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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
v posledních dvou letech jsme velikonoční svátky díky Covidu sla-
vili s obavami a velkými omezeními. Letos jsem byl přesvědčen, že 
Velikonoce konečně strávíme v klidu a pohodě. Bohužel nám to 
nebylo znovu dopřáno. Letošní Velikonoce připadly přesně na ter-
mín ukončení II. světové války u nás v Dolním Benešově; je tomu 
právě 77 let. Nikdy by mě nenapadlo, že by někdo v relativně krát-
ké době od konce nejhorší světové války, mohl rozpoutat v Evro-
pě válečný konflikt.

Přesto se to však stalo. Došlo k napadení Ukrajiny a útěku jejich ob-
čanů z válkou postižených oblastí. Jsem rád, že jsme u nás v Dolním 
Benešově našli prostory pro pomoc těmto lidem. Po dohodě s ve-
dením Klokánku jsme v jejich prostorách využili momentálně vol-
né byty a také byty v obecních domech na Osadě Míru. V součas-
né době jsme nabídli tuto možnost 24 běžencům z Ukrajiny. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat všem našim občanům, kteří nám po-
mohli s vybavením a zařízením připravených bytů. S vaší pomocí se 
podařilo vše zajistit před příjezdem lidí z Ukrajiny. 

Dále pokračujeme v investičních akcích města. V době, kdy bude-
me tento Zpravodaj číst, by měly být ukončeny práce na opravě po-
vrchu parkoviště u Elektra Müler. V dobrém tempu probíhají práce 
na rekonstrukci střechy našeho zámku včetně výměny oken a opra-
vy fasády. V rámci této rekonstrukce probíhá také schválená revi-
talizace zámeckého parku. Věřím, že po ukončení veškerých prací 
bude zámek včetně parku chloubou našeho města.

Jsou také připraveny veškeré podmínky pro vybudování autobuso-
vých zálivů v centru Dolního Benešova u kulturního domu a nákup-
ního střediska a parkovacího zálivu u Červené školy. 

Nadále probíhají dle schváleného harmonogramu práce na budo-
vě Základní školy na Nádražní. Veškerá činnost směřuje k období 
prázdnin, kdy by měly proběhnou práce, které spojí starou a novou 
část školy. Chtěl bych tímto také poděkovat vedení Základní školy 
a všem zaměstnancům za zvládnutí výuky ve ztížených podmín-
kách. Doufám, že tuto situaci společně zvládneme až do úplného 
dokončení celé investice.  O to příjemnější pak jistě bude vyučová-
ní v nově zrekonstruované škole.

Další číslo Zpravodaje vyjde až v měsíci červenci. Chtěl bych proto 
popřát už teď všem vycházejícím žákům, aby se dostali na ty střed-
ní školy a učební obory, které si vybrali a aby se jim na nových ško-
lách vše dařilo. Vám občanům přeji příjemný a hlavně pokojný ko-
nec jara a začátek léta.

Martin Štefek, starosta města
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Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 21. zasedání zastupitelstva města 
Dolní Benešov konaného dne 
12. dubna 2022
Zastupitelstvo města schválilo
1. Rozpočtová opatření č. 2/2022 ve znění, 
které je nedílnou součástí usnesení.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

2. Uzavření smlouvy o bezúplatném převo-
du vlastnického práva k nemovité věci č. UZ-
SVM/OOP/10225/2021-OOPM s Českou re-
publikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Raší-
novo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 týkají-
cí se pozemku parc. č. 391/29 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh u Hlučína.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města rozhodlo
1. Vyhlásit záměr na uzavření smlouvy o zří-
zení stavby přístřešku k truhlářské rukodíl-
ně Dolní Benešov, Hájecká 700 na části po-
zemku parc. č. 115/1 v k.ú. Dolní Benešov

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 2

2. Vyhlásit záměr prodeje části pozemku 
města parc. č. 730/3 v k.ú. Dolní Benešov 
o výměře cca 14,4 m2.

Pro hlasovalo 13, proti 1, zdrželi se 0

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

Z 64. schůze rady města Dolní Bene-
šov konané dne 21. února 2022
Rada města rozhodla
1. Rada schválila výsledek výběrového říze-
ní na „Dopravní zálivy Dolní Benešov“. Dle 
písemného protokolu ze dne 14. 2. 2022 
podala nejvýhodnější nabídku společnost 
MDS Ostrava, s. r. o. Cena díla dle nabídky 
činí 2 646 781,23 Kč bez DPH. Rady vybrala 
jako zhotovitele díla společnost MDS Ostra-
va, s. r. o., IČ 03459209, Valašská 33/19, 709 00 
Ostrava.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 65. schůze rady města Dolní Bene-
šov konané dne 29. března 2022
Rada města schválila
1. Výsledek výběrového řízení na „Údrž-
bu veřejné zeleně – město Dolní Benešov“. 
Dle písemného protokolu podal jedinou na-
bídku Lukáš Galus, IČ 03575519, Třebovická 
5038/43, 722 00 Ostrava. Cena dle nabíd-
ky činí 845 023,68 Kč bez DPH za rok. Rada 
vybrala jako dodavatele Lukáše Galuse, IČ 
03575519, Třebovická 5038/43, 722 00 Ost-
rava.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Výsledek výběrového řízení na „Obno-
vu fasády zámku v Dolním Benešově“. Dle 
písemného protokolu podala nejvýhod-
nější nabídku společnost FICHNA  – HU-
DECZEK, a. s., IČ 27765857, Opavská 535/17, 
747  18 Píšť. Cena díla dle nabídky činí 
5 989 031,74 Kč bez DPH. Rada vybrala jako 
zhotovitele díla společnost FICHNA – HU-
DECZEK, a. s., IČ 27765857, Opavská 535/17, 
747 18 Píšť

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Pokácení 150 ks stromů v zámeckém par-
ku v Dolním Benešově na pozemku parc. 
č. 125/1 v k.ú. Dolní Benešov dle inventa-
rizace dřevin – stromy navržené ke kácení, 
Dolní Benešov – zámecký park

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. Rada města schválila převod finančních 
prostředků ze základního běžného účtu 
na spořící účet u České spořitelny, a. s.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

5. Uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Komár-
kem, IČ 86876848, Opavská 7, 747 22 Dolní 
Benešov – Zábřeh, týkající se pronájmu čás-
ti budovy bez č. p. /če postavené na pozem-
ku parc. č. 109 v k.ú. Dolní Benešov o výmě-
ře 32,5 m2 za cenu ve výši 1 300 Kč bez DPH 
měsíčně.

Rada města rozhodla
1. O vyhlášení záměru pachtu části 12 po-
zemku parc. č. 750/1 v k.ú. Dolní Benešov 
na Osadě Míru (zahrádka).

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Rada rozhodla o vyhlášení záměru pach-
tu části 30 a 34 pozemku parc. č. 750/1 v k.ú. 
Dolní Benešov na Osadě Míru (zahrádka).

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. O vyhlášení záměru pronájmu pozemku 
parc. č. 577/4 v k.ú. Zábřeh u Hlučína.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. O poskytnutí příspěvku na Projekt Hult-
schiner Soldaten z.s., IČ 22758551, Třešňová 
37, 747 23 Bolatice – Bolatice ve výši 5 000 Kč

5. O prominutí nájemného za přísálí KD Dol-
ní Benešov u příležitosti konání přednášky 
pro veřejnost „Stříhání ovocných stromků 
a vinné révy“ pořádané ZO Českého zahrád-
kářského svazu Dolní Benešov, IČ 72033851, 
747 22 Dolní Benešov

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

6. O konání zastupitelstva města v termínu 
12. 4. 2022 v ZŠ v Zábřehu.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Žádost o pokračování podpory Linky 
bezpečí z.s., IČ 61383198, Ústavní 93, 181 02 
Praha 8 o poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 10 000 Kč a rozhodla žádosti nevy-
hovět.

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

2. Žádost Zdravotní klaun,  o.  p.  s., IČ 
26547953, Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 
o finanční dar a rozhodla žádosti nevyho-
vět.

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Tajemník MěÚ
Osobní údaje byly anonymizovány

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. 6. 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…
Emerencie Floriánová, Dolní Benešov

František Heinz, Dolní Benešov 

Horst Krömer, Dolní Benešov

Zbyněk Cahel, Zábřeh  

Antonín Dombek, Dolní Benešov

Vladimír Doleží, Zábřeh 

Terezie Osmančíková, Dolní Benešov 

Josef Harazim, Zábřeh

Milan Lampart, Dolní Benešov 

Malé vítáme a rodičům  
blahopřejeme
Ema Plačková, Zábřeh
Amálie Tomíčková, Dolní Benešov
Eliška Tomaková, Dolní Benešov

90 let
Marta Kostřicová, Dolní Benešov
Jubilantům přejeme hodně zdraví  
a spokojenosti

Ochrana životního prostředí  
je pro naši společnost prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko před‑
stavit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních 
činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které 
pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně 
zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vy‑
sloužilých elektrozařízení si naše město vybralo ke spolupráci 
kolektivní systém ASEKOL. 

CERTIFIKÁT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

   Město Dolní Benešov 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 2 490 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

5,96 MWh 
elektrické energie 

230,54 m3 

vody** 
429,97 l 
ropy* 

23,15 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

1,37 t 
primárních surovin 

 

1,88 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
6 321 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 3 095 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 

Amatérský modelář 
z Dolního Benešova-Zábřehu se tímto obrací na všechny, kteří 
mají  podněty, vzpomínky či zážitky k zajímavým (nejlépe his-
torickým) událostem nejen z našeho okolí, a myslí si, že by stá-
lo za to, zachytit je v plastickém modelu (tzv. diorámě) ať mi na-
píšou na můj email.

bajgii@email.cz 

Rébus bar  
v Dolním Benešově
Vážení přátelé, máte chuť vyrazit si někam ven, 
ochutnat něco nového, pobavit se a zároveň neces-
tovat příliš daleko?

Rébus bar se nachází v budově Kulturního domu 
Dolní Benešov. Ochutnejte různorodou nabídku 
míchaných drinků, chutné točené pivo a kvalit-
ní alkohol, který si můžete vychutnávat do brz-
kých ranních hodin.

Od 30. dubna se na vás  
budeme těšit pravidelně každý 
pátek a sobotu!

Pro bližší informace nás mů-
žete sledovat na facebooku Bar Rébus  
a instagramu bar_rebus!

Váš Rébus bar

Vítání občánků / Vážení rodiče, také vítání občánků do svazku města je dlouholetým zvykem.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není 
možné využívat údaje z evidence obyvatel pro jiné účely, než stanoví zákon. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme touto cestou.

Slavnostní vítání občánků se nyní připravuje pro děti narozené od 01. 09. 2021 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území 
města Dolní Benešov a části Zábřeh. Přihlásit se mohou také rodiče dříve narozeného dítěte, kteří vítání v měsíci listopadu 2021 
nenavštívili.

Máte -li zájem se zúčastnit se svým dítětem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se do pondělí dne 6. června 2022 ma-
minky osobně na matriku k p. Janě Spruchové (tel. 553 651 285, kl. 18) v pondělí a středu od 8.00-12.00, 13.00 – 17.00 hodin, čtvr-
tek od 8.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 14.30 hodin a doložte k ověření těchto skutečností:

• originál rodného listu dítěte
• platný občanský průkaz

Pokud matka dítěte nemá (dítě ano) trvalý pobyt v našem městě, dostaví se na městský úřad osobně otec dítěte.

Slavnostní vítání občánků do svazku města se uskuteční v neděli 12. června 2022 v 15.00 hodin v přísálí Kulturního domu 
Dolní Benešov.

matrikářka
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Městská knihovna / Spaní s šesťáky v knihovně 😊
V nezvyklou dobu, v pátek 28. března v podvečer, jsme se sešli s některými dětmi z 6.A, abychom spolu strávili večer a noc v knihovně.

A když knihovna, tak samozřejmě hry s literárními tématy. A proto-
že nám přálo i počasí, začali jsme procházkou Dolním Benešovem 
s místopisnou soutěží. Ještě před odchodem se kluci a holky roz-
dělili do tří družstev, která mezi sebou soutěžila, aby bylo vše jakse-
patří napínavé. První soutěž vyhrálo družstvo „Zábřežáci“: Veroni-
ka, Laura a Matěj a také tu druhou, literární, do které jsme se pustili 
hned po návratu do knihovny. To se už setmělo a knihovna začala 
vypadat přece jenom jinak, než za denního světla. My jsme se ale 
nebáli, zpívali jsme písničky s kytarou, dopřávali si dobrůtky a vše 
bylo v nej pořádku. Také pizzy, na kterých jsme si pochutnali k ve-
čeři, nám jaksepatří zvedly náladu ☺. Děti si také připravily pře-

kvapení pro Ellen, která slavila krásné dvanácté ☺ narozeniny. Ve-
čer jsme ukončili promítáním filmu na přání a pak jsme se už uložili 
mezi knihy do spacáků. To víte, že se ještě dlouho ozýval hlasitý še-
pot, třeba : … Ondrrró, Vaškůůů, Báároo a podobně. Ráno, (na mě 
příliš brzy :-(), Maruška, Aneta a Julie pomohly s přípravou a všich-
ni jsme pak společně posnídali buchty, koláče a další dobroty, kte-
ré připravily maminky dětí… Ani se nám nechtělo domů. Tak mož-
ná zase příští rok?

Při přípravě a realizaci této akce mi pomáhala studentka Filozofické 
fakulty – obor knihovnictví Nikola Halfarová z Kravař. Bez ní bych si 
na takovou porci dětí troufla jen stěží.

Jana Petrásková, 
knihovnice Městské knihovny Dolní Benešov

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

Květen a červen od 19 hod.

Kontakt: 
hvezdarna.dbenesov@seznam.cz

tel.: 732 842 328, 608 408 868

Nejbližší okolí sluneční soustavy (pokračování z minulého čísla)
V článku v předešlém čísle jsme navštívili pět nejbližších hvězdných soustav. Nyní budeme pokračovat dále a podíváme se na další hvězdy v blízkém 
okolí sluneční soustavy až do vzdálenosti 10 světelných let (ly)od naší sluneční soustavy. Tady je nutno zohlednit rychlý technický rozvoj pozo‑
rovacích prostředků, zejména družicových. Takže budou pravděpodobně přibývat objevy dalších blízkých hvězd z kategorie hnědých trpaslíků, 
na které jsme dosud neměli potřebné přístroje.

Wolf 359 je další blízkou hvěz-
dou známou již od 19 století. Je 
to opět červený trpaslík vzdále-
ný 7,8 ly od Slunce a podobně 
jako barnardova hvězda se po-
měrně rychle pohybuje v pro-
storu. Její zářivý výkon je velmi 
malý jen 0,1 % slunečního výko-
nu, je proto viditelná jen pomocí 
dalekohledu. Na obloze ji nalez-
neme v souhvězdí Lva. Po ob-
loze se posune vlastním pohy-
bem o rozměr úplňku přibližně 
za 390 let. Pozorování hvězdy 
z Hubblova kosmického dale-
kohledu zatím neodhalilo žád-
ného průvodce, nicméně ne-
jsou vyloučeny menší planety, 
které zatím současnou techni-
kou u tak slabé hvězdy neumí-
me odhalit.

Lalande 21185 je červený trpaslík 
ve vzdálenosti 8,3 ly od Slunce. 
Nenápadná hvězdička viditel-
ná již malým triedrem v  sou-
hvězdí Velké medvědice (Velký 
vůz). Ve skutečnosti je to však 
poměrně velká hvězda i když 

je zařazena mezi trpaslíky. Ob-
sahuje 46% hmotnosti Slunce 
a má také o 46% menší průměr. 
V roce 1996 byla u této hvězdy 
objevena planeta přibližně o ve-
likosti Saturna. Další planetu se 
pak podařilo detekovat v r. 2002 
o hmotnosti 1,5 Jupitera.

Luyten 726-8 je dvojhvěz-
da vzdálená 8,7 ly a viditelná 
v souhvězdí Velryby. Obě slož-
ky dvojhvězdy jsou proměnné 
(mění periodicky svoji jasnost). 
Obíhají kolem společného tě-

žiště jednou za 26,5 roku. Jed-
ná se rovněž o červené trpaslíky 
s hmotností 0,1 sluneční. U této 
soustavy se nepotvrdily žádné 
další tělesa.

Sirius je na naší obloze nejasnější 
hvězdou v souhvězdí Velký pes. 

Vzdálený od Slunce je 8,7 ly je to 
však hvězda 2,4 x hmotnější než 
Slunce a má 26 x větší svítivost. 
Proto je tak jasně zářící hvězdou 
zařazenou do kategorie modrý 
obr. Sírius má ještě malého prů-

vodce, malého bílého trpaslíka 
s označením Sirius B. Je sice jen 
o málo méně hmotný než Slunce, 
ale je silně stlačený do malých 
rozměrů. Oproti Hlavní hvězdě 
má Sírius B jen malou svítivost 
a je proto velmi obtížně pozo-
rovatelný v dalekohledu, neboť 
Sirius A ho svým ostrým jasem 
přezařuje.

Ross 154 je opět červený trpas-
lík vzdálený od Slunce 9,7 ly. Má 
jen čtvrtinu hmotnosti Slunce 
a malý zářivý výkon. Nalezne-
me ho v dalekohledu v souhvěz-
dí Střelce jako nepatrnou načer-
venalou hvězdičku. Jen o kousek 
dále 10,3 ly se nachází Ross 248. 
I tento červený trpaslík je slabá 
hvězdička, zajímavá je však tím, 
že se přibližuje ke sluneční sou-
stavě. Zhruba za 33 000 let vy-
střídá Proximu Centauri a stane 
se nejbližší hvězdou od Slunce.

Za astronomický kroužek 
František Gaidečka
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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 zhodnotíme právě skončené 
soutěže družstev.

4. turnaj GP KP mládeže
Další turnaj seriálu Grand Prix krajského pře-
boru mládeže byl odehrán v sobotu 5. 3. 
v Havířově. Tentokrát do bojů zasáhli pou-
ze dva naši zástupci, oba v kategorii do 14 let. 
Zkušenější Oliver Kusyn uhrál v 7kolovém 
turnaji hraném tempem 15 minut pro kaž-
dého hráče + 5 s za tah dohromady 4 body 
a svým 13. místem si oproti nasazení o jed-
nu příčku polepšil. Druhý zástupce Tadeáš 
Zbytovský byl nasazen až na chvostu star-
tovního pole, ale díky 2 výhrám se posunul 
dopředu o 3 místa na konečnou 32. pozici. 
Celkem hrálo 35 hráčů. Závěrečný díl seriá-
lu byl odehrán v Dolním Benešově.

Finálový turnaj GP KP mládeže
Šachový klub TJ Dolní Benešov uspořádal 
v sobotu 9. 4. finálový turnaj krajského pře-
boru mládeže v rapid šachu pro sezónu 
2021/2022. Každoroční pravidelný seriál pěti 
turnajů krajského přeboru se letos po loň-
ském koronavirovém omezení odehrál opět 
kompletní, v Dolním Benešově se tedy po 
roce opět bojovalo o postupy na podzimní 
Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu. Tur-
naj jsme zorganizovali ve spolupráci s Komisí 
mládeže MKŠS, a dále za podpory kulturního 
domu Dolní Benešov. Finálového klání se zú-
častnilo celkem 124 mladých šachistů, spolu 
s početným trenérským a rodičovským do-
provodem. Bojovalo se ve čtyřech samo-
statných turnajích celkově v 5 věkových ka-
tegoriích (do 8, 10, 12, 14 a 18 let) chlapců 
a dívek, nejlepší ze soutěžících mimo kate-
gorii do 18 let se snažili vybojovat si postup 
na podzimní MČR. O zdárný průběh turna-
je se staralo 15 domácích zkušených pořa-
datelů, kteří jsou již profesionály v přípra-
vě a samotném průběhu soutěží krajského 
až republikového významu. Sál byl téměř 
kompletně připraven již v pátek večer včetně 
osmi on -line šachovnic, ze kterých pak v so-
botu úspěšně probíhal přímý přenos partií 
všech kol do internetového prostoru. Vzhle-
dem k nepříznivému počasí jsme nemohli 
nabídnout k odpočinku a relaxu venkovní 
terasu, zahradní šachy jsme tedy alternativ-
ně ke spokojenosti především malých dětí 
umístili v chodbě kulturního domu. Samo-
zřejmou součástí turnaje byl bufet s nabíd-
kou občerstvení v čele tradičními „prajzský-
mi koláči“ z výroby Pekárny Gobe v Píšti, děti 
pak nejvíce ocenily klasické párky v rohlíku 
a drobné sladkosti. Všechny čtyři turnaje se 

hrály švýcarským systémem na 7 kol, tem-
pem 15 minut pro každého hráče s přídav-
kem 5 sekund za každý provedený tah. Na 
bezproblémový průběh turnaje dbal hlav-
ní rozhodčí pan Matouš Gemsa, kterému 
asistovaly slečny Tereza Gemsová a Maruš-
ka Vavřínková. Rozhodčí evidovali výsledky 
jednotlivých partií a řešili situace, ve kterých 
došlo k nepřípustným tahům či jiným drob-
ným proviněním proti pravidlům, k žádné-
mu zásadnímu sporu během turnaje nedo-
šlo. Ve všech kategoriích byli vyhodnoceni 
zvlášť chlapci a dívky, nejlepší v jednotlivých 
kategoriích byli odměněni poháry, medaile-
mi, diplomy a věcnými cenami. V nejmladší 
kategorii byly dle hracího řádu vyhodnoce-
ny odděleně děti ve věku do 8 a 10 let. V ka-
tegorii D8 startovala pouze jedna dívka, Beá-
ta Gambalová z klubu ŠK Šenov a získala 2,5 
bodu. Mezi chlapci do 8 let zvítězil David Vy-
dra (ŠK Šenov, 4 body). Nejlepší dívkou do 
10 let byla Lucie Lacková (BŠŠ, 6 bodů), když 
zvítězila i celkově v kategorii mezi chlap-
ci, kde vítězství vybojoval Lukáš Krišica (TŽ 
Třinec, 6 bodů). Mezi dívkami do 12 let byla 
v turnaji nejlepší Tereza Horková (BŠŠ, 5,5 
bodu), nejlepším z chlapců do 12 let byl Ši-
mon Šotek (Slezan Opava, 6 bodů). V kate-
gorii dívek do 14 let zvítězila Jana Sikorová 
(TŽ Třinec, 5,5 bodu), když současně předči-
la i všechny chlapce. Nejlepším chlapcem ve 
velmi vyrovnané kategorii do 14 let byl Bar-
toloměj Buchta (BŠŠ, 5,5 bodu). V nejstarší 
věkové kategorii do 18 let, která již není po-
stupovou na MČR, zvítězila Pavlína Dudová 
(BŠŠ, 5 bodů), mezi chlapci pak Šimon Kristl 

(TJ Ostrava, 6 bodů). V turnaji jsme měli i po-
četnou skupinu domácích zástupců: v nej-
mladší kategorii do 8 a 10 let hráli Sebasti-
án Bažan, René Hartoš, Zbyněk Kolář, Jakub 
Mistat a Benjamin Mrovec. Nejlépe z nich se 
dařilo Zbyňkovi, který uhrál 4 body a skon-
čil na pěkném 15. místě (z 36 hráčů v ka-
tegorii), René, Sebastian a Benjamin získali 
po 2 bodech a Kuba půl bodu. Pro mnohé 
z nich to však byl první větší turnaj. Dále se 
turnaje zúčastnili také zkušenější hráči, On-
dřej Bitta, Oliver Kusyn a Tadeáš Zbytovský 
v kategorii do 14 let. Výsledky byly spíše prů-
měrné, nejlépe se umístil Oliver na 14. mís-
tě s 3,5 body, Ondra uhrál 2,5 bodu a Tade-
áš 2 body. V U18 pak náš Martin Melecký se 
ziskem 3 bodů obsadil 15. místo z 21 hráčů. 
Po vyhlášení výsledků tohoto turnaje násle-
dovalo vyhlášení kompletního seriálu Grand 
Prix a pak již odjezd všech hráčů a doprovo-
du zpět domů.

Soutěže družstev
V dubnu definitivně skončily dlouhodobé 
soutěže družstev hrané od října 2021. V této 
sezoně byl náš klub schopen sestavit 4 cel-
ky a nasadit je do soutěží od 2. ligy až po 
okresní přebor. Přehled konečných výsled-
ků nabízí tabulka:

* výhra nad Velkou Polomí byla anulována 
po odstoupení tohoto družstva

V posledních 3 kolech mělo „A“ velmi silné 
soupeře z předních pozic tabulky, přesto ale 
dokázalo bodovat. V 8. kole velmi překva-
pivě zvítězilo na půdě vedoucího Frýdku-

-Místku „D“ v poměru 4,5 ku 3,5 a potvrdilo 

jasné udržení v soutěži. Poslední 2 kola pak 
shodně znamenaly prohru 2,5-5,5 s druž-
stvy z Ostravy, nejdříve s TJ Ostrava a ná-
sledně v posledním kole proti týmu ŠK Sla-
voj Poruba „C“. Přesto můžeme považovat 
8. místo a záchranu 2. ligy pro další rok za 
velký úspěch. Konkurence byla mimořádně 
silná a získat v 11 kolech 5 „skalpů“ soupeřů 
je naše malé vítězství.

„B“ bylo v soutěži zachráněno již po 5 kolech, 
takže zbytek sezony se odehrával v poklid-
ném duchu. V posledních 3 kolech přidalo 
stejně jako „A“ ještě jedno vítězství, když v 9. 
kole těsně nestačilo na Orlovou „B“ a pro-
hrálo 3,5-4,5, v 10. kole s vedoucí Kopřivni-
cí uhrálo z 8 partií jen 2 body, aby nakonec 
zakončilo sezonu vítězstvím 4,5-3,5 nad Bru-
šperkem. 6 výher, 18 bodů, bezpečná prv-
ní polovina tabulky na 5. místě, spokojenost 
kapitána i vedení klubu.

„C“ muselo v posledních kolech zabrat, sou-
peři ale byli papírově slabší. 9. a 10. kolo byla 
zajištěna dobrá sestava, která nakonec vy-
ústila v zisk 6 bodů za 2 výhry proti Budišo-
vu nad Budišovkou a také Krnovu, v posled-
ním 11. kole pak dostali příležitost mimo jiné 
i naši žáci z kroužku, takže s Kravařemi jsme 
prohráli 3,5-4,5. Po odstoupení družstva Vel-
ké Polomi tedy „C“ skončilo přesně v půlce 
na 6. místě z 11 zbývajících celků.

Okresní přebor již byl dohrán dříve, naše „D“ 
družstvo do finálové části nepostoupilo a je-
diná výhra byla nakonec anulována, protože 
Velká Polom „B“ soutěž nedohrála. I pro pří-
ští sezonu nicméně plánujeme okresní pře-
bor zachovat, v družstvu dostanou jako vždy 
příležitost naši nejmladší hráči.

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 – Rovniny 
a na ZŠ v Zábřehu pod vedením pana Ma-

xmiliána Slaniny. Hlavní kontaktní osoba je 
Pavel Rakús, pavel.rakus@seznam.cz – na něj 
se můžete obracet s dotazy ohledně termí-
nů a fungování tréninků. Aktuální informa-
ce se také dozvíte na webových stránkách 
klubu, viz odkaz níže.

Následující šachové akce
Po uzávěrce tohoto čísla proběhl velký ra-
pid turnaj Bohuslavice OPEN za četné účas-
ti našich hráčů. Sezona již pomalu ale jistě 
končí, závěrečná valná hromada klubu je 
plánována na sobotu 14. 5. Následně v červ-
nu proběhne pravidelný klubovní přebor 

v bleskovém šachu, v červenci okresní pře-
bor tříčlenných družstev, který opět bude 
pořádat náš šachový klub. Koncem srpna 
pak vyjedou naši hráči i s doprovodem na 
šachové soustředění v Beskydech. Aktua-
lizace se budeme snažit průběžně dávat 
na naše webové stránky, jejichž adresa je: 
http://sachy -msa.dolnibenesov.net

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov Ing. Pavel Rakús 

Družstvo Soutěž Odehráno Výhry Remízy Prohry Body Pořadí
„A“ 2. liga „F“ - MSL 11 kol 5 0 6 15 8. / 12
„B“ Krajský přebor 11 kol 6 0 5 18 5. / 12
„C“ Krajská soutěž „A“ 11 kol* 4 0 6 12 6. / 12
„D“ Okresní přebor 6 kol* 0 0 5 0 6. / 7

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Prodejny BARVISSIMO Kravaře

barvissimo.cz 

7. 5. 2022 od 10 hodin
Vás zveme na

• Exhibice známých streetartových umělců Chemis a Prorok
• Předváděcí akce a Workshopy dodavatelů Einhel, Wagner, Molotow a dalších…
• Akční ZAVÁDĚCÍ CENY
• Představení produktů privátní značky BARVISSIMO
• Program pro děti - skákací hrady
 & malování na obličej
• Občerstvení zajištěno

@Barvissim0 �

�
Bolatická 2045/39,

 Kravaře - Kouty
747 21

…kde se z řemesla stává umění
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Nejlepší odrůdou rakytníku je KRASAVICE
a velice pro zdraví hodnotnou potravinou 
je POHANKA
Rakytník řešetlákový Krasavice je nová odrůda s nádherně vybarvenými červenými plody, které 
mají sladkokyselou chuť.

Plody odrůdy Krasavice mají vysoký obsah vitaminu C (jako např. čer-
ný rybíz) a vysoký obsah karotenu. Ze všech pěstovaných odrůd ra-
kytníku řešetlákového má odrůda Krasavice nejvyšší obsah mj. rutinu.

Význam rutinu pro lidské zdraví
• posiluje cévy a zlepšuje krevní oběh,

• vyznačuje se protizánětlivými a antioxidačními vlastnostmi,  
 pomáhá ničit škodlivé volné radikály,

• je důležitý pro využití vitaminu C a přirozenou tvorbu kolagenu,

• snižuje hladinu cholesterolu,

• chrání mozkové buňky a posiluje činnost mozku,

• brání vzniku krevních sraženin a snižuje tak riziko infarktu,  
 cévní mozkové příhody, plicní embolie a žilní trombózy,

• předchází srdečním chorobám, cukrovce a dalším nemocem,

• podporuje léčbu onemocnění cév, hemoroidů, křečových žil,  
 pavoučkovitých névů a artritidy,

• užívá se při léčbě Menierovy choroby, která postihuje vnitřní  
 ucho, a způsobuje zvonění v uších, závratě a přerušovanou  
 ztrátu sluchu,

• s bílkovinami trypsin a bromelain se používá při léčbě  
 osteoartrózy.

Rutin posiluje krevní výstelku cév, zvyšuje jejich flexibilitu a pro-
spívá krevnímu oběhu. Lepší krevní oběh je důležitý při časté tvor-
bě modřin a křečových žil. Flavonoidy získané z rutinu mírní otoky 
a bolesti způsobené křečovými žilami. Posilujícího efektu na cévy 
se využívá i při léčbě vnitřního krvácení a hemoroidů.

Dále pomáhá při potížích se žilní nedostatečností, kdy se krev z no-
hou do srdce dostává hůře. Provází ji další problémy jako křečové 
žíly (varixy), otoky kotníků a noční křeče do nohou.

Ve středoevropských podmínkách je nejvýznamnějším a tradičním 
zdrojem rutinu POHANKA.

Jedná se o prastarou, přirozeně bezlepkovou plodinu, která má ši-
roké využití v kuchyni. Při kulinářském zpracování bychom měli dá-
vat pozor na způsob úpravy, protože tepelným zpracováním ob-
sah rutinu klesá.

Pohanka se dá při-
pravovat jak na slad-
ko, tak na slano.

Velmi jednoduchý je 
recept na lahodnou, 
výživnou a zdravou 
snídani z pohanky: 
Večer namočíme 
pohankové kroupy 
do studené vody 
a necháme přes noc nabobtnat. Ráno propláchneme vodou, smí-
cháme s čerstvým nebo sušeným ovocem, jogurtem nebo tvaro-
hem a ořechy dle chuti. Můžeme přidat kokos, kakao, skořici nebo 
dosladit rozmačkaným banánem nebo medem. Tuto snídani připra-
víte velice rychle a jednoduše a prospějete svému zdraví!

Dobrým zdrojem rutinu jsou také drobné plody, k nimž patří tře-
ba šípky, třešně, maliny, borůvka, jahody, ostružiny, višně a rybíz. 
Z luštěnin je dobrým zdrojem rutinu sója a z bylin zdraví prospěš-
ný heřmánek a mátou. Mezi důležité zdroje rutinu patří také čaj, ka-
kao a červené víno. S tím však opatrně.

Mgr. Jindřich Otzipka

Pohanka obecná 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dolní Benešov
Během měsíců března a dubna jednotka zasahovala celkem u čtyř mimořádných události:

2 × Požár
• polního porostu v Zábřehu, kdy došlo 
k menšímu požáru trávy

• požár stromu na ulici Nádražní v areálu 
bývalé pekárny Obrusník

1 × Technická pomoc
•  spolupráce se zdravotnickou záchran-
nou službu MSK při transportu imobilního 
pacienta do sanity

1 × Únik ropných látek do vody
•  došlo k úniku neznáme ropné látky na 
vodní plochu rybníka v Kamenec v Dolním 
Benešově k úhynu ryb však nedošlo.

Kromě zásahu u výše uvedených mimořád-
ných události jednotka absolvovala také jed-
no taktické cvičení:

7. 4. 2022 Výcvik s dýchací technikou

• proběhl ve sklepních prostorech bývalé 
restaurace Neptun v Dolním Benešově. Cí-
lem cvičení byl pohyb v neznámem zakou-
řených prostorech s vyhledáváním a záchra-
nou osob. Cvičení se zúčastnili kromě členů 
jednotky z Dolního Benešova také členové 
jednotky ze Šilheřovic.

13. 4. 2022 Ukázká hasičské techniky
•  členové jednotky uspořádali ukázku ha-
sičské techniky a prohlídku prostorů hasič-
ské zbrojnice pro děti a matky z Ukrajiny, kte-
ří momentálně pobývají v Dolní Benešově 
důsledku válečného konfliktu v jejich zemi.

Sbor dobrovolných  
hasičů Dolní Benešov
V neděli 1. května  
slavnostní mše – svatý Florián
U této příležitosti proběhne požehnání no-
vého hasičského praporu a výroční valná 
hromada sboru dobrovolných hasičů Dolní 
Benešov v přísálí kulturního domu.

18. Června hasičský den (den otevře-
ných dveří)
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé k vi-
dění bude současná a historická hasičská 
technika. Pro všechny bude připraveno bo-
haté občerstvení. Akce se uskuteční v areá-
lu hasičské zbrojnice od 15:00.

Foto 1: Požár travního porostu v Zábřehu
Foto 2: Výcvik s dýchací technikou
Foto 3: Ukázka hasičské techniky dětem z Ukrajiny 

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru 514 př. o.

Zápis na školní rok 2022/2023
Proběhne v Mateřské škole Dolní Benešov Osada míru 11. 5. 2022 od 14.00 – 16.00 

Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které do 31. 8. 2022 dovrší 5 let.

Zákonní zástupci s sebou přinesou:
✔ Vyplněnou přihlášku, potvrzenou od lékaře a přiloží kopii rodného listu dítěte
✔ Přihlášku si již nyní můžete vyzvednout v mateřské škole (ve třídě motýlků)

Bližší informace:
Mgr. Dagmar Kristová – ředitelka mateřské školy
dbskolka@volny.cz  /  tel.: 730 897929

1.

2.

3.

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
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Mažoretky Excelent
Mažoretkové soutěže máme po nepříjemné covidové pauze opět v plném proudu, což nás všechny velice těší. V letošním roce jsme se s obrovskou 
radostí zúčastnily již několika pohárových soutěží. Sezónu jsme roztančily v sobotu 12. 2. při konání Porubského poháru v Ostravě, 19. 2. jsme 
pokračovaly soutěží MiKaDo Open v Karviné, 19. 3. v Ostravě na Poháru Moravské Ostravy a 2. 4. se konal Estrella Ball Cup v Hlučíně. V neděli 
10. 4. 2022 jsme se úspěšně kvalifikovaly na Mistrovství České republiky 2022 a čekají nás během následujících týdnů semifinálová a finálová kola.

Z Kvalifikačního kola Mistrovství České re-
publiky v Ostravě jsme si odvezly tato krás-
ná umístění:

1. místo - Markéta Faiková (sólo kadet flag)

1. místo - Zuzana Rycková (sólo junior flag)

1. místo - Kateřina Rycková (sólo senior flag)

2. místo – Zuzana Rycková, Anna Zlamšid-
lová (duo MIX junior)

2. místo - Markéta Faiková, Zuzana Miketo-
vá (duo MIX kadet)

2. místo - Markéta Faiková, Vendula Josefu-
sová, Zuzana Miketová, Natálie Oršová, Eva 
Žídková (miniformace baton kadet)

3. místo - Tereza Hluchníková, Tereza Lech-
nerová (duo baton senior)

3. místo - Valerie Haburová, Tereza Hluchní-
ková, Markéta Lamžíková, Tereza Lechnero-
vá, Viktorie Mokrá, Kateřina Rycková (mini-
formace MIX senior)

4. místo – Zuzana Rycková, Anna Zlamšid-
lová (duo baton junior)

V následujících týdnech budeme trénovat 
a připravovat se na další postupová kola 
Mistrovství České republiky do Nové Paky, 
Chotěboře a Hranic. Rády bychom se opět 

probojovaly až do finálových kol České re-
publiky, na které navazuje možný postup 
účasti na Mistrovství světa 2022.

Těšíme se také na všechna vystoupení a hu-
dební festivaly, které nás v letošním roce če-
kají. Máme radost, že děvčata vytrvala v ne-

lehké době a nyní můžeme společně opět 
před diváky či porotu s úsměvem a rados-
tí, kterou nám mažoretkový sport přináší.

Mažoretky Excelent
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Moderní bezúdržbová 
čistička odpadních vod 
svépomocí i na klíč

www.casopisdomov.cz XX

STMH je jedinou technologií na českém 
trhu, která pracuje na principu třístupňo-
vého čištění. Odpadní voda se postupně 
recykluje ve dvou nádržích a pokaždé od-
lišným způsobem. Nejdříve se nashromáždí 
v jímce, kde se usadí pevná složka a vypa-
ří se běžné čisticí prostředky. Poté voda 
přeteče do dalších částí čističky a na řadu 
přijdou speciální bakterie, které vodu zbaví 
nečistot.
Jinými slovy – pokud čistička odpadních 
vod má zajištěnou stabilitu čištění, pro pro-
vozovatele čističky odpadních vod je zaru-
čen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také 

měl zájem se o čističku odpadních vod jak-
koliv starat.
Díky jednoduché konstrukci domovní čis-
tírny STMH zvládne její instalaci každý 
šikovný stavebník vlastními silami. Stačí 
jen při montáži postupovat podle pokynů 
výrobce. Pro zákazníky zprostředkujeme 
také variantu tzv. čistička odpadních vod 
na klíč. Nejen zajištění projektu a povolení, 
financování bez navýšení, ale také stavební 
práce a v neposlední řádě pravidelný servis 
a servisní podporu. 

Více na www.modernicistirna.cz

rodinná firma Hellstein dodává nejúčinnější ekologickou technologii 
na čistění odpadních vod pro domácnosti a průmysl už dvacet let, 
bezúdržbová čistička odpadních vod StmH proto patří mezi často 
realizované řešení mezi stavebníky nejen na území české republiky.

Z kulturního domu Dolní Benešov

Koncert pro rodiny
V neděli 27. 3. 2022 proběhl ve velkém sále 
kulturního domu Koncert pro rodiny. V po-
dání Městského orchestru mladých z Dolní-
ho Benešova pod taktovkou pana Bohumíra 
Stoklasy zazněly melodie muzikálové, filmo-
vé a také pohádkové, které měly úspěch ze-
jména u těch nejmenších posluchačů. V só-
lových skladbách se představili zpěváci 
Markéta Jasvecová a Bedřich Tošer. Pomy-
slnou třešničkou na dortu bylo vystoupení 
taneční skupiny Saltatores z Hlučína. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného ve výši 28735 Kč 
bude věnován ve prospěch uprchlických ro-
din z Ukrajiny, kteří našli své dočasné záze-
mí ve městě Dolní Benešov. Všem, kteří při-
spěli na dobrou věc mnohokráte děkujeme.

Z výšky

Z výšky, to je název výstavy fotografií Marka 
Briše, vernisáž které proběhla dne 7. 4. 2022 
v přísálí Kulturního domu. Marek Briš své fo-
tografie pořizuje z dronu, který je jeho pro-
dlouženou rukou, za pomoci které pořídil 
unikátní snímky Dolního Benešova a okolí. 

Právě pohled z ptačí perspektivy dává nám 
důvěrně známým místům zcela nový rozměr. 
Za hudebního doprovodu kapely BosoBos, 
která hrála po celý večer, mohli návštěvníci 
shlédnou 28 fotografií tohoto autora. Výsta-
va fotografií bude ve foyer a přísálí kultur-
ního domu probíhat do 30. 6. 2022 a všich-

ni jsou tímto srdečně zváni. Jsem velice rád, 
že jsme s Markem Brišem navázali výbor-
nou spolupráci a jeho fotografie budeme 
pravidelně zveřejňovat i na stránkách to-
hoto zpravodaje.

Viktor Štefek

Kulturní dům

 
Červené… Flek! Lepší!!!
Dne 5. 3. 2022 se v zábřežské hospodě U Cesty konal mariášový tur-
naj Memoriál Emila Bastla, na kterém se sešli nejen hráči Dolního Be-
nešova a Zábřehu, ale i Opavy a Kravař -Koutů. Souboje se odehrá-
valy v poklidné atmosféře, ale jak to bývá na podobných seancích 
zvykem, občas se ozval zvýšený hlas či bouchnutí do stolu. Nic ne-
obvyklého, vše v rámci pravidel. 

Po několika kolech a přestávce, která byla vyplněna občerstvením 
jak tekutým, tak i chutným jídlem, si to mohla na finálovém stolu, 
rozdat trojice v konečném pořadí 

1. Josef Hahn 2. Jan Fuchs a 3. Karel Rošík. Všem mariášovým nad-
šencům děkujeme za účast, vzpomínku na kamaráda Emila a těší-
me se na další ročníky.

Za pořadatele Herbert, Marek a František.

Marek Mrkva
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Osmany Lafita 3. 3. 2022 Koncert MěOM 27. 3. 2022Osmany Lafita 3. 3. 2022 Den učitelů 28. 3. 2022

Rekonstrukce zámku Den učitelů 28. 3. 2022Rekonstrukce zámku Den učitelů 28. 3. 2022

Schůze SPCCH 23. 3. 2022 Zdeněk Izer 7. 4. 2022Sázení keřů na Kozmických ptačích loukách 24. 3. 2022 Výstava fotografií Marek Bríš 8. 4. 2022

Jarní burza 26. 3. 2022 Výstava fotografií Marek Bríš 8. 4. 2022Koncert MěOM 27. 3. 2022 Výstava fotografií Marek Bríš 8. 4. 2022

Žijeme v Dolním Benešově…
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hádkou seznámily s vesmírem a zblízka si 
prohlédly všechny planety sluneční sou-
stavy.

V opavské Minizoo jsme si mohli osahat 
spoustu zvířat, a to nejen křečky, morčata 
a králíčky, ale také hady a strašilky. Spousta 
dětí se s nimi ještě nikdy tak zblízka nese-
tkala a bylo to pro ně velmi vzrušující.

Minizoo ( Foto 3. )

Menší děti se také byly podívat v areálu fir-
my Agroservis, kde viděly různou zeměděl-
skou techniku a vyzkoušely si sezení v trak-
toru.

Neméně záživný program měly děti připra-
vený v ostravském Světě techniky U, kde si 
také mohly v dětském světě vyzkoušet růz-
ná povolání. Starší děti navštívily Večerníč-
ka a svět pohádek.

Večerníček ( Foto 4. )

Předškoláci se byli podívat ve škole, jak se 
jim bude od září sedět v lavicích.

Škola ( Foto 5. )

MŠ v Zábřehu / Vesmír ( Foto 6. )

V rámci týdenního projektu s názvem „Ne-
konečný vesmír“ se u Krtečků uskutečnil 
VESMÍRNÝ DEN. Všechny děti dorazily do 
školky v  nádherných vesmírných kostý-
mech, které dětem připravily šikovné ma-
minky. Putovali jsme k různým planetám, 
prošli výcvikem kosmonautů, vytvářeli gala-
xii, stavěli raketoplán, sestavovali různá sou-
hvězdí a poslouchali zvuky vesmíru. Zkou-
mání vesmíru Krtečky velmi bavilo, projevila 
se u nich dětská zvídavost a touha poznat 
neznámé věci a prostředí.

Za celý kolektiv barevné školky Vám přejeme 
krásné pohodové jaro.

R. Ballarinová

Zprávičky z barevné školičky…
Do naší školičky přišlo jaro. Mění se výzdoba v oknech, a když nahlédnete do jednotlivých tříd, naleznete krásné jarní motivy a rozkvetlé kvítí 
všude kolem nás.

Začíná nám období výle-
tů, na kterých objevujeme 
spoustu nových míst, zís-
káváme zkušenosti, dozví-
dáme se spoustu zajíma-
vých informací, radujeme 
se z krásného slunečného 
počasí.

Začátkem března absolvo-
vali naši nejodvážnější šiku-
lové z tříd Soviček, Motýlků 
a Berušek kurz lyžařského 
výcviku v areálu Skalka Fa-
mily. Všichni zvládli lyžování 
na jedničku, získali medaile, 
mají za to od nás obrovskou 
pochvalu!

Lyžování  ( Foto 1. )

Do naší školičky se na nás 
přijela podívat paní sadařka 
z firmy Vitaminátor. Uspo-
řádala pro nás Sadařův 
den. Jezdíme k nim na sta-
tek do Sosnové pravidelně, 
tentokrát se role vyměnili. 
S sebou si pro děti přivez-
la bohatý program, o  zá-
bavu bylo postaráno. Děti 
poslouchaly příběh, jak se 
zpracovává ovoce, plnily 
spoustu úkolů, hrály různé 
hry. Odměnou jim byly slad-
ké a zdravé výrobky.

Sovičky ( Foto 2. )

Navštívili jsme také Lout-
kové divadlo v  Ostravě, 
kde děti zhlédly pohádku 
O Zmlsané Míně. Tématem 
tohoto představení byla vy-
bíravost Míny v jídle, která 
dětem určitě není cizí.

S kouzelníkem, který nás na-
vštívil ve školce, si děti užily 
legraci, naučily se spoustu 
zajímavých kouzelnických 
triků.

Sférické kino bylo ve zname-
ní poznávání hvězdné ob-
lohy a vesmíru. Děti se po-

1.

2.

3. 4.

5.

6.
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Dějepisná olympiáda
Překvapivý, avšak zasloužený úspěch  
zaznamenala žákyně 8. B třídy naší základ‑
ní školy – Kristýna Maršálková, která se 25. 3. 2022 zúčastnila okresního kola Dějepisné olympiády v Opavě. V konkurenci bezmála 40 
svých vrstevníků z celého okresu prokázala mimořádné vědomosti z oboru historie, když se umístila na celkovém 5. místě. Na soutěž se 
velmi svědomitě připravovala.

Za sebou s přehledem nechala talenty v oboru ze všech okolních základních škol, ale i víceletých gymnázií. K medailovému umís-
tění jí chyběl pouhý bod. Kvalifikovala se však do krajského kola téže soutěže, které se konalo 6. 4. 2022 v Ostravě Hrabůvce. V ještě 
náročnější konkurenci nezklamala a znovu skončila mezi nejlepšími, výkon však těsně nestačil na postup do kola celostátního. 
Soutěž byla zaměřena na českou a moravskou šlechtu v období středověku a raného novověku. Na tento její úspěch jsme pocho-
pitelně patřičně hrdí a těšíme se spolu s Kristýnou na příští klání.

Mgr. Petr Vitásek, učitel dějepisu

Projekt „Rozvoj vzdělávání dětí  
je náš cíl“ (Šablony III)
Již dvakrát jsme se zapojili do 
Šablon, díky kterým jsme zís‑
kali nové pomůcky (např. kni‑
hy, společenské a logické hry, 
tablety). Když vyhlásili další 
výzvu – Šablony III, neváha‑
li jsme a opět se zapojili, jeli‑
kož byl tento projekt pro naši 
školu vždy přínosem. 

V této nové výzvě jsme zís-
kali na dobu dvou let školní-
ho asistenta, pořádáme pro 
žáky čtenářské kluby a kluby 
logických a společenských 
her. Také máme možnost při-
pravit projektové dny ve vý-
uce s odbornými pracovníky.

Realizace projektu probíhá 
od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.

Mgr. Martina Jakubčíková 

Výprava za hasiči
Ve středu 23. března jsme se šli po‑
dívat na cvičení hasičů Moravsko‑
slezského kraje na rybníku Nezmar. 

Nejvíce nás zaujal vodní skútr, na 
kterém po vodě hasiči jezdili. Nej-
dříve nám pan hasič Maršálek po-
vykládal, jak se s tímto vodním 
skútrem provádí záchrana tonou-
cích lidí, co vše je potřeba umět 
a pak nám některé kousky hasi-
či předvedli. 

Tajně jsme toužili vyzkoušet si to 
také. Když jsme zjistili, jak je voda 
zakalená a chladná, hned jsme to 
zamítli. Po všem, co jsme se o prá-
ci hasičů dozvěděli, zjistili jsme, že 
být hasičem není tak jednoduché.

Anna Turková, 5.A

Knihovna
V  polovině měsíce března 
žáci 3. tříd navštívili místní 
knihovnu. Paní knihovnice 
Jana Petrásková si připravi‑
la velmi zajímavý, poučný 
a zábavný program.

Děti získaly nové poznat-
ky, upevnily si vědomosti 
a nakonec si i zasoutěžily. 
Některé děti to inspirova-
lo natolik, že začaly v  od-
poledních hodinách cho-
dit do knihovny, kde si 
samy čtou vybrané nebo 
doporučené knihy. Tímto 
udělaly velikou radost ne-
jen třídní učitelce, ale i paní knihovnici. Věřím, že svým příkladem budou in-
spirovat i ostatní spolužáky.

Mgr. Alena Drastíková

Těšíme se na Velikonoce
Velikonoční svátky jsou každoročně spojovány také s příchodem jara. I my 
ve škole jsme se na tyto svátky, které nám přináší také pár dnů volna těši-
li a vyráběli jsme velikonoční výzdobu. V pracovní výchově, výtvarné vý-
chově a řemeslných činnostech jsme zdobili kraslice a vyráběli velikonoč-
ní dekorace ze dřeva. Myslím, že se to dětem velmi povedlo. 

Mgr. Monika Kubincová

Zprávy ze školy 

Zápis dětí do 
1. třídy
V pátek 8. dubna 
proběhl na naší 
škole zápis dětí do 
1. třídy. Po dvoule‑
té, covidové“ pau‑
ze se tak koneč‑
ně paní učitelky 
mohly setkat 
s budoucími prv‑
ňáčky tváří v tvář. 
Letos jich přišlo 25. 

Za doprovodu rodičů děti plnily několik 
úkolů, které prověřily jejich školní připra-
venost – poznávaly barvy a geometrické 
tvary, kreslily obrázky nebo vyprávěly po-
hádku či zpívaly písničku. 

Ti zdatnější si troufli i na písmenka a čísli-
ce. Na závěr zápisu si každý budoucí prv-
ňáček odnesl na památku drobné dárky, 
které vyrobily děti ve škole nebo v družině.

Mgr. Marcela Halodová

Recitační soutěž

Měsíc březen již tra-
dičně patřil recitač-
ní soutěži. Všechny 
děti nižšího stup-
ně poměřily své re-
citační schopnosti 
nejprve v třídních 
kolech. Ti nejlepší 
z nich pak postou-

pili do kola školního. Všichni soutěžící se vel-
mi pečlivě připravovali, aby podali co nejlep-
ší výkony. I když u některých byla znát větší 
či menší nervozita, porota i publikum všech-
ny recitátory ocenila bouřlivým potleskem.

A jak to celé dopadlo?
I. kategorie (1. třídy)
1. místo Terezie Švrčková, 1. A
Jakub Mistat, 1. B
2. místo Amálie Grobárová, 1. B
Adam Chřibek, 1. A

II. kategorie (2. a 3. třídy)
1. místo Antonín Kampas, 3. A
2. místo Nikol Nováková, 2. A
3. místo Petr Sladký, 3. B

III. kategorie (4. a 5. třídy)
1. místo Julie Halfarová, 5. B
2. místo Adéla Sobková, 5. A
3. místo Kateřina Pleváková, 4. A

Všem vítězům gratulujeme 😊
 Mgr. Marcela Halodová
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Děkujeme maminkám
Na začátku března jsme se po třídách vydali do kulturního domu, kde na nás čekala nafouklá ku-
pole. Paní lektorka nám vysvětlila, že se jedná o mobilní planetárium, ve kterém se můžeme na 
chvíli přenést do dalekého vesmíru. Po úvodním povídání a zjišťování, co o vesmíru víme, nám 
rozdala podložky a my jsme se odebrali do kupole. Mohli jsme si sednout nebo lehnout a s na-
pětím jsme očekávali, kam nás pomocí filmu přenese.  Zhlédli jsme vzdělávací film „Neuvěřitel-
ný vesmír“, ve kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Tuto zkušenost jsme poté 
využili i v hodinách výtvarné výchovy, kdy děti kreslily svoji představu vesmíru. 

To vše se uskutečnilo jen díky Sdružení maminek Dolní Benešov, za což jim touto cestou děkujeme. 

Mgr. Monika Kubincová

Sportovní den v Dolním Benešově 2022
Srdečně zveme občany Dolního Benešova a Zábřehu na Sportovní den města Dolní Benešov 2022, který se uskuteční ve dnech 10.–11. 6. 2022 
ve sportovních zařízeních na území našeho města. V nedávné minulosti, kdy jsme ještě nemuseli řešit problematiku Covid‑19 se řada z Vás spor‑
tovního zápolení zúčastnila, takže bych jen krátce připomenul základní informace o organizaci Sportovního dne. Program Sportovního dne 
začíná již 10. 6. 2022 a to turnajem starších žáků ZŠ Dolní Benešov ve florbalu a vybíjenou mladších dětí. Hlavní část programu začne v sobotu 
11. 6. 2014 v 9:00 a bude pokračovat dle níže uvedeného programu. Akce se uskuteční i v případě nepříznivého počasí, kdy budou zajištěna krytá 
sportoviště. 

Naše město, tak jako v minulost, bude roz-
děleno na tyto části: Konec, Humna, Břehy, 
Sídliště a Zábřeh (viz mapa). Každá část má 
svého čestného kapitána a přidělenou barvu 
dresů, která se často objevuje i při ostatních 
aktivitách sportovců v průběhu celého roku. 
Takto vybraná družstva budou mezi sebou 
soupeřit ve všech sportech. Vybranou měst-
skou část mohou reprezentovat jen ti, kteří 
mají v dané částí své současné bydliště. Kdo 
se chce zúčastnit sportovního dne jako aktiv-
ní sportovec, může kontaktovat garanta vy-
braného sportu, nebo přímo kapitána druž-

stva. Jednotliví garanti budou upřesněni na 
jednání sportovní komise města a zveřejně-
ni na webu města Dolní Benešov.

Termín Sportovního dne je tedy po delší od-
mlce dohodnut. Musíme ale ještě s novým 
výborem FC a TJ doladit organizační podrob-
nosti a také se zeptat našich seniorů, jestli 
jsou připraveni. Těšíme se, že si najdete čas 
a chuť se sejít svými sousedy a vzájemně 
poměřit své sportovní schopnosti.

 Těšíme se na Vaši účast
organizační výbor

Sázení keřů na „Kozmických ptačích loukách“
Na začátku března byla naše škola vyzvána, zda bychom se nechtěli zapojit do sázení keřů na 
Kozmických ptačích loukách. Žáci 7. A, 8. A a část školního parlamentu tuto nabídku s nadšením 
přijali. 

Ve čtvrtek 24. března se všichni v pracovním 
oblečení a s pracovními rukavicemi a svači-
nou sešli u školy. Po několika desítkách mi-
nut svižné chůze jsme byli na místě. Paní 
Vavrečková všem ukázala, jak keře správně 
zasadit, a všichni se horlivě pustili do práce. 
Po počáteční nejistotě a hledání správné-
ho postupu se vytvořil skvělý systém, pak 

už šla práce všem skvěle od ruky. Sluníčko 
nám přálo a za pár hodin jsme nasadili snad 
vše, co k zasazení bylo nachystáno, možná 
i pro další školu 😃. Za odměnu si zájemci 
mohli vyslechnout přednášku o zde hníz-
dících ptácích a navštívit i veřejnosti nepří-
stupnou pozorovatelnu na hrázi. Domů jsme 
se vrátili s pocitem dobře odvedené práce.

Mgr. Karin Postulková

Program sportovního dne města Dolní Benešov 2022

Datum Začátek Konec Akce Umístění

10. 6. 2022 9:00 12:00 florbal ZŠ Dolní Benešov tělocvična

10. 6. 2022    9:00  12:00 vybíjená ZŠ Dolní Benešov volejbalové kurty

10. 6. 2022 16:00  20:00 nohejbal nohejbalový kurt Zábřeh

11. 6. 2022 9:00 12:00 fotbal 2x 1/2 fotbalového hřiště

 
 
 
 
 
 
 
 

13:30 13:50 slavnostní zahájení volejbalové kurty

14:00 18:00 sportovní hry seniorů (bowling, šipky) Restaurace Sport, fara

14:00 18:00 volejbal volejbalové kurty

9:00 18:00 tenis tenisové kurty

14:00 18:00 stolní tenis tělocvična

14:00 18:00 badminton tělocvična

14:00 18:00 šachy tělocvična

19:00 19:45 slavnostní vyhlášení výsledků sportovní areál

18:30 0:00 hudební produkce sportovní areál
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ANTUKOVÁ SEZÓNA ZAHÁJENA
Úvodem bychom chtěli všem rodičům, dětem a příznivcům sportu poděkovat za aktivní účast 
na brigádách, díky kterým se nám podařilo zahájit venkovní sezónu již 11. dubna. Kurty jsme 
zvládli připravit za velmi krátkou dobu. Kromě klasické úpravy antukových kurtů jsme odstranili 
část stromů ze zábřežské strany.

Nová sezóna je tedy úspěšně zahájena. Pro-
gram máme opravdu velmi nabitý. S přípra-
vou na ostré zápasy jsme neotáleli a ihned 
jsme začali. Nejprve na Zelený čtvrtek k nám 
zavítala část týmů staršího žactva z klubu TK 
Minerva Opava, se kterou tvoříme jeden tým 
v soutěži družstev. V těchto přípravných zá-
pasech si hráči a hráčky vyzkoušeli poprvé 
v sezóně ostré výměny na antuce.

Den poté, na Velký pátek, proběhl první klu-
bový turnaj. Naši tenisté ve věku 9 – 12 let 
změřili síly mezi sebou. Tohoto turnaje se 
účastnilo 7 dětí – 3 tenisté a 4 tenistky. Kaž-
dý si zahrál zápas do čtyř vítězných her pro-
ti všem soupeřům. Následně si všichni vy-
zkoušeli čtyřhry. Cílem těchto turnajů je, aby 
si děti zahrály mimo trénink proti svým ka-
marádům a kamarádkám na body a zkusi-
ly si zápasové tempo. To je naostro čeká už 
za pár týdnů.

V době kdy naše kurty ještě nebyly připra-
veny, trenéři využívali sportoviště v oblou-
kové hale a v Kozmicích. Právě děti z Kozmic 
tvoří jednu z nejpočetnějších skupinek na-
šich malých tenistů a tenistek.

Rádi Vás uvítáme v našem areálu. Tréninky 
probíhají každý den od 14:00 do 19:30. Vol-
né hodiny pro veřejnost najdete na rezer-
vačním systému na našich webových strán-
kách – www.tenisdb.cz, v záložce rezervace.

Ceník pro sezónu 2022
Členský poplatek
• Funguje jako permanentka, se kterou má  
 držitel neomezený vstup na kurty po 
  předchozí rezervaci kurtu.
• Platí po dobu celé venkovní sezóny.
• Dospělí…  1600,–
• Děti do 15 let… 1000,–
• Senioři nad 65 let… 800,–

Jednorázové kurtovné
• Po – Pá (8 – 14… 100,–
• Po – Pá (14 – 20… 150,–
• So – Ne…  150,–

Tímto bychom Vás rádi pozvali na Prajzské 
tenisové derby, které se uskuteční v sobotu
7. 5. 2022 od 9:00. Smíšené družstvo dospě-
lých přivítá na domácích kurtech hlučínské 

„béčko“.

Kontakty:
předseda klubu – Ing. Petr Dohnal
šéftrenér – René Dihel
e-mail: tenidb@seznam.cz
fb: TK Dolní Benešov

Zveme Vás
7. 5. 2022 v 9:00

TK Dolní Benešov vs. TK Hlučín B

Porce pro 4 osoby

Suroviny: 600 g jehněčí kýty, 5 stroužků česneku, 2 cibule, 1 mrkev, 1 petržel, 2 řapíky celeru, snítku rozmarý-
nu a tymiánu, lžíce rajčatového protlaku, 1 Ricotta, hráškové lusky, mladá mrkev, růžičky květáku

Postup: maso rozkrájíme na plát, který naklepeme, osolíme, ope-
příme, potřeme 3 stroužky prolisovaného česneku a necháme hodi-
nu odležet. Listový špenát orestujeme na cibuli, osolíme, opepříme 
a rozprostřeme na odleželé maso. Vše potřeme Ricottou, zaroluje-
me a stáhneme provázkem. Maso orestujeme maso na oleji, přidá-
me na kostky nakrájenou mrkev, petržel a celer, rozmarýn, tymián 
a lžíci protlaku a vše zarestujeme a podlijeme vodou. Pečeme 60 
min. přikryté v troubě na 180 °C, dopékáme odkryté dalších 30 min.

Jarní zeleninu krátce spaříme v horké vodě, ihned zchladíme ve stu-
dené vodě (blanšírujeme) a následně orestujeme na másle, osolí-
me a opepříme. Vše podáváme s novým bramborem.

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Jehněcí kýta plněná špenátem a Ricottou, s jarní zeleninou

ilustrační foto

Klub Motorkáři Dolní Benešov / v r. 2022
Chceme informovat benešovskou veřejnost o další činnosti klubu Motorkáři 
Dolní Benešov a to jak již proběhlé, tak budoucí.
Klub pracuje se stávajícím vedením s předsedou Pavlem Osmančíkem a členy výboru Ing. Ros‑
tislavem Rakúsem a Martinem Měkýšem. Podařilo se nám seskupit většinu majitelů motorek 
v našem městě, tedy ty, co stáli o to být ve větším organizovaném kolektivu. Činnost v posledních 
dvou létech byla poznamenána covidovou nákazou a omezením pohybu po ČR a Evropě. Ale 
i přes to někteří motorkáři najeli větší množství kilometrů.

Loni jsme zahájili naši činnost tradičním „Za-
hájením sezóny“ s výjezdem 15. května 2021 
a v sobotu 4. září 2021 jsme měli skupino-
vý výjezd – jako 6. motosraz s výletem do 
Slezských Rudoltic. 

Loňská sezóna byla ukončena tradičně závě-
rečným výletem do Ostravy-Poruby na Skal-
ku. To už při nízkých teplotách 23. října neby-
lo pro každého, ale zúčastnění si intenzivně 
povykládali o svých zážitcích z cest a výle-
tů, probrali servis a údržbu strojů a perlič-
ky z cestování.

Přidělené dotace jsme využili na zhotovení 
nášivek a samolepek s logem klubu a Dol-
ního Benešova, který reprezentujeme při 
našich cestách.

Letošní sezónu jsme zahájili klasickou první 
jarní vyjížďkou v sobotu 30. dubna 2022. Jed-
nalo se už o 7. ročník zahájení moto – sezóny.

Klasický sraz s vyjížďkou bude plánován na 
první zářijový týden r. 2022, akce v průbě-
hu roku jsou teprve plánovány. Uvažujeme 
o výstavě našich motocyklů na ulici Podu-
bí v létě a pro členy o oblíbené zdokonalo-
vací motoškole a jízdě zručnosti.

I nadále platí, že každý člen může nechat 
doplnit souseda, kolegu, kamaráda s mo-
torkou a rodilého „benešováka“ přes vý-
bor klubu. Rádi mezi sebou uvítáme nové 
stroje a jejich jezdce.

Komunikace v klubu probíhá pomocí e -mai-
lů a také přes Facebook.

Budeme rádi, když nás v těchto našich ak-
cích podpoříte jako jednu ze složek veřej-
ného zájmového života v Dolním Benešově 
a přijdete se podívat na některou ze zmiňo-
vaných plánovaných akcí.

Nabídka brigády!!!
Do tenisového klubu TK Dolní Be-
nešov hledáme brigánici/ka do klu-
bovny. Vhodné pro důchodce ide-
álně z Osady míru. Nástup možný 
ihned. Náplň práce: obsluha teniso-
vého baru a výdej drobného občer-
stvení, obsluha rezervačního sys-
tému kurtů, úklid v zázemí klubu 
(šatny, kuchyňka, terasa), občasné 
manuální práce v areálu. Zájemce 
by měl být příjemný, komunikativ-
ní, samostatný. Zájemci pište nebo 
volejte na tel.: 737 143 559.

Kontakt na klub MDB:
Pavel Osmančík – předseda: 

Tel.: 604 869 765 

E-mail: posmanek@seznam.cz 

Za klub MDB:  
Ing. Rostislav Rakús, člen výboru 
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Informace  
z fotbalového klubu
Sdělení:

Fotbalový klub Dolní Benešov, z.s. svolal 
16. 3. 2022 mimořádnou volební valnou hro-
madu klubu na které byl zvolen nový výkon-
ný výbor v následujícím složení:

Předseda klubu: Bc. Pavel Sobek

Místopředseda klubu: Michal Juchelka

Organizační, sportovní a provozní část: 
Samson Jaroslav

Člen VV: Petr Šramel

Člen VV: Michal Spruch

Kontrolní komise pracuje ve složení:  
Sovík Martin, Komárek Martin, Kupka Jan

Klub dne 21. 4. 2022 na základě schvále-
ného návrhu KS v Ostravě navázal na čin-
nost předcházejícího VV. Prioritou klubu 
je spolupráce s  městem Dolní Benešov 
a všemi zájmovými spolky na území města 
Dolní Benešov. Po nuceném odstoupení „A“ 
mužstva z jarní části soutěže MSFL v soutě-
žích pokračuje 6 mládežnických mužstev 
a „B“ mužstvo dospělých, které drží první 
místo v III. třídě opavského okresu s cílem 
toto postavení si udržet a zakončit sezónu 
postupem do okresního přeboru opavské-
ho okresu. Na prvním zasedaní nového vý-
konného výboru a kontrolní komise bylo 
rozhodnuto, že snahou klubu bude přihlá-
sit nově budované „A“ mužstvo od sezó-
ny 2022/23 do Moravskoslezského krajské-
ho přeboru.

Věříme, že se nám podaří „obnovit“ seriózní 
spolupráci s širokou veřejností, navázat nové 
aktivní vztahy s podnikatelskými subjekty 
působícími na území našeho města a prio-
ritně, cíleně a smysluplně rozvíjet činnost 
mládežnických mužstev.

Nové informace, kontakty naleznete na naší 
webové prezentaci www.fcdb.cz a dostup-
ných sociálních sítích.

Samson Jaroslav

l 5 týdnů dovolené
l Dotované závodní stravování
l Příspěvek na dopravu
l Příspěvěk na penzijní připojištění
l Benefitní program Benefit Plus
l Motivační odměňování
l Firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky
l Vánoční dárky
l Zázemí stabilní a seriózní společnosti

Staň se Ostrojákem a máš v kapse
náborový příspěvek až 40 tisíc!

UPLATNĚNÍ PRO:
Svářeče, zámečníky, 
obsluhy CNC a další profese

www.ostrojacisrdcem.czXXXI. Hudební jaro na Hlučínsku
Sobota 21. 5. 2022 od 18.00 hod. před Kulturním domem Dolní Benešov

hraje ze srdce - spielt von Herzen - plays from heart 

Poděkování
„Sportu zdar  

a Dolnobenešovskému fotbalu 
zvlášť  “! 

tímto heslem končil své příspěvky 
v Dolnobenešovském zpravodaji 
dlouholetý přispěvatel za FC Dol-
ní Benešov pan Petr Krömer. Do-
volte, abych touto cestou vyslovil 
své poděkování a hluboký obdiv za 
jeho práci, nadšení a zodpovědný 
přístup při tvorbě našeho periodi-
ka. Byla to vždy velká radost s Vámi 
spolupracovat. Přejeme Vám hod-
ně zdraví a radosti nejen ze sportu 

a fotbalu. Velké díky!

Viktor Štefek
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Kulturní dům

Program květen – červen
Neděle 1. 5. Krajská výstava psů

Neděle 1. 5. Májový pochoďáček

Neděle 1. 5. Mše svatá – sv. Florian

Pátek 6. 5. Taneční závěrečná 

Pátek 13. 5. Michal Nesvatba

Středa 18. 5. Setkání přátel SPCCH

Sobota 21. 5. Hudební jaro na Hlučínsku

Neděle 22. 5. Hudební jaro na Hlučínsku

Neděle 22. 5. 1. sv. příjímání – Zábřeh

Sobota 28. 5. Kácení máje – Zábřeh 

Neděle 29. 5. 1. sv. příjímání – D. Benešov

Pátek 3. 6. Dětský den

Pátek 10. 6. Sportovní den města

Sobota 11. 6. Sportovní den města

Sobota 18. 6. Hasičský den

Neděle 19. 6. Boží tělo

Neděle 19. 6. Farní fotbalový zápas – Zábřeh

Úterý 21. 6. Zasedání zastupitelstva města

Středa 29. 6. Členská schůze SPCCH

XXXI. Hudební jaro na Hlučínsku
21 – 22. 5. 2022

Neděle 22. 5. 2022

15.00 Hvězdicový pochod městem

15.30 Orkiestra Dęta OSP z Pisarzowic

16.30 Dychový orchester 
 a mažoretky Nová Dubnica

17.30 Městský orchestr mladých 
 Dolní Benešov

18.30 MONSTERKONCERT

Program:

Místo konání: Dolní Benešov – před kulturním domem, v případě nepříznivého počasí velký sál kulturního domu

Sobota 21. 5. 2022

18.00 Zahajovací koncert 
 – Mistříňanka

20.00 Dechnopárty Artura  
 Kubicy


