskou atmosférou ve které shoří. Čím je 
to zrnko větší, tím je i efekt „padající hvěz-
dy“ jasnější. Okolo 12 srpna je možno pozo-

rovat jeden z nejznámějších meteorických 
rojů Perseidy. Na dostatečně tmavé obloze 
v otevřeném terénu je možno spatřit přibliž-
ně 60 meteorů za hodinu. V letošním roce 
přálo pozorování i počasí a Měsíc byl krát-
ce po novu a brzy zapadal. A pokud zrovna 
žádné meteory nepadají, tak můžeme ob-
divovat jasný pás mléčné dráhy vinoucí se 
od severu k jihu. No a ten mléčný svit je svět-
lo těch nejvzdálenějších hvězd, které už naše 
oko nerozliší, jen vnímá jejich společný jas.

Na závěr nezbývá než pozvat všechny kte-
ří se chtějí podívat na podzimní oblohu da-
lekohledem na hvězdárnu na střeše kultur-
ního domu. 

Pozoruje se každý pátek večer podle stavu 
počasí. Pozorujeme Měsíc, planety Venuši, 
Jupitera a Saturna, dvojhvězdy, hvězdoku-
py a galaxie. Možná přiletí i kometa. Pravi-
delná pozorování zahajujeme v pátek 3. září.

Za astronomický kroužek  
František Gaidečka  

a Karel Proksch

„Co jste HASIČI…“
Dne 24. června prošla extrémní bouře s krupobitím a tornádem několika obcemi na rozhraní Břeclavska a Hodonínska. V celé historii naši repub‑
liky tornádo s tak ničivými dopadem dosud nebylo zaznamenáno. Následky byly tragické: 6 oběti na životech cca 300 zraněných a škody přesa‑
hující 15 miliard korun. Dolnobenešovští hasiči byli také připravení pomoci, ale z důvodů zajištění akceschopnosti jednotky pro případ výjezdů 
k mimořádné události v rámci plošného pokrytí Moravskoslezského kraje bylo rozhodnuto se plánované pomoci v rámci odřadu nezúčastnit.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Dolní Benešov
I přesto, že se naše jednotka nebyla nasa-
zena na pomoc „Jižní Moravě“ nezahálela, 
a vyjížděla během uplynulých dvou měsí-
ců celkem u 22! mimořádných událostem.

Dopravní nehoda – letecká - pád malého 
sportovního letadla na ploše letiště v Zá-
břehu při kterém došlo ke zranění čtyř osob

Požár penzionu „KROKODÝL“ Kozmice - 
došlo k zahoření v penzionu, ve kterém se 
v tu dobu nacházelo 5 osob. Při tomto po-
žáru byla jedna osoba zraněna (nadýchaní 
zplodin hoření) předána do péče zdravot-
nické záchranné služby

Snesení pacienta - Spolupráce s ZZS Mo-
ravskoslezského kraje při transportu imo-
bilního pacienta z bytu z 3. patra do sanity.

Utržena střecha - po silné bouřce byla vli-
vem poryvu větru stržena část střechy fot-
balových šaten na osadě míru

Záchrana zvířat – záchrana ptáka zamo-
taného do sítě

3 × Čerpání vody – po vydatných deštích 
jednotka zasahovala při čerpání vody ze za-
topených sklepů ve dvou bytových domech 
na Osadě míru a v ŽS v Dolním Benešově

3 × Odstranění stromu - odstranění stro-
mu ležící na pozemní komunikaci

11 × Likvidace bodavého hmyzu

Prověřovací cvičení „ŠTĚRKOVNA“ Dolní  
Benešov 13. 8. 2021

V pátek 13. 8. po 16-té hodině se jednotka 
zúčastnila prověřovací cvičení. Námětem 
byla záchrana 4 osob z hladiny štěrkovny 

v Dolním Benešově po převrhnutí rekreač-
ního plavidla. Za pomocí motorového člunu 
byly během pár minut všechny osoby dopra-
veny na břeh, a byla jim poskytnutá před-

-lékařská první pomoc. Cílem cvičení bylo 
prověřit schopnosti a dovednosti jednotli-
vých členů jednotky při této činnosti a ově-
řit dojezdové časy techniky k místu zásahu.

Sbor dobrovolných hasičů Dolní  
Benešov
Hasičský den sobota 23. 7. 2021. Po roč-
ním pauze způsobené vládními opatřeními 
v rámci COVID-19 jsme opět uspořádali tra-
diční hasičský den v areálu hasičské zbrojni-
ce v Dolní Benešově. Účast návštěvníků byla 
veliká! Pro všechny byla připravena ukázka 
moderní hasičské techniky nejen z Dolního 
Benešova, ale i z obcí Bohuslavic a Sudic. Pro 
děti bylo zajištěno zábavné odpoledne plné 
her a bohaté občerstvení.

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Foto č. 1:  Letecká nehoda Zábřeh
Foto č. 2:  Letecká nehoda Zábřeh (foto ČTK)
Foto č. 3, 4, 5 a 6:  Hasičský den
Foto č. 7:  Prověřovací cvičení ‑ záchrana z vody
Foto č. 8:  Prověřovací cvičení ‑ záchrana zvody

1. 2. 3.

4.

7.

5.

6.

8.
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Knihovna
Článek do poprázdninového zpravodaje začínám většinou stejnou větou. O prázdninách, kdy je v knihovně omezená půjčovní doba, se dělají 
práce, na které ve školním roce není mnoho času.

A tak jsem o prázdninách probírala knihovní 
fond a knihy zastaralé nebo poškozené jsem 
vyřazovala v mnohem větším objemu, než 
obvykle. Tyto knihy jsou průběžně nabíze-
ny ke koupi, jedna kniha za 5 Kč. Nejenom 
čtenáři knihovny si je mají možnost prohléd-
nout a koupit kdykoliv i mimo běžnou půj-
čovní dobu. Knihy jsou vystaveny na chod-
bě před knihovnou.

Knihy se vyřazují průběžně proto, že knihov-
na je rostoucí organismus a je třeba udělat 
místo i knihám novým, které se do knihov-
ny pravidelně nakupují.

Během prázdnin přibyly do naší knihovny 
tyto knihy:

Literatura pro dospělé:
Antaliková, S.: Bermudský trojúhelník, Arn-
felt, T.: Incident v Čechách, Verner, P.: Jak 
nezabít manžela, Utrio, K.: Dcery Eviny, 
Vácha M. O.: Věda, víra, Darwinova teorie 
a stvoření podle knihy, Třeštíková, R.: Fouk-
neš do pěny, Stehlíková, P.: Nasterea, Schwei-
kert, U.: Nemocnice Charité, Robotham, M.: 
Dítě třetí říše, Purdy, B.: Dvě císařovny, Pa-
velková, K.: Život v jeho stínu, Kvarnstrem-

-Jones: Pekárna s vůní skořice, Kinghorn, J.: 
Poslední léto, Jarkovská, E.: Mrtví milovat 
nemohou, Iperen, R. van: Sestry z Osvěti-
my a další.

Literatura pro děti a mládež:
Brezina, T.: Klukům vstup zakázán!, Březi-
nová, I.: Hrnečku vař!, Ezopovy bajky, Fa-
ber, P.: Mango a Bambarang, Holíková, M.: 
O Pánu Ježíši pro děti, Hudáčková, i.: Ško-
la, základ malérů, Knapman, T.: Ave, Caesar!, 

Kočí, I.: Smečka, Kopietz, G.: Ohrožená plav-
ba, Lada, J.: Dobré rady Josefa Lady klukům 
a holčičkám, Macourek, M.: Mach a Šebes-
tová na prázdninách, Messerle, M.: Tvořivé 
nápady a hry s knoflíky, Peisertová, A.: Po-
hádky babičky kuličky, Pospíšilová, Z.: Kou-
zelná třída, Roberts, G.: Smlouva s medvě-
dem, Sellberg, A.: Léto plné záhad a další.

Doufejme, že měsíce, které na nás čekají už 
budou probíhat v normálním režimu, na kte-
rý se všichni těšíme. A je také důležité za-
čít opět pravidelně navštěvovat knihovnu. 
Do této doby jsem všechny poplatky z pro-
dlení (upomínky za pozdě vrácené knihy) 
promíjela.

Poslední šance pro hříšníky, kteří už mají 
knihy tak dlouho, že ani neví, kdy si je 
vypůjčili, je do pondělí 13. září včetně. 
Poté budou dlužné částky vymáhány 
v plné výši!!!

Půjčovní doba se opět vrací k normálu:
Pondělí: 13.00-17.30
Úterý: 10.00-12.00 12.30-15.00
Čtvrtek: 13.00-17.30

Těším se na vás, že se opět budeme scházet 
v milých prostorách naší knihovny.

Jana Petrásková, 
vedoucí městské knihovny Dolní Benešov

Vystoupení pro babičky a dědečky na Osada míru č. p. 308
Nejprve byla posekána tráva před balkóny domu č. p. 308. Následující den ve čtvrtek 24. 6. 2021 v 10.00 hodin zde zavítaly děti z Ma‑
teřské školy na Osadě míru s paní učitelkou Klárou Kudělovou. Ale začít vystupovat mohli až po té, co jsme museli oběhnout všechny 
přítomné sekáče trávy, kteří se na sídlišti nacházeli, při práci dělali samozřejmě velký hluk a poprosili jsme je o malou přestávku. Všichni 
nám ochotně vyhověli.

Byla to krásná podívaná. Babičky, dědové i hosté se vyklonili 
z balkónů a sledovali děti, které se roztančily za zvuku hud-
by. A všichni z přítomných kvitovali, jak jsou děti pohybově 
nadané a jak to měli pěkně secvičené. Děti byly rády, že se 
mohou předvést a pro nás všechny to byl moc hezký záži-
tek. Odměněni byli pitíčkem, bonbóny a mnoha sladkostmi, 
které dostali darem od všech za skvělé vystoupení. Vystupo-
valy děti, které v následujícím školním roce vesměs nastou-
pí do 1. třídy. Takže jsme jim poděkovali za vystoupení dlou-
hým potleskem.

A samozřejmě popřáli hodně úspěchů ve škole, na kterou se 
až na výjimky těší.

matrikářka

I letos se do knihovny přišla 
před odletem do teplých krajů 

rozloučit vlaštovka.

Mají to tady prostě rády.

Svatováclavský hudební festival
Kostel sv. Urbana v Dolním Benešově – Zábřehu přivítá špičkové interprety barokní hudby

Tradičně velkolepou hudební přehlídku na-
bídne ve dnech 3. – 28. září 2021 již 18. roč-
ník Svatováclavského hudebního festivalu. 
Náš největší mezinárodní festival duchovní 
a tzv. staré hudby opět rozezní kostely ce-
lého Moravskoslezského kraje díky obdivu-
hodným 31 koncertům. Do kostela sv. Urba-
na v Dolním Benešově – Zábřehu (změna 
místa z důvodu oprav kostela sv. Martina) 
letos zavítá fenomenální hráčka na barok-
ní flétnu Jana Semerádová se svým kole-
gou vídeňským cembalistou Erichem Traxle-
rem, kdy uvedou hudbu ze svého úspěšného 
a oceňovaného CD „Ve službách princezny 
Anny“ vydané v loňském roce u společnosti 

Supraphon. Reprezentativní skladby barok-
ních velikánů G. F. Händela a J.-M. Leclaira 
doprovodí texty z korespondence princez-
ny Anny, a to v uměleckém podání Aleny 
Sasínové -Polarczyk.

Koncert se bude konat za finanční 
podpory obce Dolní Benešov ve čtvr-
tek 23. 9. 2021 od 18:00.
Zářijový hudební maraton bude zahájen 
3. září v ostravské Katedrále Božského Spa-
sitele, a to Rossiniho slavnostní mší provede-
nou Národním orchestrem Polského rozhla-
su. Jedním z nejzajímavějších projektů bude 
provedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmi-
la na den přesně 1100 let od zavraždění svě-
tice (15. září) či závěrečný koncert věnovaný 
unikátnímu oratoriu Potopa Camilla Saint-

-Saënse pod taktovkou francouzského di-
rigenta Philippa Bernolda. Těšit se můžete 
také na hudební pohlazení v podobě barok-
ních projektů v čele s ansámbly Collegium 
1704, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, 
francouzským Ensemble Castelkorn, koncer-
ty italského kontraaltisty Filippa Mineccii či 

belgického dechového souboru Terra Nova 
Collective, který se představí v unikátním šik-
mém kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné. 
U příležitosti tohoto nevšedního hudebního 
zážitku po koncertu proběhne beseda s au-
torkou románů Šikmý kostel Karin Lednickou. 
Komorní řadu obohatí recitál světoznámé-
ho pianisty Federica Colliho, Bennewitzovo 
kvarteto s pianistou Martinem Kasíkem, či 
Motiečius & Kiminius – akordeonista spolu 
s virtuosem na litevský birbyne (u nás ne-
známý dechový lidový nástroj). Pestrý pro-
gram zahrne i netradiční projekty, a to Big-
bandovou elektroniku Cotatcha Orchestra 
s nominací na Cenu Anděl a oceněním Čes-
ké rozhlasu za nejlepší jazzovou desku roku 
2020, koncertní verzi slavné Balady pro ban-
ditu s Jihočeskou filharmonií či vystoupení 
ukrajinského pravoslavného sboru Orpheus. 
Nechte se již nyní zlákat díky SHF YouTube 
kanálu nabitého záznamy koncertů.

Foto archiv SHF: Jana Semerádová

Text: Eva Františáková

Více informací na www.shf.cz

www.shf.cz
ZA FINANČNÍ PODPORY DĚKUJEME

Jana
Semerádová
FLAUTO TRAVERSO

Erich Traxler CEMBALO
Alena Sasínová-Polarczyk 

RECITACE

 23/09/2021 / 18.00
DOLNÍ BENEŠOV – ZÁBŘEH

KOSTEL SV. URBANA

Ve službách 
princezny Anny

HÄNDEL / LECLAIR

DOLNÍ BENEŠOV

18. ROČNÍK
03 – 28/09/2021
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tomu dala dvě hostující družstva z Opavy 
a tým z Budišova nad Budišovkou. Hrálo se 
švýcarským systémem na 7 kol, tempem 2 x 
12 min + 3 s/tah na partii. Hrálo se olympij-
ským systémem, tj. počítaly se body z partií. 
Překvapení se nekonalo a zvítězil největší fa-
vorit domácí ŠK TJ Dolní Benešov „A“ (Rakús, 
Suchánek, Weczerek) se ziskem 17,5 bodu, 
druhé skončilo B družstvo domácích (Kuče-
ra, Tillman, E. Vavřínková) s 15,5 bodu a tře-
tí překvapivě ŠK Dolní Benešov „F“ (Vitásek, 
Kriebel, Kampík) s 12 body. Nejlepší hostu-
jící tým bylo na pátém místě A družstvo Sle-
zanu Opava (Záleský, Olšar, Klapuch). Turnaj 
byl dobrým zpestřením všem hráčům, kte-
ří již nedočkavě vyhlížejí novou, doufejme, 
již ničím nerušenou šachovou sezónu. (text 
Ing. A. Vilášek)

Soutěže družstev
I v letošním roce budou družstva ŠK TJ DB 
zastoupena v soutěžích družstev. „A“ bude 
hrát 2. ligu „F“, což je 3. nejvyšší soutěž v ČR 
po extralize a 1. lize. „B“ má po uvolnění po-
stupového místa zajištěnu účast v krajském 
přeboru, „C“ pak bude hrát krajskou soutěž 
a „D“ okresní přebor. Kapitáni a detailní se-
stavy budou ještě předmětem diskuzí, prv-
ní hrací termíny jsou začátkem října.

Šachový kroužek
S  novou sezonou spouštíme také pravi-
delný kroužek mládeže. Ten se bude konat 
od druhé půlky září 2021 do června roku 
2022. Kromě týdenních tréninků v rozsahu 
1,5 hodiny budou mít děti možnost se zú-
častnit také turnajů různých úrovní a typů, 
trénovat s  moderními šachovými pro-
gramy 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 zodpoví-
me e -mailem, kontaktní osoba: Pavel Rak-
ús, pavel.rakus@seznam.cz – hlavní tre-
nér mládeže.

Následující šachové akce
V závěrečných srpnových dnech proběh-
lo další každoroční v pořadí třetí soustře-
dění ŠK na Rusavě. V sobotu 25. září nás 
opět čeká tradiční Memoriál Karla Osman-
číka, mezinárodní rapid turnaj, který se bude 
konat v kulturním domě v Dolním Benešo-
vě. Výsledky tohoto turnaje a další aktua-
lity se dozvíte na našem webu, adresa je: 
http://sachy ‑msa ‑dolnibenesov.net

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús 

Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Po dlouhé vynucené pauze se v letních měsících roku 2021 opět začíná probouzet šachový život. V červnu náš klub uspořádal krajský přebor 
mládeže v rapid šachu, který byl kvalifikačním turnajem na MČR. V červenci pak další turnaj „naživo“, okresní přebor tříčlenných družstev. A již 
za pár týdnů nás čeká další významný turnaj, 35. ročník Memoriálu Karla Osmančíka.

Krajský přebor mládeže v rapid šachu

Šachový klub TJ Dolní Benešov uspořádal 
v sobotu 19. 6. 2021 v letošní sezóně vlivem 
hygienické situace jediný „finálový turnaj“ 
krajského přeboru mládeže v rapid šachu. 
Turnaj se tedy stal kvalifikační soutěží pro 
nominaci žáků našeho kraje na podzimní 
MČR. Soutěž jsme zorganizovali ve spolu-
práci s Komisí mládeže MKŠS, za podpory 
Šachového svazu ČR, kulturního domu Dol-
ní Benešov, firem Würth a Masokombinát 
Klemens. V horkém letním počasí a hodně 
netradičním a pozdním šachovém termínu 
jsme v našem kulturním domě přivítali cel-
kem 79 hráčů s trenérským a rodičovským 
doprovodem. Soutěž probíhala ve čtyřech 
samostatných turnajích v kategoriích do 10, 
12, 14 a 18 let. O zdárný průběh turnaje se 
staralo 14 domácích zkušených pořadatelů, 
kteří jsou již profesionály v přípravě a samot-
ném průběhu soutěží krajského až repub-
likového významu. Náš pořadatelský stan-
dard jsme letos posunuli o další pomyslnou 
laťku výše, když jsme poprvé v historii po-
řádání soutěží z Dolního Benešova zajistili 
on -line přenos z průběhu partií na prvních 
dvou šachovnicích z každé kategorie. Prů-
běh těchto 8 partií z každého kola tedy měli 
možnost sledovat všichni uživatelé interne-
tu. Dále jsme umožnili účastníkům turnaje 
využít prostory venkovní terasy s posezením 
a zahradními šachy. Samozřejmou součás-
tí turnaje byl bufet s nabídkou občerstvení 

v čele tradičními „prajzskými koláči“ z výroby 
„Pekárny Obrusník“. Děti však nejvíce oceni-
ly klasické párky v rohlíku a drobné sladkosti, 
které jsme nově doplnili nabídkou zmrzlino-
vých pohárů. A nyní již k vlastnímu průběhu 
soutěže. Všichni hráči a doprovod byli po-
vinni dodržovat aktuálně platná hygienická 
opatření. Všechny čtyři turnaje se hrály švý-
carským systémem na 7 kol, tempem 15 mi-
nut pro každého hráče s přídavkem 5 sekund 
za každý provedený tah. Na bezproblémový 
průběh turnaje dbal hlavní rozhodčí pan Ma-
touš Gemsa, kterému asistovali Maxmilián 
Slanina, Rudolf Kriebel a sestry Eliška a Ma-
ruška Vavřínkovy, kteří evidovali výsledky 
jednotlivých partií a řešili situace, ve kterých 
došlo k nepřípustným tahům či jiným drob-
ným proviněním proti pravidlům. Ve všech 
kategoriích byli vyhodnoceni zvlášť chlap-
ci a dívky, za umístěni byli odměněni pohá-
ry, medailemi, diplomy a věcnými cenami. 
V nejmladší kategorii byly dle hracího řádu 
vyhodnoceny odděleně děti ve věku do 8 
a 10 let. V kategorii D8 startovala pouze jed-
na dívka, Tarielashvili Kira z TJ Ostrava, získa-
la 2 body. Chlapci do 8 let byli jen dva, tím 
lepším byl Tadeáš Keprt z Beskydské šacho-
vé školy (BŠŠ) se ziskem 3 bodů. Nejlepší dív-
kou do 10 let byla Nikol Bartečková (BŠŠ, 4,5 
bodu), ve velmi vyrovnané kategorii chlapců 
do 10 let zvítězil Marek Koždoň (TŽ Třinec, 
5,5 bodu). Mezi dívkami do 12 let byla v tur-
naji nejlepší Tereza Horková (BŠŠ, 6 bodů), 
která zvítězila i celkově a předčila všechny 

ostatní, včetně chlapců. Nejlepším z nich byl 
Matěj Jaššo (Lokomotiva Krnov, 5,5 bodu), 
v této kategorii se na 15. místě umístil domá-
cí Oliver Kusyn se 3,5 body, na 23. a 24. místě 
pak Matyáš Plaček a Zbyněk Kolář, taktéž ze 
ŠK TJ D. Benešov, shodně s 2 body. V katego-
rii dívek do 14 let zvítězila Jana Sikorová (TŽ 
Třinec, 5 bodů), mezi stejně starými chlapci 
pak Bartoloměj Buchta (BŠŠ, 5,5 bodu), re-
prezentant domácího ŠK Ondřej Bitta obsa-
dil se 3 body 15. místo. V kategorii do 18 let, 
která již není postupovou na MČR, se kraj-
skou přebornicí stala Kateřina Fárková (BŠŠ, 
5 bodů), a krajským přeborníkem pak Matěj 
Kristl (TJ Ostrava, 5 bodů). Nejlepší startují-
cí v kategoriích 10 - 14 let, dle postupové-
ho klíče, získali právo účasti na podzimním 
Mistrovství České republiky v rapid šachu, 
které se bude konat 11. 9.–12. 9. 2021 v Praze.

Okresní přebor tříčlenných družstev
Skoro po roce se podařilo šachovému klu-

bu TJ Dolní Benešov uspořádat první „živý“ 
šachový turnaj dospělých v okrese Opava. 
V sobotu 24. července konečně řada hráčů 
mohla odejít od počítačů, kde hrála šachy 
on -line, a zahrát si proti skutečnému „živé-
mu“ soupeři, podat si ruce a prožít emoce, 
které každou partii provázejí. Okresní pře-
bor tříčlenných družstev byl toho důkazem. 
Sešlo se sice jen deset družstev, z toho pl-
ných sedm z pořádajícího oddílu, ale šťávu 
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Žijeme v Dolním Benešově…

Zastupitelstvo 22. 6. 2021 Hlučíňanka 18. 7. 2021

Sportovní a dětský den v Zábřehu 3. 7. 2021 Půlíme prázdniny 30. 7. 2021

Chinaski 16. 7. 2021 Gulášmajster 14. 8. 2021

Vysvědčení 9. třídy, 28. 6. 2021 Půlíme prázdniny 30. 7. 2021

Sportovní a dětský den v Zábřehu 3. 7. 2021 Kobeřanka 1. 8. 2021

Vysvědčení 9. třídy, 28. 6. 2021 Půlíme prázdniny 30. 7. 2021

Chinaski 16. 7. 2021 Gulášmajster 14. 8. 2021

Vysvědčení 9. třídy, 28. 6. 2021 Letní kino 22. 7. 2021



14

Dolnobenešovský zpravodaj • 5 / 2021 Září – Říjen 

15

Dolnobenešovský zpravodaj • 5 / 2021 Září – Říjen 

Zprávičky z barevné školičky – Osada míru Zprávy ze školy – Nový školní rok 2021/2022 startuje !!!

S minulým školním rokem jsme se tradičně rozloučili setkáním rodičů a dětí ve všech třídách MŠ a rozloučením s budoucími 
školáky.

Letní prázdniny jsou nenávratně pryč a dětem začíná další etapa jejich života. V podstatě to znamená, že děti chodí do MŠ, aby 
se zjistily, jak se mají učit, jak mluvit s kamarády, jak si hrát a zvládnout fungování ve skupině dětí.

A kdo tyto situace bude řešit s Vašimi dětmi ?
SLUNÍČKA: paní učitelky – Jarmila Stanková
– Drahomíra Kuchejdová
p. uklízečka - Pavla Kozelková

MOTÝLCI: paní ředitelka – Mgr. Dagmar Kristová
paní učitelka – Klára Kudělová
p. školnice – Renáta Dihlová

BERUŠKY: paní učitelky – Vlasta Juchelková
– Bc. Jana Jiříková
p. uklízečka – Pavlína Bábíková

KVĚTINKY: paní učitelky – Bc. Radka Ballarinová
– Valentýna Paverová
p. uklízečka – Eva Murcková

KRTEČCI: paní učitelky – Jana Balarinová
– Sylva Hartošová
p. uklízečka – Blanka Světlíková

O plná bříška  
se postará pracovní tým školní jídelny:
vedoucí školní jídelny – Hana Seidlová

šéfkuchařka – Anna Kubišová

kuchařky – Karmen Magerová

– Štěpánka Komárková

pracovnice provozu – Věra Reinoschová

– Ivana Hajduková

–  Darina Vitásková

V novém školním roce přejeme všem dětem mnoho hezkých chvil 
a spoustu zážitků, rodičům pevné nervy a úsměv na tváři.

Vaše barevná školka 

Milé děti, vážení rodiče, prázdniny se pomalu blíží ke svému konci a věřím, že se již mnozí těšíte do školy na své kamarády a učitele, a to znamená, 
že brzy odstartujeme nový školní rok 2021/2022.

Ten minulý byl opět poněkud zvláštní, pro-
tože koronavirová epidemie nám všem 
změnila plány a škola probíhala většinou 
distančním způsobem. Nezbývá než dou-
fat, že ten nový školní rok již prožijeme 
normálně.

Ve středu 1. září přivítáme v naší škole při slavnostním zahájení 
v Zábřehu v 8.00 hod. a v Kulturním domě v Dolní Benešově v 9.00 
hod. bezmála 360 žáků.

Úplně nový školní rok to bude pro 34 prvňáčků v Dolním Benešo-
vě a 11 v Zábřehu.

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

Našim novým prvňáčkům přeji hodně úspěchů v jejich důležitém ži-
votním období a našim letošním deváťákům přeji, aby si vybrali pro 
sebe tu nejvhodnější školu a dobře se připravili na budoucí profesi.

Žáci vyššího stupně budou v tomto školním roce z důvodu rekon-
strukce budovy školy chodit na obědy do nově vybudované vý-
dejny stravy v restauraci Neptun, bližší informace žáci dostanou 
od svých třídních učitelů přímo ve škole.

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

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

Za vedení ZŠ přeji nám všem radostné vykročení do nového škol-
ního roku.

Mgr. Leon Hahn, Ředitel školy

Třída Třídní učitel
I. (1. + 2. ročník) - Zábřeh Mgr. Marie Adamíková
II. (3.+ 4. ročník) - Zábřeh Mgr. Alena Malíková
I.A Mgr. Marcela Halodová
I.B Mgr. Marcela Schmiedhamerová
II.A Mgr. Lenka Kotišová
III.A Mgr. Hana Kolaříková
III.B Mgr. Alena Drastíková
IV.A Mgr. Marcela Bilíková
V.A Mgr. Jana Juchelková
V.B Mgr. Lucie Stromská
VI.A Mgr. Daniela Gregorová
VI.B Mgr. Karin Postulková
VII.A Mgr. Nikol Zapletalová
VII.B Mgr. Monika Kubincová
VIII.A Mgr. David Ranoš
VIII.B Mgr. Hana Maulerová
IX.A Mgr. Jiřina Pačková
IX.B Mgr. Pavla Měkýšová

Rozdělení žáků a pedagogů pro školní rok 2021/2022
Ředitel školy: Mgr. Leon Hahn
Zástupce ředitele: Mgr. Martina Jakubčíková
Výchovný poradce: Mgr. Silvie Krupová
Metodik prevence: Mgr. Daniela Gregorová

Netřídní učitelé:
Mgr. Ludmila Faiková
Mgr. Silvie Krupová
Mgr. Petr Vitásek
Bc. Petra Štefková
Mgr. Lucie Malohlavová

Externí učitelé:
Věra Dudová (katechetka)
Mgr. Pavel Kuchař (kněz)
Asistenti pedagoga:
Bc. Vendula Svobodová
Věra Dudová
Mgr. Lucie Malohlavová

Vychovatelky/vychovatel školní družiny: 
Krista Hartošová
Eva Halfarová, DiS
Bc. Magdalena Lassaková Kupková 
Jakub Mašík

Harmonogram školních prázdnin 2021/2022
podzimní prázdniny: 27. 10. a 29. 10. 2021

vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 - vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022

pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2022

jarní prázdniny:  21. 2. – 27. 2. 2022

velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022

hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2022- výuka začne ve čtvrtek 1. 9. 2022

Správní zaměstnanci:
Liana Diehlová
Iveta Kalužová
Lukáš Bjelka
Petra Nováková
Lenka Radová
Marta Otipková
Jana Kociánová
Hana Jarolimová
Irena Harasimová
Pavla Holečková
Zuzana Hrbáčová
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Porce: 4 osoby

Suroviny: 4 plátky vepřové kotlety bez kosti (porce 150 g), 200 g hladké mouky, 100 g strouha-
ného parmezánu, 2 vejce, snítku tymiány, rostlinný olej na smažení, 1 dcl suchého bílého vína, 
špetka soli.

Suroviny na rajčatové Tagliatelle: 400 g Tagliatelle, 5 ks zralých 
rajčat, 0,5 dcl suchého bílého vína, čerstvá bazalka, 50 g parmezá-
nu, stroužek česneku, 1 ks šalotky, olivový olej.

Postup: z vajec, 100 g mouky, vína, parmezánu a tymiánu vymíchá-
me těstíčko, v kterém obalujeme naklepané, osolené a ve zbytku 
mouky obalené kotlety. Obalené kotlety smažíme na pánvi na oleji.

Tagliatelle uvaříme v osolené vodě. Spařená a oloupaná rajčata na-
krájíme na malé kousky, které orestujeme na olivovém oleji a šalot-
ce, přidáme bílé víno a 15 min dusíme do změknutí, osolíme a opepříme dle chuti. Takto připra-
vená rajčata smícháme s těstovinami. Zdobíme bazalkou, petrželkou a hoblinkami parmezánu.

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Vepřová kotleta v parmezánové krustě  
s rajčatovými Tagliatelle

ilustrační foto

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

Má čtyři smíšená oddělení, která se 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 základ-
ní školy. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky 
do naplnění kapacity. Přijetí do ŠD není nárokové, o umístění či 
případném vyloučení žáka z ŠD rozhoduje ředitel školy. Vzhledem 
k velkému zájmu zákonných zástupců o umístění dětí v ŠD dává-
me přednost dětem prvního až třetího ročníku základní školy a dě-
tem zaměstnaných rodičů.

Provoz ŠD je rozvržen takto:
Ranní ŠD – organizována v budově Červené školy v době od 6:30 
do 7:45 hod.

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

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

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

Ranní ŠD: 200 Kč za školní rok

Odpolení ŠD: 800 Kč za školní rok

R + O ŠD: 1000 Kč za školní rok

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

S případnými dotazy je možno se obrátit na ved. vychovatelku 
tel. č.: 604 296 411

Krista Hartošová, vedoucí vychovatelka ŠD

Školní výlet 9. A
Ve středu 23. 6. jsme z Háje ve Slezsku vyjeli vlakem na náš 
dvoudenní výlet do chatek Oáza v Trojanovicích. Po ubyto-
vání jsme se přesunuli do lanového centra Tarzánie. Skoro 
všichni si vyzkoušeli nějakou trasu. Tarzánie sklidila zaslouže-
ný úspěch. K večeru jsme za asistence Tondy rozdělali oheň 
a opekli si buřty. Poté si i zazpívali za tónu Tondovy kytary.

Ve čtvrtek jsme vyjeli lanovkou na Pustevny. Zde jsme šli ně-
kteří k soše Radegast a ostatní procházeli okolí lanovky. Po-
tom jsme se společně vydali na stezku v oblacích Valaška. Krás-
ný výhled.
I když první den promrholilo, tak se výlet velmi povedl.

Mgr. Martina Jakubčíková

Zábavné dopoledne

Na konec školního roku si dívky z 5. A připravily pro žáky  
1. a 2. třídy na zahradě školy sportovně zábavné dopoledne. 

Děti se mohly zapojit do různých aktivit jako je skákání v pyt-
li, překážková dráha, skládání puzzle nebo hmatové či slucho-
vé hádanky. I když sluníčko už pořádně hřálo, dobrá nálada 
a nadšení nikoho neopouštělo. Tento den byl pro prvňáčky 
a druháky pomyslnou odměnou za nelehký školní rok.

Děvčatům ještě jednou děkuji za realizaci tohoto programu ☺

Mgr. Marcela Halodová
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Drahý pane dirigente, milý pane Nováku, Richarde,
jménem Městského orchestru mladých, jehož jste byl po mnoho let nejen 
úspěšným dirigentem, ale také členem, organizátorem, dramaturgem, aran-
žérem, archivářem či učitelem nových členů, Vám u příležitosti Vašeho vý-
znamného životního jubilea chceme všichni současní i bývalí členové (a že 
jich za ty roky bylo docela dost) popřát hodně zdraví, štěstí, pohody a elánu.

Pamatujete, jak jsme byli v místech, jako je Bösel (a několikrát zde vyhráli sou-
těž), Saint -Tropez (na pláži i policejní stanici), Paříž (na Nový rok s pochody 
pod eilfelovkou), Wilamowice a Schwertberg (opakovaně a úspěšně), Biały-
stok (a cestou tam ve Waršavě), Nová Dubnica či Cheb (v hotelu 60+1), Brno 
(vystoupení na poslední chvíli), Toulouse (nebo Nagáno?), Jistebník (hráli, 
až se z nás prášilo), Opava (na Ptačím vrchu či Rybníčku), Krzanowice (za su-
cha i za deště), Pavlovice u Přerova (tak malý sál a tolik muzikantů), Racibórz 
(na rynku či v divadle), Lido di Jesolo (na pláži i v moři z housky břicho moří), 
Debrecen (po několikakilometrovém pochodování nutná adaptace v ter-
málech), či při pochodování s mažoretkama v mnoha městech a vesnicích 
po celé Francii, Řím (na popeleční středu), Sardinie (v dešti i zimě a i bez bu-
beníka) a dalších a dalších destinacích v Čechách, na Slovensku, Polsku, Ně-
mecku, Rakousku, Itálii, Belgii či Francii?

Přejeme Vám, abyste na naše společné okamžiky ještě dlouho a hlavně s ra-
dostí vzpomínal a děkujeme za vše, protože Vy máte na tom všem obrov-
skou zásluhu.

Přejí členové současní i bývalí.

K životnímu jubileu vše 
nejlepší, hlavně hodně 
zdraví, životního optimismu 
a pěkných hudebních  
zážitků přejí  
ze srdce.

Edita Chwistková,  
Danka Kulová a mnohé  
mažoretky ze skupiny  
Variace Havířov.

Nedávno jsem viděl krásné přání 
k narozeninám, které se podle mě 
přesně hodilo k muzikantu panu 
Richardu Novákovi. 

Dovolte mi tedy, abych mu jmé-
nem vedení města popřál u příle-
žitosti jeho životního jubilea – se-
dmdesáti let tímto přáním:

Kdo je stále plný pohody
udržuje si dobrou náladu
a umí prožít každý den
zůstává mladý  
v jakémkoliv věku
Chtěl bych také využít této pří-
ležitosti a poděkovat mu znovu 
za dlouholetou aktivní práci s mlá-
deží v oblasti hudby a za vzornou 
reprezentaci nejen našeho měs-
ta ale celého Hlučínska na mnoha 
místech Evropy.

Richarde, všechno nejlepší, hodně 
štěstí, zdraví, pohody a Božího po‑
žehnání Ti za město Dolní Benešov 
přeje starosta Martin Štefek

Milý oslavenče  
Richarde, 
za  celý kolektiv kulturního 
domu Vám přejeme vše nejlepší, 
hlavně zdraví a zase jen zdraví, 
pohodu,  spokojenost a mno‑
ho radosti s Vaší celoživotní lás‑
kou, hudbou. Děkujeme za do‑
savadní spolupráci a těšíme se 
na další společně prožité chví‑
le. S velkou úctou a respektem.

Viktor Štefek 

Milá „paní Marto“, 💛
přejeme ti všechno nejlepší k na-
rozeninám, hodně zdraví, spoko-
jenosti a optimismu. 

Děkujeme za tvou obětavost, píli 
a všudypřítomnou dobrou nála-
du. Do dalších let jen to nejlepší a 
úsměv na tváří. 

Kolektiv KDDB

Dolnobenešovský Gulášmajster 2021
Po loňském výpadku, způsobeném Covidem se druhou srpnovou sobotu sešli kulinářští nadšenci v zámeckém parku, aby změřili své síly ve va‑
ření kotlíkového guláše. Soutěž odstartovala od osmé hodiny ranní a sedm týmů mělo čtyři a půl hodiny na to, aby předložili své guláše porotě, 
která byla vylosována z příchozích diváků. V jednu hodinu po poledni začala ochutnávka příchozích, kteří měli rovněž možnost svým hlasová‑
ním rozhodnout o ceně diváků. K dobré chuti a náladě hrála Country kapela KARAVANA. Dle verdiktu poroty se Dolnobenešovským Gulášmaj‑
strem pro rok 2021 zcela jasně stal tým rybářů z Kamence, kterému neunikla ani cena diváků. Všechny týmy byly odměněny cenami, první tři 
převzaly z rukou pana starosty poháry a památeční medaile.

Stupně vítězů:
1. místo – Rybáři KAMENEC (T. Fuchs)

2. místo – Řízci (M. Říčná)

3. místo – Čarodějnice z Moravce  
(R. Fojtíková)

Cena diváků: Rybáři KAMENEC 
(T. Fuchs)

Chtěl bych tímto poděkovat všem zú-
častněným týmům za jejich iniciativu 
a nadšení. Vařit guláš v třicetistupňo-
vém vedru totiž vyžaduje i určitou dáv-
ku kuráže a velké nasazení. Rovněž dě-
kuji všem partnerům akce, kterými byli. 
LENA – Hračky, s. r. o., Jaroslava Kle-
mensová – MASOMA, Lišková Lenka, 
město Dolní Benešov a Pavlína Štěpi-
tové – Restaurace na Hřišti, která byla 
spolupořadatelem této akce.

Vaříme a dobře se bavíme!
Viktor Štefek

Půlíme prázdniny
Uprostřed prázdnin se uskutečnila akce plná zábavy pro děti i celé rodiny Půlíme prázdniny. 
A že jsme je teda rozpůlili i rozparádili parádně! Děti vypadaly nadšeně, slunce hřálo a ce-
lým zámeckým parkem se linula z udírny vůně klobásek. Větší děti našly zábavu zejména ve 
vodním fotbálku, ty malé trávily hodně času na skákacích hradech. Avšak zábava vycháze-
la z každého koutu parku. Všichni z kulturáku jsme se spolu se Základní školou, SRPŠ a mno-
ho dalšími snažili, aby si páteční odpoledne užil opravdu každý. Dokonce i hasiči z Dolního 
Benešova dorazili se svou technikou. Ale nejen sportovní, ale i vědomostně obohacující ak-
tivity měly u dětí úspěch. Vrcholem bylo vystoupení Klaun family, která rozdováděla snad 
všechny okolo. Celá akce byla zakončena v rytmu hudby mini diskotékou. Každý z nás pak 
vykročil do té druhé poloviny prázdnin s úsměvem na rtech ☺

Mgr. Martina Nevřelová ‑ KDDB

Milý Richard,
ak dobre počítam, o dva roky budeme môcť 
oslavovať štvrť storočnicu nášho zozná-
menia. Pri pomyslení, aké úžasné zážitky 
nás postretli počas týchto rokov, veru, bude 
to krásne jubileum. Načo však čakať ďal-
šie dva roky, keď tu máme hneď iné, krajšie 
a hlavne Tvoje životné jubileum. Preto do-
voľ, aby som Ti v mene DOM Nová Dubni-
ca, ako aj v mene svojom, poprial hádam to 
najcennejšie. A to dostatok fyzického i du-
ševného zdravia, veľa spokojnosti a spl-
nenie všetkých predstáv, od tých najmen-
ších až po tie najväčšie.  Do ďalších rokov 
Ti teda prajem všetko najlepšie a pripí-
jam na Tvoje zdravie.

S úctou a láskou
Pavol Šveda

predseda občianskeho združenia
DOM Nová Dubnica

Slovensko

Kulturní dům
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V kategorii starších žaček Nela vyhrála s par-
ťačkou Rozálii Vrajíkovou (TenisHill Havířov) 
turnaj kategorie C v Havířově – Šumbarku 
a stejnou kategorii také ve Studénce v po-
lovině srpna se spoluhráčkou Veronikou Eli-
ášovou (TK SC Ostrava).

Matyáš Dohnal společně s Dominikem Vav-
řínkem na turnaji kategorie C v Třinci, který 
probíhal od 7. do 8. srpna, vybojovali semi-
finálovou účast ve čtyřhře. O týden poz-
ději Matyáš přidal stejný úspěch na turna-
ji v Karviné.

Amatérský tenis
Turnaje losovaných dvojic hráčů nad 35 let, 
který se konal 19. června na naších dvor-
cích se zúčastnili: Pavel Michalík, Max Svo-
boda, Karel Hahn, Petr Dohnal, Emil Svoboda, 
Jan Hartmann, Petr Gajdečka, Walter Koci-
án, David Juchelka, Arnošt Gross, Herbert, 
Pluschke, Marek Sklář. Celkem 12 účastníků si 
pochvalovalo přátelskou atmosféru, občers-
tvení a především sportovně užitou sobotu. 
Do finálového souboje se probojovali dvoji-
ce Emil Svoboda s Petrem Dohnalem a Max 

Svoboda s Walterem Kociánem. Tito hráči 
dali do boje o titul vše a turnaj ovládli Emil 
s Petrem. Obrovský obdiv patří Janu Hartma-
novi (77 let) a Arnoštu Grossovi (75 let), kte-
ří se turnaje zúčastnili a bojovali o umístě-
ní až do konce.

Emil s Petrem o několik týdnů později hrá-
li společně na amatérském turnaji v Krava-
řích Koutech v části Olšinky. Tento tenisový 
turnaj ve čtyřhře byl pojat jako ukončení ka-
pitoly dosavadního sportovního areálu, jež 
nyní prochází modernizací a velkými sta-
vebními pracemi. Naše sehraná dvojice se 
v široké konkurenci hráčů rozhodně neztra-
tila a probojovala se do finále, kde se utka-
la s dvojící Vojtěch Ulehla, Roman Vilášek.

Plán akcí
4. – 6. září
TURNAJ KATEGORIE STARŠÍCH ŽÁKŮ
11. září
ROLLAND GARROS 2021  
(amatérský turnaj ve dvouhře)

Tenisový tábor
V červenci i v srpnu jsme opět uspořáda-
li pro děti ve věku 4 – 13 let sportovní pří-
městský tábor.
Červencový turnus probíhal v termínu 19. – 
23.7 v počtu 35 dětí a o bohatý program 
plný tenisu, sportu a zábavy se postaralo 
9 vedoucích.
Srpnový turnus se uskutečnil v období 9. – 13. 
8 v celkovém počtu 39 dětí a 11 vedoucích. 
Děti reprezentovaly jednotlivé státy a sou-

těžily mezi sebou v rámci Olympijských her. 
Připravena pro ně byla také novinka v podo-
bě stezky odvahy, jejíž trasa vedla ve spor-
tovním areálu našeho města.

Velké poděkování patří všem trenérům, po-
mocnicím a Restauraci na Hřišti, která za-
jišťovala velmi chutné obědy během obou 
turnusů.

TK Dolní Benešov si váží všech partnerů 
a parťáků, kteří podporují rozvoj sportu 
a mládež v Dolním Benešově.

Děkujeme našim největším parťákům: měs-
to Dolní Benešov, LENA, ISOTRA, KOFOLA, 
FAMOS, Moje Lékárna, Armatury Group, ČEZ, 
HEAD a mnoha dalším.

René Dihel

Aktuality z tenisového klubu
Letní měsíce nabízí na tenisových kurtech 
velmi nabitý program. Zájem o tenis v Dolní 
Benešově se neustále dere nahoru.

závodní tenis DRUŽSTVA – Dospělí
Během června naše týmy smíšených druž-
stev statečně bojovaly o body do tabulky. 
Tým dospělých ve složení David Stříbný, To-
máš Stareček, René Dihel, Roman Nováček, 
Jiří Stříbný, Silvie Stříbná a Tereza Svěchová 
ve 2. kole na kurtech TC Ostrava Nová Ves 
neuspěl po vyrovnaném boji 2:7. Bod pro 
náš tým vybojoval Tomáš a René.

O týden později jsme na dolnobenešov-
ských kurtech přivítali tým TK Slavia Or-
lová E. Tento zápas byl zatím nejvyrovna-
nějším. Po závěrečných čtyřhrách se naše 
družstvo muselo smířit s nejtěsnější mož-
nou porážkou 4:5 na zápasy a 8:13 na sety. 
Body si za Dolní Benešov připsal David Stříb-
ný, René Dihel a oba mužské páry ve čtyřhře – 
Roman Nováček s Petrem Dohnalem a René 
Dihel s Tomášem Starečkem. V obou přípa-
dech šly zápasy za stavu 1:1 na sety do roz-
hodujícího supertiebreaku, který se hraje 
do 10 vítězných míčů.

Závěrečný duel odehraje družstvo dospě-
lých 11. 9. 2021 na půdě Frýdku Místku.

VÝSLEDKY

5. 6. TK DB – SK JC Sport Opava C 2:7
19.6 TC Ostrava Nová Ves – TK DB 6:3
26.6 TK DB – TK Slavia Orlová E 4:5

Starší žactvo
Mužstvo tenistů narozených v ročnících 2007 
a 2008 spojilo síly s opavským klubem TK 
Minerva, které odehrává svá utkání v areá-
lu Zdraví v Opavě – Kylešovicích.

Ve druhém kolem (19.6) se nepovedl zápas 
proti Sokolu Zábřeh, ve kterém jsme jedno-
značně prohráli 1:8. Oba naši hráči – Matyáš 
Dohnal i Dominik Vavřínek, si chuť spravili 

v dalším kole proti družstvu TK Milo Olo-
mouc C, které porazili 7:2. Body si připsali 
naši hráči nejprve ve dvouhrách a také pak 
ve společné čtyřhře.

V konkurenci sedmi týmů se naše spoluprá-
ce TK Dolní Benešov/TK Minerva radovala 
ze třetího místa.

VÝSLEDKY

5.6 TK DB – TK Šternberk 8:1
19.6 Sokol Zábřeh – TK DB 1:8
26.6 TK DB – TK Milo Olomouc 7:2

Mladší žactvo
V kategorii 10-12 let se naše družstvo ve slo-
žení Jakub Pochopien, Matěj Jordan, Václav 
Kohut, Patrik Hemzal, Amálie Slivková a Ane-
ta Dryksiáková umístilo na pěkném 5. místě 
po dvou výhrách a jedné porážce.

Babytenis

Nejmladší tým ve věku 8-9 let reprezentova-
li Dominik Hemzal, Aneta Jordanová, Adéla 
Slivková, Sofie Dohnalová, Magdalena No-
váková, Matyáš Strapáč, Štěpán Sutto a Se-
bastien Gajdečka. Pro všechny to byla prv-
ní zkušenost se závodním tenisem.

Jednotlivci

Velkého úspěchu dosáhla Nela Dihlová, která 
pod vedením našeho trenéra Pavla Jalovie-
ce se dostala na Mistrovství České republi-
ky v kategorii mladších žákyň. MČR se ko-
nalo v termínu 6. – 11.7 2021 v Mostě. Nela 
vyhrála jeden zápas ve dvouhře a probojo-
vala se mezi 32 nejlepších hráček. Společně 
se svou parťačkou Kristýnou Přikrylovou (TJ 
Sokol Stará Bělá) si také připsaly jednu výhru 
a patřily k 16 nejlepším párům v naší zemi.
Po MČR se Nela přesunula do areálu TK Pre-
cheza Přerov, kde se konal turnaj nejvyšší ka-
tegorie – A. Ze 48 účastníků se Nela probo-
jovala mezi nejlepších osm hráček.

Družstvo dospělých

Družstvo staršího žactva

Družstvo mladších žáků

Družstvo Babytenistů

Nela Dihlová

Nela Dihlová  
se spoluhráčkou Veronikou Eliášovou

Dominik Vavřínek a Matyáš Dohnal

Amatérský tenisový turnaj 19. června

Amatérský tenisový turnaj 19. června

Petr Dohnal a Emil Svoboda

Martin Kohut
Matěj Jordan  
a Oliver Bohdal

Sofie Dihlová a Barbora Onderová

Tenisový tábor červenec

Tenisový tábor srpen
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Informace z fotbalového klubu

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

IX. Nohejbalový turnaj
Poslední červnovou sobotu se pořádal IX. ročník tradičního nohejbalového turnaje v Zábřehu, kterého se zúčastnilo celkem 24 hráčů. 

Jedná se o turnaj místních profesionálních nohejbalistů, kterého se 
účastní také rekreační hráči z blízkého okolí. Specifikem turnaje je 
především to, že se hráči přihlašují jako jednotlivci. Spoluhráče se 
tedy dozví v den turnaje při rozlosování, kdy jsou hráči rozděleni dle 
věku do tří kategorií. Týmy byly rozděleny do dvou skupin a násled-
ně se pokračovalo vyřazovací částí. Ve vyřazovacích zápasech došlo 
k vyrovnaným soubojům, ve kterých rozhodovaly maličkosti. Nejlé-

pe se turnaje zhostil tým sestaven z těchto hráčů: Zbynek Šembera, 
Tomáš Glogar, Jakub Petr. Na druhem místě se umístil tým ve slože-
ní Milan Klemens, Tomáš Závada, Patrik Kichner. Na bronzové po-
zici se umístili hraci: Jiří Jarkuliš, Pavel Lokoč a Marek Drastík. Všem 
zúčastněným děkujeme a těšíme se na příští ročník.

Za tým pořadatelů Nikol Jařábová

 

XXI. Burza dětského, 
těhotenského oblečení, hraček  

a sportovních potřeb   
 (podzim - zima)  

 
 
 
 

• 
 

• 
 

• 
 

•  
• 

 

• 
 

• 
 

 

 
 

realizována ve spolupráci s KD Dolní Benešov  
 

Místo konání:  Kulturní dům Dolní Benešov  
Termín konání: 

Pátek 1.10.2021  15:00 – 19:00h. – příjem věcí k prodeji 
Sobota 2.10.2021  8:00 – 12:00h. – prodej věcí 

Neděle 3. 10. 2021 8:00 – 10:00h. – celkové finanční vyrovnání  
a vrácení neprodaných věcí  

 

Omezený příjem věcí k prodeji, pouze 75ks na přítomnou osobu do velikosti 170, 
vše v čistém a nezničeném stavu!!! 

 

POZOR: možnost osobního vyzvednutí kódů a vypsání seznamů věcí předem. 
V termínu 20. - 23. 9. 2021, možno vyzvednout pouze po předchozí telefonní 

domluvě v D. Benešově  na tel. 605 145 195 a 732 269 921 
   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%.   
                

Prodej bude probíhat dle nařízení vlády za přísných hygienických podmínek, roušky, dezinfekce, rozestupy. 
Prosím sleduje informace na www.dolnibenesov.cz, FCB Dolní Benešov a Zábřeh, FCB událost Burza DB.      

 

POKLAD Z ŽÁKAJDY ☺
Co skrývá za poklady žákovská knížka žákyně 4. třídy 
ZŠ Dolní Benešov ze školního roku 1986/87?

Poklady se na-
jdou jedině, když 
se dělá pořádek, 
nebo se ukazuje 
svým dětem, jak 
byli rodiče dobří 
na základní škole, 
aby byl nějaký vý-
chovný prvek ☺

Burza oblečení a sportovních potřeb fungovala pár let taky v DB 
za „totáče“. Místem konání byl starý kulturní dům s místním sá-
lem, dnešní restaurace Sport a celé její první patro.

Každá burza vznikla z jiného důvodu, ta totáče nic nebylo a kou-
pě starších bruslí či lyží byla prostě bomba. Rybník Nezmar za-
mrzal každý rok a dětí se tam na bruslích prohánělo hromady. 
Rodiče je neuměli dostat domů.

Dnešní burza vznikla z dostatku všeho, plných skříní, ale co s ob-
lečením pak? Není nad recyklaci a ekologii.

Konec otáčení do minulosti. Burza oblečení podzim – zima 2021 
se bude konat první říjnový víkend tj. 1.–3. 10. 2021 v KD Dol-
ní Benešov.

Budeme se na vás všechny těšit a doufat, že vše klapne jak má ☺

Maminky z burzy DB

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově, Druhá polovina fotba-
lového roku 2021 začala impozantně. V so-
botu 3. července byla slavnostně ukončena 
a předána do užívání provedená rekonstruk-
ce sportovního areálu v Dolním Benešově – 
Zábřehu. V rámci areálu se konal sportovní 
a dětský den pro veřejnost za účasti zástup-
ců města, fotbalového klubu a taky pana fa-
ráře Pavla Kuchaře. Všichni věříme, že tato 
rekonstrukce za zhruba 10 miliónů korun při-
spěje k dalšímu rozvoji fotbalu u nás.

Jako první se v nově vybudovaném areálu 
představili účastníci 1. a 2. turnusu fotbalo-
vého kempu „HREJ S RADOSTÍ“! Téměř stov-
ka mladých fotbalových adeptů zdokonalo-
vala své dovednosti pod vedením zkušených 
trenérů. Věříme, že z tohoto podhoubí vy-
rostou další „fotbalové hvězdy“!

Jak to však v životě i tom fotbalovém nejed-
nou bývá jsou i události, které bychom nej-
raději vůbec nechtěli zažít. Mezi ty doslo-
va katastrofální se zapsala do historie noc 
z 12. na 13. července. Přívalový déšť a silný 
vichr zdevastoval střechu kabin našeho are-
álu stadionu v Dolním Benešově. Tak to je 

rána, kterou se tak hned nepodaří zhojit…
Kategorie mužů
Muži „B“ zahájili svoje přípravné období pod 
vedením nového realizačního týmu – trené-
rem je Petr Šramel a vedoucím mužstva Mar-
tin Heiduk. Skvělé zázemí využilo mužstvo 
v tomto prvním dnešním domácím zápase.

FC DB“B“–TJ Vřesina 0:3
Vývoj dnešního utkání ovlivnila už 1. minu-
ta hry. Do tisíciprocentní šance se dostal Se-
brala, ale branku přestřelil!!! Nedáš – dosta-
neš platilo i dnes. V 11. minutě poslal hosty 
do vedení Pěntka – 0:1. Domácí na vedoucí 
gól už nedokázali odpovědět. Naopak! Ve 
38. minutě pojistil vedení hostů Boháč – 0:2. 
V 75. minutě dal konečnou podobu výsled-
ku hostující Pěntka, který nádhernou střelu 
vymetl pravou šibenici domácí branky – 0:3. 
Kaňkou na tomto utkání byla 77. minuta, kdy 
po brutálním zákroku na našeho Bittnera šel 
předčasně pod sprchy Strakoš…

Muži „A“ příprava na nový ročník pokračo-
vala ještě těmito zápasy:

Střeleckým manévrům velel kanonýr Býma!

FC DB – FK Krnov 7:1
Bronzový celek Krajského přeboru MS KFS 
minulého ročníku byl dalším soupeřem do-
mácích v přípravném zápase na nový ročník 
MSFL. Od úvodních minut se hosté nesta-
čili divit jakou útočnou lavinu zažili v prů-
běhu celého prvního poločasu. Už v 8. mi-
nutě poslal Býma do šance Mlýnka a ten se 
jako první zapsal do střelecké listiny – 1:0. 
O druhý gól úvodního střelce zápasu při-
pravil praporek asistenta rozhodčího v 17. 
minutě. Ve 20. minutě začalo galapředsta-
vení kanonýra Býmy. Rubý dlouhým pasem 
našel nabíhajícího Sobka a po jeho centru 
zvýšil Býma stav zápasu na – 2:0. Hosté ješ-
tě nestačili zformovat své řady, když se na 
ně valila další gólová pohroma. Ve 22. mi-
nutě založil Massaniec bleskový brejk, Pe-
cuch poslal padáček na přední tyč a Býma 

dorážkou zvýšil stav utkání na – 3:0. Krnov-
ští se marně snažili zastavit útočnou lavinu 
domácích. Ve 25. minutě si dlouhý pas Ru-
bého přes celou šířku hřiště našel Massian-
ce a ten své nevídané sólo zakončil chladno-
krevným blafákem – 4:0! Blízko dalším gólům 
byli domácí v následujících minutách. Ve 33. 
minutě trefil Rubý po nadýchaném centru 
Sobka jenom tělo padajícího gólmana Ře-
háčka. Ve 38. minutě rozehráli parádní akci 
Rončka s Karčmářem, jeho dělovku stačil Ře-
háček vyrazit na rohový kop. O minutu poz-
ději si pohráli s obranou hostů Rubý se Sob-
kem který „nabil“ Býmovi a na ukazateli svítil 
stav – 5:0! Hosté se do své první šance dosta-
li ve 42. minutě, o gólovou radost však Saba 
připravil skvělým zákrokem domácí gólman 
Baránek. Gólovou smršť domácích prvního 
poločasu pak přinesla 44. minuta hry. Mlý-
nek zakončil svůj únik střelou, brankář ji sta-
čil vyrazit, ale proti dorážce Pecucha už byl 
bezmocný – 6:0!!! Trenéři poslali do 2. polo-
času další hráče, hra se postupně vyrovna-
la, ale úvod byl znovu v režii domácích. Ve 
49. minutě skončila útočná akce domácích 
po zákroku gólmana Řeháčka rohovým ko-
pem. Ten rozehrál Rubý brilantně a hlavička 
Býmy tentokrát nebyla pro hosty šťastným 
číslem – 7:0!!! Střelecké manévry tímto zá-
sahem skončily. V dalších minutách pak di-
váky potěšily jenom tyto akce. V 52. minutě 
minula střela Rubého z přímého kopu je-
nom o „chlup“ pravou šibenici branky hos-
tů. V 67. minutě se z gólu radovali i hosté, po 
centru Hrubého trefil cíl Holčák – 7:1. Stej-
ný hráč byl blízko druhému gólu v 70. minu-
tě, jeho dělovka těsně minula levou šibeni-
ci. V 74. minutě trefil Býma po akci Rončky 
jenom dobře postaveného brankáře hostů. 
Řeháček se vyznamenal i v 76.minutě, když 
skvělým zákrokem připravil o gólovou ra-
dost Karčmáře po jeho nevídané dělovce. 
Z protiútoku se zaskvěl i brankář domácích 
Baránek, který si poradil s bleskovým brej-
kem Holčáka s Hrubým. Na výsledku se už 
nic nezměnilo ani po akcích Rončky s Mlýn-
kem v 81. minutě a v poslední 90. minutě po 
akci hostujících Hrubého s Rysem. K dalšímu 
utkání jedou hráči Dolního Benešova v so-

Areál v Zábřehu se otvírá

Žáčci jsou už natěšeni

Co k tomu ještě dodat…

Skončil poločas snů – 5:0
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botu 17. července do Hranic a pak už k utká-
ní předkola MOL CUPU v neděli 25. červen-
ce do Polanky.

Generálka na nový ročník MSFL skon-
čila remízou!
SK Hranice - FC DB 2:2

V červnu roku 2018 jsme právě v Hranicích 
slavili postup do Moravskoslezské fotbalové 
ligy. Domácí, divizní celek byl naším soupe-
řem v generálce na nový ročník MSFL, kte-
rý v příštím týdnu začíná utkáním předkola 
MOL CUPU na hřišti FK SK Polanka. Dnešní 
sestava postrádala několik hráčů a hlavně 
v 1. poločase byli domácí výrazně lepší. Do 
první šance jsme se však dostali v 10. minu-
tě, po rohovém kopu Karčmáře minula hla-
vička Moravce o pověstný chlup levou tyč. 
V 17. minutě skončil balón v naší síti, střelec 
však stál v ofsajdu a gól neplatil. Ve 22. mi-
nutě skončilo sólo Talkeridise nevídaným 
zákrokem Chvěji! Ani ve 30. minutě se do-
mácí „rychlík“ Talkeridis z gólu neradoval, 
jeho střela cíl minula. Ve 34. minutě vyšel 
domácím rychlý brejk, Marek uvolnil Heř-
mánka a ten se nemýlil – 1:0. Střelec úvod-
ního gól měl další šanci už o minutu pozdě-
ji, jeho střela z přímého kopu se však mezi 
tyče nevešla. Ve 39. minutě stačil Moravec 
vykopnout balón téměř z brankové čáry na 
rohový kop! O další gólovou radost připravil 
skvělým zákrokem Chvěja domácího střel-
ce Heřmánka ve 41. minutě. Ve 2. poločase 
se hra postupně vyrovnávala. Do výhod-
né pozice se dostal Pecuch v 56. minutě, 
jeho střelu brankář Tomečka vyrazil a gó-
lovou šanci domácích z protiútoku zlikvido-
vali skvěle Moravec s Baránkem. Blízko vy-
rovnání jsme byli v 60. minutě, akci Labudy 
s Rubým zakončoval Rončka, ale Tomečka 
v brance neprostřelil. V 62. minutě bylo vy-
rovnáno. Ukázkový brejk Karčmáře s Pecu-
chem zakončil nádhernou střelou do pra-
vé šibenice Rubý – 1:1. Z vyrovnání jsme se 
však neradovali dlouho. V 66. minutě zahrá-
val rohový kop Heřmánek, našel nabíhající-
ho Cvernu a jeho hlavička znamenala vede-
ní – 2:1. Bleskový brejk Labudy v 78. minutě 
zakončil prudkou střelou Karčmář, ale trefil 
jenom boční síť… Domácí mohli pojistit své 

vedení v 83. minutě, po chybě v naší roze-
hrávce se řítil na Baránka Tilkeridis, ale fan-
tastický zákrok našeho gólmana nás udržel 
ve hře. A tak znovu platilo známé heslo – ne-
dáš – dostaneš. V 87. minutě se Rubý pro-
háčkoval celou obranou domácích, nezištně 
přihrál balón Gebauerovi a ten dal výsled-
ku konečnou podobu – 2:2. Teď je už před 
námi v neděli 25. července úvodní předko-
lo MOL CUP v Polance.
Po tomto zápase se ještě rozhodlo o sehrá-
ní posledního přípravného zápasu ve stře-
du v sousedním Háji ve Slezsku.

Výhra přinesla víc starostí než radosti…

TJ Háj ve Slezsku–FC DB 
0:3

Před nedělním utkáním MOL CUPU v Polan-
ce sehrálo naše mužstvo ještě přípravný zá-
pas v sousedním Háji. Přestože toto „derby“ 
skončilo vítězstvím, přibylo trenérům nemá-
lo starostí. Už v prvním poločase odstoupili 
ze hry zranění Rončka a Pecuch!!! Domácí se 
na favorita docela vytáhli. Do první šance se 
dostal ve 23. minutě Pecuch, Eršil s Godulou 
však stačili gólovou hrozbu odvrátit. Krátce 
na to, Pecuch opustil trávník… Ve 34. minu-
tě si na centr Sobka naskočil Blahuta, Godula 
však jeho „padající list“ vytlačil nad břevno. 
Po půlhodině odstoupil ze hry i Rončka, na 
jeho místo přišel Herrich. Ve 44. minutě pro-
šel Rubý domácí obranou, jeho centrovaný 
balón napálil volejem Labuda, ale Godulu 
neprostřelil. Ve 48. minutě se po rohovém 
kopu dostal ke střele znovu Labuda, Godula 
však udržel čisté konto. Největší šanci měli 
domácí v 54. minutě, Žůrkovo sólo přes ce-
lou půlku hřiště však fantastickým zákrokem 
zlikvidoval brankář Baránek! V 56. minutě se 
skvěle uvolnil Pavelka, na malém vápně na-
šel nabíhajícího Telnara, ale ten branku ne-
uvěřitelně přestřelil! O gólovou radost pak 
v 62. minutě připravil Ivana výtečný zákrok 
Baránka. Poslední půlhodinu pak režíroval 
Rubý. V 63. minutě se dostal sám až před 
Godulu, ale z gólu se neradoval. V 67. minu-
tě založil akci Labuda, Blahuta nezištně pro-
dloužil balón na nabíhajícího Rubého a ten 
nedal Godulovi šanci – 0:1. Střelec úvodní-
ho gólu měl další příležitost v 69. minutě, 

z výhodné pozice napálil z přímého kopu 
jenom dobře postavenou zeď. Vyrovnávací 
gól měli domácí na kopačkách v 78. minutě, 
Žůrek skvěle uvolnil Böhma, ten ani z malé-
ho vápna cíl netrefil! V poslední desetiminu-
tovce si vypili domácí kalich hořkosti až do 
dna. V 82. minutě ještě Godula zmařil sólo 
Tvardzika. V 84. minutě si Rubý pohrál s ce-
lou domácí obranou a pojistil vedení hostů 
nevídaným gólem – 0:2. To ale ještě nebyl 
konec. V 87. minutě faulovala domácí obra-
na útočícího Tvardzika a z nařízené penalty 
zkompletoval Rubý svůj hattrick- 0:3! Vítěz-
ství má bohužel příchuť pelyňku, dva zra-
nění hráči jsou krutou daní…
Stalo se však to, co nikdo nečekal. V utkání 
se zranilo několik hráčů a tak nakonec ve-
dení klubu rozhodlo, že k utkání předkola 
MOL CUPU které se mělo hrát v neděli na 
hřišti Polanky nad Odrou v důsledku nedo-
statku hráčů neodcestuje… V následujících 
dnech to pak v klubu doslova vřelo. Uvažo-
valo se dokonce o tom, že „A“ mužstvo ani 
nezahájí nový ročník MSFL. To se nakonec 
nestalo a kádr mužstva doplnili noví hráči. 
Z SFC Opava přišli Petr Hrdlička, Petr Latka, 
Jakub Vrána a Natalien Wybraniec. Z Otro-
kovic přišel Jan Koňařík a z FC Baníku Ost-
rava Vojtěch Wojatschke.

Domácí s pomocí rozhodčího uhráli re-
mízu!!!

Velké Meziříčí–FC DB 1:1

Ještě v týdnu to vypadalo, že dlouholetý 
účastník MSFL nový ročník vůbec nezahá-
jí! Jak se však říká, konec dobrý – všechno 
dobré, a tak se s pomocí SFC Opava a FC Ba-
níku Ostrava podařilo doplnit kádr mužstva 
o nové tváře. Nově sestavené mužstvo po 
jednom společném tréninku odjelo ke své 
premiéře na horkou půdu do Velkého Me-
ziříčí! Úvodní čtvrthodinka zápasu skonči-
la pro domácí šokem. V 15. minutě rozehrál 
Rubý brilantně přímý kop a po hlavičce Ku-
bíka hosté vedli – 0:1! Než se domácí z této 
sprchy vzpamatovali museli odvrátit další 
gólové nebezpečí. V 19. minutě založil útoč-
nou akci Koňařík, Wojatschke ještě prodlou-
žil balón a Labudu a od pohromy zachránil 
domácí skvělý gólman Kolář. Ten se stal hr-
dinou i ve 22. minutě, když zkrotil pumelici 
Labudy. Domácí se do první vyložené šance 

dostali ve 25. minutě, akci Demetera zakon-
čil dělovkou Nedvěd, ale fantastický zákrok 
Baránka vyrovnání odmítnul. Ve 31. minu-
tě stálo štěstí na straně hostů, únik Nedvě-
da skončil střelou podél celé branky, Plich-
ta však ani skluzem balón do branky hostů 
nedostal. Ve 34. minutě kopal Demeter ze 
dvaceti metrů přímý kop, branku hostů však 
neskutečně přestřelil. Ve 38. minutě děkova-
li domácí pánubohu, Labudovu střelu tečo-
val domácí obránce a gólovou pohromu od-
vrátil Mucha, který stačil vykopnout balón 
z brankové čáry do bezpečí! Gólem neskon-
čila ani střela domácího Dolejše, která ve 40. 
minutě minula levou šibenici. Ve 47. minutě 
hosté marně reklamovali neskutečný „kiks“ 
hlavního rozhodčího, který velkoryse tole-
roval faul domácího hráče na obránce hos-
tů, a po něm skončil centr na hlavičce Plich-
ty, který takový dárek neodmítnul – 1:1!!! Ve 
2. poločase se obě mužstva snažila o změnu 
nerozhodného stavu, ale diváci se už další-
ho gólu nedočkali. V 60. minutě si na centr 
Demetera naskočil Dolejš, ale jeho hlavička 
cíl minula. Stejně skončila i hlavička Urbán-
ka po rohovém kopu Nedvěda v 63. minutě. 
Vedení hostů odmítnul brankář Kolář v 66. 
minutě po brejku Blahuty s Latkou a stře-
lou Pecucha. V 70. minutě skvělý Baránek 
v brance hostů připravil o gólovou radost 
Komínka. Stav se neměnil ani v 74. minu-
tě po akci domácích Pavlíka s Plichtou a na 
druhé straně v 77. minutě po střele hostují-
cího Blahuty. Úvodní zápas tak skončil děl-
bou bodů, která však nepotěšila trenéra do-
mácích Šimáčka…

Hosté potvrdili svou kvalitu a ambice

FC DB – SK Uničov 0:3
V premiéře podzimní části MSFL přivítali do-
mácí na vlastním trávníku jednoho dlouho-
dobých a velmi úspěšných celků, fotbalisty 
z Uničova. Kdo neviděl zápas na vlastní oči 
se může právem domnívat, že vítězství hos-
tů je jednoznačné. Průběh utkání však po-
tvrdil, že se na plný bodový zisk hosté doslo-
va nadřeli víc, než očekávali. Posuďte sami 
z informací, jak se zápas vyvíjel. Po úvodní 
čtvrthodince se do první nadějné šance do-
stali domácí, Blahuta se skvěle uvolnil, ale 
brankář Uvízl stačil střelu vyrazit na rohový 
kop. Hosté odpověděli brejkem ve 20. mi-
nutě, Koutek nabil Krčovi, ale Baránek sta-
čil jeho střelu vyrazit. Akce pokračovala, dě-
lovku Krče však výtečný Baránek přilepil ve 
21. minutě na svou hruď. Skóre se neměnilo 
ani ve 25. minutě, obránce Moravec posunul 
střelu Koutka obětavým zákrokem na roho-
vý kop. Ten rozehrál ve 27. minutě Ambrozek 
a hlavička Komendy poslala hosty do vede-

ní – 0:1. Hosté byli blízko druhému gólu ve 
29. minutě, ale Baránek si nevídaným způso-
bem poradil se střelou Ambrozka. Největší 
šanci na vyrovnání měli domácí ve 31. minu-
tě, hostující obrana si neporadila s blesko-
vým průnikem Koňaříka, na jeho nadýchaný 
centr si naskočil Rubý, jeho prudká hlavička 
však těsně minula cíl. Po změně stran se už ve 
47. minutě mohli domácí radovat z vyrovná-
vacího gólu, hlavičku Rubého však obránce 
hostů stačil z brankové čáry vykopnout na 
rohový kop. V 55. minutě se hosté po skvě-
lé akci Ambrozka radovali z druhého gólu – 
0:2. Ambrozek měl na svých kopačkách další 
gól v 73. minutě, přímý kop z hranice velké-
ho vápna však zasvištěl jenom nad břevnem. 
V 78. minutě nedokázal své sólo přes celou 
polovinu hřiště gólově zakončit Svoboda, 
jeho střela skončila u rohového praporku… 
O gólovou radost pak připravil v 82. minu-
tě Baránek parádním zákrokem Komendu. 
Závěrečné minuty pak režíroval rozhodčí 
Macrineanu. K údivu nejen domácích hrá-
čů a příznivců, ale taky lavičku hostů posou-
dil zákrok domácího obránce nařízenou pe-
naltou!!! Takový dar Ambrozek neodmítnul 
a proměněnou „desítkou“ dal výsledku ko-
nečnou podobu – O:3! Tuto křivdu nerozdý-
chal domácí obránce Kubík a po jeho zákro-
ku v 90+1 minutě se šel právem jako první 
sprchovat… Vítězství posunulo hosty z Uni-
čova na „bronzovou“ příčku tabulky MSFL.

Hosté nabídli domácím vítězství…

FK Blansko - FC DB 3:1
Od úvodního hvizdu spustili domácí svou 
útočnou lavinu. Do první šance jsme se však 
dostali už ve 4. minutě my, z brejku našel Pe-
cuch nabíhajícího Wybraniece, s jeho vole-
jem si však poradil gólman Nešetřil. Z pro-
tiútoku prošel naší obranou Kroutil hlavička 
Minaříka však zasvištěla nad břevnem! V 11. 
minutě pelášil na naši branku Machálek, na-
bil volnému Tulajdanovi, ale Chvěja jeho tu-
tovku zlikvidoval. Ve 13. minutě posoudil roz-
hodčí „malou domů“ jako nedovolené hraní, 
přímý kop z hranice velkého vápna však na-
pálil Mach jenom do dobře postavené zdi. 
Osudnou se pro naše mužstvo stala 23. mi-
nuta, z chumlu před naší brankou vystře-
lil Machálek a k údivu všech skončil balón 

u levé tyče v naší brance – 1:0… Blízko k vy-
rovnání jsme byli ve 32. minutě, Pecuch se 
s Gebaurem prokličkovali domácí obranou, 
střela Blahuty však minula cíl. V poločasové 
přestávce to v naší kabině doslova vřelo! Po 
této „bouři“ však byl vstup do 2. poločasu 
doslova katastrofální. Časomíra se zastavi-
la na 47. minutě a Machálek přidal svůj dru-
hý gól – 2:0!!! Dvoubrankové vedení domá-
cích však mělo doslova jepičí život. Ve 48. 
minutě rozehrál Rubý s Karčmářem roho-
vý kop a Blahuta nechytatelně trefil skvě-
le levou šibenici domácí branky – 2:1. Řady 
domácích viditelně znejistili. V 59. minutě 
měli sice dobrou příležitost své vedení po-
jistit, z výhodné pozice však střela Retena 
z přímého kopu minula cíl. Vyrovnání viselo 
doslova ve vzduch. V 62. minutě si na centr 
Rončky naskočil Latka, jeho parádní hlavič-
ka se však otřela o pravou tyč už bezmocné-
ho brankáře Nešetřila. Gólem neskončila ani 
další útočná akce našeho mužstva v 67. mi-
nutě, Rončka poslal pas na Rubého, ten pro-
dloužil na dobře postaveného Latku, bohu-
žel jeho ukázková zadovka se však mezi tyče 
nevešla… Domácí mohli pojistit své vedení 
v 73. minutě Mach našel křížným pasem na-
bíhajícího Hladkého, který však z pěti metrů 
netrefil naši branku…V 76. minutě se však 
právě Hladký stal domácím hrdinou, vyu-
žil zaváhání naší obrany a posunul ukazatel 
skóre na – 3:1. Na tento stav jsme už nedo-
kázali odpovědět. Když v 87. minutě znovu 
Hladký nepřekonal Chvěju, tak už se výsle-
dek nezměnil. Domácí se tak radovali z ví-
tězství, ke kterému však naše mužstvo při-
spělo svými chybami…

Tak to je vážení čtenáři našeho Dolnobene-
šovského zpravodaje a všichni příznivci na-
šeho fotbalového klubu z dnešní informa-
ce všechno. Vidíte, že se kola tohoto našeho 
fotbalového kolotoče roztáčí na plné ob-
rátky proto vám touto cestou děkujeme za 
přízeň, a věříme, že letošní fotbalový ročník 
2021/2022 bude lepší než ten poslední a už 
teď se těšíme na vašipodporu v hledišti na-
šeho stadionu!

Na stadionu v Hranicích jsme se vraceli do MSFL

Lavička hostů je ve smutku – máme další zra‑
něné hráče!!!

Je to paráda – vedeme 0:1

Pozor – hosté vedou 0:1 Ještě je tu šance – prohráváme jenom 2:1

„ Sportu zdar a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !



Vyrábíme a prodáváme spolehlivé produkty do celého světa.
Máme rodinnou atmosféru, přestože zaměstnáváme 550 lidí.
Fungujeme v moderních kancelářských a výrobních prostorech
v Dolním Benešově.

Aktuálně hledáme:

OBRÁBĚČE KOVŮ
KARUSEL, KLASICKÉ STROJE, 
CNC HORIZONTÁLNÍ CENTRUM, OBRÁŽEČE DRÁŽEK

ELEKTROMECHANIKY

SVÁŘEČE KOVŮ

MANIPULAČNÍ DĚLNÍKY SVAŘOVNY
KONSTRUKTÉRA
KONTROLORA KVALITY
Co nabízíme:
 stabilní práci v perspektivní firmě
 firemní benefity (stravenkový paušál, 200 hodin (5 týdnů) dovolené, 

2 dny sick days, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněný  
telefonní program, odměny k životnímu jubileu a další)

KONTAKT: Petra Janoštíková
Tel: +420 553 680 317
E-mail: petra.janostikova@agroup.cz

ARMATURY Group a.s.
Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov
www.armaturygroup.cz

Pokud máte o pozici zájem, zašlete nám svůj životopis!
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NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

25 000 Kč 

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

  

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

  

INSPIRED BY
        YOUR FLOW

25 000 Kč

25 000 Kč

ANGLIČTINA 
PRO DOSPĚLÉ

Kurz A2 – mírně pokročilí
Termín 15. 9. – 22. 12. 2021
Kdy: Středa 17.15 – 18.15
Kde:  KD Dolní Benešov
Cena: 3500,– Kč / 14 lekcí

Kurz B1 – středně pokročilí
Termín 15. 9. – 22. 12. 2021
Kdy: Středa 18.15 – 19.15
Kde: KD Dolní Benešov
Cena: 3500,– Kč / 14 lekcí

Lektor : Bc. Jana Vavrečková
Kontakt : jahlinka1982@gmail.com
tel.: 604 865 582

BLEŠÁK U
KULTURÁKU
Sobota 16.10.  |  8 :00-14:00

prostranství  před KD 

Přijď nakoupit nebo prodat!

Pro prodej  nutná rezervace místa.  
Více informací  na www.kddb.cz



Kulturní dům Dolní Benešov
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DRAKIÁDADRAKIÁDA
 

LOUKY NA KOLOVRATĚ
V ŘÍJNU 2021 

DLE POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK
OD 16 HOD.  

SLEDUJTE SOCIÁLNÍ SÍTĚ KD
A WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY 

Kulturní dům a SRPŠ Dolní Benešov

PILATES
KAŽDÝ ČTVRTEK 
  OD 17 .00 HOD .  
  OD 18 .00 HOD .  

ZAČ Í NÁME 16 .  ZÁŘ Í  202 1

KULTURNÍ DŮM DOLNÍ BENEŠOV POŘÁDÁ

kurz cvičení

Cena kurzu (10 lekcí) 700 Kč

Cena jedné lekce 90 Kč

Lektor kurzu Monika Těžká
Přihlášky podávejte do 10. září 2021 na sekretariatkd@dolnibenesov.cz, tel. 553 651 159

Program září - říjen
Sobota 11. 9. Pivní slavnosti

Neděle 19. 9. Krajská výstava psů

Úterý 21. 9. Zasedání zastupitelstva města od 16.00 hod.

22. – 24. 9. Taneční půlkolony manželů Hartmanových

Čtvrtek 23. 9. Svatováclavský hudební festival – kostel. sv. 
Urbana

Sobota 25. 9. Šachový turnaj – Memoriál K. Osmančíka

26. – 30. 9. Taneční půlkolony manželů Hartmanových

Sobota 2. 10. Dětská podzimní burza

Úterý 5. 10. Projednávání strategického plánu rozvoje  
města od 16.00 hod.

8. – 10. 10. „20 LET SPOLU“

Sobota 16. 10. Blešák u Kulturáku

22. – 31. 10. Taneční kolony manželů Hartmanových

Připravujeme
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

Kulturní dům


