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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
při psaní tohoto příspěvku si uvědomuji, jak ten čas rychle ubíhá. 
Máme před sebou závěrečné dva měsíce roku 2019. Listí stromu 
se nám obarvilo nádhernými barvami a občasné příjemné počasí 
ještě láká k procházkám v krásném okolí našeho města.

V závěru roku se dodělává ještě několik akcí. Dokončují se napří-
klad opravy chodníku v Zábřehu na ulici Opavské včetně výměny 
zastávky. Po dohodě se sousedy můžu konstatovat, že výsledek je 
výborný. Na doporučení zábřežského osadního výboru budeme 
pokračovat také v dalším období tak, abychom zajistili opravy 
nejvíce poškozených chodníků. V centru města se pokračovalo 
na nátěrech sloupů veřejného osvětlení. Především litinové prvky 
již tento nátěr nutně potřebovaly.

První víkend v listopadu je v Dolním Benešově spjat s výlovem 
našeho největšího rybníka Nezmaru. Návštěvníci můžou shlédnout 
samotný výlov a na vlastní oči vidět ryby, které se ve zdejších ryb-
nících vyskytují. Za poslední roky je tato akce hodně navštěvovaná 
lidmi z celého širokého okolí, ulice Hájecká a další přilehlé prostory 
jsou přeplněny parkujícími a projíždějícími automobily. Proto ape-
luji na návštěvníky, aby z tohoto důvodu dbali zvýšené opatrnosti.  

V měsíci listopadu si společně připomeneme Den válečných vete-
ránů.  Setkáme se v pátek 8.11.  v Zábřehu u kostela a v úterý 12.11. 
na hřbitově v Dolním Benešově. V příštím roce si připomíná Hlu-
čínsko 100 let od připojení k Československé republice. Muzeum 

Hlučínska připravilo na toto téma zajímavou besedu s profesorem 
Pavlem Kladiwou, která se uskuteční v pondělí 4. 11. v 16:30 v pří-
sálí kulturního domu. Všichni, kdo máte zájem se něco o této etapě 
našich dějin dovědět, jste srdečně zváni. 

Protože se jedná o poslední Zpravodaj v letošním roce, již teď vám 
ze srdce přeji příjemné prožití závěrečných dnů roku, především 
vánočních svátků v kruhu rodiny a blízkých, a také hodně štěstí, 
zdraví a pohody v celém příštím roce.

Martin Štefek, starosta města  
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Ze 17. schůze rady města 
dne 2. září 2019

Rada města schválila
- Smlouvu o poskytnutí finančního pří-
spěvku za účelem zajištění dopravní obsluž-
nosti na území MS kraje veřejnou linkovou 
dopravou – oblast Hlučínsko na přechodné 
období 9. 6. 2019 – 13. 6. 2020

- Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlou-
vě č. 24 N 13/22 se Státním pozemkovým 
úřadem

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Navýšení počtu dětí v jednotlivých tří-
dách Mateřské školy Dolní Benešov, Osada 
Míru pro školní rok 2019/2020 z 24 na 28, 
v D. Benešově – Zábřehu z 24 na 25 dětí.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Prodloužení provozní doby Mateř-
ské školy Dolní Benešov, Osada Míru 
od 1. 9. 2019 a to od 6.15 do 16.15 hodin

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o výpůjčce informačních ta-
bulí a posezení k cyklostezkám se Sdruže-
ním obcí Hlučínska

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a  doporučuje  
zastupitelstvu města

- Vydat Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2019, kterou se stanoví koeficient pro 
výpočet daně z nemovitosti dle předlože-
ného vzoru

- Upravit Pravidla pro poskytnutí pří-
spěvku města ke kotlíkové dotaci

Z 18. schůze rady města dne 
23. září 2019

Rada města schválila
- Žádost ředitelky MŠ Dolní Benešov 
o převedení finančních prostředků ve výši 
370 000 Kč z fondu rezerv do investičního 
fondu

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč 
pro mobilní hospic Ondrášek, Ostrava – 
Zábřeh

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč so-
ciálnímu zařízení Fontána Hlučín

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Finanční příspěvek ve  výši 2 000 Kč 
na pořízení nového babyboxu v Opavě

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Odpisové plány příspěvkové organizace 
Kulturní dům Dolní Benešov na dodávku 
a montáž klimatizace pro přísálí KD a pro 
zkušebnu MOM v 1. patře KD

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Pronájem nebytových prostor (vinárny) 
v kulturním domě dle předložené smlou-
vy o nájmu mezi příspěvkovou organizací 
Kulturní dům Dolní Benešov jako prona-
jímatelem a Kateřinou Kalvarovou jako 
nájemcem

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
- O dodavateli díla „Oprava chodníku 
na  ulici Opavské v  Dolním Benešově  – 
Zábřehu“. Stavbu provede Michal Breuer, 
Nádražní 159, Dolní Benešov

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Ukončit dohodou smlouvu o nájmu po-
zemků č. 24 N 13/22 se Státním pozemko-
vým úřadem

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 19. schůze rady města  
dne 14. října 2019

Rada města schválila
- Dodatek č. 7 ke smlouvě o sdružených 
službách dodávky a odběru zemního plynu 
ze dne 31. 12. 2012 s Pražskou plynáren-
skou a.s
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Výpůjčku prostor v zámku (Hájecká 66) 
mezi příspěvkovými organizacemi města 
Mateřská škola Dolní Benešov, Osada Míru 
a Základní škola Dolní Benešov pro potře-
by školní družiny
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Záměr pronájmu pozemků města pro 
zřízení zahrádek a to: části p. č. 750/1, část 
46 o výměře 100 m2 na Osadě Míru a čás-
ti parc. čísel 453/26, 392/1, 392/2, 2175/6, 
2175/4, 380 část 3 o výměře 42 m2 na ulici 
Nádražní
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Finanční příspěvek ve  výši 3 000 Kč 
sociálnímu zařízení Domov Na zámku 
Kyjovice

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a  doporučuje  
zastupitelstvu města

- Schválit smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti. Jedná se o ulože-
ní zemního kabelového vedení NN v po-
zemcích města p. č. 603/6 – ostatní plocha 
a 603/5

- Schválit rozpočtová opatření č. 5/2019

Rada města vzala  navědomí
- Informaci o nuceném přechodu akcií 
SMVaK Ostrava, a. s. na Aqualia Czech 
s.l. a finanční protiplnění bývalým akcio-
nářům

Z 6. zasedání zastupitelstva města 
dne 10. září 2019

Zastupitelstvo města rozhodlo
- Vydat Obecně závaznou vyhlášku města 
č. 2/2019, o stanovení koeficientu pro vý-
počet daně z nemovitých věcí

Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města schválilo
- Rozpočtová opatření č. 4/2019 v před-
loženém znění, které je nedílnou součástí 
usnesení

Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Úpravu pravidel pro poskytnutí pří-
spěvku města ke kotlíkové dotaci

Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 1

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
- Zprávu o činnosti rady města od po-
sledního zasedání zastupitelstva města

- Zápis 2. schůze osadního výboru

- Zápis 1. a 2. schůze kontrolního výboru

- Schválený Závěrečný účet dobrovolné-
ho svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska 
za rok 2018.

- Zastupitelstvo města vzalo na  vědo-
mí také Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí 
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018 ze 
strany Moravskoslezského kraje a Zprávu 
Kontrolní a revizní komise při Sdružení 
obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospo-
daření dobrovolného svazku obcí Sdružení 
obcí Hlučínska za rok 2018.
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
Přítomni : 14 členů ZM

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. 2019 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18

Společenská kronika
Diamantovým manželům (60 let) blahopřejeme
Leo Šlosárek   
a  Siegrid Šlosárková, roz. Foitziková Zábřeh

Novomanželům blahopřejeme
Jiří Thiemel, Dolní Benešov       
a Sabina Fohrstová, Dolní Benešov   

Malé vítáme a rodičům blahopřejeme
Vanesa Hažíková, Dolní  Benešov
Benjamín Spruch, Dolní Benešov

Budeme na Vás vzpomínat …
Marie Nováková, Dolní Benešov

Josef Mrázek, Dolní Benešov

Ilona Vojvodová, Dolní Benešov

Václav Mosler, Dolní Benešov

Arnošt Lorek, Dolní Benešov

Vítání občánků
Vážení rodiče, také vítání občánků do svazku města je 
dlouholetým zvykem.

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob‑
ních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rod‑
ných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), není možné využívat údaje z evidence obyvatel 
pro jiné účely, než stanoví zákon. Z tohoto důvodu se na Vás 
obracíme touto cestou.

Slavnostní vítání občánků se nyní připravuje pro děti narozené 
od 01. 04. 2019 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 
2019 nenavštívili.

Máte ‑li zájem se zúčastnit se svým dítětem slavnostního obřa‑
du vítání občánků, dostavte se do pondělí dne 18. 11. 2019 ma‑
minky osobně na matriku k p. Janě Spruchové (tel. 553 651 285, 
kl. 18) v pondělí a středu od 8.00‑12.00, 13.00 – 17.00 hodin, 
v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 
14.30 hodin a doložte k ověření těchto skutečností:

• originál rodného listu dítěte
• platný občanský průkaz

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

Slavnostní přivítání občánků se uskuteční v neděli 
24. listopadu 2019 v 15.00 hodin v obřadní síni Měst‑
ského úřadu Dolní Benešov.

matrikářka

Setkání seniorů nad 85 let
Odbor vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu Dolní 
Benešov uspořádal jako každoročně v úterý 17. září 2019 v sa-
lónku restaurace Štika setkání seniorů nad 85 let. Sešlo se 9 
seniorek a 12 seniorů, poprvé se jednalo o převahu mužů. 
Všechny přivítal pan starosta Martin Štefek a také pan děkan 
Mgr. Pavel Kuchař. Kulturní program připravily a předvedly 
děti z místní mateřské školy pod vedením p. učitelky Margit 
Maiwaldové a p. učitelky Valentýny Paverové. Děti ze třídy 
„Květinky“ se představily krásným podzimním pásmem a byly 
obdařeny dlouhým potleskem všech přítomných a malou slad-
kostí. Navíc ještě děti obdržely od p. Jana Vilče, účastníka 
setkání, tašku plnou pamlsků. 

Po té se všichni příjemně bavili, vždyť někteří se vidí pouze 
na tomto našem setkání a rozloučili jsme se společně s přáním, 
abychom se ve zdraví mohli sejít zase za rok. Děkuji za nezišt-
nou pomoc při organizaci setkání paní Sylvě Říčné.

matrikářka

Vystoupení dětí ze třídy „Květinky“ 
‑  MŠ Dolní Benešov u příležitosti 
setkání seniorů nad 85 let
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Městská Knihovna
Podzim je jako stvořený ke čtení. Večery se prodlužují, a až se nám zase vrátí oficiální  středoevropský čas, budou večery ještě delší. Také 
počasí nás už tak netáhne ven, a tak dobrá kniha přijde vhod. 

Toto je část nových knih, která v minulých 
dvou měsících obohatila knižní fond naší 
knihovny.

Knihy pro dospělé: 
Koontz, D. R.: Nejtemnější večer, Lea, Z.: 
Jestli se probudí, Rollins, J.: Počátek zkázy, 
Wood, B.: Bílá žena, Cubeca, K.: Faraonův 
následník, Černá, J.: Jeden život nestačí, Ta-
ylor, C.: Zmizelý, Klevisová : Sněžný měsíc, 
Dempsey, E.: Růže bílá, černý les, Hilšer-
Deaver, J.: Ostrý řez, Javořická, J.: Loďka 
v peřejích, Houellebecq: Serotonin, M.: Ma-
rek Hilšer: tango pod Hradem, Pod zám-
kem, Ubam Obonete: Sedm let v Africe,-
Keleová-Vasilková: Sítě z pavučin, Bjork, S.: 
Clona, Jackson, L.: Čekání na smrt, Kopřiva, 
P.: Respektovat a být respektován, Ahnhem, 
S.: Osmnáct pod nulou a moho jiných.

Knihy pro děti a mládež:
Papoušková: Vombat Jirka je odvážný, Pa-
tterson, J.: Superhrdina ze základky, Da-
vis, J.: Garfield a zlý pes, Barbie, sestřičky 
a psí dobrodružství, Pospíšilová, J.: Přího-
dy veselých prvňáčků, Durková, m.: Proč 
má Janička velerybu, Ganeri, A.: Duchové 
a pžízraky, Pantermüllerrová: Lenčiny ka-

tastrofy, Welch, J.: Láska & štěstí, Forma-
nová,: Zůstaň se mnou, Albertalli, B.: Já, 
Simon, Mušálková, I.: U sedmi berušek, 
Pospíšilová, J.: Johanka a malé prasátko, 
Šikovný traktor, Bystrý vlak, Glaserová: 
Trosečník sibiřský, Palacio, R.J.: (Ne)oby-
čejný kluk a další.

Výpůjční lhůta v naší knihovně je DVA MĚ-
SÍCE, je tedy delší, než obvykle v knihov-
nách bývá a proto myslím, že je ji možné 
bez větších problémů dodržet. 

Znovu upozorňuji na fakt, že upomínky 
se nezasílají poštou, čtenář si je povinnen 
pamatovat, kdy má knihy vrátit, tento da-
tum má také vytištěn na výpise knih, které 
si půjčuje.

1. upomínka za 62 dnů           5,-Kč
2. upomínka za 92 dnů         20,-Kč
3. upomínka za 123 dnů       30,-Kč 
4. upomínka za 137 dnů     100,-Kč

V knihovně je také pár titulů k prodeji, blíží 
se Vánoce, i když si to mnozí ještě zdaleka 
nechtějí připustit a tak knihy Opavština pro 
samouky nebo Slovník hlučínského nářečí 
Opavského Slezska, by se mohly stát pří-
jemnými dárky pro vaše nejbližší.

V prosinci plánujeme další Adventní tvoře-
ní s našimi lektorkami Janou Komárkovou 
a Gitou Dudovou. Bližší informace budou 
včas na  FB knihovny.

Na vaši návštěvu se těší Jana Petrásková, 
knihovnice městské knihovny

Půjčovní doba:

PONDĚLÍ: 13.00 – 17.30
ÚTERÝ: 10 – 12 12.30 – 15.00
ČTVRTEK: 13.00 – 17.30

Přijďte, na vaši návštěvu 
se těší Jana Petrásková, knihovnice

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych reagovala na některé komentáře občanů 
města na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že jsem poměrně 
nejčerstvější  člen zastupitelstva, se mě komentáře typu „Oni 
nic nedělají, rozhodují si jen pro sebe apod.“ dost dotýkají. Ráda 
bych možná alespoň touto cestou osvětlila mnohým spoluob-
čanům dlouhodobé cíle města, a tím i možná vysvětlila možné 
spekulace, proč se ve městě nebudují super moderní dětská 
hřiště či lanová centra.  Již v předvolební kampani si všechny 
strany stanovily jako hlavní cíl - vybudovat nové učebny v are-
álu Hlavní školy s výhledem přemístění všech tříd Červené 
školy do jednoho areálu s kompletním zázemím pro vzdělávání, 
stravování, sportování a mimoškolskou činnost.   Celá tato ob-
rovská akce byla v plánu a „snad i bude“ částečně financována 
z dotací. Pro Vaši informaci, kterou možná nemáte, byl projekt 
pro tuto slibovanou dotaci vypracován, město společně se ško-
lou splnily všechny podmínky dotačního titulu, ale přislíbené 
peníze pro tuto dotaci nebyly dodány. Všichni zastupitelé města 
doufáme v to, že další dotační tituly, které budou vypsány, 
budeme moci využít pro výstavbu tohoto komplexu. A jestliže 
nebude možnost využití dotací, zvažujeme možnou variantu, 
že stavbu zahájíme i v případě samofinancování. Samozřejmě 
se jedná o nemalou částku z rozpočtu města. Proto se všichni 

snažíme   „šetřit“ s výdaji na nepotřebných místech. Mohli by-
chom stavět hřiště, která by nám okolní vesnice mohla závidět, 
ale kladu si otázku co je pro nás důležitější? Hřiště, kde děti 
tráví zlomek svého času, nebo škola, kde tráví třetinu svého dne 
deset měsíců v roce? Jde nám přece o bezpečnost dětí, aby byly 
v jednom areálu, měly zde družinu, možné sportovní aktivity 
apod. Ano, všichni bychom si přáli mít všechno super, školu, 
okolí, hřiště a nevím ještě co. Ale to bohužel prostě nejde. 
Musíme si prostě stanovit priority a my zástupci města (ti, co 
Vy jste si zvolili) jsme se rozhodli, bude to ŠKOLA! Určitě se 
najdou mezi Vámi ti, kteří s tímto plánem nesouhlasí, možná 
i proto, že už nemáte děti školou povinné, ale takový pohled je 
velmi krátkozraký. Teď to sice nejsou Vaše děti, ale za pár let 
to budou děti Vašich dětí. 

Dovolte mi ještě jednu připomínku, pokud se Vám v rámci 
fungování města cokoliv nelíbí a myslíte si, že máte lepší ná-
pad, prosím přijďte nám ho sdělit či napište na stránky. Možná 
mnohé nepochopení vychází právě z nedostatku informací. 
My zastupitelé města přece nejdeme proti Vám, ale chceme jít 
společně s Vámi.
     Přeji Vám krásný podzim a pohodový závěr 

roku  Monika Gebauerová 

Když se řekne burza …
Doufám, že maminkám nejen našeho města, ale i blízkého okolí ihned před očima vy-
skočí plný sál Kulturního domu oblečení, hraček, sportovních potřeb pro jejich dětičky. 
A tuto vidinu jsme zase naplnili o víkendu 4. - 5.října.  Jednalo se už o XVIII. burzu, 
která se koná 2x ročně, tudíž již 9.rokem. 

Nabídli jsme možnost prodeje cca 200 
maminkám, pro možné kapacity nejen 
sálu, ale i našich sil jsme přijali přibližně 
9 000 kusů věcí. Tyto věcičky vždy roz-
třídíme podle velikostí a využití (hračky, 
sportovní potřeby) a kapacita pouze sálu 
a přísálí nám již nestačila, a tak se poma-
lu rozpínáme i do prostor restaurace Nep-
tun, ale nebojte se, dál už to nepůjde :o))
Určitě bych chtěla touto cestou hlavně 
poděkovat všem lidem, bez kterých by 
tato akce (ať se zrodila v hlavách dvou 
mladých maminek) nebyla možná rea-
lizovat. V prvé řadě řediteli Kulturního 
domu panu Viktorovi Štefkovi, protože se 
snaží rezervovat prostory pouze pro nás, 
dále pak určitě i paní Martě Škrochové.  
A obrovský dík patří každé „pracující 
ruce“, kterých se tentokrát sešlo téměř 
padesát párů! Děkuji Vám všem, oprav-
du moc si vážím toho, že svůj volný čas, 
který byste mohli trávit se svou rodinou, 
věnujete nám a celé této akci. Bez Vás by 
to opravdu nešlo!        
A proč to vlastně děláme? Celá akce je 
vymyšlená hlavně pro tu ekologickou 
stránku dnešní doby. Kolem dětiček dnes 

a denně používáme neskutečné množství 
oblečení, věcí, hraček a kdybychom měli 
všechny tyto věci po použití vyhazovat, 
byla by to obrovská zátěž pro prostředí. 
Proto jsme moc rádi, když se jedna věc 
využije vícekrát, splní svůj účel. A také 
jsme velmi potěšeni, když pak můžeme 
výtěžek z této akce použít právě pro ra-
dost našich dětí, ať už využitím pro akce 
ve školkách jak v Dolním Benešově, tak 
v Zábřehu. Snažíme se spravedlivě roz-
dělit finance mezi žáky i prvního a dru-
hého stupně ZŠ, včetně družiny v DB 
i Zábřehu.   
Pokud jste se za námi na burze nebyli 
podívat, máte možnost podívat se na vy-
sílání TV Hlučínsko, jelikož  pan Pečínka 
nás navštívil a byl mile překvapen naší 
nabídkou  pro maminky a jejich děti.  
Myslím, že mohu prozradit že jarně- let-
ní burza se bude konat v termínu 3 - 5. 
dubna a doufám, že už se těšíte s námi.  
A pokud byste kdokoliv chtěli přidat ruku 
k dílu, přijďte – moc rádi Vás přijmeme 
mezi nás.

Zdraví Monika a Pavli 

Leo Šlosárek
a Siegrid Šlosárková
roz. Foitziková Zábřeh

Vážení oslavenci,
před 60 lety 28. 11. 1959 jste si řekli 
své ANO, prožili jste spolu dobré 
i zlé a stále jste spolu.

Hodně zdraví do dalších společných 
let Vám přejí dcera Věra  
s manželem, syn Pavel s přítelkyní, 
vnoučata a pravnoučata.

Vážení spoluobčané, 
na základě pozitivních zkušeností z minulosti pro Vás město Dolní Benešov zajistilo možnost snížit si své náklady za elektric‑
kou energii a zemní plyn prostřednictvím služby LICIT, kterou na trhu využívá již více než 40.000 spotřebitelů. 

Co je LICIT?
Unikátní služba, jejímž poskytovatelem je největší e‑aukční síň v České republice, společnost eCENTRE, a.s. LICIT díky využití 
principu sdružené poptávky a elektronické aukci zajišťuje domácnostem i firmám výhodné ceny a férové podmínky energií, 
bez jakýchkoli sankcí či dalších poplatků. Využití této služby je pro všechny zcela zdarma. Pokud tedy uvažujete o změně 
dodavatele energií nebo si chcete nezávazně nechat porovnat aktuální výhodnost Vašich stávajících smluv na elektřinu či 
plyn, můžete nyní využít tuto příležitost. 

Jak službu LICIT využít?
Na  webových stránkách naší obce: www.dolnibenesov.cz je umístěn jednoduchý kontaktní formulář, který stačí vyplnit 
a odeslat. Odeslání údajů není nijak závazné. Do několika dnů se Vám obratem ozve licencovaný obchodní partner eCENTRE 
a LICITU s dalšími informacemi. Ten Vám následně vyhotoví nezávazné cenové porovnání, na základě kterého se sami roz‑
hodnete, zda službu LICIT využijete.

V případě jakýchkoli dotazů se už nyní můžete obrátit na licencovaného obchodního partnera LICITU a eCENTRE pana Aleše 
Hahna na telefonu +420 737 241 140 nebo na emailu ales.hahn@partnerecentre.cz. 

Bližší informace naleznete na www.licit.cz.
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Zajímavosti na podzimní obloze
Pozdně letní a podzimní obloha nabízí po soumraku dvě největší planety Jupitera a Saturna. Spatříme je za soumraku nízko nad jihozá-
padním obzorem. Jupiter je také po Měsíci nejjasněji zářícím tělesem oblohy. Pomalu se přibližují se Saturnem ke Slunci a tak Jupiter již 
během listopadu z večerní oblohy zmizí, aby se na počátku ledna zase objevil na ranní obloze. 24. listopadu bude okolo Jupitera procházet 
planeta Venuše, která se po osmi měsících vrací z ranní na večerní oblohu. Večerní oblohu bude zdobit hlavně na jaře příštího roku, kdy 
bude zapadat až před půlnocí. Saturn se také vrací ke Slunci a Venuši, která putuje od Slunce bude míjet 10.a11. prosince.

Podzim obvykle znamená více oblačnos-
ti i deště a tak není na škodu se zadívat 
i k mrakům, zvláště svítí -li na ně zapadající 
Slunce, mohou hýřit doslova všemi barva-
mi. Na konci září a v průběhu října jsme 
mohli několikrát spatřit jak po přeháňce 
zazářila nádherná duha. Sluneční světlo 
při východu i západu je v letošním roce 
ovlivněno zvýšeným objemem prachových 
částic ve výškách nad 20 km. Jeho původ 
je v mohutné erupci kurilské sopky Raiko-
ke. V pátek 4. října jsme tak mohli spatřit 
opravdu až strašidelně purpurově nasví-
cenou oblohu po západu Slunce. Pokud je 
obloha čistá jeví se západní obzor výrazně 
načervenalý až rudý.

Vraťme se ale zpátky k tělesům Sluneční 
soustavy. Planeta nejblíže Slunce Merkur je 
zároveň nejmenší planetou soustavy. 

V odpoledních hodinách 11. listopadu bude 
procházet přesně v ose Země – Slunce a my 
tak můžeme před slunečním diskem pozo-
rovat přechod temného kotoučku malič-
ké planety. Samotný přechod trvá asi 5,5 
hod. U nás bude začátek vstupu Merku-
ru ve 13,35 hod a protože Slunce zapadne 
krátce po 16 hod. bude možné pozorovat 
přibližně polovinu úkazu. POZOR na Slun-
ce se nikdy nesmíme dívat přímo bez pří-
slušného filtru – hrozí trvalé poškození očí. 
K bezpečnému pozorování můžete využít 
mimořádného pozorování na hvězdárně 
kulturního domu. Úkaz je pozorovatelný 
pouze pomocí optických přístrojů, Mer-
kur je příliš malý a bez dalekohledu se nám 
ztratí ve sluneční záři. K příštímu přechodu 
Merkura dojde až v roce 2032.

Pravidelná páteční veřejná pozorování 
z hvězdárny KD:
listopad od 18 hod. / prosinec od 17 hod.
Pozorujeme Měsíc, planety Jupiter, Saturn 
a Venuše a také přelety mezinárodní kos-
mické stanice ISS. Pokud nesvítí Měsíc po-
blíž úplňku můžeme pozorovat dvojhvězdy, 
hvězdokupy, mlhoviny a galaxie.

Zveme k  pozorování dalekohledem 
všechny zájemce
Mimořádné pozorování přechodu Mer-
kura přes Slunce v pondělí 11. 11. 2019 
od 13.00 hod.

Kontakt:
e ‑mail: hvezdarna.dbenesov@seznam.cz
Tel.: 732  845 328

Za astronomický kroužek František Gaidečka 
a Karel Proksch

„Co jste HASIČI…“
Rok 2019 se pomalu chýlí ke svému závěru. 
Ohlédneme -li se zpět, musíme konstatovat, 
že letošní rok byl především ve znamení 
dlouhého horkého, a především suchého 
léta. Tato skutečnost měla za následek vznik 
mnoha rozsáhlých polních, a lesních po-
žáru, již tak zdecimovaných Českých lesů. 
Naštěstí tyto požáry naše město nezasáhly, 
ani jeho přilehlé okolí. I přesto dolnobene-
šovští hasiči zasahovali během roku v prů-
měru u více než dvou výjezdů k mimořád-
ným událostem, za každý kalendářní měsíc.

Jednotka sboru dobrovol‑
ných hasičů
Během měsíců září a října jednotka zasaho-
vala celkem u osmi mimořádných událostí

1 × Požár
• požár elektroinstalace slévárna po zá-
sahu bleskem

7 × Technická pomoc
• 4 × likvidace bodavého hmyzu
• 2 × transport imobilního pacienta do sa-
nity ZZS MSK
• odstranění spadlého stromu z pozemní 
komunikace

Uliční slavnost „Enem Podubí“
Poslední srpnovou sobotu jak jistě víte, 
proběhla velice úspěšná uliční slavnost 
s názvem „ENEM PODUBÍ“. I na průběhu 
této akce se hasiči aktivně podíleli. Kromě 
ukázky hasičské techniky, pro malé a velké 
návštěvníky připravili „zážitkovou“ jízdu 
na motorovém člunu po hladině rybníka 
Nezmar. Mimo to, ještě členové jednotky 
přímo z této akce museli vyjíždět k jedno-
mu „ostrému zásahu“.

Ukázka pro mateřskou školu
Se začátkem školního roku, jsme pro Ma-
teřskou školu Dolní Benešov připravili pre-
ventivní výchovnou akci „Den otevřených 
dveří hasičské zbrojnice“. Děti si prohléd-
li hasičskou techniku, prostory hasičské 
zbrojnice, mohli si vyzkoušet vybavení ha-
sičů. K vidění byla i ukázka hašení požáru, 
a na závěr všechny děti úspěšně absolvovali 
dovednostní hasičskou soutěž. Asi největ-
ším zážitkem pro každé dítko bylo si zastří-
kat z opravdové hasičské hadice.

Ani děti z MŠ Zábřeh nebyli o tuto ukázku 
ochuzení. Aby děti nemuseli „šlapat“, až 
na hasičkou zbrojnici, přijeli jsme za něma 
s veškerou hasičskou technikou do Zábřehu 
na místní dětské hřiště.

Kontrola spalinových cest
Se začátkem zimy a topné sezóny je po-
třeba si opět připomenout povinnost 
každého provozovatele topného tělesa 
na nutnost vyčistit si komín. Kromě toho 
je potřeba odbornou firmou jej nechat 
také zkontrolovat. Četnost čištění a kon-
trol komínů je uveden v tabulce níže. 

Tuto povinnost nám ukládá vyhlášky 
č. 34/2016 Sb.
Kromě toho, že se vyhnete případnému 
finančnímu postihu, můžete tím také 
předejít vzniku požáru!

Lhůty pro kontrolu a čistění spali-
nových cest:
Příloha č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

6

3

1

4 2

5

Sbor dobrovolných  
hasičů Dolní Benešov
Družební setkání SDH s DHZ 
Jasenové (Sk)
Poslední srpnový den jsme uspořáda-
li družební setkání SDH Dolní Benešov 
a našeho spřáteleného dobrovolného ha-
sičského zboru (DHZ Jasenové) ze Sloven-
ska. Kromě samotných hasičů přijal naše 
pozvání tentokrát i starosta Obce Jaseno-
vé pan Mgr. Martin Mikolka. Po přivítaní 
na hasičské zbrojnici jsme se vydali ve slav-
nostních uniformách průvodem do koste-
la sv. Martina na mši svatou „Poděková-
ní za úrodu“. Po obědě společné hasičské 
setkání pokračovalo na  uliční slavnosti 
„ENEM PODUBÍ“. Naši hosté se mimo 
jiné také aktivně zapojili do zábavy. Hrou 
na harmoniky, a zpěvem Slovenských pís-
ní, hasiči z Jasenového, ještě vylepšili již 
tak vynikající atmosféru a skvělou zábavu, 
která na této uliční slavnosti byla. Již dnes 
se těšíme na další společné setkání s našimi 
Slovenskými přáteli!

„Den válečných veteránů“
Jak se již stalo tradici tak i letos farnost Dol-
ní Benešov připravuje pietní akt ke Dni vá-
lečných veteránů. Akce se uskuteční v úterý 

12. 11. od 16:00 na místním hřbitově v Dol-
ním Benešově.

V Zábřehu pak tato akce proběhne 8. 11. 
od 16:00 Mši svatou s následným požehná-
ním u pomníku před kostelem sv. Urbana. 
Obě tyto události jsou důstojnou vzpomín-
kou na padlé vojáky, zvláště pak na oby-
vatele Dolního Benešova a Zábřehu, kteří 
zemřeli v důsledku obou světových válek. 
Těchto akci se zúčastní, mimo jiné, i naši 
uniformovaní členové sboru.

Výroční valná hromada SDH
V neděli 12. 1. 2020 proběhne v restauraci 
Štika od 15:00 valná hromada SDH Dolní 
Benešov. Hlavním bodem programu bude 
volba vedení sboru a výkonného výboru 
pro období (2020-2025). Všichni členové 
jsou srdečně zváni!
Závěrem bych rád popřál všem čtenářům 
zpravodaje, a  občanům našeho města, 
klidné a pokojné prožití svátku vánočních 
ve společnosti svých blízkých a lidí dobré 
vůle!

Za SDH Dolní Benešov, Ing. Jiří Mohyla
Facebook SDH Dolní Benešov

1. Družební setkání SDH s DHZ Jasenové
2.Družební setkání SDH s DHZ Jasenové
3. „Den otevřených dveří hasičské zbrojnice“ pro MŠ 
Dolní Benešov
4. „Den otevřených dveří hasičské zbrojnice“ pro  MŠ 
Dolní Benešov
5. Ukázka hasičské techniky pro děti z MŠ Zábřeh
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Šachová sezona je opět v plném proudu. Začaly kroužky mládeže, turnaje pro děti i dospělé, pravidelné soutěže družstev. Pokračovat bude 
až do května a vy si budete vždy každé 2 měsíce přečíst krátký report.

33. ročník Memoriálu Karla Osmančíka
Opět početné startovní pole se sešlo v so-
botu 21. září na tradičním rapid turnaji 
v Dolním Benešově, jenž nese název Me-
moriál Karla Osmančíka, a který byl le-
tos uspořádán již 33. rok za sebou. Kromě 
hlavního turnaje o 108 hráčkách a hráčích 
se hrál také turnaj mládeže do 15 let, který 
rok od roku láká více dětí a letos se účast 
vyšplhala až na číslo 59. Punc mezinárod-
ního OPEN turnaje dodala letošnímu roč-
níku silná účast kolegů z nedalekého Pol-
ska, především partnerské Ratiboře. Oproti 
loňskému roku bylo mírně zkráceno tempo, 
kdy 15 min. + 2 s/tah nahradilo 12 min. + 
3 s/tah, takto se poprvé hrály oba turnaje, 9 
kol v každém z nich zůstalo. Novinkou byla 
možnost objednat si oběd, tradiční hovězí 
guláš, v přihlašovacím formuláři na webu, 
z  organizačních důvodů pak byl placen 
u prezence přímo se startovným. Turnaj 
byl zahájen s drobným zpožděním, způso-
beným neukázněnými opozdilci, za město 
Dolní Benešov přišel účastníky pozdravit 
místostarosta Mgr. Jiří Krömer. Pak se již 
mohla celá akce rozběhnout. Turnaj měl 
dva hlavní favority – 1. nasazeného GM 
Pláta (2517) a 2. nasazeného IM Zwardoně 
(2516), který vyhrál poslední 4 ročníky to-
hoto memoriálu. Do boje o přední příčky 
pak mohli dle očekávání zasáhnout i dal-
ší mezinárodní či FIDE mistři, např. IM 
Langner, IM Zpěvák, IM Vesselovsky či 
FM Caletka, FM Rabatin a tak dále. Sou-
boj o vítězství probíhal do 4. kola podle 
předpokladů, největší favorit ale právě zde 
ztratil bod po prohře s IM Michenkou a pak 

musel dotahovat. Když v 6. kole prohrál 
i do té doby 100% Vojta Zwardoň, dostal 
se do samostatného vedení s 5,5 body jeho 
přemožitel Serguei Vesselovsky, kterého 
následovalo 6 borců s 5 body, včetně obou 
hlavních favoritů. V 8. kole došlo na souboj 
GM Plát vs. IM Vesselovsky, který vyzněl 
lépe pro mladšího z této dvojice, ten si v po-
sledním kole pak prvenství v turnaji pojistil 
výhrou nad Pavlem Zpěvákem s celkovým 
ziskem 8 bodů z 9 partií. Na 2. místě skončil 
výborně hrající ostravský matador Jozef 
Michenka, který uhrál 7,5 bodu a porazil 
kromě Vojty Pláta i Vojtu Zwardoně. Bron-
zový stupínek uhájil na lepší pomocné hod-
nocení zkušený Serguei Vesselovsky, po 4 
vítězných letech zbylo na Vojtu Zwardoně 
až bramborové 4. místo, TOP5 uzavřel Pa-
vel Zpěvák jako nejlepší z početné skupiny 
6,5bodových hráčů. V rámci hlavního tur-
naje probíhal také krajský přebor MKŠS 
a okresní přebor okresu Opava v rapid ša-
chu pro rok 2019. Krajským přeborníkem se 
stal Jozef Michenka (zároveň nejlepší senior 
nad 60 let), okresním přeborníkem Martin 
Mužík na 11. místě s 6,5 body. Nejlepším ju-
niorem byl vyhlášen Marek Miča (14. místo, 
6 bodů), nejlepší juniorkou domácí Eliška 
Vavřínková se 4 body. Nejlepším domácím 
hráčem se stal 16letý Tomáš Kučera na 20. 
místě, který se posunul o 46 míst oproti na-
sazení a zaznamenal také nejvyšší FIDE -R 
zisk: +92 bodů. Nejstarším účastníkem tur-
naje pak také domácí pan Alfons Tomíček, 
ročník narození 1935! V turnaji mládeže 
měly své početné zastoupení tradiční šacho-
vé školy z celého kraje (BŠŠ Frýdek -Místek, 

TŽ Třinec, Lokomotiva Krnov, TJ Ostrava) 
a pak také domácí ŠK TJ Dolní Benešov 
a partnerský klub KSz Silesia Ratiboř. Byly 
zde vyhlášeny 3 kategorie: do 9, 12 a 15 let. 
V kategorii do 10 let zvítězila Valérie Tichá 
se 6 body, kategorii do 12 let ovládl Stani-
slav Oborný s 8 body (celkový vítěz turnaje) 
a nejstarší kategorii do 15 let vyhrál Jan 
Vicher se ziskem 7,5 bodu. Hlavní rozhodčí 
obou turnajů pan David Šimon nemusel bě-
hem turnaje řešit žádné vážnější spory, snad 
jen občas nějaký ten nemožný tah. Výsledky 
jsou k dispozici na webu. Kromě finančních 
cen bylo rozdáno také velké množství cen 
věcných, především pro ty úspěšné z řad 
mládeže, na závěr byla vylosována hlavní 
věcná cena – krásný šachový dort. Za dodá-
ní sponzorských cen děkujeme společnosti 
Würth, s. r. o. Mezi další sponzory turnaje 
pak patří město a kulturní dům Dolní Be-
nešov, Masokombinát MASOMA – Jaroslav 
Klemensová, ZV OS KOVO MSA a samo-
zřejmě všichni organizátoři turnaje, kteří 
věnovali práci na této akci svůj volný čas. 
Bufet fungoval jako vždy velmi dobře, hosté 
byli tentokrát také vzorní, takže toho příliš 

nezůstalo. Na závěr tiskové zprávy připojím 
opět poděkování všem účastníkům a do-
provodu a pozvu všechny příznivce krá-
lovské hry na 34. ročník MKO opět k nám 
do Dolního Benešova. Určitě se nebudete 
nudit, a kromě pěkného šachového turnaje 
zažijete i příjemnou atmosféru.

1. ročník Memoriálu Alfreda Chrobaka
Na sobotu 5.  října jsme dostali pozvání 
od kolegů z polské Ratiboře, kteří se roz-
hodli k uctění památky nedávno zesnulého 
předsedy KSz Silesia Ratiboř pana Alfreda 
Chrobaka uspořádat 1. ročník memoriálu, 
jenž nese jeho jméno. Do Ratiboře jsme se 
vypravili v sestavě 5 + 1, tedy 5 dětí, které 
hrály turnaj mládeže do 12 let a já jako ři-
dič, vedoucí a dozor. V 9kolovém turnaji, 
hraném nezvyklým tempem 10 minut s bo-
nusem 5 s za každý provedený tah se dětem 
dařilo střídavě. Nejlépe se dařilo Oliverovi 
Kusynovi, který uhrál 6 bodů a obsadil cel-
kově 11. místo (6. v kategorii H12). O půl 
bodu méně uhráli Matyáš Plaček (17. – 4. 
v H9), Ondra Bitta (19.) a Julie Stříbná (20. – 
5. v D12) a velmi pěkných 5 bodů získal 
stále ještě začínající Matěj Ondera (32.), 
celkově hrálo 66 dětí. V turnaji dospělých 
uhrál autor článku 5 bodů, což stačilo na 29. 
místo, o 4 pozice za startovním nasazením. 
V tomto turnaji hrálo 97 hráčů. Turnaj byl 
výborně zorganizovaný a díky početným 
sponzorům bylo po celou dobu k dispozici 
bohaté občerstvení zdarma. Po skončení 
turnaje jsme pak využili příležitost a na-
vštívili s dětmi místní aquapark.

Soutěže družstev
V neděli 13.  října se rozběhly i pravidel-
né soutěže družstev. V letošní sezoně opět 
přihlásil náš klub do dlouhodobých soutěží 
družstev dospělých celkem 4 celky. „A“ pod 
vedením kapitána Pavla Rakúse bude patřit 
papírově k favoritům soutěže, jíž je krajský 
přebor MKŠS. „B“ bude velet Lubomír Běl-
ka a bude hrát krajskou soutěž „C“ – první 
kolo 13. 10. dopadlo na úvod velmi dobře, 
když si naši hráči doma poradili s celkem 
TJ Lokomotivy Krnov „B“ v poměru 5,5 ku 
2,5. „C“ bude mít na starosti Jitka Vavřín-
ková a nastupovat bude v okresním přeboru 
okresu Opava, „D“ pak pod vedením ka-
pitána Maxmiliána Slaniny dá příležitost 
i mladším hráčům v okresní soutěži okresu 
Opava.

Šachový kroužek
V  měsíci září se opět rozběhly šachové 
kroužky pod vedením ŠK TJ DB. V našem 
městě probíhají pod vedením Pavla Rakúse, 

trenéra 3. třídy, v úterý od 16:00 (začáteční-
ci) a ve čtvrtek od 16:00 (pokročilí) v klu-
bovně ŠK v přízemí domu služeb u kostela. 
V Hlučíně vede děti Pavel Byma, trenér 
3. třídy a v Bohuslavicích Tomáš Kučera, 
trenér 4. třídy. Kromě tréninku mají děti 
možnost zúčastnit se také velkého množství 
různých turnajů od okrskové až po repub-
likovou úroveň.

Následující šachové akce
Po  uzávěrce toho čísla zpravodaje byl 
odehrán 1. turnaj Grand Prix krajského 
přeboru mládeže do 18 let v Krnově a také 
Mistrovství Moravy a Slezska, obojí s naší 
početnou účastí. Výsledky a reportáž si bu-
dete moci přečíst v dalším čísle. V listopadu 
pak budou naši junioři Tomáš Kučera, Te-
reza Gemsová a Eliška Vavřínková bojovat 

na polofinále a finále MČR juniorů a junio-
rek do 18 a 20 let ve Špindlerově Mlýně. Více 
informací se dozvíte na našem webu, adresa 
je: http://sachy -msa -dolnibenesov.net

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús 

BADMINTONOVÝ TURNAJ
ČTYŘHRY

       STARTOVNÉ         
300 KČ ZA DVOJICI

MÍČE
       YONEX MAVIS 350    
       MODRÝ PROUŽEK

MÍSTO
TĚLOCVIČNA TJ DOLNÍ 
BENEŠOV,OSADA MÍRU 627

30.11.2019
  VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NA: kuba.rozsival@seznam.cz 

REGISTRACE DO 23.11.2019

             ČASOVÝ ROZPIS     
            8.30 - 8.50 
          PREZENTACE

         8.50 - 9.00
      LOSOVÁNÍ

    9.00
  ZAHÁJENÍ TURNAJE

16.00
PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC 
TURNAJE
VYHLÁŠENÍ VITĚZŮ
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Ocenění pekaři Arnoštu Obrusníkovi
Ve čtvrtek 10. října byl v Ostravě oceněn dolnobenešovský pekař Arnošt Obrusník titulem 
Živnostník roku 2019 Moravskoslezského kraje. Ocenění bylo uděleno za jeho dlouholetou 
úspěšnou podnikatelskou činnost v pekárenském oboru v místním regionu.  

Arnošt Obrusník začínal na Opavsku jako 
první soukromý pekař. V Dolním Benešo-
vě otevřel svou pekárnu v roce 1990. Dnes 
v oboru pracuje už pětašedesátým rokem 
a svému řemeslu se hodlá ještě několik let 
věnovat. „Nejraději peču chléb, sladké pe-
čivo jako vánočky nebo rohlíky,“ říká osm-
desátiletý muž, který ve čtvrtek v Ostravě 
získal titul Moneta Živnostník roku Mo-
ravskoslezského kraje. V pekařině si Arnošt 
Obrusník vyzkoušel všechno – v řemeslu se 
vyučil a v minulosti vedl i závod s pěti stov-
kami zaměstnanců. Nyní pro něj pracuje 
36 lidí a kromě pekárny má také jídelnu, 
ve které se uvaří až 300 porcí jídel denně. 
Podnikání musel rozšířit kvůli tomu, že 
klesla výroba pečiva. „Pekárny dnes mají 
i obchodní řetězce a je jich hodně, navíc 
se prodává hodně rozmrazovaného pečiva, 
což ubírá práci.“ 
Malá pekárna peče nejčastěji rohlíky 
a chléb, dělá ale i místní vyhlášené hlučín-
ské koláče. Obrusník se se svými výrobky 
dostal tako do velkoobchodu Makro nebo 
sítě COOP, což jsou obchody bývalé Jedno-
ty. „Nejúspěšnější období podnikání bylo 
do roku 1997, to byla radost podnikat, teď 
už je to opravdu živnost,“ míní pekař. 
Ani přes svůj věk ještě neuvažuje, že by ře-
meslo položil. Na vedení pekárny už sice 
připravuje svou dceru, ale ještě deset let 

plánuje pracovat. „Dcera je moje pravá ruka, 
péct ji ale ještě učím,“ dodává Obrusník. 
Jeho recept na to, jak se na trhu udržet, je 
jednoduchý: „Vytrvat, být vzorem ostatním 
a nenechat se opít rohlíkem“. 
Vítězové krajského kola soutěží vyhlašova-
ných Hospodářskými novinami se stávají 
zároveň celorepublikovými finalisty. Slav-
nostní vyhlášení celostátních výsledků se 
uskuteční 12. prosince na pražském Žofíně. 
Dalším významným úspěchem pana Ar-
nošta Obrusníka bylo Ocenění za zásluhy 
v diecézi, za významnou osobní angažo-
vanost ve farnosti, kterou mu dne 16. října 
2019, u příležitosti svaté Hedviky, patronky 
diecéze, udělil Biskup Ostravsko-opavský 
Mons. František Václav Lobkowitz, O.Pra-
em. 
Blahopřejeme panu Obrusníkovi k dosa-
ženým oceněním a přejeme hodně dalších 
úspěchů v osobním i profesním životě. 

Dolní Benešov v proměnách času 

Grand Opening Weekend 
Ve dnech 18. a 19. října se konal GRAND OPENING WEEKEND, 
kterým noví provozovatelé zahájili provoz K.BARu, tedy bývalé 
vinárny v Kulturním domě Dolního Benešova. Na hosty čekal wel-
come drink a drobné pohoštění.

Kromě kompletně zrekonstruovaných toalet byly také renovová-
ny boxy včetně stolů, bar a došlo také k dalším drobným staveb-
ním a  designovým úpravám interiéru. Prostor se tak stal opět 
atraktivním a získal novou a příjemnou atmosféru, kterou první 
hosté, dle slov obsluhy, ocenili. K pohodovému posezení vybízí 
také nabídka, ve které hraje prim prémiové pivo Pilsner Urquell, 
míchané nápoje a výběr z kvalitních rumů, ginů, koňaků a whis-
ky. Noví provozovatelé nám navíc prozradili, že do  budoucna 
plánují rozšíření míst k sezení. Otevřeno bude pravidelně, každý 
pátek a sobotu od 18:00 do 2:00 hod.

Rozmarný víkend ve Wilamovicích
Ve dnech 18-20. 10. 2019 se pěvecký sbor Rozmar zúčastnil již pátého mezinárodního setkání pěveckých 
sborů partnerských městech, které se letos uskutečnilo v polského městě Wilamovice. 

Zúčastněné pěvecké ze Slovenska, Polska, Maďarska, které se již znají 
z dřívějška a pravidelně se jednou ročně setkávají, doplnil v roce letošním 
i pěvecký sbor z Chorvatska, a to sbor pod názvem KUU – „Kristal Sla-
dorana,“ Jazyková bariéra zde nehrála žádnou roli, což jednotlivé sbory 
předvedly při sobotním galakoncertu ve Wilamovském kostele a rovněž 
při společném večeru všech zúčastněných. V neděli dopoledne vystoupili 
naši zpěváci na mši v Dankovicích a po společném rozloučení, které opět 
ovládl zpěv se všichni zúčastnění rozjeli do svých domovů. Přestože byl 
ROZMAR nejmenším ze zúčastněných pěveckých sborů, svým výkonem, 
repertoárem i interpretací rozjasnil srdce všech posluchačů, za což patří 
velký dík nejen všem našim zpěvákům, ale hlavně vedoucí pěveckého 
sboru Helence Mižičové.

Viktor Štefek

Vernisáž obrazů Radka Lamcheho 
a posezení u vína s kapelou 
BosoBoss
Posezení u vína s kapelou 
BosoBoss je již tradiční akcí 
v našem kulturním domě. 
V  měsíci říjnu jsme tuto 
obohatili o výstavu více než 
30 obrazů místního občana 
Radka Lamcheho.  Radko-
vy obrazy, zachycující nejen 
scenérie Dolniho Benešova, 
ale také českého pamětihod-
nosti a  přímořské motivy 
doplnily zajímavé portréty 
známých osobností. To vše 
bylo doplněno Radkovým 
vyprávěním, skvělou hudbou 
kapely BosoBoss a dobrým 
vínem z produkce jihomo-
ravských vinařů. 

Pokud i někdo z vás kreslí, 
maluje, či je jinak umělecky 
nadán, jsme připraveni váš 
um prezentovat na podobné 
výstavě či vernisáži v kul-
turním domě či obřadní síni 
města. 

Viktor Štefek

Hledáme údržbáře
Kulturní dům Dolní 
Benešov přijme 
údržbáře, a to 
na dobu určitou 
(zástup po dobu 
nemoci). 

Bližší informace na tel.: 
553 651 159, 731 010 763 nebo 
na kultura@dolnibenesov.cz.

Mgr. Viktor Štefek 

Viktor Štefek

Viktor Štefek

Vážení čtenáři, zveřejňujeme další fotografie ze sbírky pana Josefa Widlaka, které dokumentují historické proměny Dolního Bene‑
šova. V dnešním čísle se budeme věnovat kulturnímu domu.

Na Opavské ulici stál před postavením Kulturního domu v roce 1983, Šustrův dům, kdysi rychtářské sídlo.

Stefek
Lístek s poznámkou
w

Stefek
Lístek s poznámkou
w

Stefek
Lístek s poznámkou
sbory

Stefek
Lístek s poznámkou
Heleně

Stefek
Lístek s poznámkou
občana a malíře

Stefek
Lístek s poznámkou
doplnit čárku

Stefek
Lístek s poznámkou
kterou nahradit slovem který

Stefek
Lístek s poznámkou
duplicitní, dej pryč

Stefek
Lístek s poznámkou
umíš uříznout ten pupek

Stefek
Lístek s poznámkou
nahradil bych fotkou 2161, je tam i autor
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ENEM PODUBÍ!
Milí přátelé, když se vám ve schránce obje-
vilo minulé číslo Dolnobenešovského zpra-
vodaje, právě se schylovalo k strassenfestu 
ulice Podubí tzv. ENEM PODUBÍ. Ulice 
i prostranství před domy jsou již dávno ukli-
zeny, lavičky a stany odstěhované a na první 
pohled už nejde poznat, jak veliká akce se 
tady udála. 

Ta akce by nebyla tak velkolepá bez všech 
jednotlivých drobných střípků mozaiky, 
které do sebe dokonale zapadly. Proto je 
potřeba všem, kteří se za to zasadili náležitě 
poděkovat! Děkujeme panu faráři Pavlu 
Kuchařovi za vstřícnost již při samotném 
plánování termínu akce a zapojení se do ce-
lého strassenfestu, děkujeme městu Dolní 
Benešov a jejím pracovníkům za pomoc při 
technickém zajištění a zapůjčení stánků, 
lavic a košů. Děkujeme místnímu sboru 
dobrovolných hasičů za  jejich vyjížďky 
po rybníku Nezmaru. Děkujeme KD Dol-
ní Benešov za překvapení v podobě krásné 
úvodní stánky prázdninového čísla zpra-
vodaje. Děkujeme účinkujícím na večer-
ním programu a lidem, kteří se ve stáncích 
starali o správný pitný režim a především 
děkujeme vám všem, kteří jste se přišli 
s námi bavit a vytvořili jste neopakovatel-
nou atmosféru této akce! 

Tady by mohl můj příspěvek skončit, ale 
chtěl bych vám všem sdělit, že tímto to 
všechno neskončilo. Celá tato obrovská 
akce, do které se zapojili všichni obyvatelé 
z ulice Podubí přesáhla svůj původní plán 
a přinesla „přidanou hodnotu“. Ze sousedů 
se stali přátelé. Máme k sobě všichni teď 
o trochu blíž a to je skvělé. A proto mám 
pro všechny čtenáře nabídku. Uspořádejte 

straasenfest 2020 někdo z vás na vaši ulici! 
Rádi předáme nabyté zkušenosti. I vy si 
užijte ty sice náročné, ale krásné přípravy 
a následnou radost z vydařené akce!

Děkujeme
Za obyvatele ulice Podubí Ondřej Vichtora

ENEM PODUBÍ
Je bezmála půl jedenácté večer, sedím 
na zemi u pohovky, kde usla naše nejmenší 
s hlavou plnou zážitků. Na obývacím stolku 
spokojeně leží pytlíčky plné andělíčkových 
náušnic, náramků a kovových srdíček pro-
plétaných různobarevnými korálky, které si 
děti mohly samy vyrobit u Gity.

Je to jen hrstka zážitků, které jsme si odnes-
ly domů. Ty ostatní jako projížďka na mo-
torovém člunu po našem Nezmaru, létající 
dravci, malé ale krásné ZOO u Štverků či 
skákací hrad a úžasná skluzavka, zůstaly 
všem dětem jako krásná vzpomínka na ne-
skutečné odpoledne “ENEM PODUBÍ”, kte-
ré pro nás nachystala nemalá část našich 
spolubydlících v Dolním Benešově.
Bylo šílené horko, na které v těchto již pod-
zimích dnech rádi zavzpomínáme. Všichni 
jsme se sešli u transformátoru, kde se ote-
vírala ulice. Pár slov, spousta lidí, legrace 
a jako symbolika, alespoň pro mne, pan 
Jan Bitta vypouští holuby, pan farář Pavel 
Kuchař bílého holoubka přímo z rukou. Pro 
mne krásný, nenahraditelný symbol. Až 
mne z toho mrazí po těle! Sešli jsme o kou-
sek níž a uviděli první ploty, které mluvily, 

vyprávěly příběhy, jak se kdysi Na Podubí 
žilo. Dobové fotky zdobily ploty, někdo 
u nich vzpomínal, jiný vysvětloval mlad-
ším, jaké to kdysi bylo.

Během celého odpoledne a večera máme 
možnost ochutnat celou řadu gurmánských 
kousků od palačinek po kýtu, od burčáku 
po různorodé pivo či míchané limonády. 
Stačí si vybrat dle chuti. K večeru promítání 
filmu, divadelní kousek a nenahraditelná 
diskotéka plná lidí.

Holuby prý doletěli na Kolovrat, tak kdo ví, 
třeba příští rok se sejdeme tam…Jsem hrdá 
na to, co pro nás celé “ENEM PODUBÍ” 
připravilo.

P. S. Není důležité, jaký a kde bude dal-
ší Strassenfest, důležité je, aby byl. Velký, 

malý, hlučný či tišší, bohatý nebo chudší. 
Nechtějme se vyrovnat jinému, buďme sami 
sebou.

Klára Halfarová

Požehnání domu nebo bytu v našem městě
Vážení spoluobčané Dolního Benešova a Zábřehu, rád bych vám touto cestou nabídl tradiční obřad požehnání obydlí, tedy domu nebo 
bytu, kde žijete.

Nejdříve se omlouvám těm, kteří měli zá-
jem o požehnání příbytku po tzv. Lidových 
misiích na jaře 2019 a nedošlo k tomu.
Žehnání je forma modlitby, při které pro-
síme o to, aby na lidech, bydlících spolu 
v konkrétním domě nebo bytě, spočinula 
boží ochrana a pomoc. Žehnání není zaklí-
nadlo nebo amulet, ale je to projev lidské 
víry a důvěry, že můžeme spolu pod jednou 
střechou dobře žít, ale jelikož jsme pouze 
lidé – tedy ne vždy dokonalé „andělské“ 
bytosti – obracíme se o pomoc k Někomu 
vyššímu, který zná lidské srdce a lidskou 
slabost.

Malinkou sondu nebo spíše jednu ze zkuše-
ností s tímto obřadem žehnání jsem popiso-
val v Nedělníčku (zpravodaj farnosti Dolní 
Benešov z října a listopadu 2013- možno 
nalézt ve formátu PDF na webu: farnost-

-dolni-benesov.estranky.cz), ale to spíše 

pro ilustraci, co všechno se může na téhle 
planetě dít. Běžně se žehnání provádí např. 
při ukončení stavby domu, rekonstrukci 
bytu nebo pouze čas od času na požádání.

Pokud byste měli zájem o požehnání bytu 
nebo domu, případně získat nějaké infor-
mace, můžete o ně požádat  např. telefonic-
ky – 731 534 093 nebo napsat na emailovou 
adresu rkf.dolnibenesov@doo.cz . V sou-
sedních zemích se toto žehnání provádí 
většinou zkraje kalendářního roku (během 
měsíce ledna, ale i jindy dle domluvy). Žeh-
nání se provádí zdarma, samotný obřad 
netrvá déle než dvacet minut. Pokud bys-
te chtěli přispět na náš kostel, můžete tak 
učinit.

Přeji vám hodně radostných chvil a pokoj-
ných dnů ve vašich domovech.

Pavel Kuchař, farář

 

Farnost sv. Martina Dolní Benešov 
Chrámový sbor farnosti Studénka 

Tamburašský soubor Brač Studénka 
 
 
 

  Vás zvou na společný 

 

 

II. ADVENTNÍ KONCERT 
 

v neděli 8. prosince od 16 hodin 

v kostele svatého Martina v Dolním Benešově 
Dirigenti: Petr Olbrecht a Jindřich Foltas 

Jako host zahraje David Postránecký (varhany) 

Vstupné dobrovolné 

 
Chrámový sbor Studénka má cca 15 zpěváků, zpívá při liturgických slavnostech a poutích ve farnosti Studénka a Butovice. 
Mimo farnost vystupuje jen výjimečně. Dirigentem chrámového sboru je Jindřich Foltas. 

 

Tamburašský soubor BRAČ zahájil na podzim již 107. sezónu. Hraje na původní i nové balkánské nástroje – tambury. 
Koncertuje doma i v zahraničí, účastní se pravidelně velkých tamburašských festivalů a kempů v balkánských zemích. 
Tamburašský soubor BRAČ diriguje  Petr Olbrecht. 

 

  

Pietní akty ke  
Dni veteránů
Město Dolní Benešov ve spolupráci se Základní 
školou Dolní Benešov, Oddílem skautů Dolní 
Benešov, Sborem dobrovolných hasičů Dolní 
Benešov a farností Dolní Benešov vás při příle-
žitosti Dne veteránů zvou na Pietní akt k uctění 
obětí válek.

Tento Pietní akt se uskuteční v úterý 12. listo-
padu 2019 v  16.00 hodin na  místním hřbitově 
u památníku obětí I. a II. světové války.

Podobně uctíme oběti obou válek i v Dolním Be-
nešově – Zábřehu, a to v pátek 8. listopadu u pa-
mátníku, stojícího u kostela sv. Urbana. V 16.00 
bude sloužena zádušní mše za oběti a následně 
proběhne krátký Pietní akt u památníku.
Srdečně vás zveme k tomuto vzdání pocty obětí 
válečných konfliktů.
      PKF

Předvánoční svátost smíření
DB – Zábřeh:
Pátek 20. 12. 2019: od 15.00 – 17.00

Dolní Benešov:
Středa 18. 12. 2019:

od 08.30 – 11.30 (2 cizí zpovědníci)

od 14.00 – 17.00 (2 cizí zpovědníci)

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

1.svátek vánoční 25. 12. 2019:  
odpoledne 14.00 – 16.30

2.svátek vánoční 26. 12. 2019:  
odpoledne 14.00 – 15.00

         Farnost sv. Martina Dolní Benešov  
 

                      Vás srdečně zve k již tradičnímu setkání 
                                                               u rozsvíceného vánočního stromu  

                                                             na Osadě Míru  
 

Vánoční zpívání koled na sídlišti 
 

 
                                                                Přijďte si společně s námi zazpívat 
                                                              ve čtvrtek 26.12.2019 v 17. hodin 

                                                             známé koledy. 
 

                                                                Texty písní i teplý nápoj jsou zajištěny. 
                                                                (S sebou si vezměte malou svítilnu.)  
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Žijeme v Dolním Benešově…

Strassenfest Podubí 31. 8. 2019 Motorkáři 21. 9. 2019

Pivní slavnosti 7. 9. 2019

Krajská výstava psů 15. 9. 2019 Krajská výstava psů 15. 9. 2019 Vernisáž obrazů Radka Lamcheho s kapelou BosoBoss 10. 10. 2019

Divadlo pro školky 7. 10. 2019Pivní slavnosti 7. 9. 2019 Burza oblečení 5. 10. 2019

Strassenfest Podubí 31. 8. 2019

Zahájení školního roku 2. 9. 2019 Divadlo ŠAMU 29. 9. 2019Zahájení školního roku 2. 9. 2019 Schůze SPCCH 26. 9. 2019

Duo Yamaha 9. 10. 2019

Motorkáři 21. 9. 2019

Stefek
Lístek s poznámkou
vyměnil bych za fotku z vernisáže 2191
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Děti ze tříd Motýlci a Květinky vyrazily na vycházku kolem rybníka Nezmar.

Dolnobenešovský zpravodaj • 2 / 2019 březen – duben

Zprávičky z barevné školičky 
Dva měsíce školního roku utekly jako voda. Začátek nebyl pro všechny jednoduchý, ale zvládli jsme to. Děti už chodí s úsměvem, 
zvykly si na nové paní učitelky i na kamarády. 

Sluníčka

Motýlci

Zábavné poučné dopoledne na hasičské zbrojnici, kde jsme se hodně, hodně pobavili.  

Berušky

Květinky

A co už jsme stihli? Vystoupení třídy Květinek pro naše seniory v Restauraci Štika.

Taneční škola. Podzimní jablíčkování u Berušek bylo 
plné jablíček a zpěvu. Děti uvařily 
kompot, který pak rodiče přišli ochut-
nat.

   Těšíme se na další společné akce! Krásný podzim za celou barevnou školku přejí
        Jarmila Stanková a Vlasta Juchelková

Divadlo Loudadlo s příběhem „ Na kouzelném 
paloučku“.

U krtečků v Zábřehu…
Pokud na vás po skončeném létě padá v mlhavých dnech smutek, nevěšte hlavu. Příroda nás v tomto podzimním čase dokáže pře-
kvapit a uchvátit krásou barevných listů na stromech a keřích. Slunečných dnů ubývá, ale pohled do kraje rozzářeného zlatou barvou 
je jedinečný a zvedne náladu snad každému. Krtečci využívali pěkných podzimních dnů k různým aktivitám.

A první týden ve školce je za námi!V rámci DNE POŽÁRNÍ BEZPEČ-
NOSTI jsme se sešli s  dolnobene-
šovskými hasiči na  dětském hřišti 
v Zábřehu. Děti měly možnost pro-
hlédnout si dvě hasičská auta a  zá-
chranný člun, seznámily se s  jejich 
vybavením, vyzkoušely si hasičskou 
přilbu a  kabát výjezdového obleku, 
statečně zápasily s proudnicí a zdo-
lávaly náročnou překážkovou dráhu. 
Na závěr nechyběla sladká odměna. 
Celá akce měla zábavný i  edukační 
záměr a  děti odcházely do  školky 
plné dojmů a nadšení. Děkujeme ha-
sičům za pestrý program a doufáme, 
že se taková setkání stanou tradicí.

Své schopnosti a  dovednosti v  silničním provozu si mohly děti vyzkoušet 
na  DOPRAVNÍM HŘIŠTI v  Malých Hošticích. Společně vyrazily na  kolech, 
koloběžkách a odrážedlech přímo do, terénu".

Ve spolupráci s ZUŠ v Hlučíně  
se uskutečnila  
HUDEBNÍ DÍLNA  
s názvem KOULELO SE, KOULELO…

Přijelo k nám naše oblíbené divadlo  
SMÍŠEK s veselou pohádkou  
PODZIMNÍ STRAŠÁCI.

Skončilo příjemné babí léto, ale my si určitě nenecháme ničím zkazit podzimní náladu a s dětmi prožijeme ještě hodně spo-
lečných akcí. Ale o tom zas příště…

 Jana Balarinová
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FOTOSOUTĚŽ – vybrané fotografie

Vážení 
čtenáři, 
ve čtvrtém 
kole naši 
fotosoutěže se sešlo spousta 
zajímavých obrázků od tří z Vás.

Vítězem tohoto čísla se stala fo‑
tografie od Hedviky Vavrečkové 
„Zajíc“, která obeslala naší soutěž 
třinácti snímky, takže výběr byl 
velmi těžký, protože všechny jsou 
velmi kvalitní.  Autorka komen‑
tuje svou kolekci slovy, „Važme 
si krásné přírody v okolí našeho 
městečka“. 

Doufáme, že ve svém bohulibé 
činosti budete pokračovat a zá‑
sobovat nás dalšími krásnými 
fotografiemi. 

Z nejlepších fotografií uspořáda‑
me na jaře příštího roku vernisáž. 
Své fotografie zasílejte do 15. 12. 
2019 na

zpravodaj@dolnibenesov.cz.
Viktor Štefek
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Zprávy ze školy 
Sběr pomerančové 
kůry
Na  konci školního roku byla vyhod-
nocena soutěž Nejlepší sběrač/ka po-
merančové kůry. Do textu se nám však 
vloudil šotek :-), a  tak byly zveřejněny 
výsledky minulých ročníků. Všem dě-
tem se ještě jednou omlouváme. Zde 
jsou skuteční vítězové. Na  1. místě se 
umístil Ondra Marčík, druhá skončila 
Adélka Sobková a  třetí místo patřilo 
Elišce Kupkové. Vítěznou třídou byla 
loňská 2. A. Gratulujeme!

Podzimní rybářské závody
Krásné počasí letos přilákalo do areálu rybářského klubu Kamenec mnoho 
účastníků podzimních rybářských závodů. 

Ty se konaly v  sobotu 21. září. 
Na  vítěze čekaly finanční od-
měny a také nádherné rybářské 
poháry. Pro ostatní návštěv-
níky bylo připraveno bohaté 
občerstvení a  posezení v  are-
álu Kamence. Všem rybářům 
a  hostům děkujeme za  účast 
na rybářských závodech a těší-
me se na Vaši přízeň i v příštím 
roce. Mgr. Leon Hahn

 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 

Stefek
Lístek s poznámkou
autorizovat fotografie

Stefek
Lístek s poznámkou
jestli nedat vítěznou fotku velkou....
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Pečený candát s pórkovým ragú a bramborovými nočky
Vzhledem k blížícímu se výlovu rybníku Nezmar, přinášíme recept na jednu 
z nejchutnějších sladkovodních ryb, v lehce neobvyklé kombinaci surovin. 
Porce pro 4 osoby
Suroviny: 4 filety z candáta, středně velký pórek, 1 ks mrkve, svazek ty-
miánu, máslo, 600 g brambor, polohrubá mouka, 1 vejce, sůl, pepř, cit-
ron, 2 stroužky česneku, 1 dcl bílého vína,  12% smetana
Postup: Pórek nakrájíme na měsíčky, zarestujeme na másle a přidáme 
na drobné kostičky nakrájenou mrkev, osolíme, opepříme, zastříkneme 
vínem a citronem, zahustíme smetanou a provaříme.
Brambory uvaříme do měka, nastrouháme, přidáme polohrubou mouku, vajíčko,  špetku soli a vyhně-
teme v  hustší těsto. Z těsta vytvarujeme tenčí válečky, které nakrájíme na noky. Noky uvaříme v osolené 
vodě, scedíme a orestujeme na másle. 
Filety z candáta osušíme, kůži lehce nařízneme, osolíme, opepříme a opečeme na másle s tymiánem 
a česnekem do křupava. 
Naservírujeme na vyhřáté talíře, přelijeme výpekem z candáta  a podáváme s bílým, suchým vínem. 

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

NEJVĚTŠÍ 
AKUSTICKÝ KONCERT 

NA PRAJZSKÉ

Kapela přímo mezi lidmi

Omezený počet míst!
Datum:   9.11.2019
Místo:     KD Dolní Benešov
Začátek: 19:00 hod.
Cena:      100 Kč v předprodeji

C
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CY
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nejvetsi akusticky koncertna prajzske  2019 - dolbend.pdf   1   17/10/2019   9:13:21

I. Adventní koncert v kostele sv. Martina
Neděle 1. 12. v 16.30 hod. 

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

II. Adventní koncert v kostele sv. Martina
Neděle 8. 12. v 16.30 hod.

účinkuje Chrámový sbor farnosti Studénka a Tamburačský soubor Brač Studénka 

III. Adventní koncert v kostele sv. Martina
Neděle 15. 12. v 17.00 hod.

účinkuje Pěvecký sbor p. Cypriana Lellka

Vánoční koncert Městského orchestru mladých
Neděle 22. 12. v 16.30 hod.

Srdečně vás zveme na 
Adventní koncerty 

v Dolním Benešově
My pomáháme, 
vy můžete také...

přednáška Tomáše Válka na téma využívání 
a zneužívání rychlé záchranné služby

19. 11. 2019 v 17.00 hod. v přísálí Kulturního Domu
v Dolním Benešově
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Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově,
v  poslední informaci z  našeho fotbalo-
vého klubu jsme vás čtenáře informova-
li o zahájení nového fotbalového ročníku 
2019/2020. A od té doby nabral fotbalový 
kolotoč raketové tempo a to potvrzují ná-
sledující informace!

Kategorie žáků
V  této kategorii došlo k  neobvyklé zíleži-
tosti. Fotbalový klub informoval o náboru 
do „Fotbalové školičky“. A  k  překvapení 
všech se přihlásilo celkem 17 mini žáč-
ků ročníku 2014!!! Tak je vidět, že i  v  le-
tošním suchém ročníku se prostě rodí dál 
a dál mnoho zájemců o fotbal!

Žáci MINI mladší a starší přípravky – ro-
zehráli svou mistrovskou soutěž. MINI 
mladší přípravka 1+4 pod trenérskou tak-
tovkou trenérů Martina Komárka a Petra 
Kučery si vedla velmi dobře. Porazili Stra-
hovice 8:2, Vřesinu 9:1, Kobeřice 10:3, Bo-
latice 8:3. Prohráli jenom s Hlučínem 7:3 
a Baníkem Ostrava 13:6. MINI starší pří-
pravka 1+5 vedená trenéry Danielem He-
grem a Michalem Juchelkou si taky vedla 
velmi dobře. Porazili Píšť 17:2, Šilheřovi-
ce 9:5, Hať 26:4, Háj 10:4 Prohráli jenom 
s  Baníkem Ostrava 9:4, v  Kravařích 2:0 
a v Darkovicích 6:2.
Žáci starší MINI přípravky se zúčastnili 
i  silně obsazeného Turnaje o  „Pohár sta-
rosty Markvartovic“. V  konkurenci muž-
stev Ostrava Jih, Třebovic, Petřkovic, Po-

lanky, Markvartovic obsadili konečné 3. 
místo – díky za dobrou reprezentaci!

MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – Do Krajská sou-
těže nastoupila naše mužstva pod vedením 
trenérských dvojic Tomáš Glogar  – Ladi-
slav Hranoš – Michal Beinhauer a  Jakub 
Gross. Jak to u této kategorie bývá, došlo 
ke změně kádrů, ale žáci udělali svými vý-
sledky trenérům radost. Mladší porazi-
li Břidličnou 5:1, Darkovičky 4:2, Krásné 
Loučky 5:2, Vítkov 4:2. Prohráli s  Olym-
pií Bruntál 9:1, Velkou Polomí 1:4, v Kra-
vařích 8:1. Remizovali s  Ludgeřovicemi 
1:1, Městem Albrechtice 2:2. Střelci gólů – 
5 x Jan Haloda, 3 x Alois Bachroník, Oli-
ver Dihel, Radek Wolný – 2 x Lukáš Babiš, 
Tomáš Birtek, Jakub Staněk – 1 x Ondřej 
Ječmínek, Matěj Kupka, Filip Machovský, 
Patrik Suchánek.V  tabulce jim po 9. kole 
patří 5. místo se ziskem 14 bodů a branko-
vým poměrem 24:31.

Starší porazili Břidličnou 6:4, Ludgeřovi-
ce 6:3, Kravaře 3:2, Město Albrechtice 5:1, 
Krásné Loučky 12:2 a Vítkov 4:0 Prohráli 
s Olympií Bruntál 4:0, Velkou Polomí 0:2 
a  v  Darkovičkách 9:0 Střelci gólů  – 11x  – 
Martin Svoboda, 10 x - Nikolas Gajdečka, 
5 x – Filip Glogar, 4 x – Tomáš Kučera, Jan 
Plaček, 1 x – Luboš Babiš, Alois Bachroník, 
Matěj Dombek. V  tabulce jim po 9. kole 
patří 5. místo se ziskem 18 bodů a branko-
vým poměrem 36:27.

Kategorie dorostu
Po úspěšné vítězné premiéře, ve Velké Po-
lomi zvítězili 2:0, potěšili své trenéry Pet-
ra Šramela a Petra Baránka dalšími úspě-
chy. Porazili – Vřesinu 3:1, Světlou Horu 
3:2, Ludgeřovice 7:1, Ostravu Jih 5:1, Dar-
kovičky 3:1 Remizovali s Raduní 2:2 Pro-
hráli s  Rýmařovem 1:0 a  Olympií Brun-
tál 5:3. Odměnou je jim po odehraném 
10. kole „bronzová příčka v  tabulce Kraj-
ské soutěže sk. A“ – 3. místo se ziskem 22 
bodů a  brankovým poměrem 31:14! Do 
konce celé podzimní části zbývá odehrát 
ještě 3 kola. A kdo se zapsal do střelecké 
listiny? 9 x Daniel Herich, 5 x Dominik 
Večerek, Robin Vitásek, 4 x Adam Ohřál, 
Patrik Slivka, 2 xTomáš Tilleczek, 1 x Da-
vid Baránek, Tomáš Bureček a Jiří Hlubek.

Kategorie mužů
Muži „B“ Probíhající podzimní část 
Okresní soutěže je pro naše mužstvo do-
slova spanilou jízdou! V  odehraných 
osmi kolech nepoznalo mužstvo poráž-
ku a pouze jedenkrát remizovalo s Bělou 

Informace z fotbalového klubu
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově,

Motto:  
„Fotbalový podzim ročníku 2019/2020 

je už v cílové rovince !“

3:3. Vítězná šňůra zápasů měla tuto podo-
bu - Porazili – Bolatice 2:1, Strahovice 3:2, 
Chuchelnou 4:1, Šilheřovice 4:3, Kobeři-
ce 5:1, Štěpánkovice 5:4 a Darkovičky 7:0! 
Do konce podzimní části zbývají 4 kola, 
v současné tabulce patří našemu mužstvu 

„zlatá příčka“ – 1. místo se ziskem 22 bodů 
a brankovým poměrem 33:15! Do střelec-
ké listiny se zapsali – 11 x Lukáš Stříbný 
(2. nejlepší střelec celé soutěže), 6 x Patrik 
Kichner, 5 x Richard Husovský, 3 x Aleš 
Baránek, 2 x Jakub Janovský, Marek Lazar, 
1 x Jan Baránek, Filip Labuda a Marek Va-
ňura! Blahopřejeme!!!
Muži „A“ Na rozdíl od našeho „B“ muž-
stva se nám v MSFL moc nedaří… V prů-
běhu podzimní části došlo taky ke změ-
ně na trenérské lavičce. Trenér Dominik 
Kroupa ukončil činnost dne 23.  9.  2019. 
Funkci trenéra přebírá Martin Štverka, 
asistentem je Michal Spruch a  vedoucím 
mužstva je Jan Kozlovský. Martin Štver-
ka je bývalý český fotbalista. V české lize 
hrál za FC Vítkovice. Nastoupil ve 3 ligo-
vých utkáních. Ve druhé lize hrál za FC 
Karviná, SK Železárny Třinec, FC Slovác-
ká Slavia Uherské Hradiště a FC NH Ost-
rava. Nyní působil jako trenér FK Bílovec. 
A  jak se nám dařilo v  dosavadních zápa-
sech MSFL od 3. kola posuďte sami!

Hosté dále odkládají radost z bodové-
ho zisku…

SFK Vrchovina – FC DB 3:1
Jako vejce vejci se podobají dosavadní, 
odehrané zápasy nového ročníku MSFL. 
Benešovští hrají, jejich soupeři vyhráva-
jí! Kde je patrný důvod? Prvním je zatím-
ní žalostné proměňování vypracovaných 
gólových příležitostí. Tím druhým a  pře-
kvapivým jsou neuvěřitelné „kiksy“ celé 
obranné činnosti. K té loňské obraně mají 
současné výkony hodně daleko… Do dal-
ších kol je v tréninkovém procesu co zlep-
šovat! A jak se rodila dnešní porážka? Už 
ve 4. minutě se mezi tyče domácí branky 
nevešla pohotová hlavička Blahuty. V  10. 
minutě minula cíl střela Labudy. Pro hosty 
byla osudná 13. minuta. Lukáš zahrál pří-
mý kop na hlavu nekrytého Batelky a ten 
nabídnutou šanci proměnil  – 1:0! Vyrov-
návací gól měl na kopačkách Blahuta ve 14. 
minutě, trefil však jenom tělo padajícího 
gólmana Šmída. Domácí mohli své vedení 
pojistit ve 28. minutě, proti však byl skvě-
lý zákrok brankáře Lasáka. Ve 30. minutě 
bylo vyrovnáno. Karčmář našel z  přímé-
ho kopu na zadní tyči Býmu a  ten neza-
váhal – 1:1. Ve 33. minutě poslal dlouhým 
výkopem Lasák do šance Labudu ten pro-
dloužil na Blahutu, ale ten však branku 

z dobré pozice přestřelil… Lasák v brance 
si pak výtečným zákrokem poradil ve 36. 
minutě i s volejem Lukáše po centru Švan-
dy! Po zahájení 2. poločasu přišel klíčový 
moment dalšího vývoje utkání. Pecuch se 
ve 48. minutě řítil v dlouhém sólu na bran-
ku domácích společně s ním nabíhali Bla-
huta s Labudou, ale Pecuch místo centru 
zvolil padáček přes vybíhajícího gólmana 
Šmídu, který ho však stačil konečky prs-
tů vyrazit na rohový kop!!! Hosté tím po-
řádně „naštvali“ fotbalového pána boha 
a  brzy se dočkali trestu. Jako přes kopí-
rák přišly dva bleskové brejky. V  51. mi-
nutě zakončil sólo Lukáše a v 59. pak své 
vlastní domácí hrdina Duba a na ukazate-
li svítil stav – 3:1!!! Benešovští už na tento 
K.O úder nenašli odpověď, své sehrál i ne-
dostatek sil, které jim vzalo středeční po-
hárové utkání MOL Cupu. Radost z tolik 
toužebného bodového zisku se tak už po-
třetí odkládá…

Utkání zůstalo nakonec bez vítěze…

FC DB – FK Blansko 1:1
Informace z  dnešního utkání začíná ne-
tradičně. Běží 90. minuta hry. Po zákro-
ku na domácího kapitána zůstává píšťal-
ka rozhodčího němá, nabídnutou šanci 
dokonale využívá Sedlo a  je vyrovnáno – 
1:1!!! Vidina prvního vítězství domácích 
se rozplývá jako pára nad hrncem… Co 
tomu předcházelo? Od první minuty do-
kazovali hosté, že jsou zdatným nováčkem 
MSFL. V 8. minutě vyrazil Chvěja přímý 
kop Urbančoka na rohový kop. Domá-
cí gólman se zaskvěl ve 12. minutě po dě-
lovce Sedla. V 15. minutě vyšel domácím 
bleskový brejk, Blahutovu střelu brankář 
Doležal vyrazil, ale proti dorážce Pecucha 
byl bezmocný  – 1:0! V  19. minutě moh-
li domácí své vedení pojistit, po rohovém 
kopu Karčmáře však hlavička Rychnov-
ského minula cíl. Vyrovnání měl na svých 
kopačkách v  19. minutě Štrombach, jeho 
tečovaná střela však skončila na břevně! 
Ve 26. minutě udržel Chvěja čisté konto 
po pumelici Přerovského. Mezi tyče bran-
ky domácích neskončila ani tutovka Ur-
bančoka ve 29. minutě. Z gólu se hosté ne-
radovali ani ve 36. minutě, Chvěja vyrazil 
dělovku Štrombacha a Urbančok z „pětky“ 
branku neuvěřitelně přestřelil! Ve 2. po-
ločase se zápas postupně měnil na souboj 
hostů s domácím gólmanem. Ve 47. minu-
tě sebral nevídaným zákrokem Chvěja ba-
lón přímo z  kopaček Kopičára. V  51. mi-
nutě stačil Chvěja s  pomocí spoluhráče 
Pecucha zablokovat „jedovku“ Žáka. V 57. 
minutě už hosté jásali, ale střela Schwend-
ta skončila jenom na boční síti. V 61. mi-

nutě připravil Chvěja o  gólovou radost 
Štrombacha. Hosté se díky výtečnému 
Chvějovi neradoval z gólu ani po akci Pře-
rovského a Štrombacha. Když domácí pře-
žili tuto smršť a vidina prvního vítězství 
nabývala konkrétní podobu přišla osudná 
90. minuta a bylo po nadějích… Po výko-
nu, který však hosté na trávníku předvedli 
má však i zisk bodu svou nespornou cenu!

Pro domácí letošní MOL CUP skončil…

FC DB – 1. SK Prostějov 2:3
Hanáci územní převahu poprvé zužitko-
vali v 15. minutě. Při rohovém kopu se do-
stal k hlavičce hostující kapitán Sus a gól-
man Lasák neměl nárok – 0:1. Za necelou 
čtvrthodinku předvedl Prostějov ukáz-
kový protiútok který skvěle vyřešil Štei-
gl  – 0:2. Hned vzápětí mohl korigovat 
Trajkovski, jenže z  trestńáku zatřásl pou-
ze břevnem. Další hořkou pilulku spolkli 
domácí ve 47. minutě, kdy si Karčmář sra-
zil ostrý centr Šteigla do vlastní sítě – 0:3. 
Malou naději přinesl až roh Traijkovski-
ho po němž se prosadil důrazný Roma-
něnko  – 1:3. Sedm minut před závěreč-
ným hvizdem byla na světě dramatická 
zápletka. Blahuta totiž po zpětném pasu 
Pecucha napřáhl zpoza šestnáctky a upra-
vil na  – 2:3. Dolnímu Benešovu narostla 
křídla, takže si chtěl vynutit prodloužení. 
Hlavička Rychnovského bohužel postrá-
dala přesnost a  pokus Pecucha odvrátili 
hosté z brankové čáry.

Chcete doma vyhrát – počkejte až při-
jede Benešov!

MFK Vyškov – FC DB 2:1
Dnešní utkání bylo soubojem mužstev, 
které se v  novém ročníku ještě nerado-
valy z  vítězství… Motivace byla jasná na 
obou stranách! Už ve 2. minutě nabíhal na 
centr Smrčka Lahodný, s jeho hlavičkou si 
Chvěja poradil. Hosté kontrovali brejkem 
Býmy který ve 4. minutě zakončil prud-
kou střelou Labuda, ale tu stačil brankář 
Spurný vyrazit na rohový kop. V  11. mi-

O fotbal je v Benešově zájem

S námi trénovali i reprezentanti Norska

V Markvartovicích jsme byli „bronzoví“

To jsme my – Mladší žáci FC Dolního Benešova

Makáme, makáme – my se tak hned nedáme!

O vítězství jsme přišli v poslední minutě…

Starší žáci v plné síle
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se zaskvěl nádherným sólem přes půl hři-
ště Buchta a  jeho „blafák“ posunul uka-
zatel skóre na  – 0:3! Domácí se nerado-
vali z  gólu ani v  63. minutě, povedenou 
akci Labudy s  Trajkovskim zakončil stře-
lou Karčmář, ale trefil jenom tělo padající-
ho brankáře Murína. Na druhé straně za-
chránila domácí jen branková konstrukce 
po akci Lokši a  střele Buchty. Benešovští 
se neradovali ani z čestného gólu v 78. mi-
nutě skončil brejk Trajkovského a  Roma-
něnka střelou Gomoly, těsně vedle pravé 
tyče. V 83. minutě se parádně k  levé tyči 
trefil dělovkou Lokša, připsal si dnešní ha-
ttrick a  dal výsledku konečnou podobu  – 
0:4! Na dnešní fotbalově kvalitní výkon 
hostů snaha domácích nestačila. Ve velmi 
korektně hraném utkání, ke kterému při-
spěla i trojice rozhodčích však vyhrál pře-
devším fotbal, který diváky pobavil!

Fotbal bez gólů – to je nuda!

FC FASTAV Zlín B – FC DB 6:3
V  žádném případě to neplatí o  nedělním 
utkání MSFL v Luhačovicích. O  tom vás 
přesvědčí následující informace. Už v  5. 
minutě se do první gólové šance dostal 
domácí Červenka, brankář Chvěja udr-
žel čisté konto. Hosté odpověděli přímým 
kopem v 10. minutě, ale Haas z dobré po-
zice minul cíl. V 17. minutě se jako první 
zapsal do střelecké listiny Mlýnek V., kte-
rý trefil pravou šibenici – 1:0. Než se sta-
čili hosté vzpamatovat dostali další úder. 
Ve 20. minutě se ve skrumáži po rohovém 
kopu nejlépe zorientoval Mlýne, M.A. do-
mácí vedli  – 2:0. Ve 27. minutě to před 

brankou hostů vypadalo jako na kuleč-
níku, ale ani třetí opakovaná střela gólem 
neskončila. Po půlhodině rozehrál brejk 
hostů Blahuta, ale jeho centrovaný balón 
napálil Gebauer nad opuštěnou branku. 
Ve 33. minutě si na pas Červenky naběhl 
Pafka a  gólem do prázdné branky zvýšil 
na – 3:0! Śtěstím pro hosty bylo, že ve 37. 
minutě se mezi tyče nevešla dělovka Čer-
venky a ve 41. minutě jeho přízemní centr 
podél celé branky hostů Mlýnek V. v dal-
ší gól nepřetavil… Co se dělo v poločaso-
vé přestávce v kabině hostů nevíme, ale co 
zažili příznivci domácích po zahájení 2. 
poločasu se tak hned nevidí. Ve 48. minu-
tě zakončil brejk Pecucha a Blahuty gólem 
Gomola – 3:1. V 53. minutě kopal rohový 
kop Karčmář a Labuda vrátil hosty do zá-
pasu – 3:2. V 57. minutě se trefil Blahuta 
a bylo vyrovnáno – 3:3!!! Pohromu domá-
cích měl na svých kopačkách Gomola, ale 
brankáře Šišku nepřeloboval. V 63. minu-
tě se dostal do šance domácí Pafka a proti 
jeho střele do levé šibenice byl Chvěja bez-
mocný - 4:3. Gól domácích jim vrátil se-
bevědomí. V 66. minutě si Chvěja poradil 
s jedovkou Gettlera. Gettler se však rado-
val z gólu v 69. minutě po akci Pafky – 5:3. 
K  dalšímu gólu přispěl domácím hlavní 
rozhodčí, který za nastřelenou ruku hos-
tujícího obránce nařídil pokutový kop. 
Nabídnutou šanci nemohl Červenka v 72. 
minutě odmítnout a  pojistil vedení své-
ho mužstva na – 6:3. Hlavní rozhodčí pak 
potvrdil známou skutečnost, že penalta je 
tehdy, když ji rozhodčí odpíská, protože za 
stejně nastřelenou ruku domácích se hos-
té pokutového kopu dožadovali marně… 
Další možný zvrat ve vývoji zápasu se tak 
už nekonal a výsledek se už nezměnil.

Benešovská propast je čím dál hlub-
ší…

FC Viktoria Otrokovice  – 
FC DB 6:1
Hosté jsou na posledním místě tabulky 
MSFL, ale svým dnešním výkonem potvr-
dili, že se ještě zdaleka neodrazili od její-
ho dna, naopak propadají se dál… Domá-
cí v dnešním utkání nepodali zdaleka tak 
oslnivý výkon, jak napovídá konečný vý-
sledek, ale stačilo jim k tomu výtečně vy-
užívat smrtící brejky po chybách které jim 
hosté servírovali jako na stříbrném pod-
nosu… Tady jsou důkazy! V  8. minutě 
prošel obranou hostů Mlýnek a  přes brá-
nícího hráče skončila jeho střela na zadní 
tyči v brance – 1:0. Hosté tak znovu potvr-
dili, že jim v  podzimní části začátky zá-
pasů nejdou! V  17. minutě rozehrál Mo-
zol přímý kop, brankář Lasák stačil jeho 

střelu vyrazit, ale proti dorážce Minxe byl 
bezmocný  – 2:0. Benešovští unikli další 
pohromě ve 25. minutě, Vavřík z  rychlé-
ho brejku našel nabíhajícího Vybírala, ale 
ten z „pětky“ branku netrefil… Po půlho-
dině se do gólové šance dostali hosté, La-
buda prodloužil balón na Blahutu, jeho 
střela však trefila jenom padajícího gól-
mana Semanka. O tom, že hosté nedostali 
do konce poločasu svými příznivci vyvo-
lávaného „bůra“ mohou děkovat domácím, 
kteří neuvěřitelně spálili tři tutovky. Ve 38. 
minutě poslal Mlýnek do gólovky Jasen-
ského, ten z  malého vápna branku netre-
fil. Stejně skončily i brejky Vavříka s Vybí-
ralem ve 42. minutě a Mlýnka s Mozolem 
ve 44. minutě! Od další pohromy uchrá-
nil hosty v 51. minutě brankář Lasák, kte-
rý sebral přímo z kopaček balón Mozolo-
vi. V 52. minutě nedokázali hosté zastavit 
pronikajícího Vybírala, ten našel prud-
kým centrem na zadní tyči Minxe a  ten 
se nemýlil – 3:0! V 60. minutě se zaskvěl 
brankář Lasák, který připravil o gólovou 
radost Vavříka po akci Minxe. V  62. mi-
nutě nedokázali domácí zastavit pronika-
jícího Labudu, ale jeho střelu vytáhl Se-
manko z  levé šibenice na rohový kop. Po 
jeho rozehrání v 63. minutě hosté fatálně 
chybovali a Dekleva sólem přes polovinu 
hřiště zvýšil na – 4:0! V 72. minutě si Se-
manko poradil s utěšenou střelou Pecucha 
k pravé tyči. V 77. minutě dali hosté čest-
ný gól, svou akci zakončil střelou Skroch – 
4:1. V 81. minutě měli hosté šanci na vstře-
lení druhého gólu, po centru Karčmáře 
pálil Gomola, ale brankář Semanko stačil 
s pomocí tyče vyrazit balón na rohový kop. 
V 86. minutě skončil brejk hostů chybnou 
rozehrávkou na domácího Bahounka, kte-
rý dalším sólem přes polovinu hřiště zvý-
šil na – 5:1! Definitivní podobu výsledku 
dal po dalším kiksu hostů v  89. minutě 

Vašulka – 6:1!!! Benešovští tak svým dneš-
ním výsledkem potvrdili svou nelicho-
tivou pověst mužstva s  nejhorší obranou 
v MSFL, v dosavadních devíti zápasech už 
inkasovali neskutečných 29 gólů…

nutě nedoběhl na kolmou přihrávku před 
branku hostů Sečkář. V 15. minutě minu-
la cíl dělovka Křivánka. Blízko vedoucímu 
gólu byli domácí ve 33. minutě, ale Chvěja 
připravil o gólovou radost skvělým zákro-
kem Sečkáře. Diváci tak do konce 1. polo-
času gól neviděli. To, že už začal 2. polo-
čas zjistili hosté z hlášení hlasatele, který 
ohlásil, že nakopnutý míč Lahodného po-
slal do branky hostů Jaroš a domácí se po 
třiceti sekundách ve 46. minutě ujíma-
jí vedení – 1:0!!! Kde byla obrana hostů to 
ví bůh… A věřte, že to ještě nebylo všech-
no! V 54. minutě se jako přes kopírák ra-
dovali domácí z  druhého gólu, Oulehla 
takový dar obrany hostů nemohl odmít-
nout – 2:0!!! Na tento blesk z čistého nebe 
reagovali hosté střídáním a přeskupením 
svých řad. Obraz hry se podstatně změ-
nil. V 59. minutě podklouznul před „váp-
nem“ domácí gólman Spurný, ale Býma 
neuvěřitelně prázdnou branku přestřelil… 
V  62. minutě se Chvěja nenechal překva-
pit „padajícím listem“ Jaroše. Po půlho-
dině čelila obrana domácích útočné lavi-
ně hostů. V 63. minutě orazítkovala střela 
Labudy levou tyč už překonaného gólma-
na Spurného. V 65. minutě se hosté vrátili 
do hry. Haas rozehrál rohový kop, vyraže-
ný balón poslal Rychnovský do levé šibe-
nice – 2:1. Před brankou domácích to vře-
lo! V  70. minutě poslal do šance Pecuch 
Blahutu, jeho střelu stačil Spurný s pomo-
cí tyče vyrazit na rohový kop!!! V 74. mi-
nutě hlavičkoval Gomola po centru Karč-
máře, ale Spurný udržel vedení domácích. 
V 77. minutě si Spurný poradil i se sólem 
Labudy. Hosté se neradovali z  gólu ani 
v 80. minutě hry, Trajkovski našel neomyl-
ně hlavu nabíhajícího Labudy, jeho hlavič-
ku stačil Spurný vyrazit na rohový kop! 
Domácí mohli pojistit své vedení v 82. mi-
nutě, Jaroš předvedl nádhernou zadovkou, 
ale Chvěja si přilepil balón do svých ruka-
vic. Brankář hostů držel jejich naděje na 
bodový zisk i v 85. minutě, lob Sečkáře ho 
nepřekvapil. Kýženého vyrovnání se hos-
té nedočkali ani v  závěrečné 90. minutě 
hry. Trajkovski se trefil báječně z přímého 
kopu, Spurný však pardálím skokem vy-

razil balón z levé šibenice na rohový kop!!! 
Po závěrečném hvizdu se tak radovali po-
prvé z vítězství domácí, hosté dál na tento 
slastný pocit musí čekat do dalších kol…“!

Černý Petr zůstal domácím…

FC DB – 1. SC Znojmo FK 0:1
Předehrávka 17. kola měla na programu 
souboj dvou mužstev, která v dosavadním 
ročníku uzavírají tabulku MSFL. Ve fotba-
lové hantýrce se hrálo o „šest“ bodů. Úro-
věn1. poločasu mnoho k vidění fotbalové 
krásy nenabídla. Do první šance se dosta-
li domácí ve 12. minutě, Pecuch načechral 
míč na hlavu Labudy, jeho hlavičku vytá-
hl z pravé šibenice gólman Koukal na ro-
hový kop. Ve 31. minutě rozehrál Trajkov-
ski rohový kop, Gomola vyhrál hlavičkový 
souboj, prodloužil balón na Romaněka, 
ale ten měl vychýlenou střeleckou muš-
ku. Hosté se dostali do první vyložené gó-
lové šance ve 33. minutě. Yanata rozehrál 
přímý kop na De Carvalha, ale ten na cen-
tr nedoskočil. Ve 35. minutě si poradil se 
střelou Pecucha Koukal. Domácí nevyuži-
li výhodnou gólovou šanci ve 49. minutě. 
Labuda prošel obranou hostů, vpravo mu 
nabíhal úplně volný Trajkovski, ale La-
buda volil střelu, která trefila jenom tělo 
padajícího gólmana… Gólovou pohromu 
odvrátili fantastickými zákroky domácí 
o bránce Haas a po něm Chvěja v 55. mi-
nutě po střelách Martínka. V 65. minutě 
připravil Chvěja skvělým zákrokem o gó-
lovou radost Doubletta. Hosté se nerado-
vali z  gólu ani v  77. minutě, své sólo za-
končil De Carvalho střelou, která podél 
celé branky minula cíl! Domácí se dostali 
do dobré gólové šance v 84. minutě, Bará-
nek vyhrál hlavičkový souboj, ale Blahu-
ta ukvapeně svou nepřesnou střelou šan-
ci pohřbil… Na druhé straně udržel čisté 
konto parádním zákrokem Chvěja po tu-
tovce Moravce! Domácí měli možnost roz-
hodnout utkání ve svůj prospěch v 88. mi-
nutě. Skroch našel nabíhajícího Blahutu, 
ten prodloužil balón nádherně na Geb-
auera, ale jeho slabá střela skončila v koši 
brankáře Koukala. V  nastavené 92. mi-
nutě zasadili hosté K.O. úder domácím, 

Demjan propasíroval balón do jejich bran-
ky a  hosté si za vítězství 0:1 odvezli tři 
body… Benešovští tak už podruhé v  do-
mácím zápase přišli o  bodový zisk v  sa-
motném závěru zápasů a po první třetině 
podzimní části MSFL jim patří poslední 
18. místo v tabulce se ziskem pouhého jed-
noho bodu!

Radovan Lokša potvrdil roli kanonýra!

FC DB – FC Baník Ostra‑
va B 0:4
Historie obou dnešních soupeřů napsala 
další stránku vzájemných soubojů! Před 
utkáním si mnozí aktéři i  pamětníci za-
vzpomínali, jak jsou oba kluby neuvěři-
telně spojeny. Vždyť z  Benešova do Ba-
níku zamířili takové veličiny, jakými byli 
bezesporu legendární trenér Evžen Ha-
damczik, hráči Sialini, Lička, Magera, Jan 
senior i junior a Víťa Baránek a další mlá-
dežníci. Dnešní utkání bylo oslavou fotba-
lu. Snaha domácích nestačila na kvalitní 
výkon soupeře, který ozdobil svým stře-
leckým koncertem uzdravený kanonýr 
Lokša. Ale pěkně popořádku. V 6. minu-
tě stačil brankář Lasák vyrazit střelu Lokši 
na rohový kop. V 8. minutě poslal Lalko-
vič do šance Velnera, ale toho zradila stře-
lecká muška. Ve 20. minutě byl gólman 
Lasák bezmocný proti dorážce Lokši – 0:1. 
Domácí poprvé ohrozili branku hostů ve 
22. minutě, Blahuta rozehrál akci, tu za-
končil dělovkou Foitzik, ale Murín stačil 
vyrazit balón na rohový kop. Ve 33. minu-
tě se zaskvěl parádním zákrokem gólman 
Lasák, který si poradil se sólem Buchty! 
Domácí byli blízko vyrovnání ve 36. mi-
nutě, přímý kop Haase prodloužil Mora-
vec na Romaněnka, ale ten minul cíl… Ve 
38. minutě se domácí neradovali z vyrov-
nání ani po akci Trajkovského s Pecuchem, 
Murín si přilepil jeho střelu do svých ru-
kavic. Před odchodem do kabin našel Ur-
ban nabíhajícího Lokšu a  proti jeho hla-
vičce byl Lasák bez šance – 0:2. Domácí se 
mohli vrátit do zápasu v 57. minutě, Mu-
rín se však nedal překvapit utěšenou stře-
lou Haase z přímého kopu. V 61. minutě 

Ve Vyškově máme šanci na body Podařilo se nám dát gól – 2:1 Obrana Znojma udržela čisté konto až dokonce! Po čase zase vítáme FC Baník Ostrava

Kanonýr Baníku Lokša v akci

Domnik Kroupa na trenérské lavičce končí
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V utkání těchto soupeřů góly ne-
padají!

FC DB – FC Velké Mezi‑
říčí 0:0
Podobně jako v  jarním utkání se divá-
ci ani tentokrát gólu nedočkali. Domácí 
v  týdnu provedli rošádu na trenérské la-
vičce, mužstvo koučoval trenér Martin 
Štverka s asistentem Michalem Spruchem. 
Po neúspěšné sérii porážek se chtěli domá-
cí radovat z prvního podzimního vítězství. 
Přání však zůstalo otcem myšlenky. Do-
mácí obrana sice gól po dlouhé době ne-
dostala, ale úspěšné nebylo mužstvo ani 
v  útočné fázi. Soupeři se tak opakovaně 
rozešli s bezbrankovou plichtou! V taktic-
ké bitvě přinesly vzruch v hledišti jenom 
tyto minuty. V 7. minutě pálil Plichta těs-
ně vedle branky domácích. V 18. minutě 
rozehrál Trajkovski přímý kop, Býma pro-
dloužil hlavičkou na Moravce, ten překo-
nal brankáře Koláře, ale o gólovou radost 
ho připravil praporek AR 2… Nádhernou 
akci rozehrál ve 21. minutě Pecuch, bran-
kář Kolář však stačil jeho pumelici vyra-
zit na rohový kop! Hostující Demeter za-
hrál ve 34. minutě brilantně rohový kop, 
Puža však domácí branku neskutečně pře-
střelil! Po změně stran zvýšili domácí tlak 
na soupeřovu branku, hosté naopak vyu-
žívali k ohrožení té domácí rychlé brejky. 
V 58. minutě se po přímém kopu Trajkov-
ského dostal do střelecké pozice Karčmář, 
ale měl vychýlenou střeleckou mušku. 
Z protiútoku zmařil sólo Mezlíka skvělým 
zákrokem brankář Chvěja. V  60. minutě 
zasvištěla střela Romaněnka těsně vedle 
pravé tyče už překonaného gólmana Ko-
láře. Největší gólovou šanci hostů spálil 
v  62. minutě, po centru Kotouna Deme-
ter. V 64. minutě založil Karčmář blesko-
vý brejk, Pecuch našel centrem nabíhají-
cího Gomolu, ale jeho hlavička minula 
cíl. V 68. minutě se probil obranou hostů 
Býma, volej Pecucha však Kolář stačil vy-
razit na rohový kop. V 80. minutě odvrátil 
gólové nebezpečí Gebauer svým tělem na 

brankové čáře po střele Demetera. Domá-
cí mohli rozhodnout o svém vítězství v 86. 
minutě, ale gólem neskončila ani hlavička 
Gomoly a  následná Labudy! Na první le-
tošní vítězství si tak musí Dolnobenešov-
ští ještě počkat!

Benešovští sahali po prvním podzim-
ním vítězství!

SK HS Kroměříž – FC DB 
3:2
O  tom, jak těžké může být utkání proti 
poslednímu mužstvu tabulky se přesvěd-
čili na vlastní kůži favorizovaní domácí! 
Začátek zápasu tomu neodpovídal. Prv-
ní půlhodina byla jasně v režii domácích. 
V 17. minutě našel Masař nabíhajícího Sil-
ného a nejlepší střelec MSFL svým 13 gó-
lem poslal domácí do vedení – 1:0. Než se 
hosté vzpamatovali dostali druhý úder. Ve 
20. minutě vyrazil střelu Cupáka brankář 
Lasák na rohový kop. Po jeho rozehrání se 
trefil k levé tyči Jeleček a bylo to – 2:0. Na 
hosty se valil jeden útok za druhým. Ve 29. 

minutě si Lasák poradil se střelami Flá-
dra i Silného. Hosté poprvé ohrozili bran-
ku domácích ve 30. minutě, na centr Pe-
cucha však Gomola ani skluzem nedosáhl. 
Ve 34. minutě zakončil Silný své sólo stře-
lou do boční sítě. Ve 38. minutě se trefil 
Fládr a posunul ukazatelem skóre na – 3:0! 
Příznivci domácích si vzpomněli na jarní 
zápas ve které domácí vyhráli 5:1 a  zača-
li skandovat: „Dejte jim bůra“!!! Ale místo 
toho se na trávníku začaly dít věci! Euforii 
domácích zmrazil ve 39. minutě Gomola – 
3:1. Obraz hry se začal pozvolna měnit. Ve 
44. minutě se hosté vrátili do zápasu a po 
gólu Romaněnka odcházela mužstva do 
kabin za stavu  – 3:2. Po poločasové pře-
stávce se nejen diváci, ale především do-
mácí na hrací ploše nestačili divit, co se 
to děje. Druhý poločas zcela ovládli hos-
té, k jejich smůle se však z dalšího gólu ne-
radovali i když příležitostí bylo až, až! Ve 
47. minutě minula cíl střela Trajkovského. 
V rozmezí 48. až 51. minutě kopali hosté 
tři rohové kopy, ale bez gólového zakonče-
ní. V 55. minutě stačil domácí gólman zá-
zračně vykopnout z brankové čáry balón 
po střele Býmy. Gólem neskončila ani dal-
ší tutovka hostů v 58. minutě po akci Haa-
se, Gomoly a střele Pecucha. Benešovští se 
kýženého gólu nedočkali ani v  61. minu-
tě po střele Býmy a v 77. minutě po dělov-
ce Gomoly. Domácí měli za celý poločas 
jenom dvě příležitosti pojistit své vede-
ní, ale v 64. minutě po akci Cupáka Silný 
branku hostů přestřelil a o gólovou radost 
připravil brankář Lasák v 81. minutě Flá-
dra. Fotbalová štěstěna stála ještě jednou 

u  domácích. Vyrovnávací gól měl na ko-
pačkách Gomola. V 84. minutě kopal po 
faulu domácího obránce pokutový kop, 
ale brankář Toman stačil jeho střelu k pra-
vé tyči vyrazit!!! Poslední příležitost ales-
poň k zisku jednoho bodu měli hosté v 89. 
minutě, Pecuch posadil nádherný centr na 
hlavu Gomoly, ale jeho hlavička minula 
levou šibenici… Hosté se tak z bodového 
zisku ani tentokrát neradovali, ale jejich 
výkon je příslibem do dalších nejen pod-
zimních kol!

Benešovští dodržují tradici doma 
i venku!

FC DB – Sigma Olo‑
mouc B 3:4

Podzimní zápasy fotbalistů Dolního Be-
nešova se podobají jako vejce vejci. A je to 
úplně jedno, jestli hraje vedoucí celek ta-
bulky MSFL s  tím posledním. Kdo z  di-
váků před utkáním nevěděl o  postavení 
obou celků, tak se nestačil divit… Pro do-
mácí začalo utkání tradičně. Běží 4. minu-
ta hry a hosté vedou gólem Grečmala – 0:1. 
A jak to pokračuje dál. V 7. minutě přidá-
vá Chytil druhý gól – 0:2. Útok za útokem 
se valí na domácí svatyni. Po půlhodi-
ně přidává Spáčil ve 32. minutě třetí gól – 
0:3. Domácí se snaží tuto lavinu zastavit, 
ale ani akce Gebauera v 19. minutě a Karč-
máře ve 24. minutě Buchtu v brance hos-
tů neohrozily. Ve 30. minutě navíc dělovka 
Býmy skončila jenom na boční síti… Ke 
zděšení domácích pak Zlatohlávek přidá-
vá ve 37. minutě další gól hostů – 0:4 a do-
mácí jsou na ručník… Co se dělo po za-
hájení 2. poločasu, to se tak hned nevidí! 
Režii zápasu převzali domácí a hosté se ne-
stačili divit. V 57. minutě zahrál Trajkov-
ski nádherně rohový kop a proti hlavičce 
Rychnovského byl Buchta bez šance – 1:4. 
Toto varování nebrali hosté vážně. Nesta-
čili se pak divit v 60. minutě, když se bran-
kář Buchta nevěřícně díval do své branky 
po nádherné střele Trajovského z přímého 
kopu – 2:3! To ale nebylo ze strany domá-
cích všechno. Neuvěřitelný zvrat v  tom-

to zápase přinesly další minuty hry. V 65. 
minutě posadil Trajkovski balón na hlavu 
Gomoly a rázem bylo zaděláno na drama – 
jeho hlavička posunula ukazatelem skó-
re na 3:4!!! V závěrečné dvacetiminutovce 
hosté s vypětím všech sil odolávali dalším 
šancím domácích a byli rádi, že udrželi ví-
tězství až do závěrečného hvizdu! Přízniv-
ci domácích i hráči tak musí dále čekat na 
plný bodový zisk… Přesvědčili se však, že 
mezi prvním a  posledním mužstvem ta-
bulky není až tak propastný rozdíl, domá-
cím však dále chybí trošku toho fotbalové-
ho štěstíčka…

Co všechno se dá na 
stadioně  
FC Dolní Benešov vidět
Fotbalová asociace České republiky byla 
pořadatelem jedné z  kvalifikačních sku-
pin EURA 2020 kategorie U  19. V  této 
skupině startovala mužstva České repub-
liky, Norska, San Marina a Azerbajdžánu. 
A právě reprezentanti Norska rozbili svůj 
tréninkový tábor u nás v Dolním Benešo-
vě. Tady se uskutečnilo jejich pět trénin-
ků ve dnech 7., 8., 10., 11. a 14. října 2019. 
A především pro naše mladé fotbalisty to 
byl nečekaný zážitek, když mohli trénovat 
současně s těmito reprezentanty dalekého 
severu Evropy! V  paměti jim dlouho zů-
stanou tyto neopakovatelné vzpomínky!

Nový trenér Martin Štverka a asistent Michal Spruch Obrana hostů je pod tlakem V Kroměříži si na nás posvítili – umělé osvětlení

Trenér Štverka  
a vedoucí mužstva Kozlovský mají starosti

Ani z této akce gól nebyl, konec 0:0

Vyrovnat na 4:4 se nám už nepodařilo…

Na první podzimní vítězství musíme dále čekat Reprezentanti Norska přijeli do Dolního Benešova

Moc se jim tady líbí, je to jejich tréninkový tábor

Dávají si pořádně do těla, dodržují pitný režim

Připravili se dobře z kvalifikace postupuje Česko 
a Norsko

Chtěli abych hrál za Norsko, já však budu hrát za 
Benešov a Česko!!

Trenéři obou mužstev měli po zápase o čem mluvit!

Naše opory v brance – Filip a Kryštof

„ Sportu zdar a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !
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Program listopad - prosinec
Sobota 2. 11. Rybičky 48 – koncert
2. 11-3. 11.  Výlov rybníka Nezmar
Pondělí 4. 11. Zrod Hlučínska – přednáška prof. Pavla Kladiwy
Pátek 8. 11. Pietní akt ke Dni veteránů – Zábřeh, po zádušní mši 
svaté
Úterý 12. 11. Pietní akt ke Dni veteránů – Dolní Benešov od 16.00 
hod.
Sobota 9. 11. Podzimní koncert Dolbendu
Středa 13. 11. Společenský večírek SPCCH
Sobota 16.11 vystoupení Míši Růžičkové
Úterý 19. 11. Přednáška Tomáše Válka -
22-24. 11. Taneční závěrečné
28-30. 11. Taneční závěrečné
Sobota 30. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na dětském 
hřišti v Zábřehu
Sobota 30. 11. Badmintonový turnaj - čtyřhry
Neděle 1. 12. – 1. Adventní koncert v kostele sv. Martina, účinkují 
žáci a pedagogové ZUŠ P. J. Vejvanovského, pěvecký sbor Nezmar 
a Rozmar, od 16.30 hod, v 18.00 hod. slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí C. Lellka
Středa 4. 12. Zamilovaný sukničkář – divadelní představení
Neděle 8. 12. – 2. Adventní koncert v kostele sv. Martina, účinkuje 
Chrámový sbor farnosti Studénka a Tamburačský soubor Brač Studén-
ka, od 16.30 hod.
Středa 11. 12. Děti dětem – setkání zdravotně postižených dětí ze 
sociálních zařízení
Sobota 14. 12. Vánoční kapr – volejbalový turnaj
Neděle 15. 12. – 3. Adventní koncert v kostele sv. Martina, účinkuje 
Pěvecký sbor p. Cypriana Lellka, od 17.00 hod.
Pondělí 16. 12. Zasedání zastupitelstva města od 16.00 hod.
Středa 18. 12. 4TET - koncert
Sobota 21. 12. Vánoční punčování aneb těšíme se na Vánoce, od 
15.00 na zámku
Neděle 22. 12. Vánoční koncert Městského orchestru mladých, od 
16.30 hod.
Středa 25. 12. Štěpánská zábava
Čtvrtek 26. 12. Fotbalový turnaj v tělocvičně

Připravujeme:
Neděle 15. 3. 2020 Lollipopz - koncert
Pondělí 30. 3. 2020 Dva nahatí chlapi – divadelní představení

Stefek
Lístek s poznámkou
Přidej Pátek 13.3. Leoš Mareš DJ Show

Stefek
Lístek s poznámkou
Tamburašský

Stefek
Lístek s poznámkou
doplň slovo Smíšený

Stefek
Lístek s poznámkou
velké P.

Stefek
Lístek s poznámkou
doplň: Čtvrtek 26.12. Vánoční zpívání koled na sídlišti




