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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
tak jako každoročně i letos jsme pro vás na začátek roku připravo-
vali plesovou sezónu. Bohužel stejně jako vloni jsme museli plesy 
a jiná připravovaná vystoupení v kulturním domě z důvodů proti-
covidových opatření opět zrušit. Takže vlastně dvě plesové sezóny 
včetně dalších kulturních akcí se nemohly uskutečnit. Z tohoto po-
hledu můžeme být rádi, že se nám v podzimních měsících podaři-
lo uskutečnit přátelské setkání s partnerskými městy u příležitostí 
dvacetileté spolupráce s městem Wilamowice.

Letošní zima je, co se počasí týká, poněkud zvláštní. Zato může-
me díky příznivým teplotám pokračovat ve stavebních pracích jak 
na Hlavní škole, tak na zámeckých budovách. Konečně se podaři-
lo celý objekt školy dostat pod střechu a mohou pokračovat prá-
ce také na interiéru. Pokud počasí dovolí, chceme v příštím obdo-
bí pokračovat ve finalizaci střech, to je v pokládce plechové krytiny. 
Z důvodu zajištění školního provozu byly v únoru dokončeny opra-
vy ve třídách v druhém nadzemním podlaží. Tím dojde k uvolnění 
sklepních prostorů pro další stavební práce v tomto podlaží.

Taktéž pokračují opravy střechy na zámeckých budovách. V součas-
né době probíhají práce na severním křídle nad městským úřadem, 
kde dochází k vyčištění podlahy půdy a následné výměně a opra-
vě poškozených nosných trámů. V jarních měsících se pak začne 
s opravou střešní krytiny, výměnou okem a opravou fasády. V sou-
vislosti s opravou zámeckých budov je zároveň připravována revi-

talizace zámeckého parku, to bude znamenat odstranění poškoze-
ných dřevin a jejich nahrazení novou výsadbou. Celý areál zámku 
i s parkem by se tak měl všem návštěvníkům představit v nové kráse.

Doufejme, že v jarních měsících dojde ke zmírnění proticovidových 
opatření a my tak pomalu budeme směřovat k normálním podmín-
kách ve všech oblastech našeho života. Závěrem bych chtěl v této 
souvislosti poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem pomoh-
li při zvládnutí chodu našich městských zařízení ve ztížené covi-
dové situaci.

Martin Štefek, starosta města
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Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 20. zasedání zastupitelstva 
města Dolní Benešov konaného dne 
15. února 2022
Zastupitelstvo města schválilo
1. Rozpočtová opatření č. 1/2022 ve znění, 
které je nedílnou součástí usnesení.

Pro hlasovalo 14, 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 zemního kabe-
lového vedení NN na pozemcích města parc. 
č. 361 a parc. č. 2307/3 v obci Dolní Benešov, 
k.ú. Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

3. 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 přeložky NNk 
na pozemcích města parc. č. 489/1, parc. 
č. 2149/160, parc. č. 2149/188 a parc. č. 2186 
v obci Dolní Benešov, k.ú. Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

4. Aktualizaci Strategického plánu rozvoje 
města ve znění, které je nedílnou součástí 
usnesení.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 1

Zastupitelstvo města rozhodlo
1. O poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
s Moravskoslezský krajem, IČ 70890692, 
28. října 117, 702 18 Ostrava v rámci které 
bude vlastníkům nemovitých věcí nacháze-
jících se na území města Dolní Benešov po-
skytován příspěvek města ve výši 5 000 Kč 
na výměnu kotlů z projektu Kotlíkové do-
tace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

2. Pověřit starostu a místostarostu města 
jednáním s majiteli objektu zdravotnického 
zařízení č. p. 277 v Dolním Benešově ve věci 
zlepšení dostupnosti objektu a vylepšení 
hygienického zázemí.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
1. Žádost Marka Skláře týkající se umístě-
ní kontejneru na použitý potravinářský olej 
v lokalitě u obchodního domu na panelo-
vém sídlišti na zkušební dobu půl roku a roz-
hodlo této žádosti nevyhovět.

Pro hlasovali 4, proti 5, zdrželi se 5

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

Z 61. schůze rady města Dolní 
Benešov, konané dne 31. prosin-
ce 2021 
Rada města schválila
1. Rozpočtová opatření č.  9/2021 
k 31. 12. 2021 v předloženém znění, které 
je nedílnou součástí usnesení.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Aktualizovaný dokument Poplatky a ce-
ník pro občany s platností od 3. 1. 2022.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Odprodej automobilu AUSA M 250, SPZ 
T01 9097 společnosti VeaCom, s. r. o., IČ 
275 81 063, Plzeňská 155/1133, 155 00 Pra-
ha 5 za cenu ve výši 424 870 Kč bez DPH.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 62. schůze rady města Dolní Bene-
šov konané dne 17. ledna 2022 
Rada města schválila
1. Pokácení akátu v lokalitě náměstí Svobo-
dy na pozemku parc. č. 2188/1 v k.ú. Dolní 
Benešov, pokácení stromu na ulici Střední 
v Zábřehu na pozemku parc. č. 167 v k.ú. Zá-
břeh u Hlučína a pokácení 3 ks jabloní na po-
zemcích parc. 2149/113, 2149/114 a 2149/116 
v k.ú. Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Uzavření dodatku č.  19 ke  smlouvě 
o uložení odpadů se společností TALPA – 
RPF, s. r. o., IČ 64615391, Holvekova 645/36, 
Kunčičky, 718 00 Ostrava.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O konání svateb na Obecním úřadu v Bo-
huslavicích po dobu rekonstrukce budovy 
zámku v Dolním Benešově.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. O neuplatnění inflační doložky vyplýva-
jící z nájemních smluv týkajících se proná-
jmu Restaurace Sport a Restaurace Na ryn-
ku pro rok 2022.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. O navýšení celkového počtu zaměstnan-
ců obce v obecním úřadu o jednoho zaměst-
nance.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. Vyhlásit záměr výpůjčky pozemků města 
parc. č. 650/10, 652/8, 652/9 a 652/10 v k.ú. 
Zábřeh u Hlučína.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Rada vzala na vědomí žádost… o odstra-
nění přístřešku včetně lavičky z autobusové 

zastávky „U Kříže“, která se nachází na po-
zemku parc. č. 220/7 v k.ú. Dolní Benešov 
a rozhodla o odstranění lavičky vždy v pá-
tek odpoledne a ponechání přístřešku.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Žádost… o umístění světelné signalizace 
na přechodu u hřbitova a umístění dopravní 
značky na zadní části hřbitova tak, aby nebyl 
povolen výjezd z ulice Petra Bezruče na uli-
ci Stinnou a rozhodla prověřit z odborného 
hlediska možnost umístění světelné signa-
lizace v této lokalitě, popř. změnu doprav-
ního značení.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Žádost Severomoravských vodovodů 
a kanalizací Ostrava, a. s., IČ 45193665, 28. říj-
na 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostra-
va týkající se poskytnutí souhlasného stano-
viska pro náhradu potrubí z čerpací stanice 
do ČOV na pozemku parc. č. 1331/1 v k.ú. 
Dolní Benešov, o jehož převod město po-
žádalo Státní pozemkový úřad a konstato-
vala, že proti náhradě potrubí nemá připo-
mínky, ale souhlasné stanovisko ke vstupu 
na výše uvedený pozemek může poskyt-
nout až poté, kdy se stane vlastníkem.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. Žádost… o změnu územního plánu čás-
ti pozemku parc. č. 2185/1 o výměře 15 m2 
z veřejné komunikace na plochu bydlení 
a rozhodla nedoporučit zastupitelstvu měs-
ta požadovanou změnu územního plánu.

Z 63. schůze rady města Dolní Bene-
šov konané dne 31. ledna 2022
Rada města rozhodla
1. O vyhlášení záměru pachtu části 13 po-
zemku parc. č. 750/1 v k.ú. Dolní Benešov 
na Osadě Míru.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. O vyhlášení záměru pronájmu části po-
zemku parc. č. 124/1 o výměře 157,5 m2 v k.ú. 
Dolní Benešov v areálu města pod zámkem.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Rada rozhodla o vydání vnitřní směrnice 
č. 1/2022 O poskytování a čerpání dnů in-
dispozičního volna.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. O poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč Nadač-
nímu fondu Pavla Novotného, IČ 04918304, 
Vrchní 280, 747 32 Chlebičov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Tajemník MěÚ
Osobní údaje byly anonymizovány

Místní rozhlas 
bude v roce 2022
mimo provoz
Během roku 2022 bude 
místní rozhlas z důvodu re-
konstrukce střechy na Měst-
ském úřadě v Dolním 
Benešově mimo provoz. 

Přejete-li si zasílat rozhla-
sové hlášení formou SMS 
zprávy, napište na telefonní 
číslo 724 135 406 – Ano, 
přeji si zasílat hlášení.

Brigita Opíchalová, 
asistentka MěÚ Dolní Benešov

Společenská kronika

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. 4. 2022 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…
Evald Mrkva, Dolní Benešov

Maria Nováková, Dolní Benešov  

Antonín Halfar, Dolní Benešov 

Jiří Dembek, Zábřeh 

Marie Halásová, Zábřeh 

Hedvika Vinárková, Dolní Benešov 

Marek Vážan, Dolní Benešov

Gerhard Janoš, Dolní Benešov 

Pavel Jankovský, Dolní Benešov

Malé vítáme  
a rodičům  
blahopřejeme
Max Patka, Dolní Benešov

Jakub Spruch, Dolní Benešov

Kristýna Mohylová, Dolní Benešov

Matyáš Kokeš, Dolní Benešov

Srdce u Nezmaru
“Benešovské srdce” je dřevěný umělecký 3D objekt, určený k odpočinku a relaxaci. Nejen lavička, ale i foto point ‑ takový fotokoutek 
ve veřejném prostoru. Výrazný prvek, stojí na břehu Nezmaru od poloviny dubna. Umístili ho zde občané místní iniciativy JSME Dolní 
Benešov a Zábřeh, jako připomínku k 710. výročí první zmínky o obci. 

“Vnímejte tuto instalaci jako 
symbol lásky, odvahy a stateč‑
nosti všech benešovských obyva‑
tel, kteří zde ve městě, za posled‑
ních 710 let, nechali kus svého 
skutečného srdce,” vysvětluje 
význam objektu členka inici-
ativy Terezie Šustková. 

Autorem díla je vizuální umě-
lec a benešovský občan Gabriel 
Duda. Víc jak dvouapůlmetro-
vé srdce zhotovil spolu se svým 
týmem v ostravské Fajné díl-
ně, kde zastává funkci ředitele.

“Srdce jsme vyráběli asi 30 ho‑
din. Je zhotoveno z ocelové kon‑
strukce obložené  modřínovými 
deskami. Součástí objektu je 
i decentní led osvětlení na solá‑
rní panel,” popisuje výrobu ne-
tradiční lavičky Gabriel Duda. 

JSME Dolní Benešov a Zábřeh 

Iniciativa občanů města, kteří se rozhodli vstupovat do veřejného prostoru s drobnými podněty, nápady, vizí či samotnou realizací 
různorodých aktivit.  

Terezie Šustková Diehlová
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Městská knihovna
Stejně jako vnímáme první vlaštovku jako posla opravdového jara, tak já vnímám únorovou návštěvu předškoláků z mateřské školy na Osadě 
míru v knihovně, jako předzvěst lepších „zdravých“ časů. Na své předškoláky musely být paní učitelky Radka a Valentýna opravdu pyšné. Děti 
byly zvídavé, šikovné, byla radost si s nimi povídat. Doufejme tedy, že se kulturně ‑výchovná činnost v knihovně opět rozjede tak, jak jsme na to 
byli v době před covidové zvyklí.

Už na pátek 1. dubna chystám pro děti z čte-
nářského kroužku ze 6. třídy tzv. Anderse-
novu noc, kdy spolu v knihovně přespíme, 
ale ještě před tím se pobavíme, zasoutěží-
me a snad se u toho i něco nového dozvíme.

Na chodbě před knihovnou jsou opět vy-
staveny vyřazené knihy, z kterých si můžou 
vybrat všichni, nejen čtenáři knihovny. Opět 
se musela udělat výrazná probírka knižní-
ho fondu naší knihovny, aby byl fond ak-
tuální a odpovídal potřebám a chuti čtená-
řů knihovny.

Nové knihy, které byly zakoupeny do knihov-
ny v minulých dvou měsících.

Knihy pro dospělé:
Castillo, L.: V moci zla, Čornej, P.: Husitská re-
voluce, Smith, W.: Zlatý lev, Radulič, H.: Es-
terčini otcové, Cole, D.: Imitátor, Backaman, 
C.: Úzkosti a jejich lidé, Chalupová, B.: Ky-
selé třešně, Poštulka: Experiment s dívčím 
srdcem, Manáková: Araba nemiluj, Denzil, 
S.: Tiché dítě, Weir, A.: Spasitel, Vojáček, J.: 
Rozhodni se být zdráv, Hawkins, P.: Poma-
lu hořící oheň, Blšáková:_ Zkrátka mi hrá-
blo, Siering: Zeď mezi námi, Ležák, Z.: Mila-
da Horáková, Hartl, P.: 15 roků lásky, Viewegh, 
M.: Dula, atd.

Knihy pro děti a mládež:
Thiemeyer: Evoluce 3, Rowling, J.: Vánoční 
prasátko, Boyne, J.: Kromobyčejná pouť Bar-
nabyho Brocketa, Šlik, P. H.: Ztracený na…, 
Lachapelle: Rošťáci z pravěku, Žáček, J.: Fot-
balový král, Frixe, K.: Čarokrásné knihkupec-

tví 1.-4. díl, Bjork, S.: Detektivové z půdy, Bře-
zinová, I.: Ve spárech džungle, Pitrová, P.: 
Hurá do muzea, Neff, O.: Barbora a zlatý ro-
bot, Košťák, D.: Mariana a rozteklý kopeček 
zmrzliny, Finch, K.: Hotel u zvířátek, Pilkey, 
D.: Nejmocnější robot, Schwab: Můj anděl 
strážný, Krulupperová, D.: Tady straší naši, 
Hejdová, I.: Nedráždi bráchu bosou nohou, 
Rossi, A.: Děti z naší vily, atd.

Jak jsem už psala, všichni doufáme, že se 
svět začíná vracet k normálu. Tím také kon-
čí nedodržování výpůjční lhůty v knihovně, 

tuto skutečnost jsem tolerovala, protože je 
pravda, že mnohdy jí čtenáři opravdu ne-
mohli dodržet.

Nyní však upozorňuji, že do pondělí 21. 3. , 
kdy nám konečně začne jaro ☺, mají všich-
ni ti, kteří mají doma vypůjčené knihy již 

„přes čas“, mají je možnost vrátit bez ja-
kýchkoliv sankcí. Poté už budeme pokra-
čovat podle knihovního řádu a v něm ur-
čených poplatků z prodlení.

Na vaši návštěvu se těší Jana Petrásková,  
knihovnice Měknihovny Dolní Benešov

Nejbližší okolí sluneční soustavy
Každý den ráno vyjde Slunce aby večer zapadlo, tuto skutečnost si v běhu našeho života skoro ani neuvědomujeme. Až při pohledu na jasnou 
noční oblohu spatříme tisíce hvězd a naše Slunce je jen jednou z nich kde vytváří společně součást naší galaxie, kterou nazýváme mléčná dráha. 
Trochu se to naše Slunce vymyká z průměru, protože většina ostatních tvoří dvojhvězdy nebo i vícenásobné systémy. Některé jsou blíž, jiné dál 
a tak by bylo zajímavé podívat se na ty nejbližší do vzdálenosti deseti světelných let od naší soustavy. Světlo za Slunce k Zemi letí 8 minut, k pla‑
netě Jupiter 45 minut a k oblaku z kterého k nám startují komety několik dnů. Vliv Slunce a tedy i rozměr soustavy se pak odhaduje na jeden ly 
(světelný rok). Z této vzdálenosti bychom Slunce viděli jen jako jasnou hvězdu.

Proxima Centauri je nyní k nám nejbližší 
hvězdou ve vzdálenosti 4,24 ly. Jde o čer-
veného trpaslíka o hmotnosti jen 1/8 Slunce. 
Je součástí systému alfa Centauri s oběžnou 
dobou 550 tisíc let. K její nalezení je potře-
ba dalekohled, protože její zářivý výkon je 
natolik slabý že ji okem neuvidíme. Nachá-
zí se v souhvězdí Centaura na jižní obloze. 
V r. 2016 byla u této hvězdy potvrzena exo-
planeta nazvaná Proxima b, která krouží 7,5 
milionu kilometrů od mateřské hvězdy a je-
den oběh vykoná za 11,2 dne. V porovnání 
se Zemí je asi o 30 % hmotnější. Obíhá sice 
v obyvatelné zóně, kde může být voda v te-
kutém stavu, avšak červení trpaslíci předsta-
vují velmi aktivní stálice s mohutnými vý-
rony rentgenového a ultrafialového záření.

Alfa Centauri je binární systém, jehož jed-
na složka je jen nepatrně menší než Slunce, 
a druhá o něco větší. Obě jsou od sebe vzdá-
leny asi jako Slunce a planeta Uran a vzájem-
ně se obíhají jednou za 80 let. Kolem obou 
pak ještě vzdálená Proxima. Současná vzdá-
lenost je 4.37 ly a ze Země je lze pozorovat 
jako jednu hvězdu, pouze ve velkých dale-
kohledech je vidíme rozděleně. Složky jsou 

označené jako A a B a také u alfa Centau-
ri B byla objevena exoplaneta Centauri Bb, 
obíhá však velmi blízko hvězdy a na povr-
chu planety se teplota odhaduje na 1200 °C.

Barnardova hvězda, zvaná také jako Barnar-
dova šipka se pohybuje prostorem galaxie 
velmi rychle. Za přibližně 170 let se její po-
loha změní o rozměr Měsíce v úplňku. Je 
vzdálená 5,9 ly, ale ke sluneční soustavě se 
přibližuje. Za 10 tisíc let bude nebližší hvěz-
dou. Jde však o trpasličí hvězdu, která má jen 
14% hmotnosti Slunce. Také k jejímu pozo-
rování je nutný dalekohled a nyní se nachá-
zí v souhvězdí Hadonoše. Také u této hvěz-
dy byla potvrzena exoplaneta, pohybuje 
se však příliš daleko od slabě zářící hvězdy 
a na jejím povrchu panují velmi nízké tep-
loty okolo -170 °C.

Luhman 16 je dvojice hnědých trpaslíků 
ve vzdálenosti 6,5 ly objevená teprve ne-
dávno pomocí infračervené kamery sondy 
WISE. Hnědí trpaslíci jsou objekty jejíž hmot-
nosti jsou v rozmezí mezi hvězdou a plane-
tou. Její povrchová teplota je tak malá, že 
nevyzařuje světlo, ale jen tepelné záření. Lze 
ji detekovat v souvězdí plachet na jižní ob-

loze. Předpokládá se že podobných objek-
tů se v blízkosti naší soustavy vyskytuje více 
a k jejím objevům by měl přispět právě vy-
puštěný vesmírný teleskop Jamese Webba. 
Ten se bude specializovat mimo jiné také 
na výzkum vesmíru v infračervené oblas-
ti spektra. Do plného provozu by měl být 
uveden v polovině letošního roku.

Wise 0855 je dalším objevem pomocí infra-
červené družice ve vzdálenosti 7,27 ly. Zatím 
není jasné zda se bude jednat o hnědého tr-
paslíka nebo jen o bludnou planetu. Povr-
chová teplota tohoto tělesa jenž bychom na-
lezli v souhvězdí Hydry je dokonce záporná 

-20 °C. Jeho pohyb po obloze je rovněž vel-
mi rychlý podobně jako u Barnardovy šipky. 
Observatoř WISE byla vypuštěná na oběž-
nou dráhu kolem Země v r. 2009. Zkoumá 
vesmír v oboru infračerveného záření na vl-
nových délkách 3–25 μm a díky mnohoná-
sobně vyšší citlivosti oproti svým předchůd-
kyním rozliší i velmi malé a chladné objekty.

Pokračování příště.

Za astronomický kroužek 
František Gaidečka a Karel Proksch

Astronomický kroužek zve k pozoro-
vání oblohy dalekohledem všechny 
zájemce. Pozoruje se každý pátek 
za příznivého počasí na hvězdárně 
KD.

Březen od 18.00, Duben od 19.00

Kontakt: 
hvezdarna.dbenesov@seznam.cz

tel.: 732 842 328, 608 408 868

7. dubna 2022 od 19.00 hod.
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
V krátké zprávě z oddílu šachu Tělovýchovné jednoty Dolní Benešov se ohlédneme za několika turnaji mládeže a řeč bude především o soutěžích 
družstev, které právě vrcholí, pro náš klub celkem úspěšně.

3. turnaj GP KP mládeže
V sobotu 22. ledna byl v Ostravě odehrán 
3. turnaj Grand Prix krajského přeboru mlá-
deže v kategoriích do 10, 12, 14 a 18 let. 
Vzhledem k tehdy platným omezením se 
hrálo ve dvou samostatných sálech kultur-
ního domu Akord. Náš klub reprezentovali 
v kategorii do 10 let René Hartoš (z kroužku 
v Hlučíně), v kategorii do 14 let Ondřej Bitta 
a v kategorii do 18 let Tadeáš Zbytovský. V 7 
kolech, kde měl vždy každý hráč 15 minut 
na partii s bonusem 5 sekund za provede-
ný tah, se našim zástupcům příliš nedařilo – 
René uhrál 3 body, Ondřej 2,5 bodu a Tade-
áš bohužel z turnaje odešel bez zisku bodu. 
Větší účast na turnaji se nám bohužel nepo-
dařilo zajistit i kvůli různým izolacím a ka-
ranténám. Další turnaj krajského přeboru je 
naplánován hned na sobotu 5.března a finá-
lový turnaj bude tradičně pořádat náš klub 
v sobotu 9. dubna ve velkém sále kulturní-
ho domu v Dolním Benešově.

2. turnaj GP OP mládeže
Stejným formátem jako krajský přebor se 
hraje také okresní přebor mládeže – série 
několika turnajů, ze kterých se pak počíta-
jí kromě nejhoršího umístění všechny vý-
sledky daného hráče. Druhý turnaj Grand 
Prix OP se konal v sobotu 5. února v herně 
TJ Slezan Opava u Tyršova stadionu v Opa-
vě. Účast na turnaji byla opět ovlivněna pan-
demickou situací a souvisejícími opatření-
mi, tudíž se všechny tři kategorie – do 10, 
13 a 18 let – hrály jako jeden společný tur-

naj, přičemž výsledky pak samozřejmě byly 
vyhlášeny zvlášť. Náš klub měl v tomto tur-
naji opět 3 zástupce, v kategorii do 10 let 
Reného Hartoše, v kategorii do 13 let Oli-
vera Kusyna a do 18 let Tadeáše Zbytovské-
ho. Turnaj se hrál na 7 kol tempem 15 minut 
na partii pro každého hráče. V těchto 7 ko-
lech se z našich hráčů dařilo nejlépe Olivero-
vi, který získal celkem 5 bodů a to mu stačilo 
na 2. místo v kategorii U13 a 3. místo celko-
vě. Náš začínající kolega René uhrál 2 body 
a Tadeáš 1,5 bodu, to jim stačilo na 18. resp. 
21. místo celkově. Tohoto okresního přebo-
ru se zúčastnilo dohromady 21 hráčů. Je-
den z turnajů Grand Prix se uskuteční také 
v Dolním Benešově, termín zatím ještě ne-
byl pevně stanoven.

Soutěže družstev
S příchodem jarních měsíců finišují dlouho-
dobé soutěže družstev v šachu, které se zpra-
vidla odehrávají od října do dubna. K uzá-
věrce čísla máme odehráno 8 kol v 2. lize, 
krajském přeboru i krajské soutěži, okresní 
přebor pro naše družstvo vzhledem k pozi-
ci v tabulce již skončil.

„A“ pod vedením kapitána Pavla Rakúse vstu-
povalo do druhé poloviny soutěží s naděj-
ným bodovým ziskem. Družstvo, které v této 
3. nejvyšší soutěži v ČR patří podle ratingo-
vého průměru k outsiderům, mělo před se-
zonou jasný cíl – záchranu soutěže pro příští 
rok. Bylo jasné, že k tomu bude potřeba zís-
kat nejméně 3 výhry, pro bezpečnou záchra-
nu spíše 4 výhry z 11 kol. A to se nakonec po-
dařilo po 8 odehraných kolech. Po 4 kolech 
jsme drželi 7. pozici tabulky s 2 výhrami a 2 
prohrami, v 5. kole družstvo těsně prohrálo 
s TJ Slovan Havířov. Důležitý zápas pak přišel 
v neděli 16. ledna, kdy v domácím prostře-
dí „A“ potvrdilo roli favorita pro poslednímu 
týmu soutěže ŠK Prostějov, když sice těsně, 
ale přeci jen zvítězilo poměrem 4,5 ku 3,5 
bodu (hraje se na 8 šachovnicích). V 7. kole 
bylo velkým problémem oněch 8 hráčů dát 
dohromady, protože se začaly množit omlu-
venky z různých důvodů. Účast na poslední 

chvíli musel zrušit i kapitán, přesto byl zápas 
proti silnějšímu týmu v Litovli odehrán dů-
stojně, i když se nakonec prohrálo. A klíčový 
zápas pro udržení se hrál 13. února v klubov-
ně ŠK na elektronických šachovnicích, vysí-
lán byl on-line, takže skalní fanoušci mohli 
detailně sledovat veškeré dění přes internet. 
Zápas se mimořádně povedl a naše družstvo 
v něm nakonec zvítězilo v poměru 5,5 ku 2,5. 
Znamená to udržení soutěže a ne horší než 
9. pozici v tabulce.

„B“ mělo výborný start do sezony, takže stej-
ný cíl jako u „A“ se podařilo splnit v podstatě 
již po 5 kolech. Po 6 kolech svítilo na kontě 
družstva, o jehož sestavu na zápasy se stará 
kapitán Lubomír Bělka, 5 vítězství a pouze 1 
prohra z 1. kola. V 7. a 8. kole se nám již ale 
tolik nevedlo, když jsme nejdříve prohráli se 
silnějším Frýdkem-Místkem „C“ v poměru 2,5 
ku 5,5 a v 8. kole pak velmi těsně a smolně 
v Šenově 3,5-4,5 s místním šachovým klu-
bem. V dalších kolech se „B“ ještě utká s Or-
lovou „C“, Kopřivnicí a Brušperkem. 

„C“ pod vedením kapitána Rudolfa Krieb-
la hraje krajskou soutěž „A“ a drží se zatím 
ve středu tabulky. Po 8 odehraných kolech 
má na kontě 3 výhry, bohužel jedna z nich 
byla anulována vzhledem k tomu, že druž-
stvo TJ Velká Polom odstoupilo ze soutěže 
z personálních důvodů. Reálně tedy druž-
stvo s 2 výhrami okupuje 8. pozici se 6 uzna-
nými body. V 6., 7. a 8. kole se „C“ proti sil-
nějším soupeřům neprosadilo, tyto zápasy 
přinesly bohužel postupně prohry s Opa-
vou „B“, Bruntálem a pak také velmi těsně 
s Albrechticemi se stavem 3,5-4,5 pro náš 
klub. Do posledních kol ale hledíme s opti-
mismem, neboť bude ještě několik příleži-
tostí zvítězit proti papírově slabším soupe-
řům. A vzhledem ke stavu okresního přeboru 
zřejmě nebudou sestupovat více 2 družstva.

Sezona již skončila pro naše „D“. Okresního 
přeboru se v letošní sezoně zúčastnilo pouze 
7 družstev, přičemž v průběhu soutěže stej-
ně jako v krajské soutěži odstoupilo druž-
stvo Velké Polomi. Jediná naše výhra byla 

proto anulována a „D“ s kapitánkou Jitkou 
Vavřínkovou se umístilo na 6. místě. Do fi-
nálové části, určené pro neúspěšnější 4 cel-
ky základní části, tedy nebude mít šanci za-
sáhnout. A činovníci okresního šachového 
svazu budou mít za úkol zvolit formát této 
soutěže pro příští sezonu. Bohužel na šachy 
okresního formátu dopadly dozvuky pan-
demie nejvíce.

Šachový kroužek
Kroužek mládeže ve školním roce 2021/2022 
probíhá pod záštitou ŠK TJ Dolní Benešov 

ve 3 lokacích: Dolní Benešov – každý čtvrtek 
od 16:00 v klubovně ŠK, na ZŠ Hlučín – Rov-
niny a na ZŠ v Zábřehu pod vedením pana 
Maxmiliána Slaniny. Hlavní kontaktní oso-
ba je Pavel Rakús, pavel.rakus@seznam.cz – 
na něj se můžete obracet s dotazy ohledně 
termínů a fungování tréninků. Aktuální in-
formace se také dozvíte na webových strán-
kách klubu, viz odkaz níže. 

Následující šachové akce
Do finále se blíží soutěže družstev, všech-
na družstva Dolního Benešova jsou již po 8 

kolech zachráněna. Probíhají další turnaje 
Grand Prix krajského i okresního přeboru 
mládeže, 5. března v Ostravě, 9. dubna v Dol-
ním Benešově. Velký šachový turnaj bude 
probíhat také v sobotu 23. dubna v Bohu-
slavicích – již 35. ročník Bohuslavice OPEN 
v rapid šachu. Aktualizace se budeme sna-
žit průběžně dávat na naše webové strán-
ky, jejichž adresa je: http://sachy-msa.dol-
nibenesov.net   

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús  

Družstvo Soutěž Odehráno Výhry Remízy Prohry Body Pořadí

„A“ 2. liga „F“ - MSL 8 kol 4 0 4 12 8. / 12
„B“ Krajský přebor 8 kol 5 0 3 12 4. / 12
„C“ Krajská soutěž „A“ 8 kol* 2 0 5 6 8. / 12
„D“ Okresní přebor 6 kol* 0 0 5 0 6. / 7

* zápas proti TJ Velká Polom byl anulován vzhledem k odstoupení tohoto družstva ze soutěže

Logopedická třída v MŠ Severní nabízí
Součástí Mateřské školy Severní je logopedická třída, která je výhradně určena pro děti s narušenou komunikační schopností (NKS).

Jaké jsou projevy NKS?
• dítě ve čtyřech letech vůbec nemluví – 
 jen citoslovce

• dítě má ve čtyřech letech velmi malou  
 slovní zásobu – holé věty

• má špatné porozumění – nerozumí, co  
 se po něm chce

• koktá

• NKS na podkladě orgánové poruchy –  
 rozštěpy rtů, patra

• mnohočetné špatné vyslovování  
 hlásek – řeč je zkomolená,  
 nesrozumitelná

Nejte si jisti, zda vaše dítě ' 
potřebuje docházet  
do logopedické třídy?
Pokud si nejste jisti, jestli vaše dítě oprav-
du potřebuje zařazení do logopedické tří-
dy, můžete toto konzultovat s dětským 
lékařem, popř. s klinickým logopedem, 
učitelkou ve vaší mateřské škole.

Co nabízíme navíc ve srovnání  
s běžnou třídou mš?
• malý kolektiv – 14 dětí ve třídě

• logopedii, která prostupuje veškerým  
 děním během dne, individuální  

 speciálně pedagogický přístup –  
 soustavná a pravidelná péče

• odborně vzdělaný personál  
 s asistentem pedagoga

• režim, který zohledňuje speciálně  
 vzdělávací potřeby dítěte (věk,  
 pozornost, pracovní tempo,  
 unavitelnost, diagnózu)

• třídu, která je vybavena didaktickými  
 i kompenzačními pomůckami určenými  
 pro rozvoj řeči a ostatních smyslů,  
 interaktivní tabulí 

• úzkou spolupráci s rodiči a se  
 speciálně pedagogickým centrem pro  
 vady v řeči v Opavě a dalšími specialisty  
 (dětský neurolog, psycholog..)

Jaký je cíl logopedické třídy?
• snaha o odstranění nebo zmírnění  
 narušené komunikační schopnosti

• připravit děti na bezproblémový vstup  
 do běžné ZŠ

• rozvíjet porozumění řeči, slovní  
 zásobu, vyvozovat správnou artikulaci,  
 vytvářet podmínky pro správný vývoj 
řeči – přiměřený dostatek stimulů pro řeč, 
dechová, hlasová, artikulační cvičení, cvi-
čení jemné motoriky, sluchové a zrakové 
percepce a další.

Co udělat pro přijetí  
do logopedické třídy?
Již v době zápisu do Mateřské školy Sever-
ní by bylo vhodné, dostavit se s doporuče-
ním ze speciálního pedagogického centra 
pro vady řeči. Na základě tohoto doporu-
čení bude dítě do logopedické třídy přija-
to. Pokud pro zápis do logopedické třídy 
potřebujete jakékoliv bližší informace, ne-
váhejte nás kontaktovat, s postupem vám 
rádi pomůžeme, můžeme se také domlu-
vit na osobní schůzce a prohlídce třídy. 

Kontakt na naší školu: 
tel.: 605 352 571
e-mail: severni@mshlucin.cz

( PR článek )

Tichou poštou se k nám doneslo, že některým občanům se náš Zpravodaj nelíbí
Pokud jste téhož názoru, tak by bylo dobré, kdyby jste své připomínky a podněty adresovali redakční radě Zpravodaje,  
abychom věděli, co zlepšit. Protože takové malé pomlouváníčko mezi „známými“ nic nevyřeší. 

Těšíme se na to, že nám pomůžete náš Zpravodaj vylepšit podle vašich představ!
‑red‑
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Ochrana meruněk a višní proti moniliové spále  
a doporučení pěstování arónie
V roce 2021 došlo v naší oblasti k postupnému odumírání většího počtu meruněk a višní. Většina 
postižených pěstitelů podceňovala potřebné ošetření stromu v období rozvíjení květů a jejich 
hnědnutí a následný opad považovala za důsledek namrznutí jarním mrazíkem. Příčinou po‑
stupného odumírání stromů však bylo napadení stromu moniliovou spálou.

Preventivní ochrana stromu před napade-
ním meruněk a višní (ale třeba i třešní a sli-
voní) spočívá v jejich ošetření postřikem 
(např. Signum, Prolectus) jedenkrát na za-
čátku kvetení a jedenkrát na konci kvete-
ní. Já doporučuji ještě při nalévání pupenů 
těsně před začátkem kvetení postřik měď-
natým přípravkem Champion, který chrání 
i květní pupeny před namrznutím v případě 
pozdního mrazíku. Je však třeba stromy pra-
videlně sledovat a průběžně v období celé-
ho období vegetace odstraňovat usychající 
větvičky, které mohou být projevem rozví-
jející se moniliové spály. V případě, že tak 
průběžně nečiníme, může se dostat náka-
za do mízního systému celého stromu a do-
chází k jeho postupnému odumírání.

Léčebné účinky meruněk
Je známo, že meruňka a višně mají velmi po-
zitivní vliv na naše zdraví. Skutečnost, že se 
obyvatelé pohoří Karákoram v Pákistánu do-
žívají průměrně o deset let více než Středo-
evropané, bývá vysvětlována právě vyso-
kou spotřebou meruněk.

Základem efektu omlazení je mimořádně 
vysoký podíl jednoho typu karotenu, a to 
prekurzoru vitamínu A, ovlivňujícího imuni-
tu, kromě přítomného vitamínu C. Již tři plo-
dy obsahují 2500 mezinárodních jednotek 
provitaminu A a splňují tím polovinu denní 
potřeby dospělého člověka. Karoteny chrá-
ní dužninu i sametovou slupku tohoto vý-
tečného peckového ovoce před škodlivými 
volnými radikály. Žlutočervený vzhled po-
skytují rostlinná barviva, antokyany. Kon-
centrují se ve slupce i dužnině během zrání.

Mnoho niacinu (kyseliny nikotinové) v plo-
dech slouží nervům a proti napětí, kyselina 
listová zase krvetvorbě a růstu buněk, kyse-
lina pantotenová (vitamín B5) podpoří vita-
litu, odbourávání tuků a zdraví vlasů.

Díky kombinaci kyseliny listové s bohatým 
obsahem mědi a kobaltu jsou meruňky ide-
álním ovocem pro bledé a chudokrevné lidi.

Meruňky obsahují asi 200 účinných látek, 
zvláště bioflavonoidů, z nichž tři čtvrtiny ne-
jsou prozatím vědci dostatečně prozkou-
mány.

Meruňky patří z hlediska výživových a bio-
logických hodnot k nejcennějšímu pecko-
vému ovoci.

Meruňky dle literatury:

• podporují imunitu a zhášení volných  
 radikálů;

• omlazují a zpomalují stárnutí buněk;

• zlepšují náladu;

• pomohou z únavy a nesoustředění;

• ozdraví sliznice, kůži, vlasy, nehty;

• podpoří tvorbu buněk;

• zlepší krevní obraz;

• pomohou od suchosti sliznic krku  
 a nosohltanu;

• zmírní astmatické příznaky.

Léčebné účinky višně
Plody višně obsahují třísloviny, kyselinu cit-
ronovou a jablečnou, draslík, vitamin C, jód, 
beta karoten, železo, hořčík, vápník, fosfor 
nebo zinek. Konzumace plodů višně je tedy 
vhodná jako doplněk při osteoporóze nebo 
některých nemocech štítné žlázy. V lidovém 
léčitelství je dále zmiňován jejich mírně pro-
jímavý účinek, pročišťující působení, pomá-
hají při poruchách krvetvorby (obsah žele-
za). Obsažený vápník je užitečný pro dobrý 
stav kostí a zubů, dále pomáhají při snižová-
ní hladiny kyseliny močové (zde je zapotře-
bí většího množství), mají pozitivní vliv při 
bolestech páteře, při horečce, posilují stě-
ny kapilár či působí protizánětlivě. Draslík 
je důležitý, pokud užíváte léky na odvod-
nění (diuretika), při jejichž užívání dochází 
ke ztrátám draslíku. Také jsou doporučová-
ny proti zánětům, parodontóze a artritidě. 
Z plodů se také připravuje sirup.

Složky obsažené ve višních nás umí mj. vý-
borně chránit před nemocemi, které mají úz-
kou souvislost se zánětem. Příznivě působí 
proti rakovině, kardiovaskulárním onemoc-
něním, metabolickému syndromu, Alzhei-
merově chorobě. Zdravé jsou i stopky višní, 
ze kterých se vaří čas proti kašli.

Je v našem vlastním zájmu starat se o své 
zdraví. Kdybychom měli kupovat všechny 
propagované potravinové doplňky, tak by 
nám brzy došly peníze. Máme -li jenom ma-

lou zahrádku, umíme si vhodné byliny a ovo-
ce pěstovat sami. Vřele doporučuji vysázet 
si na zahradě arónii.

Arónie – černý jeřáb je velmi odolná nenároč-
ná rostlina, je to multivitamín a bohatý zdroj 
minerálních látek. Keře vyrostou do výšky 
asi dva metry a jsou odolné proti mrazu i su-
chu. Arónie nevyžaduje téměř žádnou che-
mickou ochranu. Plody dosahují velikosti až 
1,5 cm a úroda je mimořádně bohatá. Jeden 
gram koncentrátu ze slupky arónie je stejně 
účinný jako šťáva z jedenácti citronů. Aró-
nii lze použít především jako výborný zdroj 
vitamínů B, C, E, P, PP. Harmonizuje činnost 
štítné žlázy, zpružňuje cévy, detoxikuje orga-
nizmus, podporuje činnost jater a ledvin, ob-
novuje jaterní buňky, snižuje zvýšený krevní 
tlak, celkově posiluje organizmus.

Žádoucí složky z ovoce nejlépe zachováme, 
když se vyhneme jeho tepelnému zpracová-
ní. Bobule jeřabiny se dají dobře usušit (ne-
plesniví) a rozemletá drť se dá konzumovat 
např. v jogurtu. Výborného hodnotného li-
kéru dosáhneme, když čerstvé jeřabiny na-
ložíme do vodky, brandy nebo jiné pálenky 
spolu s medem nebo cukrem.

Pokud višně prosypeme cukrem a naloží-
me do rumu, budeme mít skvělou griotku.

Mgr. Jindřich Otzipka
předseda ZO ČZS Dolní Benešov

Základní organizace ČZS  
v Dolním Benešově.

Hledá pracovníky do moštár-
ny, pro obsluhu lisu na ovoce 
v Dolním Benešově na Podubí.

Odměna obsluhy je po-
díl na zisku z moštované-
ho ovoce.

Přihlásit se můžete na tel.: 
773 651 809, 603 264 963

Nebo na emailové adrese:
malchareke@seznam.cz

Výbor ZO ČZS v Dolním Benešově

Tříkrálová sbírka na Hlučínsku přinesla radost i rekordní výtěžek 
Po roční přestávce se letos vrátili do ulic Hlučínska Tři králové. Koledovat vyrazilo přes tisíc dobrovolníků ve více než 300 skupinkách. Do poklad‑
niček dárci přispěli částkou více než 3 miliony Kč. Společně s online koledou a bezhotovostními platbami dosáhl výtěžek sbírky na Hlučínsku 
rekordní částky 3 094 322 Kč. 

„Mám obrovskou radost, že po roční přestáv‑
ce vynucené epidemií mohli koledníci vyra‑
zit do ulic našeho krásného regionu a předat 
radostnou zvěst, aby tak naplnili hlavní po‑
slání sbírky. Vrátila se ta nádherná atmosfé‑
ra, kterou vytváří přes tisíc dobrovolníků, kte‑
ří obětují svůj čas a pohodlí pro ostatní. Moc 
jim za jejich pomoc děkuji,“ řekl ředitel Cha-
rity Hlučín Pavel Sobol a dodal, že pokud to 
protiepidemická opatření umožní, připraví 
Charita Hlučín pro všechny koledníky setká-
ní v kině v Bolaticích. 

Do sbírky jsou zapojeny i farnosti, městské 
a obecní úřady, prodejny či poskytovate-
lé služeb. Počet všech lidí, kteří tvoří sbírku 
na Hlučínsku, tak vysoce převyšuje tisícovku. 

Po sečtení všech pokladniček se celkový vý-
těžek přehoupl přes 3 mil. Kč. Dalších nece-

lých 70 tis. Kč poslali dárci přes online kole-
du či bezhotovostními platbami. Celkový 
výtěžek je tak o 17 % vyšší než před epide-
mií v roce 2020 a výrazně vyšší než v loň-
ském roce. 

„Moc děkujeme všem dárcům za tak obrovskou 
podporu. Je to povzbuzení pro naše zdravotní 
sestry, pečovatelky a osobní asistentky, které 
se každý den starají o nemocné, handicapo‑
vané a osamělé lidi, kteří žijí kolem nás. Jsem 
moc rád, že si lidé jejich práce váží a podpo‑
rují ji,“ uvedl Pavel Sobol. 

Podle stanovených pravidel sbírky zůstane 
65 % výtěžku, tedy přes 2 mil. Kč, na Hlučín-
sku. Charita Hlučín plánuje z výtěžku mimo 
jiné pořídit nové vybavení do půjčovny kom-
penzačních pomůcek, provést nutné opravy 
charitního domova sv. Mikuláše či podpo-

řit charitní ošetřovatelskou službu. Pravidla 
sbírky umožňují využít výtěžek i v mimořád-
ných situacích, což se ukázalo v roce 2021, 
kdy byly nakoupeny vysoušeče a dezinfekč-
ní prostředky. Ty pomohly zmírnit následky 
povodní v Kravařích. 
Základem sbírky je koledování v ulicích. Při-
spívat se ale letos dalo i do tzv. statických 
pokladniček umístěných v obchodech, lé-
kárnách, kostelích či úřadech. Svůj dar mohli 
zájemci poslat i prostřednictvím online ko-
ledy na webových stránkách sbírky nebo 
bezhotovostní platbou. 

Zdroj: Charita Hlučín, 4. února 2022 

Charita Hlučín 
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín 
 
tel.: 731 354 877 
e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz 
www.charitahlucin.cz  

 
 
 

 
 
IČO: 44941960 bankovní spojení: Česká spořitelna 
DIČ: CZ44941960 č. ú.: 1843466399/0800 
dat. sch.:  3idx5wf 

Hlučín 4. 2. 2022 
 
 
 
Vážená paní starostko/Vážený pane starosto, 
 
dovolte nám, abychom Vám z celého srdce poděkovali za pomoc při letošním ročníku 
Tříkrálové sbírky. Máme velkou radost, že po roční přestávce mohlo být znovu naplněno 
hlavní poslání sbírky, kterým je přinášení radosti do našich domovů. Bylo velkou radostí 
pozorovat, jak ulice na Hlučínsku ožily přítomností Třech králů.  
 
Velké poděkování patří Vám i Vašim spolupracovníkům. Podpora ze strany měst a obcí je 
pro sbírku velmi důležitá a je jedním z pilířů transparentnosti sbírky. Rádi bychom 
vyzdvihli i zapojení Vašich občanů do dobrovolnické služby. Moc si vážíme stovek hodin 
jejich úžasné práce, a to ve ztížených podmínkách vzhledem k probíhající epidemii.   

 
Výtěžek sbírky přesahující v našem malém regionu 3 mil. Kč je neuvěřitelný. Přistupujeme 
k němu s obrovskou pokorou. Vnímáme jej jako vyjádření podpory a vzkaz, že lidé vnímají 
charitní dílo na Hlučínsku jako potřebné. Je to velké povzbuzení pro všechny, kdo jako 
zaměstnanci či dobrovolníci tvoří charitní rodinu v našem krásném regionu. Moc 
děkujeme za tuto podporu všem dárcům. Informace o tom, jak bude výtěžek využit, jsou 
uvedeny na web. stránkách sbírky i naší charity.  
 
Ještě jednou děkujeme za Vaši pomoc a přejeme Vám v roce 2022 hodně zdraví, radosti.  
 
 
 
 
 
Bc. Andrea Kostelníková               Pavel Sobol 
koordinátorka Tříkrálové sbírky                   ředitel Charity Hlučín 

 

  

  

 
Konečné výsledky Tříkrálové sbírky  2022 

 

Celková vykoledovaná částka: 3 094 322 Kč 
Z toho část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %) – 2 011 309 Kč 
 
Výtěžek z pokladniček: 3 025 050 Kč 
Výtěžek z online koledy: 30 383 Kč 
Výtěžek z bezhotovostních plateb: 38 889 Kč 
 
Výtěžek z pokladniček dle obcí:  

  
Z celého srdce děkujeme za vaše dary a pomoc charitnímu dílu. Velmi si vážíme 
vaší štědrosti a projevu solidarity s potřebnými. Zároveň moc děkujeme všem 
dobrovolníkům – koledníkům a koordinátorům, farnostem, městům a obcím. Bez 
této pomoci by sbírka nemohla proběhnout.  

OBEC Částka   OBEC Částka 

Antošovice        14 685 Kč  Kravaře, včetně Koutů a 
Dvořiska  

339 666 Kč 
Bělá  29 966 Kč   

Bohuslavice  151 364 Kč  Ludgeřovice     227 002 Kč 
Bolatice 
Borová 

227 965 Kč  Markvartovice  61 216 Kč 

Darkovice  99 869 Kč  Píšť  122 921 Kč 
Dolní Benešov   
Zábřeh 

180 416 Kč  Rohov  39 064 Kč 

Hať  155 150 Kč   Strahovice 65 477 Kč 

Hlučín - Bobrovníky 61 501 Kč  Sudice  40 061 Kč 
Hlučín –  
Darkovičky 

90 187 Kč  Šilheřovice  94 041 Kč 

Hlučín - město  326 060 Kč  Štěpánkovice  179 176 Kč 

Chuchelná  83 958 Kč  Třebom 8 166 Kč 

Kobeřice 184 927 Kč  Vřesina 92 438 Kč 

Kozmice 111 416 Kč   Závada  38 358 Kč 

Výroční členská schůze ZO zahrád-
kářů Dolní Benešov se uskuteční dne 
14. dubna 2022 v salónku restaura-
ce na stadionu. Začátek bude v 15:00 
hod.

K účasti jsou zváni i případní noví zá-
jemci o členství v naší organizaci.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dolní Benešov
Během měsíců ledna a února se členové naší jednotky zúčastnili rovnou třech výcviku:

1. Výcvik s žebříky

- proběhl před hasičskou zbrojnicí, úkolem 
bylo zdokonalit se v práci s žebříky a vedení 
útočného proudu po žebříku nahoru

2. Přívodní, dopravní a útočné vedení
- výcvik proběhl u  rybníka Nezmar resp. 
Mlýnské strouhy. Tématem bylo sání z vol-
ného zdroje a vytvoření dopravního a útoč-
ného vedení

3. Práce ve výšce a nad volnou  
hloubkou 

- teoretická část výcviku proběhla na učebně 
jejíž náplní byla bezpečnost a ochrana zdra-
ví při práci ve výšce a nad volnou hloubkou, 
dále pak nácvik jednotlivých uzlu potřeb-
ných k sebezáchraně

- slanění - praktický výcvik - proběhl ve cvičně 
věži hasičské zbrojnice v Dolním Benešově.

Sbor dobrovolných  
hasičů Dolní Benešov
Výroční schůže 12. Okrsku sdružení ha-
sičů čech moravy a slezska
Proběhla v pátek 11. 2. 2022 v Dolním Be-
nešově za účasti zástupců sborů dobrovol-
ných hasičů z Dolního Benešově, Bohusla-
vic, Závady a Píště. Programem schůze bylo 
zhodnocení činnosti okrskového sdružení 
a jeho jednotlivých sborů za uplynulé dva 
roky. Dále pak byl přednesen plán akcí okrs-
ku na rok 2022.

Hasičský ples 2022
Bohužel ani letos z důvodů vládních opatře-
ní (COVID-19), které značně omezovala pořá-
daní větších společenský akci jsme tradiční 
hasičský ples opět nemohli uspořádat. Pev-
ně věříme, že v roce příštím bude již situace 
okolo pandemie uklidněná, a po třech letech 
opět proběhne tato tradiční lidová veselice. 
Termín konaní příštího hasičského plesu je 
stanoven na 17. 2. 2023.

Plánujeme:

Slavnostní mše – svatý Florián 1. 5. 2022
K svátku Svátého Floriána (patrona hasičů 
a ochránce proti požárům a vodě) proběh-
ne v kostele Sv. Martina v Dolním Benešo-
vě v neděli 1. 5. 2022 slavnostní mše svatá 
za živé a zemřelé členy Sboru dobrovolných 
hasičů z Dolního Benešova a Zábřehu.

Výroční valná hromada SDH – žehnání 
nového hasičského praporu
Jak již bylo zmiňováno v minulém vydání 
zpravodaje během následujících měsíců 

proběhne Valná hromada SDH (termín za-
tím není upřesněn). Při této příležitosti do-
jde k slavnostnímu požehnání a předání no-
vého hasičského praporu do užívání sboru 
dobrovolných hasičů Dolní Benešov. Ten-
to nový hasičský prapor byl pořízen za fi-
nančního přispění Moravskoslezského kraje.

Za SDH Dolní Benešov 
Ing. Jiří Mohyla

Foto 1: Výcvik s žebříky
Foto 2: Výcvik s vodou
Foto 3: Výcvik lezecká technika
Foto 4: Nový hasičský prapor (přední strana)
Foto 5: Nový hasičský prapor (zadní strana)

Pořízení nového hasičského praporu SDH Dolní Benešov

realizace 2021

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje byla schválená účelová investiční dota-
ce na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením nového hasičského 
praporu pro sbor dobrovolných hasičů Dolní Benešov, a to ve výši 68 000 Kč.

Celková cena pořízeného nového hasičského praporu činí 113 360,50 Kč

1.

2.

3.

4.

5.

Taneční soutěž - pohár ČSTS 12. 2. 2022 Taneční soutěž - pohár ČSTS 12. 2. 2022

Tříkrálová sbírka 8. 1. 2022

Taneční soutěž - pohár ČSTS 12. 2. 2022

Projednávání územního plánu 18. 1. 2022

Taneční soutěž - pohár ČSTS 12. 2. 2022

Tříkrálová sbírka 8. 1. 2022

Žijeme v Dolním Benešově…
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Víte, že sněhuláci měli sraz? A kde? No 
přece v naší školce! A že jich bylo!

Masopustní týden vyvrcholil karnevalem, kdy vyzdobená školka 
ožila maskami. Krtečci měli krásné kostýmy a hlavně tu správnou 
náladu na karnevalové veselí.

V zimním období nezapomínáme ani na zvířátka, těm pravidelně 
nosíme dobroty do blízkého krmelce.

Navštívili jsme interaktivní výstavu ve Světě techniky 
Ostrava s názvem „Večerníček a království pohádek“.

Začátek nového roku je vždy spojen s návštěvou zábřežského kostela. Letos 
nás opět přivítala paní Marie Bábíková, která dětem přiblížila biblickou legen-
du o cestě Tří králů do města Betléma.

Zprávičky z barevné školičky – Osada míru U Krtečků v Zábřehu…
Zima pomalu ztrácí svoji moc a objevují se první poslové jara, na které se už všichni těšíme. Sněhu sice moc nebylo, ale když nějaký napadal, děti 
si ho náležitě užily. Než se začneme radovat z nadcházejících jarních dnů, vraťme se ještě do období začátku roku.

Těšíme se na jaro a na další společné zážitky.
Jana Balarinová

Období Masopustu jsme zakončili tradičně Maškarním ple-
sem, který probíhal v dopoledních hodinách v mateřské 
škole. Děti i paní učitelky si v kostýmech užily spoustu zába-
vy, hrály různé hry, tancovaly a dováděly.

Společně jsme oslavili svátek všech zamilovaných, svaté-
ho Valentýna, protože první lásky přece vždy začínají už 
ve školce… ☺

S našimi nejstaršími dětmi, Sovičkami, jsme navštívili měst-
skou knihov-
nu, kde si děti 
povídaly o kni-
hách. 

Paní knihovni-
ce s úsměvem 
dětem přečetla 
zajímavý a zá-
bavný příběh. 

Ve třídě Berušek proběhl bláznivý den popletených  
ponožek…

Navštívila nás také paní umělkyně z Opavského divadla, 
která nám přijela zábavnou a hravou formou představit 
knížku ,,Dědečku vyprávěj“..

Nový rok 2022 se vedl v duchu Olympijských her. Všichni 
jsme prožívali výhry i prohry našich sportovců a radovali se 
ze získaných medailí……

Bc. Radka Ballarinová
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Plavecký výcvik
Po roční pauze se opět žáci 1. - 4. ročníku 
zúčastnili plaveckého výcviku v Aquaparku 
v Kravařích organizovaného plaveckou ško-
lou Šupinka. 

Pod vedením zkušených lektorů se malí pla-
váčci naučili základní plavecké dovednosti 
jako je splývání či správné dýchání, ti starší 
se zdokonalovali v různých plaveckých sty-
lech nebo skocích do vody. 

Vše probíhalo hravou formou, takže si děti 
užily i spoustu zábavy. Na poslední lekci sa-
mozřejmě nechybělo dovádění v divoké vodě 
a tobogánu. Za své výkony byli všichni odmě-
něni mokrým vysvědčením.

Mgr. Marcela Halodová

Hodiny výtvarné výchovy
V  hodinách výtvarné vý-
chovy se snažíme rozvíjet 
kreativitu dětí. Proto v ho-
dinách využíváme i méně 
tradiční materiály, jako jsou 
například kartony od vají-
ček. 

Také jsme svými kresbami 
chtěli podpořit naše spor-
tovce na olympiádě v Pekin-
gu a užít si sníh a zimu ales-
poň na obrázcích. 

Mgr. Monika Kubincová

Miniprojekt „Hračky z recyklovaného  
materiálu“
Během měsíce ledna se ve třídách 3.A a 3.B uskutečnil miniprojekt „Hračky 
z recyklovaného materiálu“.
Tento miniprojekt vznikl během hodiny anglického jazyka. Kdy děti měly za úkol 
v pracovním sešitě vymyslet a namalovat hračku z daných recyklovaných předmě-
tů jako jsou např. kartonová krabice, lepenková trubice, plastové láhve, knoflíky, sta-
ré ponožky, apod.

Děti se s obrovským zájmem pustily do malování návrhů. Už samotné návrhy vypada-
ly velice zajímavě. Někteří žáci již během malování důmyslně promýšleli detaily a nej-
různější funkce své hračky. Když jsem viděla, s jakým nadšením děti pracují, napad-
lo mě posunout je dál a vznikl tak další úkol – „Vyrobit hračku podle svého návrhu.“

Během konstruování svého nápadu se žáci také mnohému naučili. V tomto minipro-
jektu děti využily mezipředmětové vztahy. Své nápady propojily s dovednostmi z vý-
tvarné a pracovní výchovy. Někteří si uvědomili, že ne všechny zprvu skvělé nápady 
se vždy dají zrealizovat přesně tak, jak jsme si to původně naplánovali. Toto byla pro 
mnohé zajímavá zkušenost.

V posledním úkolu žáci využili své dosavadní dovednosti z anglického jazyka, proto-
že svou hračku museli v anglickém jazyce představit – říct, co to je, jak se hračka jme-
nuje, popsat, z čeho je vyrobena, případně říci, co ta hračka umí udělat.

Děti vytvořily opravdu velice nápadité hračky jako roboty, rakety, panenky, různé plyšáčky, hady a žížaly. Dokonce i osla, žirafu 
a domeček s otevírajícími se dveřmi. Z tohoto miniprojektu mám velkou radost, protože se všechni žáci aktivně se zájmem zapo-
jili a odvedli kus dobré práce! Mgr. Lucie Malohlavová

Fyzikální pokusy
Poslední školní den před Váno-
cemi měli žáci 1. stupně možnost 
zhlédnout a vyzkoušet si něko-
lik fyzikálních pokusů. 

I  když některé vypadaly jako 
kouzla, jejich podstatu děti snad-
no pochopily, např. proč létají 
horkovzdušné balóny, jak se po-
tápí ponorky nebo jakou sílu má 
vzduch, který nás obklopuje. 

Pokusy byly velmi názorné, vi-
zuálně zajímavé a dětem se líbi-
ly. Akce proběhla v rámci projek-
tů Místní akční plán vzdělávání 
pro Hlučínsko.

Mgr. Marcela Halodová

 

Ředitelství školy v Dolním Benešově oznamuje, že 

Zápis žáků do 1. třídy 
pro všechny děti z Dolního Benešova a Zábřehu 

narozených od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí, které měly 
v loňském roce odloženou školní docházku 

bude 8. 4. 2022 v době od 14.00 – 18.00 hod. 

na „Červené škole“, Opavská ul. 173 
 
Žádáme rodiče, aby předem vyplnili elektronickou přihlášku na webových 
stránkách školy, která bude aktivní od 1. 4. 2022. Bližší informace 
naleznete na webu školy. 
 
               Občanský průkaz a rodný list dítěte vezměte s sebou. 

Zprávy ze školy 

Olympiáda ve sportovní hale
Volejbalový trénink, který se konal ve čtvr-
tek 10. února jsme společně s trenéry Marti-
nou Jakubčíkovou a Janem Kubincem pojali 
trochu netradičně. Na začátku jsme děti roz-
dělily do soutěžních týmů. Prvním úkolem 
bylo, aby si zvolily svůj název týmu. A vrhli 
jsme se na soutěže. Děti soutěžily v netradič-
ních disciplínách. Např. štafetový běh s no-
vinami, pavoučí stezka, slalom s florbalkou 
a míčkem. Za každou splněnou disciplínu 
obdrželo družstvo body podle svého umís-
tění. Do konce soutěžení vůbec nebylo jas-
né, kdo zvítězí. Po hodinovém sportovním klání jsme šli spočítat výsledky, 
abychom mohli vyhlásit vítěze. Na prvním místě se umístilo družstvo, které 
soutěžilo pod názvem „TÝM Č. 1“. Za své sportovní úsilí si každý sportovec 
odnesl nápoj a drobné sladkosti. 

Mgr. Monika Kubincová

Beseda s policistkou
Ve středu 12. ledna se žáci čtvrtého a pátých ročníků zúčastnili besedy pořáda-
né Policií ČR. Tento preventivní program „Bezpečně na kole“ byl zaměřen na vý-
bavu jízdního kola, ale také se věnoval bezpečné jízdě na kole a základním pra-
vidlům jízdy na kole v silničním provozu. Program byl pro žáky velice přínosný. 
Žáci si připomněli dopravní značky a pravidla silničního provozu. Poutavý vý-
klad policistky byl zpříjemněn odměnou pro ty žáky, kteří znali správné odpo-
vědi a domů si tak někteří odnesli drobné reflexní předměty.

Mgr. Jana Juchelková
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Pomalu ale jistě vyhlížíme jarní měsíce, abychom mohli zahájit práce na tenisových kurtech a umožnit tak všem nadšencům bílého sportu 
v Dolním Benešově si jít zahrát. Tím nejdůležitějším aspektem je však počasí. Odhadem bychom mohli zahájit venkovní sezónu začátkem měsíce 
dubna, tedy již za necelý měsíc. Největší výhodou hraní na našich venkovních kurtech je umístění a počet kurtů. Většina rodičů s dětmi to mají 
k nám blíže, než momentálně při zimním provozu, kdy mnohdy jezdí na tréninky do tělocvičen umístěných po sousedních vesnicích a městech. 

A na co se můžete těšit v průběhu této se-
zóny?

Klubové turnaje – chceme, aby děti, které 
u nás trénují, ať už krátkou nebo dlouhou 
dobu, si vyzkoušely zápasy proti svým par-
ťákům a parťačkám. Již první turnaj plánu-
jeme uspořádat v průběhu měsíce března 
v dolnobenešovské tělocvičně. 

Tenisový tábor – opět máme v plánu uspo-
řádání dvou turnusů tenisového tábora. Prv-
ní z turnusů je určen pro začátečníky, druhý 
pro pokročilejší tenisty.

Oficiální turnaje – tyto turnaje jsou pod 
záštitou Českého tenisového svazu. V na-
šem areálu jsme schopni uspořádat turnaje 
3. kategorie, tzv. „Céčko“. V našem plánu je 
uspořádání dvou turnajů kategorie babyte-
nis (7 – 9 let), jednoho turnaje minitenisu (5 

– 6 let), turnaje starších žáků, starších žákyň, 
mladších žáků a mladších žákyň. Na úplný 
závěr turnajové termínové listiny uspořádá-
me turnaj v kategorii dospělých.

Letos posíláme do boje v soutěži družstev 
hned 5 našich týmů. Mistrovská utkání se 
konají v termínu od 30. 4. – 26.6

Termínový harmonogram mistrovských 
soutěží:
• Dospělí 

Sdružená oblastní soutěž skup. “A“
Začátek utkání je vždy v 9:00.

30. 4. TK Slavia Orlová C – TK D. Benešov

7. 5. TK D. Benešov – TK Hlučín B

14. 5. TJ TO Stará Bělá B – TK D. Benešov

28. 5. TK D. Benešov – TJ VOKD Poruba

4. 6.  SC Ostrava – TK D. Benešov

18. 6. TK D. Benešov – TK Arbex Ostrava

25. 6. TC Ostrava N. Ves – TK D. Benešov

• Starší žactvo (ročník 2008 – 2009)

Oblastní soutěž I. třída skup. “D“

Zde je naše družstvo spojeno s družstvem 
TK Minerva Opava a domácí zápasy sehra-
je v Areálu Zdraví v Opavě – Kylešovicích.
Začátek utkání je vždy v 9:00.

30. 4. TK Milo Olomouc C – TK D. Benešov

7. 5. TK D. Benešov – TK Šternberk

14. 5. TK D. Benešov – TK Pašťa Olomouc

28. 5. TK Gymn. Uničov – TK D. Benešov
4. 6. TK D. Benešov – TJ Sokol Šumperk 
25. 6. TK D. Benešov – SK JC Sport Opava

•  Starší žactvo (ročník 2008 – 2009)

Soutěž starších žáků 1-3-4 bb. skup. “A“
Začátek utkání je vždy v 14:00.

30. 4. Sokol Rychvald – TK D. Benešov

14. 5. TK Tenet – TK D. Benešov

28. 5.  TK D. Benešov – SK Kouty

4. 6.  TK Tennis Hill Havířov –  
 TK D. Benešov

18. 6. TK D. Benešov – Junior Tenis  
 Karviná

25. 6. TK Petřvald – TK D. Benešov

• Mladší žactvo (ročník 2010 – 2012)

Soutěž starších žáků 1-3-4 bb. skup. “D“
Začátek utkání je vždy v 14:00.

30. 4. TK D. Benešov – TJ TO Stará Bělá

8. 5. TC Ostrava N. Ves – TK D. Benešov

15. 5. TK D. Benešov – TJ Start Ostrava C

29. 5. SK JC Sport Opava C –  
 TK D. Benešov

5. 6. SK JC Sport Opava B –  
 TK D. Benešov

• Babytenis (ročník 2013 – 2015)

Oblastní soutěž 1. třída skup. “C“
Začátek utkání je vždy v 14:00.

1. 5.  TK D. Benešov – TC Třinec

8. 5. TJ Baník Ostrava – TK D. Benešov

15. 5. TK D. Benešov – TJ TO Stará Bělá C

29. 5. TJ Sokol Raškovice – TK D. Benešov

19. 6. SC Ostrava – TK D. Benešov

26. 6.  TK D. Benešov – TK Studénka

Tímto všechny zveme na domácí mistrovská 
utkání. Přijďte podpořit náš tým a užít si ví‑
kendové dny plné tenisu.

Tenisté trénují a připravují se na sezónu 2022

Porce pro 4 osoby

Suroviny: 0,5 kg vepřového bůčku, 0,5 kg vepřové plece, 2ks cibule, 3ks jablek, 2 hrsti sušených švestek, 2 dcl 
jablečného džusu, snítka tymiánu, 3 ks hřebíčku, malý kousek skořice,  sůl, pepř, drcený kmín, 600 g brambor, 
500g  polohrubé mouky, sůl, hrst listové petržele, 1 vejce

Postup:

Maso nakrájíme na menší kousky, promícháme s kořením, solí  a cibulí nakrájenou na měsíčky a  necháme přes 
noc marinovat. Odleželé maso podlijeme vodou a  pečeme přikryté v troubě při 150°C. Po 90 min maso odkry-
jeme  přidáme jablka nakrájená na kousky  a švestky namočené v jablečném džusu. Dopékáme odkryté 30 min. 

Brambory den předem uvařené nastrouháme nebo rozmixujeme a pro-
mícháme s moukou, vejcem a nasekanou petrželí. Vytvarujeme ten-
ké válečky, které  nakrájíme na noky a vložíme  do jemně vařící vody.   
Vaříme okolo 5 min dle velikosti a podáváme s upečeným vrabcem.  

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Vepřový vrabec na sušených švestkách a jablcích, s petrželovými nočky

ilustrační foto

Pořádáme NÁBOR  
do tenisové školičky
• děti ve věku 4 – 7 let
• rakety zapůjčíme
• hraní v kolektivu
• více informací na:

 tenisdb@seznam.cz  
nebo na tel. čísle 605 453 189

René Dihel
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Informace z fotbalového klubu

Motto: „Nad fotbalem v Dolním Bene‑
šově se stahují černé mraky“!

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově,

vstoupili jsme do nového fotbalového roku 
2022. Mužstva všech věkových kategorií za-
hájila zimní přípravu. Její průběh však není 
takový jaký býval v minulých létech. Všich-
ni fotbaloví příznivci na celém světě vědí, že 
výkladní skříní každého fotbalového klubu 
je „A“ mužstvo mužů. A právě u této kate-
gorie našeho klubu jsou krátce po zahájení 
zimní přípravy největší a nečekané problé-
my. Ale pojďme postupně podle jednotli-
vých kategorií.

Kategorie mládeže
Přípravu zahájila Fotbalová školička, MINI 
mladší přípravka 1+4, MINI starší příprav-
ka 1+5. Všichni trénují pod vedením svých 
trenérů týdně v naší tělocvičně a už se těší 
na fotbalové jaro!

Mladší a starší žáci – jejich tréninkové jed-
notky jsou taky v tělocvičně a pokud to po-
časí dovolí, tak nabírají fyzičku i v areálu na-
šeho stadionu. Zpestřením byl pro ně turnaj 
v hale v Malých Hošticích a právě tam byl vy-

hlášen nejlepším hráčem ze všech zúčast-
něných šesti mužstev náš Alois Bachroník!

Dorostenci – zahájili svou přípravu na Kraj-
skou soutěž MS KFS pod vedením trenéra Ja-
kuba Grosse. Pravidelně trénují v hale a taky 
na našem stadióně. V sobotu 19. března se-
hrají první přípravný zápas proti dorostu 
MFK Kravaře.

Kategorie mužů
Muži „B“ hrají v Okresní soutěži OFS Opa-
va a po podzimní části vedou svou tabul-
ku a na jaře mají cíl dohrát soutěž na 1. mís-
tě a postoupit do Okresního přeboru OFS 
Opava. Trenér Petr Šramel a vedoucí muž-
stva Martin Heiduk přivítali do kádru nové-
ho brankáře Robina Lhotského z Háje. 

Mužstvo sehraje několik přípravných utká-
ní v termínech: 6. března proti Tatranu Štíti-
na, 13. března proti Sokolu Vřesina, 20. břez-
na proti FK Kozmice a 27. března proti FK 
Bolatice.

Muži „A“ Příprava na jarní část Moravsko-
slezské fotbalové ligy začala 11. ledna. A ne-
začala zrovna příjemným zjištěním pro trené-
ra Marcela Meleckého. Z podzimního kádru 
už nezačali trénovat hráči – Hrdlička, Kubík, 
Latka, Massaniec, Rončka, Rubý, Wojatschke 
a Wybraniec a dalších pět hráčů postižených 
Covidem a nutnou karanténou. Benešovští 
tak s minimem hráčů museli postupně zru-
šit přípravné zápasy v Karviné a taky účast 
na turnaji v Bílovci. Situace nakonec ved-
la k tomu, že výbor FC Dolní Benešov dne 

3. února ukončil po vzájemné dohodě spo-
lupráci s trenérem Meleckým. Výbor FC DB 
taky na Valné hromadě, která se konala dne 
10. 2. 2022 odstupuje ze své funkce a podává 
návrh na svolání mimořádné volební Valné 
hromady na které bude zvolen nový výbor 
fotbalového klubu, který bude mít ve své 
kompetenci rozhodnutí o další činnosti a pů-
sobení „A“ mužstva mužů pro které je ter-
mín zahájení jarní části MSFL stanoven po-
dle termínové listiny na den 6. března 2022. 
Po jednání stávajících zástupců klubu a čle-
nů kontrolní komise byl jenován Jaroslav 
Samson trenérem „A“ mužstva a šéftrené-
rem celého fotbalového klubu. Ten svolal 
na den 14. úrora schůzku se zbývajícími hráči 
a dne 15. února 2022 se konal první trénink 
okleštěného kádru. Jaký bude další vývoj 
tohoto kolektivu se rozhodne až po jedná-
ní a zvolení nového výboru FC DB na mimo-
řádné Volební valné hromadě.

Toto je naše nejmladší fotbalové  
podhoubí

My jsme jejich staší kolegové  
MINI přípravka 1+5

Mladší i starší žáci se už těší na  
fotbalové jaro

Tolik nás zbylo z kádru „A“ mužstva

Trénovat nás bude Jaroslav Samson

My jsme mladší MINI přípravka 1+4

„ Sportu zdar a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !

 

XXII. Burza dětského, 
těhotenského oblečení, hraček  

a sportovních potřeb   
 (jaro - léto)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Termín konání: 
Pátek 25.3.2022  15:00 – 19:00h. – příjem věcí k prodeji 

Sobota 26.3.2022  8:00 – 12:00h. – prodej věcí 
Neděle 27. 3. 2022 8:00 – 10:00h. – celkové finanční vyrovnání  

a vrácení neprodaných věcí  
 

 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.       
 

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 15.3.- 17. 3. 2022, možno vyzvednout pouze po telefonní domluvě  

v D. Benešově tel. 605 145 195, 732 269 921,728 385 261 
   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%.   
                

Nadace ČEZ vyhlásila 
granty na rok 2022

Vloni rozdělila v Moravskoslezském kraji obcím a ne-
ziskovkám přes 12 milionů korun 
Kdo má dobrý nápad, může se přihlásit! Nadace ČEZ podpoří i v roce 2022 vý-
sadbu stromů, bezpečné osvětlení přechodů pro chodce, kroužky pro děti 
nebo zdravotní pomůcky pro seniory a hendikepované. Nadace už vyhlásila 
čtyři grantové programy, další dva odstartují od března. Vloni podpořili ener-
getici obce a neziskovky v Moravskoslezském kraji více než 12 miliony korun.

I letos poběží šest grantových programů. Podpora regionů zaměřená na chari-
tu, kulturu, zdravotnictví, sport i ekologii, a podpora výstavby a obnovy Oran-
žových hřišť jsou otevřeny celoročně. Od začátku února mohou obce, školy, ha-
siči, skauti i další spolky žádat o podporu na výsadbu zeleně v rámci grantu 
Stromy, který za dobu svého trvání vrátil do české krajiny přes 100 000 stro-
mů. Rovněž od února je možné podávat granty do programu Oranžový pře-
chod zaměřeného na zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce. 

Od března bude pokračovat úspěšný program Neziskovky určený na podporu 
rozvoje a profesionalizaci českého neziskového sektoru. Nadace zároveň vy-
hlásí Zaměstnanecké granty pro organizace, v nichž jako dobrovolníci pomá-
hají zaměstnanci Skupiny ČEZ. 

Přehled všech aktuálních grantových řízení i pravidla pro podání žádostí jsou 
k dispozici na webových stránkách Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz). 

(PR článek)                                                                   Vladislav Sobol, mluvčí 

Poděkování
Chtěl bych touto ces-
tou poděkovat rodi-
ně, přátelům mysliv-
cům i nemyslivcům, 
u příležitosti mého 
životního jubilea, 
za dárkový poukaz 
týkající se odlovu jelena. 

Karel Rošík 
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Program březen – duben
Čtvrtek 3. 3. / Kafe u Osmanyho – od 19.00 
hod. 
11–13. 3. / Taneční půlkolony manželů 
Hartmanových
18–20. 3. / Taneční půlkolony manželů 
Hartmanových
Sobota 26. 3. / Jarní burza dětského obleče-
ní a hraček 
Neděle 27. 3. / Koncert pro celou rodinu – 
MěOM Dolní Benešov od 18.00 hod. 

Čtvrtek 7. 4. 2022 / Zdeněk Izer – Na plný 
coole
Pátek 8. 4. 2022  / Vernisáž fotografií Marka 
Briše a posezení u vína s kapelou BosoBos
Sobota 9. 4. / Šachový turnaj
22–24. 4. / Taneční půlkolony manželů 
Hartmanových
Sobota 23. 4. / Rybářské závody na Kamenci
27–30. 4. / Taneční půlkolony manželů 
Hartmanových


