
Dolnobenešovský
zpravodaj 5 / 2022 září – říjen 

Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
současné zastupitelstvo má před sebou poslední měsíc práce, proto‑
že 23. – 24. září se budou konat komunální volby pro období 2022 – 
2026. Jak již možná víte, rozhodl jsem se po dvaceti čtyřech letech 
ukončit svou práci pro město a již nekandidovat. Dovolil bych si 
tedy trošku zavzpomínat.

Když jsem se v roce 1998 rozhodl poprvé kandidovat to místního 
zastupitelstva, bylo pro mě všechno zcela nové. Dostal jsme se do 
rady města, kde jsem se mohl blíže seznámit s činností orgánů měs‑
ta. Po osmi letech práce v zastupitelstvu jsem pak v roce 2006 do‑
stal důvěru a byl zvolen starostou města. Díky vaší podpoře jsem 
v této funkci pracoval dlouhých šestnáct let. Samozřejmě jsem se 
před letošními volbami rozhodoval, zda ještě pokračovat dále nebo 
svou práci pro naše město ukončit. Po nelehkém rozhodování jsem 
se definitivně rozhodl v následujícím období již nekandidovat.

Za celé skoro čtvrtstoletí práce pro město jsme prošel všemi po‑
zicemi: od koaličního zastupitele přes opozičního až pak k postu 
starosty zodpovědného skoro za všechno. Můžu  ‑li porovnat jed‑
notlivé pozice, tak z mého pohledu je nejjednodušší post opoziční. 
Člověk nemusí nic tvořit, je v pokušení jen kritizovat a bořit to, co 
ostatní navrhli, a to většinou bez vlastního návrhu možného řeše‑
ní. To jsme poznali už jako malé děti, že je složité postavit domek 
nebo komín z kostek, ale mnohem jednodušší je jedním prstem ho 
zbořit. Jsem rád, že já osobně jsem se za celé funkční období vět‑
šinou potkal s lidmi, kteří svou prací a osobním postojem přispěli 
k rozvoji našeho města.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, se kterými jsem mohl za 
celé dlouhé roky spolupracovat. A to nejen zastupitelům, ale také 
všem zaměstnancům města. Poděkování patří také vám občanům, 
protože bez vaší podpory bych to určitě nedokázal. Jisté je, že prá‑
ce pro město je nikdy nekončící proces. To, co se nám za uplynu‑
lé roky podařilo, můžete vidět v našem městě. To co vidět není, ale 
je stejně důležité, je to, že se podařilo uhradit všechny úvěry měs‑
ta, takže budeme předávat novým zastupitelům město bez jakých‑
koliv závazků.

Chtěl bych vám popřát, ať v nadcházejících volbách vyberete zod‑
povědné zastupitele, kteří budou v této nelehké práci pokračovat 
pro další rozvoj Dolního Benešova.

Závěrem mi ještě jednou dovolte vám všem říci „DĚKUJI“.

Martin Štefek, starosta města
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Dolní Benešov, náměstí Cypriána Lellka 74, 
74722 Dolní Benešov na opravu dveří kostela 
sv. Martina v Dolním Benešově.

Pro hlasovalo 11, proti 0, zdrželi se 2

5. Uzavření smlouvy o bezúplatném pře‑
vodu vlastnického práva k nemovité věci 
č. UZSVM/OOP/1085/2022 – OOPM s Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašíno‑
vo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 týkající se 
pozemků parc. č. 2149/35, 2149/41, 2149/42, 
2149/52, 2149/59, 2149/61 a 2149/144 v k.ú. 
Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 13 proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města rozhodlo
1. V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, o námitkách uplatně‑
ných při veřejném projednání návrhu územ‑
ního plánu Dolní Benešov – změna č. 1 dle 
přílohy č. 4 předloženého návrhu Opatření 
obecné povahy.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

2. O prodeji části pozemku města parc. 
č. 730/15 v k.ú. Dolní Benešov o výměře 
cca 14,4 m2 za cenu ve výši 750 Kč za m2 s…, 
Dolní Benešov – Zábřeh.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

3. O uzavření smlouvy o právu stavby pří‑
střešku k truhlářské rukodílně Dolní Benešov, 
Hájecká 700 na části pozemku parc. č. 115/1 
v k.ú. Dolní Benešov s…, Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželi se 4

4. O  odkoupení pozemků parc. č.  885 
a 886/1 v k.ú. Dolní Benešov od…, 747 22 
Dolní Benešov za cenu ve výši 750 Kč/m2.

Pro hlasovalo 13, proti 0 zdrželi se 0

5. Stanovit počet zastupitelů města Dolní 
Benešov pro volební období 2022‑2026 na 
patnáct.

Pro hlasovalo 13, proti 0 zdrželi se 0

6. O podmínkách volební kampaně pro 
podzimní volby do zastupitelstev obcí.

Pro hlasovalo 13, proti 0 zdrželi se 0

7. O uzavření plánovací smlouvy s…, tý‑
kající se výstavby rodinného domu na po‑
zemku parc. č. 110/6 v obci Dolní Benešov, 
k. ú. Zábřeh u Hlučína.

Pro hlasovalo 12, proti 0 zdrželi se 1

Zastupitelstvo města vydalo
1. V  souladu s  § 54 odst.  2 zákona 
č.  183/2006 Sb., o  územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, územní plán Dolní Be‑
nešov – změna č. 1 formou Opatření obecné 
povahy.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

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

2. Schválený závěrečný účet Svazku obcí 
mikroregionu Hlučínska za rok 2021, Zprá‑
vu o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí 
mikroregionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 
2021 a Zprávu o výsledku kontroly hospo‑
daření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska 
za rok 2021.

Pro hlasovalo 13, proti 0 zdrželi se 0

3. Závěrečný účet dobrovolného svazku 
obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021 
včetně Zprávy o  výsledku přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí 
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021 ze strany 
Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy 
Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí 
Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 
Hlučínska za rok 2021.

Pro hlasovalo 13, proti 0 zdrželi se 0

4. Návrh, aby z kácení v zámeckém parku 
byly vyjmuty lípy označené č. 49 a 70 a roz‑
hodlo, že tyto lípy z kácení v zámeckém 
parku vyjmuty nebudou.

Pro hlasovali 2, proti 6, zdrželo se 5

5. Návrh, aby se pokračovalo v revitalizaci 
zámeckého parku podle podkladů schvále‑
ných dotčenými orgány a rozhodlo v revita‑
lizaci prozatím nepokračovat.

Pro hlasovalo 7, proti 1, zdrželo se 5.

Z 23. zasedání zastupitelstva 
města Dolní Benešov konaného 
dne 2. srpna 2022
Zastupitelstvo města schválilo
1. Rozpočtová opatření č. 6/2022 ve zně‑
ní, které je nedílnou součástí usnesení.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 1

2. Svolání jednání týkající se stanovení za‑
dání a parametrů pro toho, kdo bude zpraco‑
vávat projekt rekonstrukce restaurace Nep‑
tun a okolí na 5. 9. 2022 v 16. 00.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

3. Předložení projektu pro revitalizaci zá‑
meckého parku do doby jednání poslední‑
ho zastupitelstva města v tomto volebním 
období dne 13. 9. 2022.

Pro hlasovalo 12, proti 1, zdrželi se 0

Tajemník MěÚ
Osobní údaje byly anonymizovány

Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 69. schůze rady města Dolní Bene-
šov konané dne 18. července 2022
Rada města rozhodla
1. Zachovat koncepci revitalizace zámec‑
kého parku, ale vykácet stromy označené 
v projektu č. 49 a 70 až jako poslední.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Ze 70. schůze rady města Dolní Bene-
šov konané dne 25. července 2022
Rada města schválila
1. Výsledek výběrového řízení na „Doprav‑
ní zálivy Dolní Benešov“ a revokovala své 
usnesení č. 173/64 ze dne 21. února 2022. 
Dle písemného protokolu podala jedinou 
nabídku společnost BERKASTAV, s. r. o., IČ 
02657392, Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál. 
Cena díla dle nabídky činí 3 942 000 Kč bez 
DPH. Rada vybrala jako zhotovitele díla 
společnost BERKASTAV, s. r. o., IČ 02657392, 
Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

2. Podání žádosti o pořízení Územní studie 
Dolní Benešov – US1 (zastavitelná plocha 
BI ‑Z33) na základě § 6 odst.  6) písm.  b) 
stavebního zákona na MěÚ Hlučín, odbor 
výstavby a životního prostředí, oddělení 
strategií a plánování v souladu s § 6 odst. 1) 
písm. c) a § 30 odst. 2) stavebního zákona.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

3. Rozpočtové opatření č.  5 z  7/2022 
v předloženém znění.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

4. Uzavření smlouvy o budoucí smlou‑
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby se společností ČEZ Distri‑
buce, a. s. IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, Děčín IV ‑ Podmokly spočívající 
v rozšíření kabelového vedení nn a umís‑
tění skříně SS100 na pozemku města parc. 
č. 441/2 v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 
2 000 Kč bez DPH.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

5. Uzavření smlouvy o budoucí smlou‑
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby se společností ČEZ Distri‑
buce, a. s. IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, Děčín IV ‑ Podmokly spočívající 
ve vybudování zemní kabelové přípojky NN 
na pozemcích města parc. č. 110/25 a parc. 
č. 110/27 v k.ú. Zábřeh u Hlučína za cenu 
ve výši 2 000 Kč bez DPH za podmínky, že 
připojení bude splňovat parametry řadu 
s možností napojení dalších stavebních 
pozemků.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

6. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
s Ing. Luďkem Obrdlíkem, IČ 63367271, Eče‑
rova 3, 635 00 Brno, týkající se akce „Pro‑
jektová dokumentace pro SSZ přechodů 
pro chodce v Dolním Benešově“ ze dne 
3. 8. 2020.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

7. Uzavření Dohody o činnosti a umístění 
stavby v ochranném pásmu vodního díla 
č. 17451 se společností Severomoravské 
vodovody a  kanalizace Ostrava,  a.  s., IČ 
45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ost‑
rava, Mariánské Hory týkající se zpevněné 
plochy nad vodovodním řadem v rámci akce 

„Cyklostezka Opavská – Zábřežské louky, k.ú. 
Zábřeh u Hlučína“.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

8. Uzavření Smlouvy o sběru a likvidaci 
odpadu se společností TRAFIN OIL, a. s., IČ 
27789080, Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská 
Ostrava týkající se sběru a likvidace jedlých 
olejů a tuků na území města.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

9. Uzavření smlouvy o výpůjčce se Sdru‑
žením obcí Hlučínska, IČ 71179216, Mírové 
náměstí 23, 748 01 Hlučín týkající se vypůj‑
čení 3 ks posezení k cyklostezkám.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

10. Uzavření smlouvy o budoucí smlou‑
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby se společností ČEZ Distri‑
buce, a. s. IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, Děčín IV – Podmokly spočívající 
ve vybudování nadzemní kabelové přípojky 
NN na pozemcích města parc. č. 2149/27, 
parc. č.  2149/39, parc. č.  2149/41 a  parc. 
č. 2149/42 v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve 
výši 200 Kč bez DPH za každý započatý metr.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

11. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
s… Dolní Benešov týkající se poskytnutí 
daru ve výši 5 000 Kč na Příměstský fotba‑
lový kemp, který bude probíhat 15. 8. 2022 – 
19. 8. 2022 na fotbalovém hřišti v Dolním 
Benešově.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O uzavření smlouvy o pachtu s panem… 
týkající se pachtu částí 7, 8 a 11 pozemku 
parc. č. 750/1 v k.ú. Dolní Benešov na Osadě 
Míru (zahrádka).

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

2. O uzavření nájemní smlouvy s Českým 

svazem chovatelů, z.s., Základní organiza‑
ce Dolní Benešov, IČ 01239139, Rybářská 7, 
747 22 Dolní Benešov týkající se pronájmu 
areálu chovatelů na části pozemků města 
parc. č. 115/1 a 116 v k.ú. Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

3. O vyhlášení záměru pronájmu kolárny 
ve sklepních prostorách domu č. p. 308 na 
Osadě Míru v části obce Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

4. O zrušení výběrových řízení týkajících 
se dodání pomůcek, nábytku a výpočetní 
techniky v rámci akce Přístavba odborných 
učeben v ZŠ Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Žádost paní Pavly Bennové, IČ 01742311 
Osada Míru 414, 747 22 Dolní Benešov, týka‑
jící se povolení zastřešení terasy Restaurace 
na Hřišti a schválila konstrukční zhotovení 
přístřešku tak, aby do budoucna mohla 
vzniknout na terase zimní zahrada.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Z 22. zasedání zastupitelstva 
města Dolní Benešov konaného 
dne 21. června 2022
Zastupitelstvo města schválilo
1. Rozpočtová opatření č. 4/2022 ve znění, 
které je nedílnou součástí usnesení.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

2. Účetní závěrku města Dolní Benešov 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

3. Závěrečný účet města za rok 2021 se 
všemi jeho součástmi:

hospodaření města

zpráva o výsledku přezkoumání hospo-
daření auditorem

zpráva o hospodaření příspěvkové organi-
zace MŠ Dolní Benešov, Osada Míru

zpráva o hospodaření příspěvkové orga-
nizace ZŠ Dolní Benešov

zpráva o hospodaření příspěvkové orga-
nizace Kulturní dům Dolní Benešov

finanční vypořádání se státním rozpočtem

vyúčtování státního závěrečného účtu

a vyslovilo souhlas s celoročním hospoda‑
řením, a to bez výhrad

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o po‑
skytnutí veřejné finanční podpory ve výši 
300 000 Kč s  Římskokatolickou farností 

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. 10. 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

Jonáš Svoboda, Dolní Benešov

Viktorie Rolná, Dolní Benešov

Budeme na Vás  
vzpomínat 

Jan Žakas, Dolní Benešov

Petr Stuchlý, Zábřeh
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Dobrý den, dovolte pár informací o probíhajících investičních aktivitách v našem městě. Jsou to dvě stěžejní inves-
tice, alespoň z pohledu objemu finančních částek.

Je to především základní škola, respektive přístavba odborných učeben, učeben celoživotního vzdělávání, šaten, jídelny a družiny. Mnozí z nás 
chodí kolem hlavní budovy základní školy a bedlivě sledují probíhající práce. Samozřejmě jsou to ty viditelné, které můžeme spatřit pouhým pro‑
cházením kolem a pak jsou to ty, které nelze jen běžnou pochůzkou vidět. To jsou práce probíhající uvnitř objektu.

Všichni jsme byli svědky nekonečně dlouhé 
montáže krovu a střechy, kdy došlo opakova‑
ně k zatečení. V tu chvíli se z mnohých z nás 
stali odborníci na konstrukce střech a snesla 
se kritika, někdy oprávněná, na celou stavbu. 
Nebylo lehké v době, kdy provádějící firma 
stála na pokraji své existence, přišlo torná‑
do na jihu, nedostávalo se stavebního ma‑
teriálu a ceny se dostaly mimo reálné uvažo‑
vání, zajistit optimální řešení pro dokončení 
této fáze stavby. Rady typu: „vyhoďte je, při‑
tlačte na ně, uplatněte finanční sankce a po‑
dobně“ nepřinášely klid pro jednání, neboť 
bankovkami si střechu nepřikryjete a po za‑
tečení bylo potřeba řešit i pojistné události 
s pojišťovnou včetně přenesení zodpověd‑
nosti za způsobené škody. Vše se podařilo 
dotáhnout ke zdárnému dokončení střechy 
i náhrady způsobených škod.

Dnes jsme v té druhé fázi, kdy nastoupila jed‑
notlivá řemesla k provádění rozvodů kabelá‑
ží elektroinstalace slaboproudu, silnoprou‑
du, rozvodů topení a vodoinstalace, montáží 
zárubní dveří, provádění omítek, příprava 
konstrukcí pro montáž sádrokartonů a mon‑
táž výtahu. K těmto vnitřním pracím neroz‑
lučně patří i obnova všech stávajících tříd 
a kabinetů v rámci plnění pojistných událos‑
tí. To je v tuto chvíli stěžejní záležitost, aby 
byl zajištěn provoz školy s novým školním 
rokem. Žáci aby byli v obnovených učebnách 
s novou podlahou, výmalbou a osvětlením. 
K těmto záležitostem přibyla ještě obnova 
starých zařízení WC, neboť v rámci každotý‑
denních kontrolních dnů stavby bylo dohod‑
nuto, že se provede jejich totální rekonstruk‑
ce. Nebylo by moudré a ani účelné abychom 
měli v celé přístavbě nové, moderní toalety 
a ty napojili na již stávající se starým odpad‑
ním systémem a starým sociálním zařízením. 
Obdobné je to s položením a napojení dlaž‑
by na stávajících chodbách, kdy se podaři‑
lo zajistit stejný typ dlažby, která odpovídá 
barevností a skladbou dlažbě z dob stavby 
této základní školy. Přála nám náhoda, ne‑
boť zrovna probíhá rekonstrukce historic‑
ké budovy navržené arch. Gočárem a firma 
Hanyš, která se zabývá ruční výrobou těch‑
to historických dlažeb, zrovna tuto dlažbu 
pro rekonstrukci historické budovy vyrábě‑
la. Tak jsme se tak trochu svezli. Stejné to je 
i v případě schodišťových sloupů, které bu‑
dou sjednoceny starou technikou umělého 

kamene, abychom udrželi charakter prosto‑
ru a ráz schodiště.

Za tím vším stojí to, co není vidět. Je to ne‑
skutečné kvantum času, ježdění a práce při 
administraci celého projektu, dojednává‑
ní, vyřizování, vysvětlování, tvorby tabulek, 
zdůvodňování, chcete ‑li byrokracie, která 
je nutná, nejen z pohledu toho, že stavba 
je dotována z Integrovaného regionálního 
operačního programu, ale i z pohledu řád‑
ného dokončení celého projektu a předání 
veřejnosti k užívání.

Celkového náklady stavby se všemi dodat‑
ky jsou ve výši šedesáti tří miliónu a sedmi 
set čtyřiceti tisíc korun. V současnosti máme 
proinvestováno čtyřicet sedm miliónu dvě 
stě čtyřicet tisíc korun a přijali jsme dotaci 
ve výši dvacet tři miliónu čtyři sta třicet ti‑
síc korun.

Druhou akcí je oprava střechy zámku, fasá‑
dy a výměna oken, kdy dlouhodobě vlivem 
nekvalitní střešní krytiny docházelo k zaté‑
kání a tím i narušení krovu a nosných prvků 
stropu – stropních trámů. V některých čás‑
tech byl již stav havarijní, což potvrdil i stav 
po odkrytí trámových konstrukcí.

Jižní křídlo zámku má již dokončenou stře‑
chu, byla provedena výměna poškozených 
nosných trámů stropu, vyčištěna půda, pro‑
vedeno zateplení a položena půdová dlaž‑
ba. Rovněž byla očištěna fasáda, posouzen 

rozsah poškození a uvolnění omítky nut‑
né pro celkovou obnovu fasády. Po očiště‑
ní fasády byla provedena výměna oken. Ve 
vnitřních prostorách byly obnoveny omít‑
ky v místech výměny stropních konstruk‑
cí. V současnosti se pracuje na ostění oken 
a pracích na balkonu, aby mohlo být přistou‑
peno k dokončení fasády.

Na severním křídle probíhají dokončovací 
práce na střeše, kde se provádí krytí břidlicí 
stejně jako na jižním křídle včetně oplecho‑
vání mědí. Stropní konstrukce jsou již zce‑
la obnoveny a probíhají štukatérské práce. 
Následně bude probíhat čištění fasády a po 
očištění bude prováděna výměna oken. Pak 
bude přistoupeno k obnově fasády.

Celkové náklady na střechu jsou v součas‑
nosti dvacet dva miliónu tři sta sedmdesát 
tisíc korun a na fasádu pět miliónu devět 
set šedesát tisíc korun. Náklady na fasádu 
jsou plně hrazeny z rozpočtu města a ne‑

bylo možné získat dotaci. Vzhledem k tomu, 
že k opravě střechy je potřeba lešení, bylo 
rozhodnuto, že se toto lešení využije záro‑
veň pro obnovu fasády. Opět by bylo zcela 
nezodpovědné nevyužít tohoto synergic‑
kého efektu.

V současnosti máme proinvestováno: stře‑
cha: šestnáct miliónu dvě stě osmdesát tisíc 
korun a přijali jsme dotaci ve výši osmi mi‑
liónu jedno sto tisíc korun fasáda: osm set 
šest tisíc korun

Vzhledem k inflaci a všem cenovým dopa‑
dům do surovin, výrobků a služeb je veli‑
ce těžké udržet ceny nabídnuté dodavate‑
li ve veřejné soutěži na zakázku a smluvně 
podchycené v dodavatelských smlouvách. 
Snahou je co nejméně zatížit náš rozpočet, 
ale vyjednávání jsou vilce složitá a ne vždy 
optimální. Nemělo by to rozhodně ovlivnit 
dokončení těchto a nejen těchto investič‑
ních akcí.

Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl pře‑
devším poděkovat všem pracovníkům školy 
za bezmeznou obětavost při řešení aktuál‑
ních potřeb týkajících se jak koordinace výu‑
ky s probíhající stavbou tak i součinnost při 
stěhování a odstraňovaní škod po zatečení, 
kdy se do celého procesu zapojili i mimo‑
školní pracovníci v čele s panem starostou. 

Nesmírné poděkování patří panu školníkovi, 
všem uklízečkám, pracovnicím výdejny jídel 
za perfektní a profesionální přístup k nikdy 
nekončícímu úklidu po řemeslnících. Stej‑
ným dílem patří poděkování pracovníkům 

města při organizování a provádění potřeb‑
ného stěhování pro zajištění výuky a jak jsem 
se již zmínil výše i administrativním pracov‑
níkům města podílejícím se na celkové ad‑
ministraci projektu nejen školy, ale i zámec‑
kých budov. Pracovníkům dodavatelských 
firem bych rád poděkoval za flexibilnost v ře‑
šení požadavků investora a řešení podnětů 
zjištěných v rámci kontrolních dnů stavby. 
Zejména oceňuji práci autorského dozoru 
a technického dozoru, stejně jako velice pro‑
fesionální přístup dozoru bezpečnosti práce.

Rodičům a našim občanům chci poděko‑
vat za trpělivost a rovněž je poprosit o sho‑

vívavost při dokončovacích pracích na ško‑
le a zámku. Je to jistě snížení komfortu, na 
který byli zvyklí, ale chci věřit, že po dokon‑
čení všech prací dojde k výraznému zlepše‑
ní podmínek výuky a vytvoření zázemí pro 
mimoškolní aktivity. Pokud budeme úspěšní 
v dotačních titulech a podaří se získat dota‑
ci na dostavbu tělocvičny, pak budeme mít 
jedinečný, moderní a komplexní areál pro 
další generace.

MVDr. Jindřich Koska
místostarosta města

Upozornění na pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  
ve městě

V našem městě je upraven pohyb psů na veřejném prostranství obecně zá‑
vaznou vyhláškou č. 2/2013, která stanoví pravidla pro pohyb psů ve městě.

Na veřejných prostranstvích v zastavěné části města je možný pohyb psů 
pouze na vodítku.

Mimo zastavěnou část města může pes pobíhat volně, avšak pouze pod neu‑
stálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Volný pohyb psů na veřejném prostranství bez jakéhokoliv dohledu chova‑
tele je zakázán, neboť v takovýchto případech se jedná o pohyb opuštěného 
nebo toulavého zvířete nebo o pohyb zvířete, jehož chovatel porušil povin‑
nost zabezpečit chované zvíře proti úniku.

Je třeba si uvědomit, že volně pobíhající pes může být nebezpečný pro své okolí. Pes může napadnout lidi, zejména chodce a cyk‑
listy, dále ostatní zvířata, může zavinit dopravní nehodu nebo způsobit škodu na majetku. Následky útoku psa na člověka, pře‑
devším jedná ‑li se o psa větší rasy a dítě, mohou být velmi závažné.

V případě, že nebudou ustanovení obecně závazné vyhlášky respektována, vystavují se majitelé psů sankcím nejen dle přestup‑
kového zákona, ale i dle zákona o silničním provozu, pokud pes pobíhá po pozemní komunikaci.

MěÚ Dolní Benešov
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Knihovna sice fungovala v létě v prázdninovém režimu, ale ti, kteří si život bez knih nedovedou představit, si mohli dvakrát týdně do knihovny 
zajít. A nebylo jich málo 😊. Z velké většiny to byli ale dospělí čtenáři ☹. Většina dětí si totiž četbu zařadila mezi aktivity, které se vykonávají pouze 
ve školním roce. Ale aspoň že tak.

Pár řádky se ještě vrátím k akci, která se ko‑
nala v knihovně na úplném konci školního 
roku. Prvňáci a druháci ze Zábřehu navští‑
vili knihovnickou lekci, která ale byla slav‑
nostnější, než pro jiné třídy. Žáci totiž byli 

„PLACKOVÁNI“ a podepsali velký slavnost‑
ní čtenářský slib. Myslím, že mohu říct za 
všechny, že se nám to dopoledne moc líbi‑
lo. Paní učitelka Mgr. Marie Adamíková své 
žáky vede k četbě opravdu poctivě, což bylo 
na znalostech a pozornosti dětí více než pa‑
trné. Doufejme, že tyto děti budou v příštích 
letech číst i o prázdninách😊.

Nové knihy, které na vás budou 
v knihovně čekat.
Knihy pro děti:
De Rienzo, M.: korálky z rybízu, Hlavinková, 
L.: Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabio‑
ly, Končinský, T.: Do Nepaměti, Magašvári, 
L.: Dole, Král, R.: Usínací knížka, Papouško‑
vá, E.: Vombat Jirka zachraňuje, Yuste, O.M.: 
Král Artuš a rytíři, Forero, M.: Poslední Mo‑
hykán, Luper, E.: Lovci klíčů, Košťák, D.: Ma‑
riana a rozteklý kopeček zmrzliny, McKay, 
H.: Skřivánci ve válce, Schuster, H.: Kaštá‑
nek a Bělinka a další.

Knihy pro dospělé:
Charvát, P.: Příběhy dávného času (Staré po‑
věsti české dnes), Galberth, R.: Neklidná krev, 

Moravec, M.: David Hecl ‑mluví k vám kapitán, 
Romanská l.: Kletba podle Justiny, Keleová‑

‑Vasilková, T.: Zrcadlo, Houellebecq, M.: Plat‑
forma, Pawlowská, H.: Zájezd snů, Bazterrica, 
A.: Znamenitá mrtvola, Castillo, L.: Zpřetrha‑
ná pouta, Adamsonovvá, J.: Příběh lvice Elsy, 
Vonduška, V.: Neviditelní, Hepworth, S.: Tchy‑
ně, Malý, J.: Boží kniha od Pastoral Brothers, 

Braunová, l.: Všechno, na čem záleží, Stiller, 
M.: Evropou na kole a další.

V novém školním roce se opět  
vracíme k normální půjčovní době:
Pondělí: 13.00 – 17.30
Úterý: 10.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Čtvrtek: 13.00 – 17.30

UPOZORNĚNÍ: Do pondělí 12. září včet-
ně máte možnost vrátit knihy, u kterých 
již prošla výpůjční doba! 

Poté budou poplatky z prodlení vybírá-
ny přesně podle knihovního řádu.

Těším se na vaši návštěvu v dolnobenešovské 
knihovně, Jana Petrásková, knihovnice

Knihovna

774 047 923  / 774 296 903       oslavy_zaba

Dopřejte sobě i hostům nezapomenutelnou vzpomínku 
z Vašich narozenin, svatby, či firemního večírku

Př ipravu jeme or ig iná ln í  ba lónkové  
výzdoby , fotokoutky  i  kompletn í  dekorován í  
s lavnostn ích  prostor  

DOKONALÁ VZPOMÍNKA
NA VAŠI OSLAVU

  / 774 296 903       oslavy_zaba

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Dolní Benešov
Během uplynulých horkých prázdninových měsíců (červenec a srpen), které byly srážkově podprůměrné naší republiku zasáhlo několik desítek 
polních a lesních požáru. Zvláště pak lesní požár v okolí Hřenska, který je považován za největší (co se týče rozsahu) v novodobé historii ČR. Dol‑
nímu Benešovu a přilehlému okolí se tyto požáry většího rozsahu naštěstí vyhnuly (do uzávěrky zpravodaje), i přesto naše jednotka zasahovala 
celkem u čtrnácti mimořádných události z níž větší část tvořily zásahy na bodavý hmyz:

9 × Likvidace bodavého hmyzu

1 × Technická pomoc – čistění zanesené 
kanalizace

1 × Technická pomoc – snesení pacienta 
do sanity ZZS MSK

3 × Požár

• Požár strniště Kozmice
• Požár nízké budovy Bohuslavice 
 (bývalý lihovar)
• Požár rodinného domu Zábřeh
dne 25. 7. po 16‑té hodině došlo k explo‑
zi a následnému požáru v rodinném domě 
v Zábřehu. Při tomto požáru byly popáleny 
dvě osoby. Výbuch statiku budovy neporu‑
šil. Příčiny požáru zůstávají v šetření.

Výcvik na vodě 17. 7. 2022
Jednotka absolvovala pravidelný výcvik na 
vodě, tentokrát na vodní hladině místní štěr‑
kovny v Dolní Benešově. Tématem výcviku 
bylo zdokonalení práce při záchraně osob 
z vodní hladiny pomocí motorového člunu 
a dalších prostředků k tomu určených.

Sbor dobrovolných  
hasičů Dolní Benešov
Oslava » 40 « let
15. července oslavil náš člen Ing. Petr Koze‑
lek životní jubileum 40 let.

• Petr je aktivním členem SDH a jednotky 
více než 20 let

• v minulosti také úspěšným požárním 
sportovcem reprezentující náš sbor a měs‑
to Dolní Benešov na mnoha soutěžích po‑
žárního sportu včetně těch zahraničních.

Hasičská svatba
V sobotu 13. 8. se náš člen Vojtěch Volný ože‑
nil! V kostele sv. Urbana v Zábřehu. Do spo‑
lečného života přejeme vše nejlepší!

Hasičský den 18. 6. 2022  
(Den otevřených dveří)
Tato preventivně výchovná akce pro děti, 
a zároveň tradiční den otevřených dveří ha‑
sičské zbrojnice pro širokou veřejnost, pro‑
běhla opět po roce za pěkného počasí v are‑
álu hasičské zbrojnice. 

Pro všechny bylo připravené bohaté občer‑
stvení, a také zábavné odpoledne pro děti. 
K vidění byla statická ukázka současné a his‑
torické hasičské techniky. Tato akce se koná 
pravidelně již od roku 2000.

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

2. 4.

3.

1.

5

6.

Foto 1: Požár rodinného domu  
  v Zábřehu
Foto 2: Výcvik na vodě
Foto 3: „40“
Foto 4: Hasičská svatba
Foto 5: Hasičská svatba
Foto 6: Hasičský den
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Z činnosti dolnobenešovských zahrádkářů
Začátkem měsíce června zabezpečila paní Ing. Markéta Urbancová pro naše členy komentovanou prohlídku Arboreta Nový 
dvůr. Od 13. května spustila naše ZO Facebook s názvem Zahrádkáři Dolní Benešov. Správcem oficiální stránky ČZS Dolní 
Benešov je Ing. Urbancová.

Letošní výstavu výpěst‑
ků zahrádkářů ovoce, ze‑

leniny, pokojových rostlin a kaktusů připra‑
vujeme na dny 23.–25. září. Součástí této 
výstavy instalované ve velkém sále Kultur‑
ního domu v Dolním Benešově bude i vý‑
stava včelařů a kutilů. Doprovodnou akci 
bude výstava kreseb a obrazů pana Rad‑
ka Lamcheho. Vstupné je dobrovolné. Na‑
ším záměrem je, aby se do této výstavy za‑
pojilo svými výpěstky a výrobky co nejvíce 
občanů Dolního Benešova a Zábřehu. Svoz 
vystavovaných exponátů proběhne ve čtvr‑
tek od 14 hodin. V pondělí 26. září by měli 
výstavu navštívit i žáci místní základní školy.

V současnosti jsou naši členové spolu se čle‑
ny SPCCH Dolní Benešov zapojeni do realiza‑
ce Petice pro výstavbu domova pro seniory 
v objektu Červené školy. Ubytovací prostory 
pro 32 seniorů ve dvoulůžkových pokojích 
by měly být vybudovány formou přístavby 
objektu směrem do zahrady z jižní strany. Pe‑
tici mohou občané podepisovat u členů pe‑
tičního výboru: Mgr. Jindřicha Otzipky, Anny 
Buhlové, Josefa Zavadského, Sigrid Dziehlo‑
vé, RNDr. Josefa Ranoše, Anny Jarošové, Er‑
vína Malchárka, Magdy Hartošové, Marie Ra‑
nošové, Josefa Benka a Karla Radošovského.

Provoz moštárny pro zpracování ovoce bude 
vždy v sobotu dopoledne, počínaje dnem 
17. září 2022.

Letos je velká úroda jablek, nezapomeň‑
me proto na skvělé účinky jablečného octa, 
který si můžeme sami vyrobit a který má 
ze všech druhů octů nejlepší léčivé účinky. 
Americký lékař Jarvis zjistil, že u domácích 
zvířat jablečný ocet podporuje růst a pomá‑
há předcházet nemocem. Své poznatky pak 
ověřil a využil pro léčení lidí a předepisoval 
směs medu a jablečného octa jako prostře‑
dek na dlouhověkost. Jablečný ocet obsahu‑
je pektin a vitaminy skupiny B (B1, B2 a B6) 
a samozřejmě vitamin C. Obsahuje i draslík, 
železo, fosfor a vápník.

Výhody jablečného octa: snižuje hladinu 
krevního cukru, potlačuje chuť k jídlu, udr‑
žuje zdravé srdce, reguluje množství cho‑
lesterolu a snižuje hladinu krevního tlaku 
v těle. Dále snižuje riziko vzniku rakoviny. 
Nejvíce se doporučuje rozmíchat 2 lžičky 
do sklenice s vodou, případně lehce osla‑
dit medem a vypít ráno nalačno.

Vyrobte si jablečný ocet sami z podzimních 
jablek.

Jak na to? 1 kilogram omytých jablek na‑
strouhejte i se slupkou a jadřincem, dejte 
do skleněné nádoby a zalijeme vodou tak, 

aby sahala 5 cm nad jablka (budete potřebo‑
vat přibližně 3 litry vody na 1 kilogram jab‑
lek). Pak sklenici převažte plátýnkem, aby 
do ní proudil vzduch a nechte ji stát asi dva 
týdny na teplém místě. Dvakrát za den pro‑
míchejte ocet dřevěnou vařečkou. Po dvou 
týdnech tekutinu sceďte, opět nalijte do ná‑
doby, zakryjte plátýnkem a nechte stát dal‑
ších 21 dní na temném místě. Následně ocet 
přeceďte přes plátýnko, nalijte do čistých 
lahví, uzavřete a uschovejte na chladném 
a temném místě.

Mgr. Jindřich Otzipka

 

XXIII. Burza dětského, 
těhotenského oblečení, hraček  

a sportovních potřeb   
 (podzim - zima) 

 
 
 
 

realizována ve spolupráci s KD Dolní Benešov   

Místo konání:  Kulturní dům Dolní Benešov  
Termín konání: 

Pátek 7.10.2022  15:00 – 19:00h. – příjem věcí k prodeji 
Sobota 8.10.2022  8:00 – 12:00h. – prodej věcí 

Neděle 9. 10. 2022 8:00 – 10:00h. – celkové finanční vyrovnání 
a

 
vrácení neprodaných věcí  

 

 V případě zhoršení covidové situace bude prodej probíhat dle nařízení vlády a nastavení hygienických 
podmínek.  Prosím sleduje informace na www. dolnibenesov. cz,  FCB Dolní Benešov a Zábřeh,  FCB událost 

Burza DB.       
 

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

 

POZOR: možnost osobního vyzvednutí kódů a vypsání seznamů věcí předem. 
V termínu 29.-30.9. a 3.- 4.10. 2022, možno vyzvednout pouze po telefonní 

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

   Za správné označení věcí zodpovídá majitel, který nám svým podpisem stvrdí 
správně vypsané údaje. 

   

Finanční výtěžek z akce věnujeme MŠ a ZŠ Dolní Benešov a Zábřeh 
Těšíme se na Vás 

Maminky a KD Dolní Benešov 
 

Podmínky prodeje: kontakt 732 269 921, 728 385 261 
Je vybírán manipulační poplatek Kč 2,-/ks, který bude odečten při vyúčtování věcí v neděli.  
Ceny prodávaného zboží si určí majitel. Z ceny prodaného zboží bude odečteno 10%.   
                

Zajímavé i mimořádné úkazy v podzimním období
Zatímco večerní obloha jara a léta byla bez planet, tak podzimní si to vynahradí. Jen Venuše zůstává až do nového roku na ranní obloze, 
ostatní planety se postupně posouvají přes noční na večerní oblohu. O prázdninách jsme měli možnost zhlédnout padající hvězdy z roje 
Perseidy, ale silně rušil Měsíc okolo úplňku. Byly viditelné jen ty jasnější, všechny slabé byly za oponou měsíčního svitu. Na podzim nás čeká 
přehlídka planet a také jedno zatmění.

Již od druhé poloviny srpna se po opozici se 
sluncem dostal do výhledu po západu Slun‑
ce Saturn. Je druhou největší planetou slu‑
neční soustavy s výrazným prstencem. Jeho 
poloha se mezi hvězdami mění nejpomale‑
ji, protože oběh Saturnu okolo Slunce trvá 
30 let. Tak se v prostoru posouvá jen v prů‑
měru o 1/30 za rok, tj. 12 obloukových stup‑
ňů. V průměru tak zůstává po dva až tři roky 
ve stejném souhvězdí.

Největší planeta Jupiter se ocitne v opozici 
během září a dostane se tak rovněž na ve‑
černí oblohu. Opozice planety je obdobou 
úplňku Měsíce – vychází při západu slunce 
a zapadá až ráno. Oběžná doba Jupitera je 
12 roků a tak v jednom souhvězdí pobývá 
jen jeden rok a pak se zase na obloze posu‑
ne do následujícího. Letos je to souhvězdí 
Ryby a směřuje k Beranovi. Jupiter má čtyři 
velké měsíce dobře viditelné i v malém da‑
lekohledu. Největší Ganymed je dokonce 
větší než planeta Merkur.

Letos na sklonku podzimu se k Zemi při‑
blíží po dvou letech a dvou měsících rudá 

planeta Mars. Jeho oběžná dráha sousedí 
s naší zemskou a tak výsledný pohyb mezi 
hvězdami je poměrně složitý. Opozice na‑
stane 1. prosince a po celý podzim se bude 
jeho vzdálenost od Země zmenšovat, jas‑

nost zvyšovat podmínky pro pozorování 
budou stále lepší. Opozice nastane v zim‑
ním souhvězdí Býka, to je na obloze vyso‑
ko nad obzorem a Mars tak bude zářit sko‑
ro stejně jako Jupiter.

V průběhu podzimu nás čeká ještě jeden mi‑
mořádný úkaz a to částečné zatmění Slun‑
ce. Nastane v úterý 25. října v poledních ho‑

dinách. Měsíční disk zakryje 43% povrchu 
Slunce. Začátek zatmění nastane v 11:15 hod., 
největší fáze zatmění ve 12:20 hod. (viz ob‑
rázek) a konec zatmění ve 13:30 hod. Toto 
zatmění budou členové astronomického 
kroužku pozorovat a fotografovat u exter‑
ního pozorovatele v Bělé. Zda se uskuteční 
mimořádné pozorování také na hvězdár‑
ně KD bude záležet na stavu a předpovědi 
počasí. S několikadenním předstihem bude 
možnost pozorování zveřejněno na face‑
booku ve skupině Dolní Benešov a Zábřeh 
a Hvězdárna Dolní Benešov.

Za astronomický kroužek 
František Gaidečka

Hvězdárna astronomického kroužku 
na střeše KD zahajuje pravidelná páteční 
pozorování oblohy od pátku 2. září večer 
od 19.00 hodin.

Kontakt: E ‑mail:
hvezdarna.dbenesov@seznam.cz
Tel.: 732 845 328
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
V minulém čísle zpravodaje naše info chybělo, proto se zpožděním doplňujeme s končícím létem.

Bohuslavice OPEN

Horká sobota (23. 4.) je za námi, díky všem 
164 hráčům rapidu. Díky všem, co do Bohu‑
slavic nějakým způsobem dorazili. Třeba je‑
den na kole. Velké díky všem sponzorům. 
Ale popořádku. Co nás letos překvapilo, tak 
bylo to, že rychle vysychala studna s uvíta‑
cím drinkem a byly vybírány čokoládky Mer‑
ci výhradně s oříšky. Co nás překvapilo dále 
bylo to, že nedorazilo cca 25 přihlášených 
hráčů. Díky těm, co se omluvili telefonicky. 
Tak to má být. Možná již poněkolikáte navr‑
huji vytvořit černou listinu takovýchto duší, 
kteří bez omluvy nedorazí, ačkoliv jsou při‑
hlášení. Na nabrané zpoždění zahájení tur‑
naje se podílel malou měrou i ostravský au‑
tobusu, když to pan řidič vzal na Bohuslavice 
zkratkou přes, když to přeženu, Brno. Za to 
jsme ho obdarovali dvěma koláči. Velmi nám 
haprovala technika. Nový zesilovač ozvuče‑
ní sálu si dělal, co chtěl. Pak jsme dojeli na 
wifinu. Zkraje dobrý, pak se od sítě odpo‑
joval pomocný PC, po pátém kole odum‑
řel on  ‑line přenos a již nešel na ven obno‑
vit. Pokusíme se dát ven partie, nebo odkaz 
na ně. Některé partie byly fakt výživné. Vý‑
sledky na internetu byly zkraje nekomplet‑
ní, pak ok. A ve finále se od wifi v nejméně 
vhodnou chvíli odpojil i losovací program, 
to když se odesílaly výsledky na internet. 
A vše chce svůj čas. Spojení musí být stopro‑
centní, jenže když se na jeden kanál připo‑
jí milion lidí, tak ten se zhroutí. Musíme na 
to příště dávat bacha. A k tomu všemu nám 
někdo tajně ujídal volně položené tyčinky 
Merci, které musely jít pod zámek. Na sále 
i v jídelně bylo dusno, ale s tím se v Bohu‑

slavicích nedá nic dělat. Musíme počkat na 
rekonstrukci kulturáku. Co nás samotné po‑
řadatelstvo hodně překvapilo, byla početná 
účast velmistrů z extraligového Boru, až na 
jednoho, který to kazil, neboť v 1.Novobor‑
ském klubu nikdy neúčinkoval. Tento se prý 
před týdnem dal na pokání, tak v Bohusla‑
vicích byl jako myška (můžete hádat, kdo to 
asi byl…). Díky Vám paní velmistryně i páni 
velmistři, byli jste skvělí i před kamerou. Co 
vzešlo z natáčení, najdete na TV Hlučínsko. 
Vyhodnotit turnaj si musí sami účastníci, kte‑
ří podle sebe nejlépe ví, zda  ‑li si nechat na 
takový zážitek zajít chuť, anebo investovat 
čas i peníze a zkusit to znovu (určitě dopo‑
ručuji…). Někteří měli problém spořádat pro 
jeho velikost řízek, jiní zase říkali, že to bylo 
tak akorát. Babo raď. Nemám zpětnou vaz‑
bu na restauraci, jak jim to tam odsejpávalo, 
poptám se oddílových kolegů, kteří notně 
využívali nabízených služeb. Další z poznat‑
ků je ten, že šachisté jsou slepí. Ačkoliv na 
okně byly zdálky čitelné informace, kde se 
prezentovat, tak stejně většina to nečetla 
a šla se přihlásit tam, kde byly za stolem žen‑
ské. No hold chlapi. Pokud bude příště, bude 
u prezence více něžného pohlaví. No, musel 
jsem se chechtat, když mě to manželka sdě‑
lovala. Ale já bych asi konal stejně. Musím 
poděkovat řediteli autobusu panu Jelínko‑
vi, jak to hezky ukočíroval. Rozdal lístky, zin‑
kasoval a vše sedlo na sto procent. Pokud 
si budete prohlížet fotografie z letoška (je 
jich moře a pan fotograf vybírá), které bu‑
dou pod odkazem na těchto stránkách, tak 
si všimněte při zahájení a při rozdávání cen 
té paní, co má na sobě šachovnici. Paní mís‑
tostarostka Bc. Andrea Matýsková si pořídila 
stylové šatičky na šachový turnaj. A na závěr 
ti, kteří se zasloužili o cenový fond (samo‑
zřejmě, do kasy přispěli téměř všichni hráči), 
který oproti poslednímu turnaji v roce 2019 
byl na první pohled nižší, ale ve skutečnosti 
to ve věcných cenách pro ty méně úspěšné 
bylo lepší. Tak teda tady je výčet firem a lidí, 
kteří bohuslavickému turnaji a sportu fandí 
(setříděno, jak mě to přišlo do ruky): obecní 

úřad Bohuslavice, VEHA, s. r. o., Bohuslavi‑
ce, opravárenský závod MSA, OPAVICE, a. s., 
Votoplast, Pedotherm Moravia, Ing. Fran‑
tišek Režný, Valko doprava, Klia CZ, Statek 
u Veverků, Canis Prosper, šachový klub TJ D. 
Benešov, Marek Jelínek, šachový materiál, 
doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D., JUDr. Zde‑
něk KRČMÁŘ, Spolek rybářů Bohuslavice. 
A nesmím zapomenout připsat ani paní Mar‑
tinu z kulturáku, za její opečovávání čistoty 
sociálního zařízení během turnaje. Tak ješ‑
tě jednou díky Vám všem, kteří jste si přijeli 
zahrát, nebo někoho doprovodit, anebo se 
jen tak přišli ze zvědavosti podívat. 

Rudolf Kriebel

Turnaje, který se hrál rapid tempem 2 × 13 
min. + 2 s za tah na 9 kol, se zúčastnilo také 
12 hráčů z Dolního Benešova. A příliš se jim 
bohužel nedařilo, nejlepší pozici obsadil na 
39. místě Miroslav Suchánek (5,5 bodu), dále 
pak 49. Pavel Matějka a 70. Lubomír Bělka 
(oba 5 bodů). Vítězem turnaje se stal jeden 
z předních českých hráčů, GM Vlastimil Ba‑
bula (8 b./9).

Klubovní přebor v blesko-
vém šachu
V pátek 3. 6. se v uvolněné atmo‑
sféře konal další ročník klubov‑
ního přeboru v bleskovém ša‑
chu. Ten se vyznačuje krátkým 
časem na přemýšlení, kdy kaž‑
dý hráč má na partii pouze 5 mi‑
nut. Pokud nestihne partii v limi‑
tu vyhrát (např. dát mat, vynutit 
vzdání soupeře) a čas mu dojde, 
tak partii prohrává na čas. V cel‑
kových 7 kolech měl nejšťast‑
nější ruku a nejpevnější nervy 
autor tohoto článku Pavel Rak‑
ús, který svým soupeřům povo‑
lil pouze jednu remízu a stal se 
klubovním přeborníkem pro rok 
2022. Turnaje se zúčastnilo 9 hrá‑
čů, po skončení následovala vol‑
ná zábava až do večerních hodin. 
Příjemným bonusem byly také 
věcné ceny, které zajistil ředitel 
turnaje Radim Krupa.

Valná hromada ŠK
Volební valná hromada šacho‑
vého klubu proběhla v sobotu 
14. května v Restauraci na Hři‑

šti. Hlavním bodem programu 
bylo zvolit nové vedení klubu, 
tedy prezidenta a dalších 6 čle‑
nů výkonného výboru. Jediným 
kandidátem na prezidenta byl 
ten dosavadní – Tomáš Vavří‑
nek – který také obdržel maxi‑
mální možnou podporu hlasů. 
Do výboru byli následně zvole‑
ni: Bělka Lubomír, Bitta Jan, Krie‑
bel Rudolf, Krupa Radim, Rakús 
Pavel a Vitásek Tomáš. Jedinou 
změnou oproti předchozímu 
výboru byla náhrada Maxe Sla‑
niny za Honzu Bittu. Dále pro‑
gram pokračoval zhodnocením 
sezony družstev, diskuzí okolo 
práce s mládeží, podporou ša‑
chových akcí ze strany klubu 
a  volnou konverzací různých 
skupinek účastníků, která po‑
kračovala až do zavírací hodiny.

Okresní přebor 3členných 
družstev
Další šachovou akcí, která se 
ujala a  postupně se nám roz‑
růstá, je letní okresní přebor 
tříčlenných družstev v rapid ša‑
chu. Vloni byla (i kvůli covidu) 
účast poměrně nízká, zato le‑
tos si v sobotu 23. července do 
Dolního Benešova přijelo zahrát 
celých 14 družstev, i s náhrad‑
níky a doprovodem téměř 50 
lidí. V horkém letním dni a přá‑
telské atmosféře byly největšími 
favority družstva z Opavy a do‑
mácího Dolního Benešova. Po 
7 kolech (7 x 3, tedy maximál‑
ně 21 bodů v turnaji) se jasným 
vítězem stal hlavní favorit, sil‑
né družstvo Slezanu Opava „A“ 
s 18,5 body, s velkým odstupem 
a pouze na lepší pomocné hod‑
nocení skončilo na druhém mís‑
tě i další opavské družstvo, Sle‑
zan „B“, třetí místo pak obsadili 
mladíci z domácího Dolního Be‑
nešova „B“ (shodně 13,5 bodu), 
loňský vítěz DB „A“ obsadil ten‑
tokrát bramborovou pozici.

Jeseník OPEN
Od 13. do 21. srpna probíhal v Je‑
seníku letní FIDE Open, kterého 
se zúčastnila také šachová vý‑
prava z Dolního Benešova. V tur‑
naji „A“ nás reprezentovala Eliška 
Vavřínková, v turnaji „B“ pak její 
rodiče, Tomáš a Jitka Vavřínko‑
vi a David Kampík. Výsledky tur‑
naje nejsou v době uzavírky čís‑
la k dispozici, proto přineseme 
krátkou reportáž v čísle příštím.

Šachový kroužek 2022/23
I v novém školním roce bude 
probíhat šachový kroužek po‑

řádaný ŠK TJ D. Benešov v klu‑
bovně v přízemí domu služeb 
(knihovně). Kroužek je vhodný 
jak pro úplné začátečníky od 
věku 6 let, tak i pro mírně po‑
kročilé, kteří již mají se šachy ale‑
spoň nějaké zkušenosti. Krou‑
žek bude probíhat vždy každý 
čtvrtek od 22. září, začátek je 
16:00 a trvání 60 minut. Přijď‑
te se s dětmi podívat a zkusit si 
udělat své první tahy na šachov‑
nici, budeme se těšit.

Pozvánka na MKO
V sobotu 1. 10. se opět koná nej‑
větší šachová akce v našem měs‑
tě, 36. ročník rapid turnaje Me‑
moriálu Karla Osmančíka. Hrát 
se bude ve velkém sále kultur‑
ního domu, turnaj je vypsán na 
9 kol, začátek je v 9 hodin. Příz‑
nivci šachu si mohou přijít buď‑
to přímo zahrát, nebo alespoň 
podpořit své kolegy a známé 
jako diváci.

Následující šachové akce
V posledním srpnovém týdnu 
proběhlo šachové soustředění 
před sezonou v penzionu Řeka 
v Beskydech. Od 22. září se roz‑
bíhá šachový kroužek pro nej‑
menší, v říjnu pak opět startují 
dlouhodobé soutěže dospělých, 
hned 1. října hostí Dolní Benešov 
jeden z největších rapid turna‑
jů na severní Moravě. Informa‑
ce a aktuality se budeme snažit 
průběžně zveřejňovat také na 
webových stránkách klubu, je-
jichž adresa je: http://sachy-

-msa.dolnibenesov.net

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús 
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Dolnobenešovský gulášmajster / vítězný tým 13. 8. 2022 Letní kino 21. 7. 2022

Dolnobenešovský gulášmajster 13. 8. 2022 Hasdech - Bolatice 17. 7. 2022

Dolnobenešovský gulášmajster 13. 8. 2022 Prajzovanka 7. 8. 2022

Půlení prázdnin 19. 8. 2022 Slezská kapela 14. 8. 2022

Žijeme v Dolním Benešově…

 Rozumíme strojům 
Staň se součástí našeho týmu! 

 
www.witzenmann.cz 

prace@witzenmann.cz, 605 990 928 

 

o Strojírenský dělník  
o Svářeč 
o Obráběč kovů 
o Zámečník/údržbář 
o Skladník  
 

o Manažer/ka prodeje 
o Vedoucí logistiky 
o Vedoucí skladu 
o Mzdová účetní 
o Dílenský kontrolor 
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Zprávičky z barevné školičky / Školka se opět těší na štěbetání a smích dětí

Čas je neúprosný. Prázdniny se opět blíží ke konci a v mnoha rodinách se chystají velké změny: poprvé do školky!

Velká změna a událost pro celou rodinu. Nebojte se toho, Vaše maličké čeká báječné období plné her, objevování a učení se novým 
věcem a dovednostem.

Program naší školky je postaven tak, aby napomáhal dětem v jejich rozvoji. Děti se učí pracovat společně jako skupina, rozvíjí svůj 
smysl pro utváření komunity a schopnost vykonávat dané činnosti. I pro děti, které už MŠ navštěvovaly je září plné změn. Jiná třída, 
jiné paní učitelky, noví kamarádi…

První školní den v MŠ se blíží. Jaký bude? My všichni věříme, že to dohromady jako vždy zvládneme s úsměvem.

Naše MŠ bude pro děti otevřena v čase od 6.15 ‑ 16.15 hodin.

Koho budete v MŠ potkávat?

Motýlci
Mgr. Dagmar Kristová ‑ ředitelka MŠ
Klára Kudělová
Renáta Dihlová – školnice

Krtečci
Bc. Jana Jiříková – vedoucí učitelka
Sylva Hartošová
Blanka Světlíková ‑ úklid

Sluníčka
Jarmila Stanková ‑ zástupce ředitelky MŠ
Drahomíra Kuchejdová
Pavla Kozelková – úklid

Sovičky
Bc. Radka Ballarinová
Valentýna Paverová
Pavlína Bábíková ‑ úklid

Berušky
Vlasta Juchelková
Jana Balarinová
Markéta Kichnerová – úklid

Zdravé svačinky a obědy dětem připraví:
Hana Seidlová – vedoucí kuchyně
Anna Kubišová
Štěpánka Komárková
Věra Reinoschová
Karmen Magerová
Iva Hajduková
Darina Vitásková

Na všechny děti se už moc těšíme 1. 9. 2022

Nový školní rok 2022/2023 startuje !!!
Milí žáci, vážení rodiče, prázdniny se pomalu blíží ke svému konci a věřím, že se již mnozí těšíte do školy 
na své kamarády a učitele, a to znamená, že brzy odstartujeme nový školní rok 2022/2023. Minulý školní 
rok nás opět doprovázela koronavirová epidemie a zažili jsme mnoho karantén. Nezbývá než doufat, 
že ten nový školní rok již prožijeme normálně.

Ve čtvrtek 1. září přivítáme v naší škole při slavnostním zahájení v Zábřehu v 8.00 hod. a v Kultur‑
ním domě v Dolní Benešově v 9.00 hod. bezmála 350 žáků. 
Úplně první školní rok to bude pro 21 prvňáčků v Dolním Benešově a 1 v Zábřehu. 

Na “Červené” škole (1. – 5. ročník) budou žáci rozděleni do osmi tříd a na “Hlavní” škole   (6. – 9. ročník) budou v každém ročníku 
pracovat 2 třídy. V Zábřehu máme 2 třídy, ve kterých pracují 4 ročníky. Školní družina je připravena až pro 120 žáků.
Našim novým prvňáčkům přeji hodně úspěchů v jejich důležitém životním období a našim letošním deváťákům přeji, aby si vy‑
brali pro sebe tu nejvhodnější školu a dobře se připravili na budoucí profesi.
Žáci vyššího i nižšího stupně budou zatím v tomto školním roce z důvodu rekonstrukce budovy hlavní školy a zámku chodit na 
obědy do výdejny stravy v restauraci Neptun, bližší informace žáci dostanou od svých třídních učitelů přímo ve škole.
Zkrátka „jdeme do toho!“
My učitelé se budeme snažit dát dětem ten nejlepší základ výchovy a vzdělání.
Všichni zaměstnanci školy pak chtějí, aby se dětem ve škole líbilo, v jídelně chutnalo, a aby se ve škole cítily dobře. 
Za vedení ZŠ přeji nám všem radostné vykročení do nového školního roku.

Mgr. Leon Hahn / Ředitel školy

Rozdělení žáků a pedagogů pro školní rok 2022/2023
Třída Třídní učitel
I. (1. + 2. ročník) / Zábřeh Mgr. Marie Adamíková
II. (3. + 4. ročník) / Zábřeh Mgr. Alena Malíková
I.A Mgr. Lenka Kotišová
II.A Mgr. Marcela Halodová
II.B Mgr. Marcela Schmiedhamerová
III.A Mgr. Lucie Stromská
IV.A Mgr. Hana Kolaříková
IV.B Mgr. Alena Drastíková
V.A Mgr. Marcela Bilíková
V.B Mgr. Jana Juchelková
VI.A Mgr. Nikola Jarošová
VI.B Mgr. Pavla Měkýšová
VII.A Mgr. Daniela Gregorová
VII.B Mgr. Karin Postulková
VIII.A Mgr. Nikol Zapletalová
VIII.B Mgr. Monika Kubincová
IX.A RNDr. David Ranoš
IX.B Mgr. Hana Maulerová

Ředitel školy: Mgr. Leon Hahn

Zástupce ředitele: Mgr. Martina Jakubčíková

Výchovný poradce: Mgr. Silvie Krupová

Metodik prevence: Mgr. Daniela Gregorová

Netřídní učitelé:
Mgr. Ludmila Faiková
Mgr. Silvie Krupová
Mgr. Jiřina Pačková
Bc. Petra Štefková

Externí učitelé:
Věra Dudová (katechetka)
Mgr. Pavel Kuchař (kněz)

Asistenti pedagoga:
Bc. Vendula Svobodová
Věra Dudová
Eva Kupková

Vychovatelky školní družiny:
Krista Hartošová
Eva Halfarová, DiS
Mgr. Lucie Malohlavová
Jakub Mašík

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

Harmonogram školních prázdnin 2022/2023
podzimní prázdniny: 26. 10. a 27. 10. 2022
vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 / vyučování začne 
v úterý 3. 1. 2023
pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2023
jarní prázdniny: 27. 2. – 5. 3. 2023
velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2023 / výuka začne v pondělí 
4. 9. 2023

Zprávy ze školy 

Děti z mateřské školy potěšily babičky a dědy
Ve středu 22. června 2022 v 10. hodin bylo v našem městě na balkónech na Osadě míru č. p. 308 nezvykle rušno. Shromáždili se zde oby‑
vatelé tohoto domu ve všech patrech, aby shlédli vystoupení dvanácti dětí z Mateřské školy Dolní Benešov. Děti přednášely, zpívaly a také 
tancovaly.

Za to se jim dostalo velkého potlesku a po 
ukončení sešli ti mobilnější před dům, 
kde děti pochválili a předali pro ně paní 
učitelce spoustu sladkostí. Ty dostaly děti 
jednotlivě i od MěÚ Dolní Benešov. Paní 
učitelka měla co dělat, aby všechno unes‑
la. A děti byly šťastné a dospělí taky. A to 
byl účel celého vystoupení.

V období covidu jsme vyzkoušeli již v loň‑
ském roce vystoupení na veřejném pro‑
stranství, které se nám opět osvědčilo.

Děkujeme dětem ze třídy „Motýlků“ a je‑
jich p. učitelce Kláře Kudělové za přípra‑
vu zpestřeného dopoledne.

matrikářka
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Zprávy ze školy / Školní družina
Školní družina při základní škole v Dolním Benešově se aktivně podílí na ovlivňování volného času žáků. Umožňuje zájmové a odpo‑
činkové činnosti a různé formy přípravy na vyučování.

Má čtyři smíšená oddělení, která se nacházejí v budově ZŠ na 
Opavské ulici a v budově ZŠ v Zábřehu. Činnost školní druži‑
ny (ŠD) je určena výhradně pro žáky prvního stupně základní 
školy. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky 
do naplnění kapacity. Přijetí do ŠD není nárokové, o umístě‑
ní či případném vyloučení žáka z ŠD rozhoduje ředitel školy.

Vzhledem k velkému zájmu zákonných zástupců o umístění 
dětí v ŠD dáváme přednost dětem prvního až třetího roční‑
ku základní školy a dětem zaměstnaných rodičů.

Provoz ŠD je rozvržen takto:
Ranní ŠD – organizována v budově Červené školy v době 
od 6:15 – 7:45 hod.

Odpolední ŠD – organizována v budově Červené školy v době 
od 11:40 – 16:30 hod. Zábřeh ŠD – v budově školy od 11:40 
do 15:30 hod.

Na základě vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.  
o zájmovém vzdělávání byla vydána směrnice  
o platbě školného v ŠD. 

Výše platby je stanovena následovně:
Ranní ŠD – 200 Kč za školní rok

Odpolední ŠD – 800 Kč za školní rok

Ranní i odpolední ŠD – 1000 Kč za školní rok

Informace o pobytu ve školní družině letošních prvňáčků 
poskytnou vychovatelky ŠD rodičům v den zahájení nové‑
ho školního roku v prvních třídách. Rovněž budou rozdány 
přihlášky rodičům dětí, které byly přihlášeny do ŠD při zápi‑
su do prvních tříd i všem ostatním zájemcům v budově ČŠ.

Krista Hartošová 
vedoucí vychovatelka ŠD

16.10.
16:00 h

DOLNÍ BENEŠOV
KULTURNÍ DŮM

20
22

PŘEDPRODEJ: Kulturní dům, Opavská 161, Dolní Benešov a online na 
www.rezervace.kddb.cz

Nohejbal
První červencovou sobotu se pořádal již jubilejní X. ročník tradičního nohejbalového turnaje v Zábřehu, kterého se zúčastnilo celkem 27 hráčů. 

Jedná se o turnaj místních profe‑
sionálních nohejbalistů, kterého 
se účastní také rekreační hráči 
z blízkého okolí. Specifikem tur‑

naje je především to, že se hrači 
přihlašují jako jednotlivci. Spolu‑
hráče se tedy dozví v den turna‑
je při rozlosování, kdy jsou hráči 

rozděleni dle věku do tří katego‑
rií. Týmy byly rozděleny do dvou 
skupin a nasledně se pokračo‑
valo vyřazovací částí. Ve vyřa‑
zovacích zápasech došlo k na‑
pínavým soubojům, ve kterých 
rozhodovaly maličkosti. 

Nejlépe se turnaje zhostil tým 
sestaven z těchto hráčů: Pavel 
Lokoč, Martin Klemens a Jakub 
Petr. Na druhem místě se umís‑
til tým ve složení Tomáš Glo‑
gar, David Hýl, Michael Casey. 
Bronzovou pozici obsadili Petr 
Pačka, Tomáš Závada a Tadeáš 
Slivka. Kromě medailových po‑
zic byl také oceněn Daniel Ko‑
nečný, který se zúčastnil všech 
desíti turnajů v řadě a stal se tak 

místní nohejbalovou legendou. 
Všem hráčům děkujeme za účast 
a těšíme se na příští ročník.

Za tým pořadatelů 
Nikol Jařábová

Další úspěch zábřežské pejskařky
Na pomyslný vrchol kynologie stoupá paní Dagmar Starostková svými úspěchy týkajícími se výcviku psů.

Fenu německého krátkosrstého ohaře Vivien z chov‑
né stanice Štípky předvedla na jaře letošního roku na 
Krajské Hornoslezské výstavě v Dolním Benešově. Pej‑
sek se stal krajským vítězem třídy mezi ohaři.

Dále spolu zvládli speciální zkoušky z vodní práce  
v 1. ceně. Ty se konaly 4. 6. 2022 v Bohuslavicích.

Dne 16. 7. 2022 v Petrovicích u Karviné to byly lesní 
zkoušky, opět v 1. ceně.

A aby toho nebylo málo, tak další pejsek, jezevčík stan‑
dard drsnosrstý Chira ze Štramberské doliny, uspěl 
u zkoušek z norování loveckých psů. Ty se konaly 
18. 6. 2022 v Bolaticích.

Karel Rošík
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Tenisové kurty přes léto dostávají zabrat
Kdo by si myslel, že koncem školního roku utichnou také tenisové tréninky, ten by se mýlil. Většina dětí pravidelně a vzorně chodí na tréninky 
a naopak využívá volného dopoledního času k zlepšování svých tenisových dovedností.

Hlavními událostmi, které na kurtech probí‑
hají, jsou tenisové turnaje pod záštitou Čes‑
kého tenisového svazu

Úvodní turnaj proběhl ještě v červenci. Cel‑
kově se turnaje zúčastnilo 12 dětí ve věku 8 – 
9 let. Z domácích tenisových hvězdiček se 

nejlépe dařilo Štěpánovi Suttovi. Hned za 
ním skončila Adélka Slivková. Vítězem se 
stal z Frýdku Místku Tobias Janoviak.

V kategorii mladší žákyně byla účast o dvě 
hráčky vyšší, tedy 14 tenistek. Z našich nadějí 
si zahrála Aneta Dryksiaková s Amálii Slivko‑
vou. Vítězkou turnaje se stala nasazená jed‑

nička a shodou okolností sestra výše zmíně‑
ného Tobiase, Renáta Janoviaková.

V polovině měsíce srpna jsme přivítali 16 
hráček kategorie starší žákyně. Konkrétně 
to jsou dívky ve věku 12 – 14 let. Naše hráč‑
ka Justýna Kremserová prošla do čtvrtfinále, 
kde zdatně trápila nasazenou jedničku z Kar‑
viné, Natálii Gabzdylovou. Soupeřka roli fa‑
voritky potvrdila a zvítězila 7:5 7:5. V semifi‑
nále však Natálie nestačila na Báru Šulákovou 
z Opavy. V druhém semifinále zvítězila Te‑

reza Koukolová nad Ellen Knapíkovou. Rize 
opavské finále si zahrály parťačky ze stejné‑
ho klubu. Nenasazená Koukolová se stala ví‑
tězkou turnaje po výhře 6:3 6:4.

Dolnobenešovské 
vítězství ve čtyřhře
V soutěži čtyřher roli nasazených jedniček 
plnily naše domácí hráčky – Nela Dihlová 
s Justýnou Kremserovou. Od prvního zápa‑
su soupeřkám nedarovaly jediný míč a po 
výhře 6:1 6:0 ve finále nad dvojicí Gabzdy‑
lová/Hájková turnaj opanovaly. Po zápase 
přijaly gratulaci pana starosty.

Kromě domácích turnajů se naši hráči zúčast‑
nili turnaje v Brně ‑Tuřanech. Starší žák Ma‑
tyáš Dohnal vybojoval třetí příčku ve čtyř‑

hře. Naši babytenisté se účastní Babolat tour, 
která probíhá po celém Slezsku a Moravě.

Výsledky 
mistrovských utkání
Dospělí / Oblastní soutěž skupina A
1. TK SC Ostrava 14
2. TJ TO Sokol Stará Bělá 12
3. TK ARBEX ‑OSTRAVA 12
4. TK Slavia Orlová D 11
5. TO VOKD Ostrava ‑Poruba 11
6. TK Dolní Benešov 8
7. TK Hlučín B 8
8. TC Ostrava Nová Ves 8

Druhá sezóna po znovuobnovení závod‑
ního tenisu přinesla již více mistrovských 
utkání. Tentokrát díky lepšímu skóre náš tým 
skončil na šestém místě z osmi zúčastně‑
ných družstev.

Mladší žactvo
MŽ-1-3-4bb, Oblastní soutěž skupina D
1. TJ TO Sokol Stará Bělá 12
2. SK JC Sport Opava B 11
3. TK Dolní Benešov 10
4. TK Opava/TK Minerva Opava C 8
5. TC Ostrava Nová Ves 8
6. TJ Start Ostrava ‑Poruba C 7
7. SK LAMA 7

Náš tým reprezentovali:

Leontýna Rozmahelová, Amálie Slivková, Mi‑
kuláš Melecký, Sebastien Gajdečka, Domi‑
nik Hemzal, Aneta Dryksiaková, Martin Ko‑
hut, Vojtěch Krettek

Děkujeme všem hráčům, kteří na kurtech 
bojovali o každý míč a také kapitánce Karin 
Slivkové. Děti ve své premiérové sezóně ob‑
sadily bronzovou příčku.

Starší žactvo
V této kategorii jsme postavili dvě družstva.

SŽ-1-3-4bb, Oblastní soutěž skupina A
1. Junior Tenis Karviná 12
2. TK Dolní Benešov B 11
3. Tenisový klub Tenet 10
4. SPORTOVNÍ KLUB KOUTY 9
5. TJ Sokol Rychvald 8
6. Tennis Hill Havířov 7
7. TK Petřvald 6

Náš tým reprezentovali:

Matyáš Dohnal, Justýna Kremserová, Matěj 
Jordan, Václav Kohut, Leontýna Rozmahelo‑
vá, Elena Stavařová

O konečném druhém umístění rozhodlo 
předposlední utkání s Karvinou, kdy vyrov‑
naný zápas muselo rozhodnout až nega‑
tivní skóre setů v náš neprospěch. I tak je 
ale konečné druhé místo velkým úspěchem.

Oblastní soutěž 1.třída skupina D
1. TK Gymnázium Uničov 14
2. Tenisový klub Šternberk 12
3. TK Minerva Opava/TK DB 12
4. SK JC Sport Opava 11
5. Pašťa tenis 10
6. TK Milo Olomouc C 10
7. TJ Sokol Šumperk 8
8. Sokol Zábřeh 7

Náš tým reprezentovali:
Matyáš Dohnal, Matěj Jordan, Václav Kohut, 
Justýna Kremserová, Elena Stavařová
Pro tuto soutěž jsme druhým rokem spoji‑
li síly s tenisovým klubem z Kylešovic – TK 
Minerva Opava. Konkurence byla velmi silná, 
ale vyrovnaný a dobře postavený tým před‑
vedl krásný tenis a odměnou tomu byla ko‑
nečná třetí příčka.

Dva srpnové tenisové tábory
Šestnáct týmů, 70 sportujících dětí a celkem 
16 trenérů se postaralo o to, aby dva srpnové 
týdny patřily tenisovým dovednostem a sou‑
těžím a především dětské radosti ze spor‑

tu. Letos poprvé byl tábor rozdělen podle 
úrovně na začátečníky (1. – 5.8) a pokročilé 
(22. – 26. 8.). Každý den se začínalo v 8 ho‑
din ráno, dopoledne probíhaly tenisové tré‑
ninky, kondice a hry v tělocvičně, po obědo‑
vé pauze se dovádělo v bazénu (děkujeme 
panu Šimečkovi za zpřístupnění) nebo hrá‑
ly různé turnaje.

Tímto bychom chtěli poděkovat Restaura‑
ci na Hřišti za perfektní obědy, městu Dolní 
Benešov, LENA, ČEZ, Lékárna u mistra Konrá‑
da, Kofola, ITT, Armatury Group, Řeznictví 
Tichý a všem, kteří náš areál a obecně te‑
nis v Dolním Benešově podporují. Velmi si 
toho vážíme.

Za TK Dolní Benešov
René Dihel

Vlevo Nela Dihlová, vpravo Justýna Kremserová.

Naši babytenisté na turnaji ve Vratimově.

Lea, Ellen, Justýn a Maty
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Porce pro 4 osoby

Suroviny: 100 g parmazánu, 2 vejce, 4 kuřecí prsa, šálek quinoy, sůl, pepř, snítka tymiánu, 2 dcl rostlinného 
oleje, 1 větší mrkev, 1 malá okurka, 1 červená a 1 bílá cibule, 1 červená paprika, čerstvý koriandr, lžička třtino‑
vého cukru, lžička sezamového oleje, lžička rybí omáčky, šťáva z půlky limetky

Postup: Kuřecí prsa lehce naklepeme, osolíme a opepříme. 
Najemno nastrouháme parmazán a uvaříme quinou dle ná‑
vodu. Maso obalíme v parmazánu, vajíčku s nasekaným ty‑
miánem a v uvařené a vychladlé quinoe a smažíme na oleji. 
(Pro milovníky lehké kuchyně pečeme v troubě nebo hor‑
kovzdušné fritéze).

Podáváme s asijským salátem, který připravíme takto:
Zeleninu nakrájíme na tenké nudličky, přelijeme zálivkou 
z třtinového cukru, sezamového oleje, rybí omáčky a šťávy 
z limetky. Zdobíme čerstvým koriandrem. 

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Kuřecí prsa v krustě z parmazánu a quinoy s asijským salátem

ilustrační foto

Fotbal / Fotbalový klub Dolní Benešov, z.s.
Dobrý den Vážení spoluobčané, fandové sportu a dolnobenešovské kopané.
Již od Valné hromady, která proběhla 17. 3. 2022, na které došlo k definitivnímu odstoupení 
stávajícího výkonného výboru a kdy došlo k zvolení nového VV, se celý oddíl začal připravovat 
na další fotbalový ročník 2022/23. Klub jsme nepřevzali v dobé ekonomické, sportovní a spole‑
čenské kondici. Byli jsme si vědomi, že nás čeká obrovská porce práce, s kterou jsme neměli do 
této chvíle žádné zkušenosti.

Jako hlavní úkol jsme si stanovili obnovu 
mužské kopané v Dolním Benešově a za‑
chování činnosti všech družstev na mládež‑
nické úrovni.

„A“ mužstvo jsme přihlásili do KP moravsko‑
slezského kraje a přípravu „znovuzrození“ 
jsme zahájili s čtyřmi hráči, kteří zůstali klu‑
bu k dispozici, konkrétně to byli fotbalisté 
Labuda, Skroch, Sobek a Moravec. Z této 
nevelké základny byli hráči Skroch a Mora‑
vec bohužel ve stavu zraněných. Pozitivní 
v této chvíli je, že Skroch se již zapojil do 
přípravy mužstva. Plánem a přáním celé‑
ho nejenom VV bylo, že v této dlouhé ces‑
tě budou nápomocni hráči, kteří mají přímý 
vztah k městu Dolní Benešov nebo Ti kteří 
prošli v minulých sezónách našim klubem. 
Bohužel zde jsme tvrdě narazili a byli těmi‑
to sportovci odmítnuti.

Nezbývalo nám, než se pohlédnout nejen 
v blízkém okolí. Přípravu začalo mužstvo 
11. 7. 2022, kdy se scházelo třikrát týdně na 
tréninkových jednotkách a absolvovalo přá‑
telské utkání postupně s mužstvy Bruntálu, 
Štěpánkovic a Kobeřic.

Nakonec jsme svůj prvořadý úkol splnili 
a 6. srpna 2022 jsme nastoupili k prvnímu 
MU v domácím prostředí proti týmu z Heř‑
manic, kteří jsou také nováčci soutěže, když 
do KP sestoupili z divize. Utkání se nám po‑
dařilo dovést do vítězného konce a zvítězili 
jsme 1 : 0, když jedinou branku vstřelil v 19‘ 
odchovanec David Sobek.

Ve II. kole jsme zavítali na první regionální 
derby do sousedního Háje ve Slezsku. Zde 
od samého začátku bylo zcela jasné, že do‑
mácí tým má v letošním ročníku úplně jíné 
ambice a jeho složení z hráčů, kteří všichni 
prošli soutěžemi minimálně na úrovni divi‑
ze ho pasuje do role jednoho z jasných fa‑
voritů soutěže.

Utkání dopadlo zcela jednoznačně, kdy jsme 
odešli se zaslouženou porážkou 7 : 2.

Jsme, ale vděčni za tuto fotbalovou školu, ne‑
boť nás opět posune o „stopu“ dále. Nově 
se tvořící parta totiž příkladně plní své tré‑
ninkové povinnosti a jsem přesvědčen, že se 
porve o co nejlepší umístění v letošním roč‑
níku spojenou se záchranou soutěže.

Naše „B „ mužstvo stejně jako starší dorost 
vstoupilo do letošního ročníku 14. 8. 2022, 
kdy „B“ mužstvo přivítalo ve svém premié‑
rovém utkání v okresním přeboru zkušený, 
favorizovaný tým Stěbořic a po boji ode‑
šlo poraženo 2 : 3. Rezervace našeho klu‑
bu, také zastoupila náš oddíl v poháru OFS 
Opava, kdy 7. 8. 2022 nastoupila v Kozmi‑
cích proti domácím, kteří jsou účastníkem 
I. A třídy a po nerozhodném výsledku 2 : 2 
v základní hrací době, byli vyřazení po po‑
kutových kopech.

Náš starší dorost vstoupil do sezóny vítězně 
pohárovým vítězstvím v Bolaticích v pomě‑
ru 5 : 2. V prvním mistrovském utkání se do‑
rostenci radovali z vítězství 1 : 0 proti muž‑
stvu z Malých Hoštic. Ostatní mládežnická 
mužstva se zapojí do svých soutěží ke kon‑
ci prázdnin.

Přehled jednotlivých mužstev klubu:
„A“ mužstvo: trenér: Samson Jaroslav, ve-
doucí týmu: Beinhauer Michal

„B“ mužstvo: trenér: Polák Jiří, vedoucí 
týmu: Martin Heiduk

Starší dorost: trenér: Gross Jakub, asistent 
trenéra: Patrik Kichner

Starší žáci: trenér: Šramel Petr, asistent 
trenéra: Tomáš Král

Mladší žáci: trenér: Beinhauer Michal

Starší přípravka: trenéři: Komárek Mar‑
tin, Kučera Petr

Mladší přípravka: Juchelka Michal

Školička: Bachroník Michal

Náš klub se snaží připomenout svým spolu‑
občanům i na poli společenském, kulturním, 
kdy uspořádal dne 15. 7. 2022 ve svém areá‑
lu na Osadě míru povedený hudební večer 
pod taktovkou skupiny D ‑Rock.

Chystáme pro Vás „Štěpánskou zábavu“ 
25. 12. 2022 v prostorách KD Dolní Benešov 
a na stejném místě Ples sportovců v termí‑
nu 11. 2. 2023.

Co se u nás také událo
Hřiště v Dolním Benešově pomohlo 
k titulu mistryň Evropy španělskému 
týmu!!!

Samson Jaroslav

Od 24. 6. do 8. 7. se na perfektně připraveném 
trávníku v rámci Mistrovství Evropy WU19 při‑
pravovaly reprezentantky Španělska. Celkem 
zde absolvovaly 10 tréninkových jednotek.
Španělský tým základní skupinu mistrovství 
zvládl bez porážky a se 7 body postoupil z prv‑
ního místa do semifinále. V tom se utkal na 
opavském stadionu za podpory dolnobene‑
šovských fanoušků s týmem Švédska. Vítěz‑
ství v poměru 1:0 znamenalo postup do finále. 

Ve finálovém utkání nastoupil tým Španělska 
proti týmu Norska.V nervy drásajícím finále,o‑
pět za přítomností dolnobenešovských fanouš‑
ků rozhodl gól v 93.minutě na konečných 2:1 
o tom, že titul MISTRYŇ EVROPY WU19 získá 
španělský tým. 

Velká poklona a poděkování patří správci Du‑
šanovi s jeho pravé ruce Teovi za perfektně při‑
pravený trávník po celou dobu tréninků.Bylo 
nám ctí připravit tréninkové podmínky,které 
pomohly k titulu MISTRYŇ EVROPY!!!!!

Po posledním tréninku trenér španělské reprezentace Pedro Ló‑
pez řekl, že díky kolektivu FC a místním lidem, se zde cítili jako 
doma mezi přáteli.Chválil si hřiště připravené vždy v nejvyšší 
kvalitě a vybavenost klubu. Závěrem řekl, že pokud se stanou 
mistry evropy, je to i zásluhou Dolního Benešova!!!
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l  5 týdnů dovolené
l  Příspěvek na dopravu
l  Bene�tní program Bene�t Plus
l  Příspěvek na stravování
l  Příspěvek k jubileu, k odchodu do důchodu
l  Příspěvek na penzijní pojištění
l  Příspěvek pro dárce krve
l  Firemní akce, vánoční dárky
l  Zvýhodněné telefonní tarify
l  Podpora mimopracovních aktivit zaměstnanců
l  Příspěvek za doporučení nového zaměstnance (až 60 000 Kč/osobu)

Náborový příspěvek 40 000 Kč!
Pracuj jako svářeč, zámečník nebo obsluha CNC

Přijď se k nám podívat! V září 
každé úterý v 15 nebo 16 hodin.
ZAMLUV SI TERMÍN 
PO-PÁ 8-16 , TEL: 734 262 836

www.ostrojacisrdcem.cz

Letní scéna – Dolnobenešovská kultura
Vážení čtenáři, letošní prázdniny se pomalu chýlí ke svému konci a s nimi i aktuální letní scéna Dolnobenešovské kultury.  Vzhledem k tomu, že 
nemáme v letošním roce k dispozici areál zámeckého parku, přesunuli jsme některé akce do jiných prostor, což v některých případech nebylo 
vůbec na škodu.

Letní kina

Letní kina proběhla na prostranství před kul‑
turním domem. Při výběru filmů jsme se při‑
klonili k novějším českým komediím, které 
se těšily velké divácké návštěvnosti. První z 
filmů bylo pokračování úspěšné komedie 

„Po čem muži touží 2“, následovala kome‑
die „Známí, neznámí“ a závěr patřil novin‑
ce v českých kinech, komedii „Hádkovi“. Po‑
časí u všech představení vyšlo na jedničku a 
komáři také letos zůstali doma ☺. 

Dolnobenešovský 
Gulášmajster 2022
Jako již tradičně se druhou srpnovou sobo‑
tu sešli kulinářští nadšenci aby změřili své 
síly ve vaření kotlíkového guláše. Letos se 
tato akce uskutečnila v nádherném prostře‑
dí rybníka Kamenec. Soutěž odstartovala 
od osmé hodiny ranní a sedm týmů mělo 
čtyři a půl hodiny na to, aby předložili své 
guláše porotě, která byla vylosována z pří‑
chozích diváků. V jednu hodinu po poled‑
ni začala ochutnávka příchozích, kteří měli 

rovněž možnost svým hlasováním rozhod‑
nout o ceně diváků. K dobré chuti a náladě 
hrála kapela UNICO, i když déšť se nám bo‑
hužel ani na této akci nevyhnul. 
Dle verdiktu poroty se Dolnobenešovským 
Gulášmajstrem pro rok 2022 stal  tým Přátel 
přírody Zábřeh.  

Stupně vítězů:
1. místo – Tým přátel přírody Zábřeh  
(K. Rošík)
2. místo ‑ Gajdečkovi (Radek a Lucka)
3. místo ‑ Krutý guláš z býčka (Lukáš Pavlík)
Cena diváků: Krutý guláš z býčka  
(Lukáš Pavlík )

Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčast‑
něným týmům za jejich iniciativu a nadše‑
ní. Vařit guláš v polních podmínkách totiž 
vyžaduje i určitou dávku kuráže a velké na‑
sazení. Rovněž děkuji všem partnerům akce, 
kterými byli. LENA – Hračky, s.r.o., Jarosla‑
va Klemensová – MASOMA, Čerpací stani‑
ce PRIM Dolní Benešov, město Dolní Bene‑
šov, DoRuky Dolní Benešov, Seadon, s.r.o.  a 
Pavlína Štěpitova ‑  Restaurace na Hřišti, kte‑
rá byla spolupořadatelem této akce. Velké 
poděkování rovněž patři Rybářskému klubu 
Kamenec na možnost využití areálu k uspo‑
řádání akce. 

Půlíme prázdniny
V loňském roce se poprvé uskutečnila akce 
pro děti a jejich rodiče, kterou jsme nazvali 
Půlíme prázdniny. Díky pěkné návštěvnos‑

ti a dobrým ohlasům byla tato akce zařa‑
zena do letní scény i v roce letošním.  Díky 
rozmarům  počasí  však byla akce z půlky 
prázdniny přesunuta spíše do jejich dvou 
třetin na 19.8.2022.  A v tento den došlo na 
to pravé půlení a rozhodlo opět počasí. Půl‑
ka akce se odehrála před kulturním domem, 
kde si děti mohly vyzkoušet své dovednos‑
ti v připravených soutěžích. Pak přišla silná 
bouřka s přívalovým deštěm a další aktivi‑
ty se přesunuly do kulturního domu, kde 
se o zábavu postaral TOMINO a parkouris‑
té z Parkour Free Run Prajzská. Doprovodný 
program byl zajištěn díky skvělým dámám 
ze společnosti Happy Patatýt, kterým pat‑
ří velký dík, stejně jako Skautskému oddílu 
Lasičky Dolní Benešov a místním hasičům. 

Promenádní koncerty
Ani v letošním roce jsme nezapomněli na mi‑
lovníky dobré dechovky. U těchto akcí nám 
naštěstí počasí vždy přálo a díky tomu jsme 
mohli prožít tři krásná nedělní odpoledne 
na náměstí C.Lellka ve společnosti Hasičské 
dechovky z Bolatic, domácí Prajzovanky a 
Slezské kapely z Kravař, která se na toto ná‑
městí vrátila více než po dvaceti letech. Zá‑
věrečný koncert bude patřit našemu Měst‑
skému orchestru mladých a uskuteční se v 
neděli 4. 9. 2022 od 16.30 hod. rovněž na 
náměstí a všichni jste tímto na něj srdečně 
zváni. Dobrá dechová hudba ta k Dolnímu 
Benešovu neodmyslitelně patří a věříme, že 
tomu bude i nadále.

Kulturní dům

 Viktor Štefek
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Kulturní dům

Program září – říjen
Sobota 3. 9. Poděkování za úrodu

Neděle 4. 9. Promenádní koncert MěOM  
 Dolní Benešov

Sobota 10. 9. Pivní slavnosti

Úterý 13. 9. Zasedání zastupitelstva města  
 od 16.00 hod.

Neděle 18. 9. Krajská výstava psů

Neděle 18. 9. Fantastická žena – divadelní  
 představení ŠAMU

23. –25. 9. Výstava zahrádkářů

Neděle 25. 9. Svatováclavský hudební  
 festival – kostel. sv. Martina

Sobota 1. 10. Šachový turnaj

Sobota 8. 10. Dětská podzimní burza

Neděle 9. 10. Růžencový koncert – kostel   
 sv. Martina

13. –14. 10. Taneční kolony manželů   
 Hartmanových

Sobota 15. 10. ARAKAIN 40

Neděle 16. 10. Míša Růžičková

18.  –23. 10. Taneční kolony manželů   
 Hartmanových 

Vstup zdarma !

Pivaři všech značek , spojte se!

15.00 – 16.00 NAVAREZ

16.30 – 17.30  BosoBos
18.00 – 19.00 Stanley‘s Dixie Street Band

19.30 – 21.30 Sundays Band

22.00 – 01.00 Banda del Caffe

PIVNÍ 
SLAVNOSTI
Program:

Kulturní dům Dolní Benešov vás srdečně zve na 

XXV. ročník 
v sobotu 10. 9. 2022 na náměstí C. Lellka


