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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Rád bych se Vám představil. Jmenuji se Jan Widlák, je mi 
53 let a jsem VÁŠ nový starosta pro další období. Prak-
ticky celý profesní život se pohybuji v řídících funkcích ve 
stavebnictví. Věřte, že k práci starosty přistupuji s velkým 
respektem a pokorou.

Přijměte prosím mé velké poděkování. Nejen za volební 
účast a hlasy, které jste odevzdali, ale také za hodně pod-
nětů, připomínek a rozhovorů, které jsme spolu osobně 

vedli. Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří kandidovali do městského zastu-
pitelstva za odvahu a zájem o rozvoj našeho města.

V letošních volbách kandidovalo v našem městě celkem sedm subjektů, což je opravdu ve-
liký počet kandidátů, kteří se ucházeli o Vaši přízeň. Do zastupitelstva se dostali zástupci 
šesti z nich. Pokud jste četli programová prohlášení stran a sdružení, tak jste mohli zare-
gistrovat, že jsou prakticky totožná a že všichni vědí co nás v našem městě trápí, co by se 
mělo změnit, tak aby život v Dolním Benešově byl příjemnější a aby se zde lépe bydlelo.

Svými hlasy jste zvolili nové zastupitelstvo, které je prakticky z poloviny nové. Musím se 
přiznat, že mám osobně dobrý pocit z lidí, které jste si zvolili do zastupitelstva. Velice mile 
překvapili spoluobčané Zábřehu, kde je vidět že vzrůstá zájem lidí o dění ve městě a v za-
stupitelstvu zasedli čtyři jejich kandidáti. Vzhledem k výsledkům voleb jsme se rozhodli 
vytvořit čtyřkoalici ze které vzešla rada. Musím říci, že jednání o Radě byla velice rychlá, 
věcná, s širokou shodou napříč stranami čtyřkoalice. V radě prakticky zůstává jediný stá-
vající člen původního zastupitelstva. Ostatní radní jsou úplní nováčci jak v radě, tak v za-
stupitelstvu. Tímto bych Vás chtěl požádat – poprosit o schovívavost a trpělivost, než se 
všichni aklimatizujeme v nových rolích a funkcích. Určitě mohu slíbit za sebe i další za-
stupitelé, že dáme této práci maximum co budeme moci. Víme, že nejsme neomylní, pro-
tože kdo nic nedělá, nemůže nic zkazit.

Možná se mnozí z Vás budou ptát, proč není v radě Mgr. Leon Hahn, když s výrazným ná-
skokem zvítězil ve volbách. Po zralé úvaze jsme se dohodli, že je člověk na svém místě – 
ředitel Základní školy. Svou práci provádí opravdu dobře a myslíme si, že nejvíce prospěje 

našemu městu prací pro školu a zvýšením její prestiže a úrovně výuky, tak aby se k nám 
hlásili i noví žáci z okolí. Samozřejmě bude pracovat jako zastupitel města.

Nesporně je před námi spousta práce. Dokončení řady investičních prací jako je dostavba 
Hlavní školy, která se chýlí zdárně ke konci či dokončení fasády Městského úřadu. V tomto 
volebním období bychom rádi posunuli dále projekt výstavby multifunkční haly u Hlav-
ní školy, také chceme nalézt smysluplné využití bývalé restaurace Neptun. Těch investic 
bude samozřejmě více, ale o těchto vás budeme informovat průběžně. Aby mohly tyto 
další investiční akce probíhat, musí být úzce spjaty s dotačními výzvami. Bez těchto do-
tací a při cenách stavebních prací se toho nedá mnoho realizovat. Proto budeme velmi 
intenzivně na této podpoře státu pracovat.

Také bych rád poděkoval minulým zastupitelům, radním a také odstupujícímu starosto-
vi Martinu Štefkovi za odvedenou práci pro město. Určitě nebyla lehká situace kolem do-
stavby školy, či řízení obce v době covidu.

Závěrem bych chtěl popřát všem novým zastupitelům hodně sil, nápadů a podnětů, kte-
ré budou potřebovat při řízení a spravování města.

Ing. Jan Widlák, starosta města
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tokolu podal nejnižší nabídku David Hýl, IČ 
75212714, Osada Míru 307, 747 22 Dolní Be-
nešov. Cena díla dle nabídky činí 1 705 925 Kč. 
Rada vybrala jako zhotovitele díla Davida 
Hýla, IČ 75212714, Osada Míru 307, 747 22 
Dolní Benešov a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy o dílo.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

10. Úpravu cen pronájmů v Kulturním domě 
Dolní Benešov s účinností od 1. 1. 2023

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Žádost o pronájem parkovacího místa 
na části pozemku parc. č. 730/15 v k.ú. Dol-
ní Benešov a vyhlášení záměru pronájmu 
tohoto parkovacího místa neschválila.

Pro hlasovali 0, proti 4, zdrželi se 0

Z 73. schůze rady města Dolní 
Benešov konané dne 13. října 2022
Rada města schválila
1. Uzavření Mateřské školy Dolní Benešov 
v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2022 
do 1. 1. 2023.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

2. Čerpání fondu reprodukce investiční-
ho majetku Základní školy Dolní Benešov, 
příspěvkové organizace, IČ 47813041, Ná-
dražní 134, 747 22 Dolní Benešov ve výši 
1 037 494,19 Kč na opravu sociálního zaří-
zení na ZŠ Dolní Benešov.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

3. Odměnu řediteli Kulturního domu Dol-
ní Benešov za činnost v roce 2022.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

4. Odměnu ředitelce Mateřské školy Dol-
ní Benešov za činnost v roce 2022.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

5. Odměnu řediteli Základní školy Dolní 
Benešov za činnost v roce 2022.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

6. Uzavření Dohody o poskytnutí dotace 
z Fondu rozvoje venkova ČR – SZIF, Ve Smeč-
kách 801/33, 110 00 Praha č. 22/007/19210/7
80/058/002533 – „Aby se nám fajně sedělo“.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

7. Uzavření Dohody o poskytnutí dotace 
z Fondu rozvoje venkova ČR – SZIF, Ve Smeč-
kách 801/33, 110 00 Praha č. 22/007/19210/7
80/058/002532 – „Nové lávky a stoly na náš 
rynek“.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

8. Konání ustavujícího zasedání zastupi-
telstva města na 24. 10. 2022 v 17.00 v pří-
sálí KD Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

9. Výši příspěvku pro ZŠ Dolní Benešov na 
rok 2023, a to 4 000 000 Kč.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

10. Střednědobý výhled ZŠ Dolní Benešov 
na léta 2024 – 2025.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

11. Výši příspěvku pro MŠ Dolní Benešov 
pro rok 2023, a to 1 800 000 Kč.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

12. Střednědobý výhled MŠ Dolní Benešov 
na léta 2024 – 2025.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

13. Výši příspěvku pro KD Dolní Benešov 
pro rok 2023, a to 5 100 000 Kč.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

14. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
se společností FICHNA – HUDECZEK, a. s., IČ 
27765857, Opavská 535/17, 747 18 Píšť týka-
jící se akce „Rekonstrukce střechy a stropu 
zámku v Dolním Benešově“

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

15. Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo se společností FICHNA – HU-
DECZEK, a. s., IČ 27765857, Opavská 535/17, 
747 18 Píšť týkající se akce „Obnova fasády 
zámku v Dolním Benešově“

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

Z 24. zasedání zastupitelstva města D. 
Benešov konaného dne 13. září 2022
Zastupitelstvo města schválilo
1. První fázi revitalizaci zámeckého parku 
v Dolním Benešově spočívající ve výsadbě 
stromového a keřového patra dle projekto-
vé dokumentace zpracované Ing. Lubomí-
rem Rychtarem.

Pro hlasovalo 9, proti 5, zdrželi se 1

2. Vykácení nemocných a poškozených 
stromů v kategorii 3-5 dle dendrologické-
ho posudku zpracovaného Davidem Miča-
nem, které dosud nebyly vykáceny

Pro hlasovalo 14, proti 1, zdrželi se 0

3. Vyjádření podpory projektu rekonstruk-
ce Sportovního areálu TJ Dolní Benešov ze 
strany města a schválilo použití finančních 
prostředků z rozpočtu města na zajištění 
vlastního podílu žadatele, tj. TJ Dolní Bene-
šov, z.s. na financování této akce a dále do-
financování do 100% celkových výdajů

Pro hlasovalo 15, proti 0, zdrželi se 0

4. Zastupitelstvo schválilo rozpočtová 
opatření č. 7/2022 ve znění, které je nedíl-
nou součástí usnesení.

Pro hlasovalo 15, proti 0, zdrželi se 0

5. Vymezení ploch a stanovení podmínek 
pro územní studii týkající se prostor od re-
staurace Neptun k obchodnímu domu, pro-
storem za obchodním domem a volnými 
pozemky mezi bytovými domy v návaznos-
ti na Podubí, Červenou školu, náměstí Svo-
body, Náměstí C. Lellka, zámek a objekt Klo-
kánku na Osadě Míru na pozemcích města 
dle přílohy, která je nedílnou součástí usne-
sení.

Pro hlasovalo 15, proti 0, zdrželi se 0

6. Zásady použití prostředků sociální fon-
du města Dolní Benešov

Pro hlasovalo 15, proti 0, zdrželi se 0

7. Uzavření dohody o  umístění stav-
by se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 
24729035, Teplická 874/8, 405  02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly týkající dočasné stav-
by náhradní přenosové trasy vedení 110 kV 
na pozemcích města parc. č. 1532/36, 2272, 
1224/3, 2273, 2193, 1240/10, 2192, 2199/2, 
2199/3, 1013/1 a 1007/8 v k.ú. Dolní Benešov 
za jednorázovou úhradu ve výši 50 000 Kč.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

8. Uzavření smlouvy o bezúplatném pře-
vodu vlastnického práva k nemovité věci 
č. UZSVM/OOP/4159/2022 – OOPM s Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Raší-
novo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 týkají-
cí se pozemku parc. č. 681/4 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh u Hlučína.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

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

Z ustavujícího zasedání zastupitel‑
stva města Dolní Benešov, konaného 
dne 24. října 2022 v kulturním domě 
v Dolním Benešově.
Zastupitelstvo města zvolilo
do funkce starosty města pana Ing. Jana 
Widláka počtem hlasů 12, proti 0, zdrželi 
se hlasování 3

do funkce místostarosty pana Ing. Petra 
Dohnala počtem hlasů 10, proti 0, zdrže-
li se hlasování 5

do funkce člena rady pana Ing. Ladislava 
Kohuta počtem hlasů 12, proti 0, zdrželi se 
hlasování 3

pana Ing. Martina Kuchaře, Ph.D. počtem 
hlasů 14, proti 0, zdržel se hlasování 1

pana Marka Mrkvu počtem hlasů 14, pro-
ti 0, zdržel se hlasování 1

Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 71. schůze rady města Dolní 
Benešov konané dne 5. září 2022

Rada města schválila
1. Pronájem kolárny v budově č. p. 308 
v Dolním Benešově _________ za cenu 
ve výši 250 Kč měsíčně včetně energií.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Vyhlášení záměru pronájmu budovy 
č. p. 82 s nebytovými prostory na pozemku 
parc. č. 403/1, pozemku parc. č. 403/1 a po-
zemku parc. č. 403/2 v k.ú. Dolní Benešov 
(Restaurace Sport).

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Vyhlášení záměru pronájmu části po-
zemku parc. č. 730/15 v k.ú. Dolní Benešov 
o výměře cca 15 m2 za účelem umístění 
dvou stolů před budovou občanské vyba-
venosti č. p. 415 v Dolním Benešově.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. Uzavření smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby se společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s. IČ 24729035, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly spočí-
vající ve zřízení přípojky kNN na pozemcích 
města parc. č. 6, 1747/2, 2185/1 a 2186 v k.ú. 
Dolní Benešov za cenu ve výši 5 920 Kč bez 
DPH.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

5. Přijetí sponzorského daru ve  výši 
10 144 Kč pro MŠ Dolní Benešov od orga-
nizátorů burzy dětského oblečení.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

6. Žádost ZO Českého zahrádkářského 
svazu Dolní Benešov, IČ 72033851, 747 22 
Dolní Benešov o  prominutí nájemného 
za pronájem sálu KD Dolní Benešov u příle-
žitosti výstavy zahrádkářů konané ve dnech 
23. 9. 2022 – 26. 9. 2022.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

7. Žádost ZO OS KOVO MSA Dolní Bene-
šov, IČ 14616050, Hlučínská 41, 747 22 Dol-
ní Benešov o prominutí poplatku za pro-
nájem sálu KD Dolní Benešov, kde se dne 
12. 8. 2022 konalo tradiční Setkání bývalých 
zaměstnanců společnosti MSA, a. s. Dolní 
Benešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

8. Uzavření dohody o narovnání se spo-
lečností Olivius, a. s., IČ 28040872, Hornická 

2252, 356 01 Sokolov týkající se výše provi-
ze za získání dotace na Přístavbu ZŠ Dolní 
Benešov.

Pro hlasovalo 4, proti 1, zdrželi se 0

9. Prodej osobního automobilu Mazda 
CX-5, 2,0 Sky -G 165k Emotion, RZ 9T3 4605 
za cenu dle kvalifikovaného odhadu ve výši 
240 000 Kč _________.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

10. Vymezení plochy a  podmínek pro 
územní studii týkající se prostor od restau-
race Neptun k obchodnímu domu, prosto-
rem za obchodním domem a volnými po-
zemky mezi bytovými domy v návaznosti 
na Podubí, Červenou školu, náměstí Svobo-
dy, Náměstí C. Lellka, zámek a objekt Klo-
kánku na Osadě Míru.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

11. Záměr výpůjčky části pozemků města 
parc. č. 1759/4, 1745 a 1739 v k.ú. Dolní Be-
nešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Žádost odboru správy majetku města 
o vydání povolení pro pokácení stromů v zá-
meckém parku v Dolním Benešově na po-
zemku parc. č. 125/1 v k.ú. Dolní Benešov 
dle Inventarizace dřevin – stromy navržené 
ke kácení, Dolní Benešov – zámecký park – 
II. etapa a povolení pokácení výše uvede-
ných stromů neschválila.

Pro hlasovali 2, proti 3, zdrželi se 0

2. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k příkaz-
ní smlouvě s Mgr. Jiřím Gackem, IČ 76411940, 
Na Tylovách, 715, 747 41 Hradec nad Mora-
vicí ze dne 1. 2. 2020 a uzavření dodatku č. 1 
neschválila.

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Z 72. schůze rady města Dolní 
Benešov konané dne 27. září 2022

Rada města schválila
1. Pronájem části pozemku parc. č. 730/15 
v k.ú. Dolní Benešov o výměře 15 m2 panu 
Miroslavu Žákovi, IČ 11937076, Lazecká 
320/75, 779 00, Olomouc - Lazce za cenu 
ve výši 200 Kč/m2 ročně bez DPH

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

2. Výpůjčku části pozemků parc. č. 1759/4, 
1745 a 1739 v k.ú. Dolní Benešov Tělovýchov-
né jednotě Dolní Benešov, z.s., IČ 14616076, 

Osada Míru 627, 747 22 Dolní Benešov, od-
dílu jachtingu, bez možnosti oplocení a bez 
možnosti dalšího podnájmu.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

3. Uzavření smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby se společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s. IČ 24729035, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly spočí-
vající ve zřízení kabelového vedení na po-
zemcích města parc. č. 2149/161, 2149/160 
a 489/1 v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 
200 Kč bez DPH za metr dotčeného pozem-
ku.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

4. Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlou-
vě s Mgr. Jiřím Gackem, IČ 76411940, Na Ty-
lovách, 715, 747 41 Hradec nad Moravicí ze 
dne 1. 2. 2020

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s měs-
tem Hlučín, IČ 00300063, Mírové náměstí 
24/23, 748 01 Hlučín, na základě které bu-
dou orgány města Hlučín vykonávat na mís-
to orgánů města Dolní Benešov v jeho správ-
ním obvodu přenesenou působnost podle 
zák. č. 250/2016 Sb., v platném znění, v roz-
sahu vymezeném ustanovení § 60 odst. 2 
tohoto zákona.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s měs-
tem Hlučín, IČ 00300063, Mírové náměstí 
24/23, 748 01 Hlučín, na základě které budou 
orgány města Hlučín vykonávat na místo or-
gánů města Dolní Benešov v jeho správním 
obvodu přenesenou působnost svěřenou 
orgánům všech obcí podle zák. č. 359/1999 
Sb., o sociálně -právní ochraně dětí, v plat-
ném znění.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

7. Žádost Mysliveckého spolku Dolní Be-
nešov a Zábřeh o prominutí nájemného 
za pronájem sálu KD Dolní Benešov u pří-
ležitosti Zvěřinových hodů konaných dne 
11. 9. 2022

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

8. Vydání povolení pro pokácení stro-
mů v zámeckém parku v Dolním Benešově 
na pozemku parc. č. 125/1 a 132/11 v k.ú. Dol-
ní Benešov dle Inventarizace dřevin – stro-
my navržené ke kácení, Dolní Benešov – zá-
mecký park – II. etapa.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

9. Výsledek výběrového řízení na „Opravu 
chodníku v Zábřehu“. Dle písemného pro-



4

Dolnobenešovský zpravodaj • 6 / 2022 Listopad – Prosinec 

5

Dolnobenešovský zpravodaj • 6 / 2022 Listopad – Prosinec

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. 12. 2022 Bližší informace na MěÚ Dolní 
Benešov, matrika (tel.: 553 651 285, kl. 18) nebo 
na e ‑mailové adrese: matrika@dolnibenesov.cz.

Malé vítáme a rodičům  
blahopřejeme

Christian Vlček, Dolní Benešov

Budeme na Vás  
vzpomínat 

Antonín Veverka, Dolní Benešov
Charlotta Galambošová, Dolní Benešov 

Marie Pavelková, Dolní Benešov

Zastupitelstvo města stanovilo
dlouhodobé uvolnění těchto funkcí

a) starosta města

počtem hlasů 15, proti 0, zdrželo se hlaso-
vání 0

Zastupitelstvo města zvolilo
předsedou finančního výboru pana Ing. Jo‑
sefa Pavlíka počtem hlasů 12, proti 0, zdr-
želi se hlasování 2

předsedou kontrolního výboru pana 
Ing. Maxmiliána Svobodu počtem hlasů 
14, proti 0, zdržel se hlasování 1

Zastupitelstvo města rozhodlo
1. Dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 
odst. 1) a 4), § 51 odst. 1) a § 53 odst. 1) zá-
kona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, že zastupitelem, který 
v rámci projednávání územního plánu měs-
ta Dolní Benešov bude spolupracovat s poři-
zovatelem, tj. MěÚ Hlučín, odborem výstav-
by, je určen starosta města Ing. Jan Widlák

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdržel se hlasování 1

2. O termínu konání 2. zasedání zastupi-
telstva města dne 15. prosince 2022 v 16. 00.

Pro hlasovalo 15, proti 0, zdrželo se hlaso-
vání 0

3. O výši odměn neuvolněným členům za-
stupitelstva města:

člen zastupitelstva 1 800 Kč,

člen výboru, komise 2 000 Kč

předseda výboru, komise 3 000 Kč

člen rady 7 000 Kč

místostarosta 25 000 Kč.

Odměna se poskytuje podle nejvyšší funk-
ce, kterou zastupitel zastává, odměny se 
neslučují. Odměna se poprvé poskytne od 
1. 11. 2022

Pro hlasovalo 15, proti 0, zdrželo se hlaso-
vání 0

4. O proplacení nevyčerpané dovolené bý-
valému starostovi města Martinu Štefkovi.

Pro hlasoval0 15, proti 0, zdrželo se hlaso-
vání 0

5. O pověření Mgr. Moniky Gebauerové 
oddáváním u matričního úřadu Dolní Be-
nešov.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželo se hlaso-
vání 1

6. O pověření Mgr. Leona Hahna oddává-
ním u matričního úřadu Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdržel se hlasování 1

7. O pověření Martina Štefka dohledem 
nad prováděním přístavby odborných uče-
ben ZŠ Dolní Benešov a nad rekonstrukcí 
zámku Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 15, proti 0, zdrželo se hlaso-
vání 0

8. O pověření MVDr. Jindřicha Kosky do-
hledem nad prováděním přístavby odbor-
ných učeben ZŠ Dolní Benešov a nad rekon-
strukcí zámku Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdržel se hlasování 1

Tajemník MěÚ
Osobní údaje byly anonymizovány

PODĚKOVÁNÍ
Za všechny kandidáty na volební listině KDU – ČSL bych chtěl vyjádřit poděkování všem, kteří se voleb zúčastnili a využili tak ne-
jen svého práva, ale projevili i zodpovědnost za další chod našeho města. Každý má svobodnou volbu v rozhodování a volby jsou 
vyjádřením přání občanů. I když účast nebyla ani 50 %, výsledek voleb prokázal touhu po změně jak v rozložení sil, tak i v přesu-
nu k mladší generaci. Voliči rozdělil své hlasy tak, že žádný ze subjektů ucházející se o přízeň občanů, nezískal většinu a musí vy-
jednat podporu jiných subjektů tzv. koalici, aby tuto většinu – minimálně na ustavujícím zastupitelstvu – získal. V době, kdy se 
vám občanům dostane do rukou toto poděkování v našem zpravodaji, bude již znám výsledek těchto vyjednávání, které se proje-
ví v novém vedení našeho města. Pak posoudíte sami, zda vaše hlasy naplnily očekávání, které jste svou vůli projevili ve volbách.
Ještě jednou děkuji za vaši odvahu, že jste byli ochotni dát hlasy uskupení KDU -ČSL a přispěli tak k získání 2 mandátů v patnác-
ti členném zastupitelstvu.

Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří mě osobně podporovali ve funkci zastupitele a následně místostarosty a dali tím tak na-
jevo nejen důvěru v mou osobu, ale zejména programu a práci, kterou jsem pro město vykonal.

MVDr. Jindřich Koska

Výsledky voleb do zastupitelstva města Dolní Benešov
V nadcházejícím volebním období 2022‑2026 
bude zastupitelstvo města složeno stejně jako 
v minulém volebním období ze zástupců šesti 
volebních stran. Tři mandáty získalo Sdružení 
nezávislých kandidátů PRO Dolní Benešov a 
Zábřeh, tři mandáty Sdružení nezávislých kan‑
didátů Dolní Benešov a Zábřeh, tři mandáty 
Společně za lepší město, tři mandáty Sdružení 
nezávislých kandidátů Dolní Benešov a Zá‑
břeh – VĚC VEŘEJNÁ, dva mandáty KDU‑ČSL 
a jeden mandát ODS s podporou TOP 09. 

V zastupitelstvu došlo oproti minulým vol-
bám k velké obměně, kdy sedm zastupitelů 
bude v zastupitelstvu města poprvé. Rozdí-
lem oproti minulým volebním obdobím je 
vysoký počet žen, kdy v novém zastupitel-
stvu usednou hned čtyři. Volební účast byla 
tentokrát o něco nižší než v minulých komu-
nálních volbách, činila 47,95%. 
Dovoluji si popřát všem zvoleným zastupi-
telům, aby spravovali a řídili naše město tak, 
tak aby se v něm všichni občané cítili dobře, 
komfortně a bezpečně a děkuji všem dosa-
vadním zastupitelům za to, že město v mi-
nulém volebním období spravovali tak, aby 

jej mohli nyní předat novému vedení v maxi-
málně dobré finanční kondici, kdy jsou spla-
ceny veškeré úvěry, na spořících účtech jsou 
částky v řádech vyšších milionů korun a nej-
větší investiční akce města od roku 1989 jsou 
těsně před svým ukončením.

Všechny další podrobné informace k vol-
bám do zastupitelstev obcí lze najít na webo-
vých stránkách Českého statistického úřadu 
www.volby.cz. 

Jiří Krömer
tajemník MěÚ

Volby do zastupitelstev obcí konané 23. 9.– 24. 9. 2022  ( zdroj: www.volby.cz. )

Jmenné seznamy 
Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku 
Zastupitelstvo města 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Okres: Opava 
Obec: Dolní Benešov 

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana

Politická 
přísluš-
nost

Hlasy Pořadí 
zvolení

číslo název 
poř. 
číslo

příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Snk D.Benešov a Zábřeh 2 Kuchař Martin Ing. Ph.D. 47 NK BEZPP 470 12,53 1
1 Snk D.Benešov a Zábřeh 4 Gebauerová Monika Mgr. 45 NK BEZPP 420 11,20 2
1 Snk D.Benešov a Zábřeh 3 Pavlík Josef Ing. 56 NK BEZPP 382 10,18 3
2 Snk D.Ben.aZábř. - VĚC VEŘEJNÁ 3 Hahn Leon Mgr. 47 NK BEZPP 635 17,89 1
2 Snk D.Ben.aZábř. - VĚC VEŘEJNÁ 2 Widlák Jan Ing. 53 NK BEZPP 349 9,83 2
2 Snk D.Ben.aZábř. - VĚC VEŘEJNÁ 6 Jakubčíková Martina Mgr. 34 NK BEZPP 331 9,32 3
3 KDU-ČSL 1 Koska Jindřich MVDr. 64 KDU-ČSL BEZPP 339 10,16 1
3 KDU-ČSL 4 Sklář Marek Mgr. MgA. 46 KDU-ČSL BEZPP 338 10,13 2
4 ODS s podporou TOP 09 2 Svoboda Maxmilián Ing. 62 ODS BEZPP 176 14,53 1
6 Snk PRO D.Ben. a Zábřeh 2 Kohut Ladislav Ing. 44 NK BEZPP 409 9,16 1
6 Snk PRO D.Ben. a Zábřeh 3 Musiolová Klára MUDr. 26 NK BEZPP 383 8,58 2
6 Snk PRO D.Ben. a Zábřeh 1 Dohnal Petr Ing. 39 NK BEZPP 381 8,54 3
7 Společně za lepší město 6 Mrkva Marek 48 NK BEZPP 311 8,65 1
7 Společně za lepší město 7 Komárková Štěpánka 47 NK BEZPP 293 8,15 2
7 Společně za lepší město 15 Slanina Maxmilián Ing. 64 NK BEZPP 285 7,93 3

Upozornění  
občanům!

Z důvodu zvýšení bezpečnosti na silnici I/56 při 
výstavě zálivů, bude do 30. 11. 2022 na parkovi-
ště u obchodního a kulturního domu vjezd za-
kázán. Rozhodnutí o přechodném dopravním 
značení vydal Dopravní inspektorát PČR Opava.

Dárce krve
Žádáme bezpříspěvkové dárce krve, jež zís-
kali v letošním roce nejméně Zlatou medaili 
prof. MUDr. Jana Janského, která se uděluje za 
40 odběrů a dále Zlaté kříže ČČK 1-3. třídy za 80, 
120 a 160 odběrů, aby si na MěÚ Dolní Benešov 
podali žádost o jednorázovou finanční odmě-
nu – bezpříspěvkové dárce krve. Spolu s žádostí 
doložte originál potvrzení o počtu odběrů, prů-
kaz dárce krve a průkaz totožnosti na matrice, 
dveře č. 1 a to do středy 23. 11. 2022.
Bližší informace Vám podá matrikářka na  
tel.: 553 651 285 kl. 18,  
e -mail: matrika@dolnibenesov.cz.
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Pojďte třídit kuchyňské oleje s námi
Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v do‑
mácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit? Stačí je 
slít do obyčejné PET lahve a odnést do některé z označených olejových 
popelnic. Je to snadné a navíc užitečné. Pomáháte tak nejen předcházet 
ucpání odpadního potrubí, ale zároveň šetříte přírodní zdroje a podílíte 
se na snižování emisí CO2.

Jak na to?
Do olejových popelnic můžete třídit všechny kuchyňské oleje a tuky – 
z konzerv, z marinád, salátových zálivek, nakládané zeleniny či sýrů a 
samozřejmě ze smažení. Stejně tak sem patří také máslo, sádlo nebo 
výpek z masa. To vše může ještě dobře posloužit, a přitom vám ne-
ucpat odpady.

Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET lahve, kterou jste 
zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou lahev pak odneste do označe-
ného kontejneru na třídění oleje. Mapu kontejnerů zapojených do 
našeho projektu najdete na www.tridimolej.cz v sekci Mapa popel-
nic, kde si jednoduše vyhledáte ten nejbližší.

A co se stane s vytříděným olejem dál? Vyčištěný a recyklovaný olej se 
opět stává hodnotnou surovinou, například pro výrobu biopaliv pro 
letadla. Díky tomu, že olej recyklujeme, snižuje se potřeba pěstovat 
olejniny pro průmyslové účely – jeden olej je zkrátka použit dvakrát. 
Zabraňujete ale také ucpání potrubí u vás doma i ve veřejné kanali-
zační síti. V neposlední řadě tímto procesem dochází k úsporám CO2.

Děkujeme, že třídíte spolu s námi. Děkujeme, že dáváte odpadu šan-
ci být znovu užitečný!

Přehled vytříděných složek komunálního odpadu za rok 2021

Město Dolní Benešov
Počet obyvatel:

Přehled nádob/pytlů (ks)

PAPÍR
PLAST
SKLO ČIRÉ
SKLO SMĚSNÉ
NÁPOJOVÝ KARTON
KOV

Výtěžnost dle komodit (kg/ob/rok)(*)

PAPÍR

PLAST
SKLO ČIRÉ
SKLO SMĚSNÉ
NÁPOJOVÝ KARTON

KOV

Efektivita svozu (zaplněnost nádoby v okamžiku svozu) tříděného odpadu (čtvrtletní)

efektivita PAPÍR
efektivita PLAST
efektivita SKLO

Zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě
(odměna 8 Kč/obyvatele/rok)
1. podmínka

2. podmínka

M

0 0 0

změna 
2020/2021

celkem N NI

0,0

V

19,3

0,0
0,0
0,0

0,0 32,8 0,0

J

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

EČ:

4052

komodita nádoby ve 
veřejné sběrné 

síti
0
0

pytle

3295
7700

0
0

nádoby v 
individuální 
sběrné síti

30/0183

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

komodita

CELKEM

34,2

20,2

77%

0%

SD/SM

8%
-8%
-6%
25%

0,0
19,3

0,0

CELKEM S KOVY

20
19
0

12,2
7,3
0,6

74,4

0,0
0,0

0
0

0
0

2000

P

107,6 0,0

0,0

0,0
0,0

37,5

0,0

0,0

hodnota
640 ob/sb.m.

20,4
149,5

0,0

0,0
12,2
7,3
0,0

55,1

14,9

20,2
0,0
0,0
0,6

35,6

-6% 55,1 36,0

0,0
0,0

4Q
optimální (kg/m3) dosažená (kg/m3)

1Q 2Q 3Q

pytlový + individuální sběr

128,0

33,3
20,5
37,5

142,7
20,5

25 - 70
16 - 35

100 - 260

37,5
20,5

193,9

nádobový sběr
kriterium

kriterium hodnota
148 l/ob. 341 l/ob.

obsloužený objem

4Q
> 80% 100% 100% 100%

1Q
100%

kriterium
150 ob/sb.m.

2Q 3Q

0,0
0,0
0,0

0,0 52,1 0,0 0,0

33,2 -39% 0,0 0,4 0,0

Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2021
(kg/obyvatele/rok)

Výtěžnost po komoditách v dané lokalitě v období 2017 - 2021
(kg/obyvatele/rok)

74,4
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Město Dolní Benešov SO ORP Hlučín Moravskoslezský kraj velikostní skupina
2001-5000

ČR

Celková Papír Plast Sklo NK

49,7
55,0 54,6

59,4

74,4

15,5
20,0 17,7

19,3

34,2

16,9
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Pojďte třídit 
jedlé oleje s námi. 

Jak správně třídit oleje

Použité oleje a tuky stačí doma 

slít do jakékoli PET lahve, 

kterou jste zvyklí třídit.

Do tříděného odpadu patří všechny

 jedlé oleje a tuky, které doma 

používáte při přípravě jídla.

Plnou a dobře uzavřenou lahev 

odneste do nejbližšího označeného 

kontejneru. Mapu kontejnerů najdete 

na www.tridimolej.cz.

Jaké druhy olejů třídíme

Zabráníte zanášení 
odpadního potrubí 

u vás doma

Redukujete 
množství CO2 

v ovzduší

Předcházíte 
haváriím celé 

kanalizační sítě

Šetříte 
přírodní zdroje

Snižujete 
znečištění 

odpadních vod

Dáváte odpadu 
šanci být znovu 

užitečný 

Proč třídit oleje? 

Kde najdete naši nejbližší popelnici, 

zjistíte na www.tridimolej.cz/mapa

info@tridimolej.cz

+420 800 016 017 

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu
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Volby do zastupitelstev obcí konané 23. 9. – 24. 9. 2022  ( zdroj: www.volby.cz. )

Výsledky voleb 
Zastupitelstvo města 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Okres: Opava 
Obec: Dolní Benešov 

Počet
volených
členů
zastupitel-
stva

Počet vo-
lebních
obvodů
v sezna-
mu

Okrsky Voliči  
v seznamu

Vydané
obálky

Volební 
účast v %

Odevzda-
né obálky

Platné  
hlasy

celkem zpr v %

15 1 4 4 100,00 3 299 1 582 47,95 1 582 21 000

Výsledky voleb – Obec Dolní Benešov 

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandi-
dátů

Přepočtený  
základ dle počtu 
kandidátů

Přepočte-
né % plat-
ných hlasů

Počet 
mandá-
tů

Podíly 
hlasů

číslo název abs. v %

1. Snk D.Benešov a Zábřeh 3 749 17,85 15 21 000,00 17,85 3 X
2. Snk D.Ben.aZábř. - VĚC VEŘEJNÁ 3 549 16,90 15 21 000,00 16,90 3 X
3. KDU-ČSL 3 336 15,89 15 21 000,00 15,88 2 X
4. ODS s podporou TOP 09 1 211 5,77 15 21 000,00 5,76 1 X
5. Česká str.sociálně demokrat. 1 101 5,24 15 21 000,00 5,24 0 X
6. Snk PRO D.Ben. a Zábřeh 4 461 21,24 15 21 000,00 21,24 3 X
7. Společně za lepší město 3 593 17,11 15 21 000,00 17,10 3 X

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 předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změ-
ně 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. 04. 2022 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 červnu 2022 nenavštívili.

Máte -li zájem se zúčastnit se svým dítětem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se do čtvrtku dne 10. 11. 2022 mamin-
ky 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, ve čtvr-
tek od 8.00 – 12.00 hodin, 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 přivítání občánků se uskuteční v neděli 20. listopadu 2022 v 15.00 hodin opět v přísálí kulturního domu v Dolním Be-
nešově.

matrikářka

ilustrační foto
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„Co jste hasiči…“ Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Dolní Benešov
Jednotka v uplynulých dvou měsících zasahovala (asistovala) celkem u 9 mimořádných událostí
1 × Dopravní nehoda - s následným požárem 
osobního automobilu po nárazu do hlavní-
ho uzávěru plynu u RD v Zábřehu

1 × Transport pacienta – spolupráce s ZZS 
Moravskoslezského kraje při transportu imo-
bilního pacienta do sanity

7 × likvidace bodavého hmyzu

Zdokonalovací kurz
Účelem tohoto kurzu bylo zdokonalit práci 
s motorovou řetězovou a rozbrušovací pi-
lou. Ukázka práce rizikového kácení apod.

Požární hlídky
Se začátkem podzimu opět v  kulturním 
domě začínají taneční kurzy, koncerty a poz-
ději i plesy apod. Pro naše členy jednotky to 
opět znamená povinnost účastnit se pre-
ventivních požárních hlídek na těchto kul-
turních akcích.

Sbor dobrovolných  
hasičů Dolní Benešov
Poděkování panu starostovi
Dnes již bývalému panu starostovi Marti-
nu Štefkovi patří velký dík za kvalitní spolu-
práci a podporu ze strany města, a to nejen 
na úseku požární ochrany, ale také se sbo-
rem dobrovolných hasičů Dolní Benešov. Za 
zmínku stojí, že během uplynulých šestnác-
ti let, se mimo jiné, podařilo pořídit dvě zce-
la nová hasičská vozidla (CAS, DA), provést 
rozsáhlou rekonstrukci hasičské zbrojnice aj. 
Do další životní etapy přejeme panu Štefko-
vi především pevné zdraví!

Pomalu končí rok 2022, který byl opět vel-
kou zkouškou pro nás všechny. Věřme, že rok 
následující bude o poznání klidnější. Závě-

rem bych rád popřál čtenářům zpravodaje 
jménem Sboru dobrovolných hasičů Dolní 
Benešov klidné a spokojené prožití svátku 
vánočních ve společnosti Vašich nejbližších.

Za SDH Dolní Benešov 
Ing. Jiří Mohyla

Foto č. 1 : Dopravní nehoda OA s následným 
požárem

Foto č. 2 : Zdokonalovací kurz – práce s rozbru‑
šovací pilou

Foto č. 3 : Martin Štefek (vpravo) ‑ žehnání no‑
vého hasičského praporu 2022

Foto č. 4 : Martin Štefek ‑ žehnání nového hasič‑
ského praporu 2022

1.

4.

2.

3.

Podzimní rybářské závody
V  areálu rybářského klubu Kamenec se v  sobotu 
1. 10. 2022 sešlo mnoho rybářů z širokého okolí i ná-
vštěvníků podzimních rybářských závodů. 

Na vítěze čekaly finanční odměny a také krásné rybář-
ské poháry. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté ob-
čerstvení a posezení v areálu Kamence. Všem rybářům 
a hostům děkujeme za účast na rybářských závodech 
a těšíme se na Vaši přízeň i v příštím roce.

Za RK Kamenec
Mgr. Leon Hahn

Městská Knihovna
Školní rok a aktivity s ním spojené běží prozatím jako na drátku. Doufejme, že tomu tak bude i nadále. Mimo normální provoz knihovny, který je 
určený široké veřejnosti, jsem v říjnu v knihovně přivítala dvě druhé třídy ze Základní školy v Dolním Benešově. Na programu bylo, kromě klasic‑
ké knihovnické lekce, hlavně další PLACKOVÁNÍ na řádného čtenáře knihovny. Po dětech ze Zábřehu i všechny dolnobenešovské děti průběžně 
podepsaly.

Čtenářský slib, u jehož čtení vypadaly velmi 
vážně a soustředěně. Poté každý dostal svůj 
první čtenářský průkaz a také na památku 

„čtenářskou placku“.

Bylo to moc pěkné páteční dopoledne a já 
jen doufám, že se aspoň s některými z dětí 
budu setkávat i v rámci normální výpůjč-
ní doby.

V měsících září a říjnu přibyla do našeho kniž-
ního fondu také řádka nových knih.

Knihy pro dospělé:
Lapena, S.: Nepříliš šťastná rodina, Kossa-
kova, Z.: Beze zbraně, Smith, W.: Král králů, 
Aplinová, J.: Hotýlek na Islandu, Jakoubko-
vá, A.: Manžel a záhadná blondýna, Robot-
ham, M.: Sleduji Tě, Kuffa, M.: Buď Kristovým 
svědkem, Olsen, A.: Chlorid sodný, Keleová- 
Vasilková, T.: Slzy a smích, Castillo,: Zpřetr-
haná pouta, Karika, J.: Smršť, Pawlowská, H.: 
Takhle jsem si to nepředstavovala, Houelle-
becq, M.: Platforma a další.

Knihy pro děti a mládež:
Westová, K.: První opravdový polibek, Ste-
vensonová, R.: Zločin slečnám nesluší, Kon-
činský, T.: Tak na to zapomeň!, Westová, K.: 
P. S. Líbíš se mi, Hay, S.: Stella a noční skřítko-
vé, Reiderová, K.: Příběhy o hříbatech, Pilkey, 
D.: Kapitán Bombarďák, Bently, P.: Zajíček se 
učí rád, Dobrodružná výprava -Historie, De-
Agostini: Zajíc, divočák, skřivánek a bažant, 
Co dokážou zvířata?, Obdělávání půdy, Ze-
mědělské stroje a nářadí a další.

Znovu apeluji na ty čtenáře, kteří mají doma 
knihy, které jsou již dávno po výpůjční lhů-
tě, aby byli tak „laskavi“ a vrátili je!

S ostatními čtenáři se těším na shledanou.

Jana Petrásková,
knihovnice městské knihovny.

Možnost návštěvy jesliček 
v kostele sv. Martina
(přes boční vchod do kaple sv. Josefa)

1. svátek vánoční 25. 12. 2022:
odpoledne 14:00 – 16:30

2. svátek vánoční 26. 12. 2022:
odpoledne 14:00 – 15:00

Předvánoční svátost smíření
DB – Zábřeh:
ÚTERÝ 20. 12. 2022:
15:00 – 18:00 (1 zpovědník)

Dolní Benešov:
STŘEDA 21. 12. 2022:
08.30 – 11.30 (1 cizí zpovědník)
14.00 – 17.00 (1 cizí zpovědník)
18:45 – 20:00 (místní duchovní)
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
S přicházejícím podzimem se opět naplno rozbíhá šachová sezona – soutěže družstev, turnaje dospělých i mládeže, pravidelné tréninky pro děti. 
Na následujících řádcích se ještě vrátíme k událostem posledních srpnových dní a největší část článku věnujeme šachové „akci roku“ v Dolním 
Benešově, turnaji MKO.

Jeseník OPEN
Od 13. do 21. srpna probíhal v Jeseníku letní 
FIDE Open, kterého se zúčastnila také šacho-
vá výprava z Dolního Benešova. V turnaji „A“ 
nás reprezentovala Eliška Vavřínková, v tur-
naji „B“ pak její rodiče, prezident klubu To-
máš Vavřínek (viz foto) a jeho manželka Jit-
ka a také David Kampík z Bolatic. Eliška měla 
v průběhu turnaje štěstí na samé silnější sou-
peře, se kterými se jí podařilo z 9 kol uhrát 
4 body. S elo ratingem 1828 předvedla vý-
kon na úrovni 1950 a v konečném pořadí si 
oproti startovní listině o 8 příček polepši-
la (54 vs. 62; celkem 86 hráčů). V „B“ turnaji, 
jehož se zúčastnilo 125 šachistek a šachis-
tů, se nejlépe z našich umístil na 34. místě 
David Kampík s 5,5 body, Tomáš skončil 47. 
a Jitka 73. Nikomu z nich se body do ratin-
gu připsat nepodařilo. Do doprovodného 
bleskového turnaje (hraného na 12 kol tem-
pem 3 minuty + 2 sekundy za tah) se přihlá-
silo 65 hráčů, z našich reprezentantů mladí-
ci Tomášové Tillmann a Kučera plus rodinná 
dvojice Anička a Tomáš Vavřínkovi. Nejlépe 
se umístil Tomáš Tillmann, který uhrál sluš-
ných 8 bodů a skončil na 9. místě.

Šachové soustředění
Přes 30 šachistů se sjelo na šachové soustře-
dění přes sezonou v Hotelu Řeka v Řece v tři-
necké oblasti Beskyd. O prodlouženém ví-
kendu 25.–28. 8. vyšlo počasí krásně, což 
kromě šachového programu (tréninky, bles-
kový turnaj, volné partie) nahrávalo také tu-
ristice a cykloturistice. Část výpravy zavíta-

la na prohlídku do nedaleké třinecké části 
Guty, kde byl po požáru znovu postaven 
dřevěný Kostel Božího Těla. Cyklisté se vy-
pravili na dlouhé stoupání na Malý Javoro-
vý, oblíbeného seskokového místa vyznava-
čů paraglidingu. Současně s tímto probíhaly 
také tréninky mládeže na vybrané tematic-
ké okruhy. Večer se pak u ohně opékaly špe-
káčky, hrálo se na kytary a zpívalo. V neděli 
ráno byl na programu bleskový turnaj jehož 
vítězem se stal hlavní favorit, Pavel Matějka 
(z Janovic u F -M).

36. ročník MKO
V sobotu 1. 10. 2022 uspořádal Šachový klub 
TJ Dolní Benešov již 36. ročník tradičního tur-
naje v rapid šachu, který byl i letos zařazen 
do seriálu Grand Prix České republiky a jenž 
nese název Memoriál Karla Osmančíka, na 
počest bývalého aktivního šachisty klubu. 
Do sálu kulturního domu v Dolním Benešo-
vě tentokrát zavítalo 115 soutěžících z Čes-
ké republiky, Slovenska a Polska; 84 hráčů se 
přihlásilo do V sobotu 1. 10. 2022 uspořádal 
Šachový klub TJ Dolní Benešov již 36. ročník 

tradičního turnaje v rapid šachu, který byl 
i letos zařazen do seriálu Grand Prix České 
republiky. Do sálu Kulturního domu v Dol-
ním Benešově tentokrát zavítalo 115 soutěží-
cích z České republiky, Slovenska a Polska; 84 
hráčů se přihlásilo do hlavního turnaje a 31 
dětí pak do turnaje mládeže. V rámci hlav-
ního turnaje se rovněž hrál krajský přebor 
MKŠS a okresní přebor Opava. Bohužel ke 
zklamání dolnobenešovských pořadatelů, ve 
stejném termínu, kdy MKŠS pořádal v rám-
ci MKO krajský přebor, oddíl Slavia Orlová 
v čele s předsedou MKŠS připravil konku-
renční turnaj Open Orlová, což se zcela jis-
tě projevilo v celkovém počtu startujících. 
Hlavní turnaj i turnaj mládeže se hrál shod-
ně na 9 kol, švýcarským systémem, hracím 
tempem 12 minut + 3 sekundy bonifikace. 
Nejvýše nasazeným byl mezinárodní velmis-
tr Vojtěch Plát, následován několikanásob-
ným vítězem našeho turnaje, mezinárodním 
mistrem Vojtěchem Zwardoněm. V kvalit-
ním startovním poli nechyběla ani aktuální 
mistryně ČR v klasickém šachu, mezinárodní 
mistryně Nataša Richterová. Jako divák část 
turnaje navštívil i velmistr Robert Cvek. Zku-
šení domácí pořadatelé zajistili on -line pře-
nos z prvních osmi šachovnic hlavního tur-
naje, přenos byl promítán na velkoplošném 
plátně a také byl přenášen webovým rozhra-
ním na internetových stránkách našeho klu-
bu. Výsledky byly průběžně zveřejňovány po 
každém kole na stránkách chess -results. Po 
celou dobu turnaje bylo k dispozici účastní-
kům i doprovodu občerstvení v bufetu v pří-

sálí, s tradičními prajzskými koláči, gulášem, 
klobásami i párky. A jak tedy dopadl turnaj 
výsledkově? Po pátém kole vedl trošku pře-
kvapivě s plným počtem bodů Richard Kudla, 
před dvojicí největších favoritů, GM Plátem 
a IM Zwardoněm, kteří ve vzájemné partii 
5. kola rychle remizovali. Po šestém kole se 
již dělili o průběžné první místo. V posled-
ní třetině turnaje však začal nejvýše nasaze-
ný GM Plát ztrácet a k celkovému vítězství si 
nakonec s pohodlným jednobodovým ná-
skokem došel IM Vojtěch Zwardoň (BŠŠ FM), 
když získal 8 bodů při dvou remízách. Pořa-
dí dále bylo velmi vyrovnané, na druhém až 
pátém místě se seřadili se 7 body FM Ma-
rek Míča (BŠŠ FM), FM Josef Lys (Sokol Bru-
šperk), Tomáš Zdražil (Jezdci Jundrov) a nej-
lepší žena Katarzyna Krajewska (Zabrze -PL), 
až na 6.místě skončil se 6,5 body GM Plát 
(Joly Lysá nad Labem). První tři v konečném 
pořadí byli rovněž nejlepšími v pořadí kraj-
ského přeboru. V rámci okresního přebo-
ru zvítězil Marcel Řezníček (ŠKTP Hrabyně) 
před Tomášem Tillmannem (ŠK TJ D. Bene-
šov) a FM Martinem Mužíkem (Slezan Opa-
va). V turnaji dětí do 15 let se soutěžilo ve 
třech hodnocených kategoriích. Vítězem ka-
tegorie do 15 let a také celkovým vítězem 
turnaje se stal Matyáš Knettig (TJ Ostrava) 
se ziskem 7 bodů, v kategorii do 12 let byl 
nejlepší Rostislav Wagner (ŠK Olomouc) s 6 
body, v nejmladší kategorii do 9 let zvítězil 
s 5 body Zikmund Šeděnka (doposud nere-
gistrovaný). Nejlepší dívkou do 9 let byla Žid-
ková Agnes (Slavoj Poruba) s 5 body, v kate-
gorii do 15 let startovala pouze Kovalčíková 
Valerie (Orel Opava) a získala 3,5 bodu. Nej-
mladším účastníkem letošního ročníku byl 
Damián Židek (ŠK Slavoj Poruba), narozen 
v roce 2016, nejstarším účastníkem nestor 
dolnobenešovského šachu pan Alfons Tomí-
ček, narozen v roce 1935. Dolnobenešovští 
pořadatelé tímto děkují všem, kteří se turna-
je zúčastnili a těší se na shledanou ve větším 
počtu v příštím roce! (Ing. Tomáš Vavřínek)

KP mládeže v Krnově
V sobotu 15. 10. se v Krnově konal 1. turnaj 
Grand Prix krajského přeboru mládeže do 
18 let v rapid šachu (tempo 15 minut + 5 s 
za tah). V tomto turnaji nás reprezentovali 
celkem 4 mládežníci: René Hartoš (katego-
rie do 12 let), Oliver Kusyn (H14), Martin Me-
lecký a Tadeáš Zbytovský (oba H18). Turnaj 
se hrál ve 4 kategoriích, přičemž tito hrá-
či hráli ve svých skupinách odděleně. Do-
hromady se do Krnova sjelo něco přes 150 
mládežníků. A k výsledkům – René, který 
chodí do kroužku v Hlučíně, ve své katego-
rii získal 2 body ze 7 kol a skončil na 31. mís-

tě z 34 účastníků. Se šachy ale teprve začíná 
a je nutné dodat, že krajský přebor má vyš-
ší úroveň než např. přebory okresní nebo 
okrskové. Oliver předvedl svůj standardní 
výkon, uhrál 4,5/7 a skončil přesně na pozi-
ci, kde byl i nasazen – 11. místo. V nejstarší 
kategorii hrálo 47 mládežníků, Martin uhrál 
pěkné 4 body a polepšil si oproti nasazení, 
naopak příliš se tentokrát nedařilo Tadeášo-
vi, který s 1 bodem skončil na 46. místě. Se-
riál Grand Prix má celkem 5 turnaj, finále se 
hraje vždy v kulturním domě v Dolním Be-
nešově na přelomu března a dubna.

Soutěže družstev
V neděli 9. 10. začaly 1. kolem dlouhodo-
bé soutěže družstev. V letošní sezoně po-
stavil ŠK TJ Dolní Benešov celkem 4 celky 
dospělých.

Družstvo Soutěž Kapitán

ŠK TJ DB „A“ 2. liga „F“ Pavel Rakús
ŠK TJ DB „B“ Krajský přebor MKŠS Lubomír Bělka
ŠK TJ DB „C“ Krajská soutěž „A“ Rudolf Kriebel
ŠK TJ DB „D“ Okr. přebor okr. Opava Jitka Vavřínková

Úvodní kolo se nám příliš nevydařilo. „B“ vy-
jelo do Karviné, kde se proti silnějšímu sou-
peři neprosadilo. Jediné vítězství z 8 hráčů 
zaznamenal kapitán Luboš Bělka, naopak 3 
naši hráči prohráli a při 4 dalších remízách 
tedy zápas skončil naši prohrou v poměru 
3-5. V okresním přeboru dostali příležitost 
mladí hráči – Oliver Kusyn, Ondra Bitta, Te-
rezka Gemsová. Bohužel v zápase proti Orlu 
Opava „B“ se jim moc nedařilo, stejně tak 
ani jejich zkušenějším kolegům a nakonec 
z toho byla prohra v poměru 2-6. Opět vy-
hrál kapitán – přesněji kapitánka Jitka. Remí-
zami družstvo podpořili Lumír Kramář a Max 
Slanina. O týden později zahájilo svou sou-
těž také „A“, které doma hostilo soupeře z ŠK 
Dobrá. Toto družstvo přijelo bez svých hlav-
ních opor, proto byl zápas velmi vyrovnaný, 
jak na papíře co se týče ratingu, tak i v jeho 
samotném průběhu. Nakonec byli soupeři 

o malinký kousek šťastnější, výhru pro DB 
zaznamenal Pavel Matějka, bohužel 2 par-
tie jsme prohráli. Při dalších 5 bojovných re-
mízách to tedy dohromady znamenalo vel-
mi těsnou prohru 3,5-4,5. Partie bylo možné 
sledovat on -line na internetu, což se již stá-
vá u domácích soutěží zvykem. Další kolo 
2. ligy pokračuje první listopadový víkend. 

„C“ mělo v 1. kolo při lichém počtu účast-
níků v soutěži volno a výsledek tedy neza-
znamenalo.

Šachový kroužek 2022/23
Rozběhl se nám také kroužek mládeže ša-
chu pro začátečníky. Ten probíhá vždy každý 
čtvrtek od 22. září, začátek je v 16:00 a trvání 
60 minut, pro starší děti pak od 17:00. Aktu-
álně kroužek ve 2 skupinkách navštěvuje 12 
dětí. Další skupinka pod vedením pana Ma-
xmiliána Slaniny trénuje na škole v Zábřehu, 
pod hlavičkou našeho klubu vede kroužky 
na ZŠ Rovniny a DDM Hlučín pan Pavel Byma. 
Kromě samotných tréninků mají děti mož-
nost zúčastnit se řady turnajů, ať již přímo 
v Dolním Benešově, tak i v jiných lokalitách 
v rámci celého MS kraje.

Nový web klubu
Během měsíce října jsme také stihli zmoder-
nizovat webové stránky klubu a přesunout 
je na novou doménu. Odkaz je tedy nyní vý-
razně jednodušší: https://sachydb.cz/ Auto-
rem nového webu je Tomáš Kučera.

Následující šachové akce
Po uzávěrce čísla proběhl 1. turnaj Grand 
Prix okresního přeboru mládeže ve Slavko-
vě (22. 10.) a také Mistrovství Moravy a Slez-
ska mládeže s naší účastí (25.–30. 10.). Po-
kračují soutěže družstev, stejně tak kroužek 
v Dolním Benešově, Zábřehu a Hlučíně. In-
formace a aktuality se budeme snažit prů-
běžně zveřejňovat také na webových strán-
kách klubu, adresa viz výše.

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús
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Zahájení školního roku 1. 9. 2022 Zahájení školního roku 1. 9. 2022

Burza oblečení 8. 10. 2022Koncert MěOM 4. 9. 2022

Ustavující zastupitelstvo města Dolní Benešov 24. 10. 2022

Pivní slavnosti 10. 9. 2022

Ustavující zastupitelstvo města Dolní Benešov 24. 10. 2022Pivní slavnosti 10. 9. 2022

Ustavující zastupitelstvo města Dolní Benešov 24. 10. 2022

Rybářské závody 1. 10. 2022

Pivní slavnosti 10. 9. 2022

Ustavující zastupitelstvo města Dolní Benešov 24. 10. 2022Pivní slavnosti 10. 9. 2022

Volby 24. 9. 2022

Divadlo ŠAMU 18. 9. 2022

Zahrádkářská výstava 25. 9. 2022

Žijeme v Dolním Benešově…
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vánoční stromeček. Nakonec si děti z výletu od-
vezly nejen vánoční atmosféru, ale i vlastnoruč-
ně ozdobenou baňku na stromeček.

Znova za námi dojelo i divadlo Letadlo, tentokrát s Výpravou za Ledním med-
vědem. Poučný příběh, který vtáhl děti do děje a upozornil nás na globální pro-
blém – oteplování naší planety. Poradil nám, jak té naší planetě můžeme pomoci.

Krásný podzim Vám přejí Krtečci.

Zprávičky z barevné školičky…
Nastal měsíc září,
kdy slunce méně září,
pole jsou už dávno holá,
a školka dětí volá…

I do naší Barevné školičky jsme přivítali nové děti. Už jsme se moc 
těšili a připravili jsme si pro ně bohatý program na přivítání.

Hned první týden nás navštívilo divadlo Letadlo s pohádkou, Pu-
tování za ledním medvědem“. Sportovní nadání našich dětí jsme si 
vyzkoušeli na Tenisových kurtech pod vedením zkušených teniso-
vých trenérů. Mnohým dětem se toto dopoledne zalíbilo a začaly 
navštěvovat tento kroužek. Na malou chvíli se naše školka promě-
nila v minizoo. Zavítala k nám nejrůznější zvířátka s paní ošetřova-
telkou. Po třídě nám pobíhaly želvy, chameleoni a křečci.

První výlet se uskutečnil Do Arboreta v Novém Dvoře, kde každo-
ročně navštěvujeme program, Dýňování“. Děti si vydlabaly svou 
vlastní strašidelnou dýni a mohly si ji odvézt domů.

Naposledy v tomto kalendářním roce jsme se ještě zajeli podívat 
na zvířátka v Ostravské Zoo, počasí bylo nádherné, a tak si děti uži-
ly nejen zvířátka, ale také spoustu zábavy na průlezkách.

Pomalu začínáme zapojovat rodiče našich dětí a pořádáme zábav-
né odpoledne. V místní tělocvičně si mohly vyzkoušet děti s rodiči 
plnění sportovních úkolů.

Jako mávnutím čarovného proutku, jsme se přenesli do světa kou-
zel a čar s Kouzelnickým vystoupením zaměřeným na environmen-
tální výchovu dětí.

Stále využíváme krásné slunečné počasí a snažíme se trávit co nej-
více času venku. S Dětmi chodíme do okolí sbírat plody podzimu, 
zkoušíme hrabání listí a na procházkách pozorujeme krásy mění-
cí se přírody.

Přejeme Vám spoustu takových krásných podzimních dní a těšíme 
se zase v dalším díle…

U krtečků v Zábřehu…
Léto nám zase uteklo a je na čase přivítat podzim v novém školním 
roce 2022/2023. U krtečků byl vstup do školky pohodový, čekala 
nás stará parta, takže slziček ani moc nebylo. Přivítaly jsme pouze 
jednoho nového kamaráda, který mezi nás hned zapadl a novou 
paní učitelku Janu Jiříkovou, se kterou jsme se také hned spřáteli-
li. Aby nám nebylo smutno po čase tráveném s rodinou, napláno-
valy jsme si plno aktivit. Hned v září za námi dojelo divadlo Smíšek 
s Pirátskou pohádkou.

V říjnu jsme měli projektový den Lišky Bystroušky na Zábřežských 
loukách, kde jsme se dozvěděli zábavnou formou mnoho zajíma-
vých poznatků o lesních zvířatech i ptácích odlétajících na zimu pryč.

Stihli jsme se zajet podívat do Slezské tvorby v Opavě, kde jsme se 
dozvěděli, jakou cestu musí projít baňka, než se dostane k nám na 
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Zprávy ze školy 

Retro den
Po loňském pomalejším 
postcovidovém rozjez-
du si letos školní parla-
ment připravil pro své 
spolužáky hned něko-
lik nových akcí. Jednou 
z nich byl i RETRO DEN, 
který zpestřil výuku ve 
středu 19. 10. Každá tří-
da měla přijít do školy oblečená ve stylu, jaký si vylosovala. Vrcholem dne byla módní přehlídka s jedinečnými modely z obdo-
bí antického Řecka, první republiky, šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých i devadesátých let či ukázka rockového oblečení 
a street stylu. Nejlépe předvedené modely byly odměněny sladkostí. Ale ani učitelé ve své nápaditosti nezůstali pozadu, za což 
sklidili bouřlivý potlesk.

Karin Postulková

V pátek 7. října žákovský parlament ZŠ zorganizoval akci s názvem „NO BACKPACK DAY“. Zadání představovalo vymyslet a zreali-
zovat co nejoriginálnější náhradu za běžný, každodenní školní batoh či tašku. Tohoto úkolu se žáci s nadšením zhostili.
Školní chodby zaplavila stavební kolečka v patách s nákupními vozíky a cestovními kufry. Jeden z největších úspěchů však doza-
jista sklidili ptačí klec, skládací sušák na prádlo, nebo mikrovlnná trouba.
Až na pár výjimek se akce zúčastnil téměř celý vyšší stupeň, včetně velké části učitelského sboru. Den završilo shromáždění v tě-
locvičně školy, kde objektivní porota složená z přítomných vyučujících ohlásila výherce s nejosobitějšími nápady.

Kristýna Maršálková 9.B

Knihovnická lekce
V pátek 7. října žáci druhých tříd navštívili místní knihovnu. A protože to byla pro vět-
šinu dětí úplně první návštěva, moc se na ni těšily. S úžasem si prohlížely dětské, ale 
i dospělácké oddělení. 

Paní knihovnice dětem vysvětlila pojmy knihkupectví a knihovna a popovídala si 
s nimi o knihách, které právě čtou. Nechyběly ani hádanky v podobě poznávání kní-
žek. Na závěr děti podepsaly čtenářský slib. Do školy se vracely nejen s průkazem čte-
náře, ale také s nádhernou připínací plackou knihovny 😊.

Mars se přiblíží k Zemi
Každé dva roky a dva měsíce se na svých oběžných drahách okolo Slunce sousední planety Mars a Země vzájemně přiblíží, když naše planeta 
mine pomalejší Mars. Oběžná doba Marsu je rok a osm měsíců a letos na začátku prosince se obě planety opět minou. Po celý prosinec a leden 
tak bude Mars velmi dobře pozorovatelný, bude na obloze po celou noc vysoko nad obzorem. Poznáme ho podle výrazně rudé barvy s jasností 
jen o málo menší než je nyní jasnost Jupitera na večerní obloze.

V současné době je Mars chladnou plane-
tou, jeho dráha se nachází těsně za „zónou 
života“, kde už nemůže být voda v tekutém 
stavu. Marsova atmosféra je nyní velmi říd-
ká, tlak na povrchu odpovídá tlaku ve výš-
ce 30 km nad Zemí. Složení je také nepřízni-
vé pro život, 95,3% tvoří oxid uhličitý, kyslík 
je zastoupen jen nepatrnými 0,13%. Velikost 
Marsu je přibližně poloviční velikosti Země 
a objemově tvoří jen 0,15% hmotnosti. Mars 
však již od počátku astronomických pozoro-
vání vzbuzoval pozornost pozorovatelů, ze-
jména proto, že se jedná o sousední planetu 
na vnější dráze, takže se na obloze pro po-
zorování dostává do výhodných pozic a při 
jeho přiblížení k Zemi lze dobře rozeznávat 
v dalekohledu detaily na jeho povrchu. Roku 
1877 italský astronom Giovanni Schiaparelli 
pozoroval na Marsu podlouhlé útvary, které 
považoval za umělé zavlažovací kanály. Poz-
ději s rozvojem astronomické optiky se zjis-
tilo, že šlo o optický klam.
S  rozvojem kosmonautiky a  vesmírných 
sond se Mars stal jednou z  prvních pla-
net, prozkoumávaných z kosmického pro-
storu. Mars navštívily americké, ruské, ev-
ropské i japonské sondy. Několik modulů 
již na povrchu přistálo, pořídilo snímky po-
vrchu a provádělo výzkum. Cesta k Marsu 
je možná jen v době trvání tzv. startovací-
ho okna, kdy se obě planety blíží ke svému 
těsnému přiblížení. Samotná cesta pak trvá 

v průměru okolo šesti měsíců. Nejvýznam-
nější mise k Marsu si nyní připomeneme.

První úspěšnou misí byla americká sonda 
Mariner 4 vypuštěná již v roce 1964. Ná-
sledovaly ji v roce 1971 ruské sondy Mars 
2 a Mars 3. Tyto mise měly za cíl navedení 
na oběžnou dráhu Marsu a pořízení snímků 
povrchu. Podrobnější a kvalitní snímky s vy-
sokým rozlišením pořídila až americká son-
da Mariner 9 z druhé poloviny 70 let. V roce 
1976 byly vyslány sondy z programu Viking 
s cílem vypuštění přistávacích modulů. Ty 
nakonec měkce přistály a odvysílaly z po-
vrchu první barevné fotografie. Orbitální 
části sondy mapovaly povrch s podrobně 
detailními snímky.

Dále následovaly ruské sondy Fobos 1 a Fo-
bos 2 jejíchž úspěch byl jen částečný, neboť 
se nepodařil sestup přistávacích modulů. 
V roce 1996 americké sondy Mars Global Sur-
veyor a Mars Pathfinder po několikerém pro-
dloužení úspěšně pracovaly do roku 2006. 
V roce 2003 byly vyslány pojízdné přistáva-
cí systémy Mars Exploration Rover – Spirit 
a jeho dvojče Oportunity. Mise byla naplá-
nována na 90 dní, ale vlivem větru na povr-
chu se sluneční baterie průběžně oprašovaly 
a tak vozítko Oportunity dokázalo úspěšně 
pracovat až do roku 2018.

Další výzkum směřoval k polárním oblas-
tem a k potvrzení nebo vyvrácení možnosti 
přítomnosti vody na Marsu. V r. 2008 sonda 
Phoenix přistála v blízkosti pólu a v podpo-
vrchové vrstvě potvrdila přítomnost vodního 
ledu. V roce 2011 byla vyslána sonda s mar-

tovskou laboratoří Curiosity a ta měla za úkol 
hledat organické sloučeniny a jejich artefak-
ty. Velmi podobná mise pod názvem Perse-
verance byla vyslána v roce 2021 a na palubě 
i s malým vrtulníčkem Ingenuity. Tyto vel-
mi sofistikované přístroje nyní zaznamená-
vají množství dat ze svých přístrojů a bude 
trvat ještě několik let než budeme schopni 
jejich data podrobně vyhodnotit.

Při současném letošním startovacím okně 
byly vyslány další sondy Spojených arab-
ských emirátů, Číny a Japonska. Do budouc-
na se připravují projekty pro vyslání člověka 
k Marsu. Je to stále velmi obtížný cíl a jeho 
realizace se stále posunuje do budoucích let. 
Technický pokrok výpočetní techniky a au-
tomatizace také stále více naznačuje, že pří-
tomnost člověka v misi již není nutná. Takže 
budoucí léta by nám měly ukázat jaká cesta 
pro výzkum našich nejbližších planet včet-
ně Marsu je optimální.
Prosinec a leden jsou optimální měsíce pro 
návštěvu hvězdárny a k pohledu na plane-
tu Mars v blízkém přiblížení k Zemi. Také ješ-
tě můžeme pozorovat největší planety naší 
soustavy Jupitera a Saturna. Zimní období 
dlouhých večerů také nabízí zajímavé po-
hledy do vzdáleného vesmíru na hvězdo-
kupy, dvojhvězdy a galaxie. Navštivte hvěz-
dárnu KD Dolní Benešov – každý pátek od 
17,30 hod.

Za astronomický kroužek František Gaidečka

Kontakt: 
e ‑mail: hvezdarna.dbenesov@seznam.cz, 
Tel.: 732 845 328
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Motto: Fotbalový podzim se rozjel na 
plné pecky !!!

Fotbalový podzim se rozjel na plné pecky !!!
MALDO DĚKUJEME!!!
Velké poděkování a předání dresu z rukou 
předsedy klubu Pavla Sobka, nejvěrnější-
mu fanouškovi našeho klubu Martinu No-
vákovi (MALDOVI).

FCDB - ORLOVÁ 3:2
V útočně laděném zápase sice hosté dva-
krát vedli, ale na trefu Labudy z 87. minuty 
už nenašli odpověď. Naše mužstvo tak zís-
kalo nesmírně cenné tři body. V našem dre-
su byl v prvním poločase vidět především 
útočník Paleček, který rozvlnil síť již v 10.mi-
nutě.Orlová kopala standartku, jenže místo 
ohrožení branky následoval smrtící kontr 
domácích, při němž Paleček zužitkoval prů-
nikový pas Bartůňka – 1:0. Agilní Paleček si 
pak mohl připsat i další zásahy, ale pojistku 
opakovaně odmítl, takže samozřejmě při-
šel trest.Krátce před přestávkou se gólman 
Večerek nedohodl se stoperem Samsonem, 
který si dal hlavou kuriózního vlastence – 1:1.
Naši hráči ovšem rychle zmobilizovali síly.
Pomohla mu k tomu ruka soupeře, takže 
se po centru Kovaly pískala penalta. Poku-
tového kopu se zhostil Kovala a nezaváhal – 
2:1. Nástup do druhé půle ovšem domácím 
trošku zhořkl. Po nedovoleném zákroku na 
Jatagandzidise byla nařízena další pentle 
a sám faulovaný se nemýlil – 2:2. Chleba se 
tedy definitivně lámal až v 87. minutě. Stří-
dající Labuda potvrdil pověst kanonýra, kte-
rý se s míčem otočil u šestnáctky a poslal ho 
nechytatelně k tyči – 3:2.“ Jsem rád, že jsme 
to v závěru urvali. Byli jsme trošku šťastněj-
ší než soupeř, ale podle mého názoru jsme 
si zasloužili zvítězit. Bylo to velice zajímavé 
utkání se spoustou šancí. Divákům se mu-
selo líbit, „řekl náš trenér Jaroslav Samson.

JAKUBČOVICE–FCDB 2:2
Naši fotbalisté cestovali k dalšímu důležité-
mu utkání do Jakubčovic nad Odrou. Do-
mácí se před výkopem krčili ve spodních 
patrech tabulky, takže potřebovali urvat 
všechny body. Začátek zápasu si přisvojili 
borci z Jakubčovic, kteří si vybudovali dvou-
gólový náskok. V hlavní úloze vystupoval 
Ďurica, když nejprve využil zmatků v naši 
defenzivě – 1:0. Ve 33.minutě hosté marně 
reklamovali ofsajd, balonu se opět chopil 
rychlonohý Ďurica a zvýšil na 2:0. Svěřenci 
trenéra Samsona však neklesali na mysli. Kří-
dla jim narostla těsně před přestávkou, pro-
tože Herich napřáhl zpoza šestnáctky a míč 
se zastavil až v síti – 2:1. Bodové plány naše-
ho mužstva se znovu zkomplikovaly v 59. mi-
nutě, kdy Bartůněk uviděl z rukou rozhodčí-
ho Skláře dost přísnou červenou kartu.  Naši 
však prokázali nezlomného ducha. V dese-
ti lidech zmobilizovali síly a po heroickém 
výkonu se dočkali zaslouženého vyrovná-
ní. Roli dolnobenešovského hrdiny převzal 
Herich, jehož tečovaná rána zamířila přesně 
do protipohybu zkušeného gólmana Buč-
ka – 2:2.“ S výsledkem musím být spokojený, 
protože utkání se pro nás nevyvíjelo zrovna 
nejlépe. Na začátku jeme byli velice nekon-
centrovaní a bezkrevní, takže jsme museli 
dohánět dvoubrankovou ztrátu. U druhé-
ho gólu to dost zavánělo ofsajdem.  Naštěs-
tí jsme před přestávkou snížili, ale potom si 
rozhodčí vymyslel červenou kartu.  Kluci se 
ovšem nevzdali a zcela po zásluze vyrovna-
li.“ řekl taktik Jaroslav Samson.

OSLAVENEC ZDEŇKA
V měsíci září oslavila fyzioterapeutka našeho 
klubu kulatiny 😊 Zdeni – všechno nejlepší!!!

FCDB – PETŘVALD 4:6
Za černé koně soutěže letos určitě může-
me považovat fotbalisty Petřvaldu na Mo-

ravě, kteří vkročili do nové sezony ve vel-
kém stylu.  Naše mužstvo tak mohlo pouze 
překvapit, což se málem podařilo. V divoké 
přestřelce bohužel neudrželo poločasové 
vedení. Domácí fotbalisté nezachytili začá-
tek zápasu, když v úvodní čtvrthodince na-
brali dvougólové manko – 0:2. V obou pří-
padech se radoval hostující snajpr Macíček.
Domácí družina ovšem prokázala bojovné-
ho ducha. O dramatickou zápletku se po-
staral Górecki, který si naskočil na lahůdko-
vý centr Pískaly – 1:2. Vyrovnání pak zařídil 
Herich, který nádherně vymetl šibenici – 
2:2.  Těsně před přetávkou navíc našel He-
rich uvnitř šestnáctky Góreckiho a ten doko-
nale šokoval borce z Petřvaldu – 3:2. Nástup 
do druhé půle ovšem našim nevyšel, proto-
že Macíček zkompletoval hattrick – 3:3. Do-
mácí odpověděli sólovým nájezdem Kova-
ly – 4:3. Naše radost ale neměla dlouhého 
trvání. Otočku načal Dujsík, na nehož nece-
lou čtvrthodinku před koncem navázal Cie-
sarik – 4:5. V nastaveném čase ještě vše jistil 
Dujsík – 4:6.“ Nastoupili jsme bez šesti hrá-
čů základní sestavy.  Příležitost dostali jiní 
kluci a myslím si, že se s tím popasovali ve-
lice dobře. Začátek jsme nezvládli, ale ješ-
tě do přestávky jsme skóre otočili. Od stavu 
4:3 bych to nerad komentoval, protože ně-
které situace rozhodčí vyhodnotili opravdu 
podivně.“ řekl trenér Samson.

OLDŘIŠOV – FCDB 6:3
K  dalšímu mistrovskému utkání zajiždě-
li naší fotbalisté do nedalekého Oldřišova. 
Obě mužstva se krčila ve spodní polovině 
tabulky, takže bezbytně potřebovala body. 
Fanoušci se nenudili, protože na trávníku se 
strhla pořádná přestřelka. Gólový účet utká-

Po perném létě zpět do intenzivních tréninků
Po letních měsících nastalo na kurtech tro-
chu klidu a většina dětí se vrátila zpět k pra-
videlným tréninkům. 

GRILOVAČKA 2022 – aneb díky 
všem za podporu
Druhý zářijový den jsme pro všechny rodi-
če a jejich děti, které tenis u nás navštěvují, 
uspořádali „TENISOVOU GRILOVAČKU“. Toto 
posezení u dobrého pití a jídla bylo pojato 
jako poděkování všem za přízeň dolnobene-
šovskému tenisovému klubu. Během pod-
večera jsme rozdali poháry za soutěže druž-
stev, které se hrály v první polovině sezóny. 
Následovala netradiční tenisová tombola, 
ve které mezi cenami figuroval pytel antu-
ky nebo povinná jarní brigáda 2023. Určitě 
největší radost pak přinesly výhry batohů 
či míčů. Závěr večera patřil kulturnímu vy-
stoupení Anežky Starečkové. 

Třetí ročník Roland Garros má 
nového vítěze
Na hattrick, v podobě tří vítezství turnaje za 
sebou, útočil letos 10. září Josef Nudera. Tře-
tího ročníku by se po mnoha omluvách zú-
častnilo pouze 13 hráčů, proto bylo po spo-
lečné domluvě všech přivzato duo Matyáš 

Dohnal a Nela Dihlová, kteří hrají závodně 
v mládežnických kategoriích. Při slavnost-
ním zahájení zahrála francouzský hymna, 
hráči byli pohoštěni vínem a sýry. Poté moh-
ly být zápasy rozehrány. Hráči byli rozděleni 
do čtyř skupin, následovala vyřazovací fáze.

V semifinálovém souboji našel Josef Nude-
ra svého prvního benešovského přemoži-
tele v historii – Iva Olejáka. Jeho finálovou 
soupeřkou byla Nela Dihlová, která porazi-
la v druhém semifinále Petra Vašíka.

V herně kvalitním a divácky velmi vyhroce-
ném finále Ivo zvládl koncovku a vyhrál 6:4. 
Stal se vítězem 3. ročníku Dolnobenešov-
ského Roland Garros. 

Tradiční SUP CUP se vydařil

Kromě turnaje dvouhry se uskutečnil přá-
telský turnaj mezi benešovskými rodáky – 

„Sup Cup“ pod vedením ostřílené dvojice 
Mirka Palovského a Mirka Vavřínka. Turna-
je se zúčastnilo 14 hráčů. Tenisté se mezi se-
bou různě prostřídali, neboť se hrálo systé-
mem losovaných dvojic. Během celé soboty 
bylo zajištěno dostatečné množství pití a jíd-
la. Jsme rádi, že kromě výkonnostních tur-
najů byla uspořádána tato akce pro nadše-
né přátele benešovského sportu.

Sezonu zakončilo vítězství 
našeho hráče ve čtyřhře
V září se konala hned čtveřice turnajů v zá-
vodním tenise. Nejprve turnaj staršího žac-
tva vyhrál ve dvouhře Jakub Palacký (TK PRE-

CHEZA PŘEROV). Ve čtyřhře jsme se ovšem 
mohli radovat z domácího vítězství. Matyáš 
Dohnal se svým parťákem Jaromírem Pečon-
kou po nervydrásající koncovce (11:9 ve tře-
tím setu) mohly nad hlavy zvednout pohár 
pro vítěze v deblu. Pro Matyáše toto vítěz-
ství bude dobře zapamatovatelné, protože 
od příštího roku již bude působit v katego-
rii dorost.

Turnaj dospělých, kterého se zúčastnili mimo 
jiné i naši někteří trenéři, ovládl táborový tre-
nér Ondřej Moravec (TK HLUČÍN). Ve finále 
zdolal Filipa Kremsera (SK JC SPORT OPA-
VA) 6:1, 3:1 skreč.

Do závěrečného turnaje mladších žáků se za-
pojili naši hráči – Mikuláš Melecký, Dominik 
Hemzal, Vojtěch Krettek. Poslední duo jme-
novaných los určil k vzájemnému utkání. To 
dopadlo lépe pro Vojtu – 6:2, 6:4. Také Mi-
kuláš zvládl své první utkání a připsal si prv-
ní body do žebříčku. Tímto děkujeme všem 
hráčům, kteří se zapojili do oficiálních tur-
najů. Zároveň přejeme mnoho štěstí v nad-
cházející sezóně.

Za TK Dolní Benešov, René Dihel.

zleva – Nela Dihlová, Ivo Oleják, Josef Nudera

V modrém tričku – Matyáš Dohnal  
(TK Dolní Benešov)
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Suroviny: 1 kg kančí kýty, 4 bílé cibule, 10 plátků anglické slaniny, sůl, pepř, lžíce dijonské hořčice, 1 dcl čer-
veného vína, malá hlávka červeného zelí, 2 lžíce octu, 3 lžíce cukru, snítka tymiánu, 2 lžice smetany a 1 vejce.

Postup: Kančí kýtu rozřízneme na dva pláty, které naklepeme, osolíme a opepříme. Odkrojky masa pome-
leme nebo rozmixujeme na fáš, do které přidáme smetanu a vajíčko, osolíme a opepříme. Rolády potřeme 
dijonskou hořčicí, rozprostřeme fáš, poklademe plátky slaniny a přidáme na měsíčky orestovanou cibuli, ke 
které přidáme lžíci cukru. Rolády zabalíme a stáhneme 
potravinářský motouzem. Orestujeme, podlijeme červe-
ným vínem a dáme péct 90 min na 160° C. Po dopečení 
výpek zredukujeme a zjemníme máslem.

Nakrájené zelí orestujeme na cibulce, přidáme cukr, ty-
mián, ocet, dusíme do měkka a rozmixujeme na pyré.

Servírujeme se šťouchaným bramborem, noky či šku-
bánky.

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Kančí roláda, plněná slaninou a pečenou cibulí, pyré z červeného zelí

ilustrační foto

ní otevřel domácí Klinger, kterého vyzval ke 
skórování Bořucký – 1:0.Naši ovšem opláce-
li stejnou mincí, když se po akci Pískaly se 
Skrochem prosadil Sobek – 1:1. Oldřišov za-
nedlouho po vyrovnání vstřelil dvě slepené 
branky. Nejprve napřáhl zpoza šestnáctky 
Wicha a balón se zastavil v síti – 2:1.Vzápě-
tí opět úspěšně asistoval Bořucký a Rubý 
zvýšoval na 3:1.Naši hráči se vzpamatovali 
krátce před přestávkou, když si dlouhán Gó-
recki naskočil na centr Kalfase – 3:2.Na začát-
ku druhé půle viděl hostující Kalfas hodně 
přísnou červenou kartu, ale borci Dolního 
Benešova mohli i v deseti lidech vyrovnat. 
Pískala s Palečkem ovšem selhali, což byla 
voda na oldřišovský mlýn. V domácím dre-
su se totiž přihlásil o slovo Kurka, který krás-
nou dělovkou upravil na 4:2. Zanedlouho 
prošel jako nůž máslem celou domácí de-
fenzivou Kovala a drama bylo na světě – 4:3. 
Bodové naděje Dolního Benešova definitiv-
ně pohřbil Bořucký, který těžil z dlouhého 
výkopu brankáře Kubného – 5:3. V samém 
závěru se ještě radoval Bořucký po pěkném 
přímáku – 6:3.“ Před zápasem jsem mužstvo 
upozornil na pár věcí, ale pak hned v úvo-
du inkasujeme.  Sice jsme dokázali brzy vy-
rovnat, ale jinak jsme pořád jen dotahovali. 
Byli jsme lepší i po přísném vyloučení, jen-
že Oldřišov byl produktivnější.“ smutnil tre-
nér Samson.

FCDB – ČESKÝ TĚŠÍN 3:1
Hodně náročnou zápasovou zkoušku museli 
absolvovat naši fotbalisté, protože na vlast-
ní, pažitu nastoupili proti ambicióznímu Čes-
kému Těšínu, který vedl z lavičky nám dobře 
známý trenér Buhuš Keler. Hosté před víken-
dem vládli tabulce, takže se jim více věřilo. 
Domácí jim ovšem dokonale vypálili ryb-
ník. První velice důležitý moment nastal ve 
29.minutě, kdy fauloval uvnitř šestnáctky 
dolnobenešovský gólman Večerek, ale fot-
balisté Českého Těšína penaltu nepromě-
nili. Domácí reagovali nepřesnou dělovkou 
Kovaly a především krásnou trefou Paleč-
ka, který parádně vymetl šibenici – 1:0. Na-
šemu mužstvu vyšel také nástup do druhé 
půle. Po standartní situaci vznikla v hostují-
cím vápně nepřehledná skrumáž, k odraže-
nému míči se dostal Herich a nepříliš nebez-
pečnou střelou zaskočil brankáře Pechu – 2:0.
Český Těšín vykřesal jiskřičku bodové na-
děje v 64.minutě, kdy se po rohovém kopu 
prosadil Maceček – 2:1. Domácí fotbalisté se 
definitivně uklidnili krátce před závěrečným 
hvizdem. Do balonu se pohotově opřel Ka-
luža a jedovatý projektil se zastavil až v síti – 
3:1.“ V prvním poločase jsme nejprve přežili 

penaltu, abychom se následně ujali vede-
ní. Docela nám pak vyšel i nástup do druhé 
půle, kdy jsme zvýraznili náskok.  Český Těšín 
sice potom snížil, ale v závěru jsme to pojis-
tili. Za tři body jsme hodně rádi.“ usmíval se 
dolnobenešovský stratég Jaroslav Samson.

FCDB – VRATIMOV 2:5
Dolní Benešov v minulém kole na vlastním 
stadionu skolil silného soupeře z Českého 
Těšína a také nyní vystupoval v úloze papí-
rového outsidera. Na opačné straně fotba-
lové barikády se totiž nacházel ambiciózní 
Vratimov. Domácí se sice snažili, jenže vět-
ší kvalita rozhodla ve prospěch hostů. Naše 
defenziva tentokrát neměla svůj den, což se 
potvrdilo hned v 16.minutě, kdy umožnila 
skórovat kanonýrovi teplému – 0:1. O pár vte-
řin později se nám dýchalo ještě hůře, pro-
tože Roháček zvyšoval na 0:2. Domácí dru-
žina se pak probrala z počátečního spánku 
a mohla několikrát korigovat. Dvě slibné pří-
ležitosti však zazdil Skroch, kterého násled-
ně napodobil Samson.  U třetího úspěšného 
zásahu favorita si vybral slabší chvilku gól-
man Kubala, když nevyběhl na dlouhý pas 
a Wojatschke si počínal jako zkušený ma-
zák – 0:3. Zanedlouho vypálil Teplý a balon 
trošku překvapivě zapadl za záda Kubaly – 
0:4. Pátý hřebíček do domácí rakve zatloukl 
agilní Wojatschke – 0:5. Naši se vzpamatovali 
až v samém závěru.  Nejprve se po průniko-
vém pasu Labudy konečně prosadil Skroch – 
1:5, který napsal i tečku za sobotním due-
lem, když po standardce Labudy potrestal 
hrubku brankáře Mullera – 2:5.“ Musím při-
znat, že jsme zatím narazili na nejkvalitněj-
šího soupeře. Někteří vratimovští hráči nám 
dělali obrovské problémy. Do zápasu jsme 
vstoupili nekoncentrovaně, takže jsme rych-
le prohrávali dvougólovým rozdílem. Pak 
jsme to chtěli otočit, ale nedávali jsme šan-
ce.“ konstatoval trenér Samson.

Juchelka Michal

Výsledky mládeže
Ml. přípravka 4 + 1
Budišovice – FCDB 4:19
FCDB – Baník Ostrava 6:7
FCDB – Háj ve Slezsku 10:6
Vřesina – FCDB 6:12
FCDB – Hať 6:1

St. přípravka 5+1
Štěpánkovice – FCDB 12:11
Hlučín – FCDB 8:20
FCDB – Háj ve Slezsku 8:8
Kravaře – FCDB 8:0
FCDB – Kobeřice 5:9
Malé Hoštice – FCDB 0:20
FCDB – Bolatice 5:8
Kylešovice – FCDB

Ml. žáci – Krajská soutěž
Ludgeřovice – FCDB 1:6
FCDB – Polanka 1:12
Město Albrechtice – FCDB 3:3
FCDB – Ostrava Jih 1:8
FCDB – Bolatice 1:9
MFK Bruntál – FCDB 3:3
FCDB – Kravaře 2:4

St. žáci – Krajská soutěž
Ludgeřovice – FCDB 0:8
FCDB – Polanka 2:3
Město Albrechtice – FCDB 2:7
FCDB – Ostrava Jih 1:7
FCDB – Bolatice 0:6
MFK Bruntál – FCDB 0:4
FCDB – Kravaře 1:7

Dorost – Krajská soutěž
FCDB – Malé Hoštice 1:0
Raduň – FCDB 2:2
FCDB – Inter Petrovice 2:3
FCDB – Brušperk 4:2
Bohumín – FCDB 4:1
FCDB – Velké Heraltice 3:2
Heřmanice – FCDB 0:13
Řepiště – FCDB 0:6

Fotbalový klub navázal v měsíci zaří spolupraci s ProFútbalANALYTICS. Firma poskytuje analýzu, porovnání a zejména 
motivace hráčů zlepšovat jejich technické fotbalové dovednosti a fyzické schopnosti.   

Díky porovnání s rozsáhlou databází výsledků, ProFutbalAnalytics odhalí silné a slabé stránky hráče, zhodnotí jejich zlepšení a iden-
tifikuje oblasti pro individuální trénink. Dolnobenešovská mládež absolvovala ukázkový trénink a poté fotbalový klub navázal spo-
lupráci na 4 tréninkové jednotky jednotlivých kategorií. Součástí spolupráce je i vyhodnocení testů jednotlivých hráčů. Věříme, že 
tato zkušenost posune hráče a klub zase o krok dopředu.     
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I. Adventní koncert v kostele sv. Martina
Neděle 27. 11. v 16.30 hod. 

Účinkují žáci a pedagogové ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín a pěvecký sbor Nezmar 
a Rozmar. V 18.00 hod. slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí C. Lellka

II. Adventní koncert v kostele sv. Martina
Neděle 4. 12. v 17.00 hod.

Pěvecký sbor p. Cypriana Lelka 

III. Adventní koncert v kostele sv. Martina
Neděle 11. 12. v 17.00 hod.

účinkuje Silesian Brass Quintet 

IV. Adventní koncert v Kulturním domě
Neděle 18. 12. v 16.30 hod.

Vánoční koncert Městského orchestru mladých

Srdečně vás zveme na 
Adventní koncerty 

v Dolním Benešově

Diskotéka pro nejmenší 
s Míšou Růžičkovou
V neděli 16. 10. se v Kulturním domě v Dolním Benešově od 16 ho-
din rozezněly písničky pro děti. Všechny přítomné děti i rodiče roz-
tančily písničky oblíbené dětské zpěvačky, která již více než 15 let 
spolupracuje se skupinou mažoretek Excelent Dolní Benešov. 

Všichni zúčastnění se už jistě těší i příští rok, kdy k nám do Dolního 
Benešova Míša opět přijede se svou novou show pro děti. Mažoret-
ky Excelent každoročně pomáhají s organizací této akce, vystupují 
s Míšou i natáčí nové videoklipy.

Mgr. Michaela Kristová
Mažoretky Excelent 

Dolní Benešov
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Kulturní dům

Vánoční punč (ování)
aneb

těšíme se na Vánoce  /  Těšíme se na vás!

V sobotu 10. 12. 2022 před kulturním domem Dolní Benešov

Program listopad – prosinec
5–6. 11. Výlov rybníka Nezmar
Úterý 8. 11. Pietní akt – Den válečných  
veteránů (Dolní Benešov)

Střede 23. 11. Společenský večírek SPCCH

Čtvrtek 24. 11. Kollárovci

25. – 27. 11. Taneční kolony manželů  
Hartmanových

Neděle 27. 11.  1. Adventní koncert v kostele 
sv. Martina od 16.30 hod., od 18.00 hod.  
slavnostní rozsvícení vánočního stromu na  
náměstí C. Lellka

30. 11. – 4. 12. Taneční kolony manželů  
Hartmanových

Pátek 4. 12.  2. Adventní koncert v kostele 
sv. Martina, od 17.00 hod.

Sobota 10. 12. Vánoční punč(ování) aneb  
těšíme se na Vánoce

Sobota 10. 12. Vánoční kapr – volejbalový  
turnaj

Neděle 11. 12.  3. Adventní koncert v kostele 
sv. Martina, od 17.00 hod.

Středa 14. 12. Postel, hospoda,  
kostel – talkshow Zbygnieva Czendlika

Pátek 16. 12. Silné řeči / Stand up comedy 
/ Simona Salátová

Neděle 18. 12. Vánoční koncert Městského  
orchestru mladých, od 16.30 hod.

Neděle 25. 12. Štěpánská zábava


