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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
rozsvícené svíce na adventním věnci znamenají jediné – prožíváme 
dobu zklidnění a příprav na příchod Ježíška, na Vánoce. U nás 
v Dolním Benešově je tato doba již řádku let spojena s konáním 
adventních koncertů. Jelikož v  letošním roce připadá poslední 
adventní neděle na Štědrý den, uskutečnily se pouze tři koncerty. 
Kulturní dům ve  spolupráci s  farností a  Základní uměleckou 
školou připravil nádherná vystoupení. Vaše hojná účast svědčí 
o tom, že již máte tyto akce zapsány ve svém diáři a ony přispívají 
k nádherné atmosféře závěru roku. První adventní neděle je již 
tradičně spojena s  rozsvícením vánočního stromu na  náměstí, 
kterého se i letos zúčastnilo velké množství občanů a především 
dětí. Výzdobu náměstí jsme v letošním roce doplnili o symbolický 
adventní věnec vytvořený okolo lípy uprostřed náměstí. V sobotu 
před první adventní neděli se již několik let rozsvěcuje vánoční 
strom v  časti Zábřeh na  dětském hřišti na  ulici Střední. Akce 
je doplněná krásným programem zábřežských dětí z  mateřské 
i základní školy.

V  listopadu slavíme na  svatého Martina nejenom krmáš, ale 
také Den válečných veteránů. V tomto období se již několik let 
scházíme na našem hřbitově, vzpomínáme a uctíváme památku 
všech obětí válek. Nesmíme zapomenout, jaké příkoří války 
přinesly, a že je naší povinnosti dělat všechno pro zachování míru 
nejenom u nás, ale i na celém světě, byť se to pořád ještě nedaří.

Závěrem roku se také hodnotí to, co se v uplynulém roce podařilo 
a  co méně. Máme za  sebou volby do  Poslanecké sněmovny. 
Výsledky si zhodnotí každý sám, uvidíme, co nám současné 
složení Sněmovny přinese a  jaké nám vytvoří podmínky pro 
další fungování obcí a měst.

U  nás se podařilo dokončit opravu šaten a  zázemí pro sport 
ve sportovním areálu na Osadě Míru, taktéž opravu, odvodnění 
a zateplení bytového domu č. 306 na Osadě Míru, včetně přestavby 
bývalé ubytovny v tomto domě na nájemní byty. Zdárně a myslím 
si, že úspěšně se dokončil plot u Základní školy a opravil havarijní 
stav podlahy šachové klubovny ve Staré škole. Z důvodů většího 
počtu žáků navštěvujících odpolední družinu došlo ke  konci 

letošního roku k  opravě další části místností v  našem zámku 
k  využití družinou. Od  začátku školního roku navštěvují tuto 
družinu také žáci školy v  Zábřehu. Po  konzultacích s  vedením 
školy a  hygienou připravujeme možnost vybudování družiny 
přímo ve škole v Zábřehu včetně jídelny tak, aby se děti nemusely 
složitě převážet do Dolného Benešova. Rovněž se podařilo opravit 
chodníky na  ulici Nádražní v  Zábřehu a  komunikaci na  ulici 
Lesní. Na přelomu roku přibude do arzenálu techniky zásahové 
jednotky SDH dopravní automobil, který bude pořízen z dotace 
kraje, hasičského sboru a města.

Jak jsme již informovali, v rámci oslav 80. výročí otevření školy 
na Nádražní ulici bylo požádáno o dotaci na dobudování školy 
o  odborné učebny a  učebny pro celoživotní vzdělávání. Pokud 
všechno dobře dopadne, začne se v  příštím roce s  rozsáhlými 
stavebními pracemi. Tato akce pak bude největší investicí města 
po roce 1989.

Tento Zpravodaj obdržíte na  přelomu roku. Chtěl bych proto 
touto cestou poděkovat těm, kteří se po celý rok podíleli na rozvoji 
a propagaci našeho města a všem spoluobčanům pak přeji hodně 
štěstí, zdraví a pohodu v novém roce 2018.

Martin Štefek, starosta
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Z jednání rady a zastupitelstva města

70. schůze rady města  
dne 2. listopadu 2017

Rada města schválila

- Prominutí pronájmu za sál kulturního 
domu u příležitosti pořádání „Setkání bý-
valých zaměstnanců MSA“ dne 20. 10. 2017. 
Zaplaceny budou pouze energie a ostatní 
přímé náklady

Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0

- Prominutí pronájmu za sál kulturního 
domu u příležitosti pořádání „Šípkové slav-
nosti“ dne 28. 10. 2017. Zaplaceny budou 
pouze energie a ostatní přímé náklady

Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících, poskytnutí 
kompenzace za veřejné služby a organizač-
ním zajištění dopravní obslužnosti s do-
pravcem ARRIVA MORAVA a.s

Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
mezi FC Dolní Benešov a Pavlínou Štěpi-
tovou na pronájem restaurace na stadionu 
FC

Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0

Rada města revokovala

- Usnesení č. 141/63 – 4 ze dne 24. květ-
na 2017, kterým schválila výsledek výbě-
rového řízení na  zpracování projektové 
dokumentace pro vybudování tělocvičny 
a hřiště v Dolním Benešově.

Pro hlasovali 3, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila

- Žádost o majetkové vypořádání pozem-
ku p. č. 1775/21 v k. ú. Dolní Benešov

Pro hlasovali 0, proti 3, zdrželi se 0

71. schůze rady města  
dne 20. listopadu 2017

Rada města schválila

- Přidělení dotací z rozpočtu města:

ZO Českého zahrádkářského svazu 
10 000 Kč

Martin Hanák – FC Panelák 3 000 Kč

SRPŠ Dolní Benešov 25 000 Kč

Luboš Kocur  
– HC Sharks Zábřeh 8 000 Kč

Jan Kubinec – Rebel Cup 5 000 Kč

Rybářský klub Kamenec 15 000 Kč

Svaz postižených CCH 15 000 Kč

Myslivecký spolek DB
a Zábřeh  20 000 Kč

Český svaz včelařů 12 000 Kč

SKI Dolní Benešov 12 000 Kč

Kynologický klub D. Benešov 15 000 Kč

Viktorie Kosková  
– Novoroční koncert 15 000 Kč

Slezský aeroklub Zábřeh 5 000 Kč

Benešovští rodiči 8 000 Kč

Milan Tilleczek – fotbal Kolovrat  3 000 Kč

JUNÁK 15 000 Kč

Jindřich Otzipka – tenis 10 000 Kč

Jan Bitta - badmintonový turnaj 5 000 Kč

Roman Dombek – nohejbal 3 000 Kč

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Výsledek výběrového řízení na realizaci 
akce „Oprava havarijního stavu povrchu 
místní komunikace na ulici Lesní v Dolním 
Benešově“. Dodavatelem stavby bude firma 
Karo, inženýrské sítě, s. r. o. Ostrava

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Výsledek výběrového řízení na projek-
tovou dokumentaci pro realizace akce „Pří-
stavba odborných učeben a stavební úpravy 
ZŠ Dolní Benešov“. Dodavatelem díla bude 
firma Slezská projektová společnost, s. r. o. 
Opava

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Střednědobý rozpočtový výhled pří-
spěvkové organizace města Základní škola 
Dolní Benešov pro léta 2019-2020

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Střednědobý rozpočtový výhled pří-
spěvkové organizace města Mateřská škola 
Dolní Benešov, Osada Míru pro léta 2019-
2020

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Střednědobý rozpočtový výhled pří-
spěvkové organizace města Kulturní dům 
Dolní Benešov pro léta 2019–2020

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Žádost příspěvkové organizace města 
Základní škola Dolní Benešov o přesunutí 
300 000 Kč z fondu rezerv do fondu repro-
dukce investičního majetku

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

72. schůze rady města  
dne 27. listopadu 2017

Rada města schválila

- Uzavření Mateřské školy Dolní Benešov, 
Osada Míru v průběhu vánočních prázdnin 
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města jmenovala

- Členy Školské rady při Základní škole 
Dolní Benešov pro funkční období 2017 - 
2020: Mgr. Jindřich Otzipka, Jiří Hanke

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města

- Schválit smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s ČEZ Distribuce, a. s. na zhotovení 
podzemní přeložky VN na pozemku města 
p. č. 750/1 k.ú. Dolní Benešov

- Vydat obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2017 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů s původní cenou poplatku

- Přidělit dotace z rozpočtu města TJ, FC 
a ŘKF

- Schválit rozpočtová opatření č. 7/2017

- Schválit rozpočet města pro rok 2018 
v předloženém znění

- Rozhodnout o termínech jednání za-
stupitelstva v roce 2018

22. zasedání zastupitelstva města 
dne 26. října 2017

Zastupitelstvo města rozhodlo

- Odkoupit pozemek p. č. 110/25 v k.ú. 
Zábřeh u Hlučína o výměře 170 m2

Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Odkoupit pozemek p. č. 110/39 v k.ú. 
Zábřeh u Hlučína o výměře 171 m2

Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0
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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. 2. 2018 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18

Společenská kronika
Zlatým manželům blahopřejeme
Karel Vnentřák a Krista Vnentřáková, roz. Kozlová
Dolní Benešov

Malé vítáme a rodičům blahopřejeme 
Matěj Fuss, Dolní Benešov
Vendula Šoporová, Dolní Benešov

Jubilantům přejeme hodně zdraví  
a spokojenosti

70 let
Karel Vnentřák, Dolní Benešov

80 let
Eduard Kupka, Dolní Benešov
Karel Darda, Dolní Benešov
Ervín Prchala, Dolní Benešov 

85 let
Miloš Kukla, Dolní Benešov
Marie Pavelková, Dolní Benešov 

93 let
Olga Kozlová, Dolní Benešov

96 let
Josef Vrchovecký, Zábřeh  

Budeme na Vás vzpomínat …

Pavel Dominik, Zábřeh
Günter Nardelli, Zábřeh

Josef Kubik, Dolní Benešov
Ing. Josef Vrchovecký, Zábřeh

Amalie Nováčková, Dolní Benešov

Zastupitelstvo města schválilo

- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o zří-
zení věcného břemene na pozemcích města 
p. č. 2185/1 a 1747/2 v k. ú. Dolní Benešov 
pro stavbu podzemní přípojky NN k po-
zemku p. č. 104 na ulici Podubí

Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočtová opatření č. 6/2017 v předlo-
ženém znění, které tvoří nedílnou součást 
usnesení

Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0

23. zasedání zastupitelstva města 
dne 14. prosince 2017

Zastupitelstvo města schválilo

- Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s. – uložení 
přeložky VN na ulici Bolatické v pozemku 
města p. č. 750/1 v k.ú. Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

- Prodloužení platnosti Střednědobé-
ho plánu sociálních služeb a  souvisejí-
cích aktivit pro Hlučínsko 2014-2017 dle 
předložené přílohy č. 1, do doby schválení 
nového Střednědobého plánu sociálních 

služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 
východ a západ bez připomínek

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočtová opatření č. 7/2017 v před-
loženém znění

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočet města pro rok 2018 v navrže-
ném znění

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

- Přijetí bezúplatného plnění dle smlou-
vy o bezúplatném převodu movitých věcí 
mezi Sdružením obcí Hlučínska a městem 
Dolní Benešov a schvaluje smlouvu o bez-
úplatném převodu movitých věcí mezi SOH 
a městem Dolní Benešov, na základě kte-
ré SOH od 1. 1. 2018 bezúplatně převádí 
ze svého majetku soubor movitých věcí 
do majetku města Dolní Benešov

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vydalo

- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 
o  místním poplatku za  provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů.

Pro hlasovalo 9, proti 3, zdrželi se 1

Zastupitelstvo města rozhodlo

- O výši odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva

Pro hlasovalo 11, proti 1, zdrželi se 1

- O přidělení dotací z rozpočtu města:

1. Pro FC Dolní Benešov ve  výši 
1 600 000 Kč a o uzavření smlouvy o po-
skytnutí neinvestičního transferu

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

2. Pro TJ MSA Dolní Benešov ve  výši 
120 000 Kč a o uzavření smlouvy o poskyt-
nutí neinvestičního transferu

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

3. Pro Římskokatolickou farnost Dolní 
Benešov ve  výši 280  000 Kč na  opravu 
varhan v Zábřehu a o uzavření smlouvy 
o poskytnutí neinvestičního transferu

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

- O  termínech jednání zastupitelstva 
města v roce 2018: 8. února, 22. března, 
10. května, 21. června a 13. září. 

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
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Dotační program Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji je stále 
přístupný pro případné zájemce

Dovoluji si upozornit všechny občany našeho města, že v dotačním programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva, který 
byl spuštěn v září 2017, jsou ještě nyní prostředky pro necelé dva tisíce zájemců o náhradu stávajících nevyhovujících kotlů na tuhá paliva 
v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Do současné doby bylo podáno 6 845 žádostí, ale v této výzvě je možno uspokojit až 8 500 
zájemců. Pokud nebude podán maximální počet žádostí, bude program otevřen do 31.12.2018. 

Výše podpory fyzickým osobám činí: 

a) 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 
120.000,- Kč v případě pořízení tepelného 
čerpadla,

b) 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 
120.000,- Kč v případě pořízení automatic-
kého kotle pouze na biomasu,

c) 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 
100.000,- Kč v případě pořízení kotle pouze 
na biomasu s ručním přikládáním,

d) 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 
95.000,- Kč v případě pořízení plynového 
kondenzačního kotle,

e) 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 
75.000,- Kč v případě pořízení automatic-
kého kotle na uhlí a biomasu (kombinova-
ného).

Výše podpory je dále navýšena o podporu 
ve výši 7 500,- Kč z prostředků Operační-
ho programu Životní prostředí 2014 -2020, 
o podporu ve výši 7 500,- Kč z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a  o  podporu 
ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu našeho města. 
Celkem je možno získat dotaci na výměnu 
kotle až do výše 140 000,- Kč. Podle počtu 
občanů našeho města, kteří již splnili veš-
keré podmínky a získali nárok na příspěvek 
města, mohu prohlásit, že tato podpora se 
setkává s velkým zájmem občanů. 

Za způsobilé výdaje jsou při splnění výše 
uvedených obecných znaků považovány 
náklady na stavební práce, dodávky a služ-
by bezprostředně související s předmětem 
podpory, jimiž jsou:

a) stavební práce, dodávky a služby spoje-
né s realizací kotle na pevná paliva včetně 
nákladů na úpravu spalinových cest,

b) stavební práce, dodávky a služby spoje-
né s realizací tepelného čerpadla,

c) stavební práce, dodávky a služby spo-
jené s realizací plynového kondenzačního 
kotle včetně nákladů na úpravu spalino-
vých cest,

d) stavební práce, dodávky a služby spo-
jené s realizací nové otopné soustavy nebo 
úpravou stávající otopné soustavy, včetně 

dodávky a instalace akumulační nádoby 
nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto 
doporučeno projektem, výrobcem nebo do-
davatelem, vždy v návaznosti na realizaci 
nového zdroje tepla pro vytápění,

e) náklady na zkoušky nebo testy souvise-
jící s uváděním majetku do stavu způsobi-
lého k užívání a k prokázání splnění tech-
nických parametrů, ovšem pouze v období 
do kolaudace (uvedení do trvalého provo-
zu),

f) náklady na projektovou dokumentaci. 
Tyto náklady nezahrnují náklady na zpra-
cování žádosti o poskytnutí dotace.

Vyplnit žádost o dotaci je velice jednoduché, 
je to otázka cca. dvaceti minut. Pokud by 
byl měl někdo o výměnu kotle zájem a byl 
by odrazován případnou administrativou, 
jsem ochoten po předchozí domluvě kdyko-
li v pondělí nebo ve středu od 15.00 do 17.00 
na Městském úřadě s vyplňováním přísluš-
né žádosti bezplatně pomoci. 

Více informací můžete získat na adrese: 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/

Dále je možné žádat o změnu zdroje vytá-
pění z dotačního programu Nová zelená 
úsporám, kde je ale výměna zdroje spo-
jena s nutností dalších opatření, je nutné 
mít zpracován projekt, energetický audit 
a rovněž s tím spojená administrativa je 
o něco náročnější.

Proč o tom takto podrobně hovořím? Pro-
tože mám pocit, že ačkoli se v posledních 
letech pro zlepšení kvality ovzduší udělalo 
mnohé, v našem městě je situace v pod-
zimních a zimních měsících nadále zoufalá. 
Nemám k dispozici žádná oficiální měře-
ní, ale domnívám se, že je to zejména díky 
domácím kotlům, které k emisím v rámci 
celé České republiky přispívají více než 38 % 
a co je nejhorší, mám pocit, že v posledních 
letech se stav spíše zhoršuje. 

Znečistění ovzduší je způsobováno drob-
nými částicemi prachu obsaženými a pole-
tujícími ve vzduchu. Tyto jemné prachové 
částice na sebe váží další látky, které jsou 
pro životní prostředí a zejména pro zdraví 
člověka velmi nebezpečné, některé z nich 

jsou dokonce karcinogenní! Překračování 
emisních limitů, ke kterému u nás dochází 
velkou část zimy, proto představuje velmi 
vysoké zdravotní riziko pro nás všechny 
a zejména děti. V kombinaci s intenzívní 
dopravou na komunikaci I/56 a navazují-
cích komunikacích od Bolatic, Bohuslavic 
a Háje, která se díky emisím ze spalovacích 
motorů podílí na znečistění více než dvaceti 
procenty, je situace v našem městě i okol-
ních obcích opravdu žalostná. 

Od září 2012 platí zákon o ochraně životní-
ho prostředí č. 201/2012 Sb., ve znění poz-
dějších změn a doplňků, který postupně 
přináší i velké změny v oblasti lokálních 
topenišť a citelně sankcionuje nerespekto-
vání jeho ustanovení. Na některá si dovolím 
níže upozornit, abych ještě více apeloval 
na možnost zajímat se, a pokud možno 
požádat, o výměnu nevyhovujících kotlů 
na tuhá paliva za nové zdroje, dokud je to 
možné s poměrně vysokou dotací.

Dle § 16 odst. 1 může být odpad tepelně 
zpracováván jen ve stacionárním zdroji, 
ve kterém je tepelné zpracování odpadu 
povoleno. Tepelné zpracování odpadů je 
možné pouze pod dohledem autorizované 
osoby. 

Dle § 17 odst. 1 písm. c) je každý povinen 
spalovat ve stacionárním zdroji pouze pali-
va, která splňují požadavky na kvalitu paliv 
a jsou ke spalovaní určená výrobcem.

Dle § 17 odst. 1 písm. d) je každý povinen 
překládat příslušnému orgánu ochrany 
ovzduší na vyžádání informace o provozu 
stacionárního zdroje a jeho emisích.

Dle § 17 odst. 1 písm. e) je každý povinen 
umožnit pověřeným osobám přístup ke sta-
cionárnímu zdroji, používaným palivům, 
surovinám a  technologiím souvisejícím 
s provozem kotle za účelem kontroly dodr-
žování povinností podle zákona o ochraně 
ovzduší.

Dle § 17 odst. 1 písm. h) je každý povinen 
jednou za dva roky provádět kontrolu tech-
nického stavu kotle odborně způsobilou 
osobou a předkládat na vyžádání obecnímu 
úřadu doklad o provedení této kontroly.
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Městský úřad Dolní Benešov, 
odbor vnitřních a sociálních věcí uspořádal i v letošním roce setkání vyznamenaných bezpříspěvkových dárců krve. Tentokráte Český červený 
kříž udělil ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů panu Václavu Dombkovi a ZLATOU MEDAILI prof. MUDr. Janského 
za dovršených 40 bezpříspěvkových odběrů paní Lence Radošovské. Setkání a poděkování vyznamenaným proběhlo na Městském úřadu 
Dolní Benešov v pondělí 4. prosince 2017. Od starosty si převzali oba jmenovaní jednorázovou finanční odměnu. Děkujeme všem, kteří 
darují krev a jejichž přičiněním může být zachráněn lidský život a navráceno zdraví.

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 jsme se jako každoročně vydaly s paní 
Sylvou Říčnou navštívit občany, kteří v současné době pobývají v do-
movech pro seniory. Do Ludgeřovic, Hlučína, Smolkova, Hrabyně, 
Kyjovic do Opavy a Kravař. Ne všichni mohou trávit svůj čas doma, 
tak alespoň touto návštěvou jsme je potěšili a popřáli pokojné Vánoce 
a hodně zdravíčka do  novému roku. Někteří občané jsou i pro nás 
ve vzdálenějších místech, těm byly doručeny balíčky a vyřízeny po-
zdravy prostřednictvím rodiny.
Na Osadě míru č.p. 308 jsme ve čtvrtek 14. prosince 2017 v dopoledních 
hodinách netrpělivě čekali na děti ze zdejší mateřské školy, které přišly 
předvést babičkám, ale i dvěma dědečkům svůj nově připravený vánoční 
program. Vánoční písničky a básničky se rozezvučely po celém domě, 
některé jsme si společně i zazpívali.
Nejen já, ale všichni se nejvíce těšili na krásná přáníčka, které vyrobily paní učitelky a prostřednictvím dětí byly předány všem přítom-
ným. Děti si odnesly spoustu sladkostí a my jsme si vzájemně popřáli spokojené Vánoce a dětem hlavně hodně dárečků pod stromečkem. 
Děkujeme paním učitelkám a dětem za navození vánoční atmosféry.

S přáním pokojného prožití vánočních svátků a všeho dobrého v novém roce  matrikářka Jana Spruchová

Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že 
dochází k porušování povinností podle zákona 
na ochranu ovzduší, je kontrolní orgán oprávněn 
vstoupit do obydlí provozovatele kotle za účelem 
kontroly dodržování povinností podle tohoto zá-
kona. Vlastník nebo uživatel prostor je povinen 
umožnit kontrolujícímu přístup ke kotli, jeho pří-
slušenství a používaným palivům. 

V kotlích je zakázáno, kromě výše uvedeného od-
padu, spalovat rovněž hnědé energetické uhlí, lig-
nit, uhelné kaly a proplástky (tj. produkty vodních 
prádel s vyšší popelnatostí). 

V § 22 zákona je uvedeno, že pokud provozovatel 
neplní povinnosti stanovené zákonem na ochranu 
ovzduší, jsou inspekční orgány oprávněny uložit 
provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření 
ke sjednání nápravy. Pokud provozovatel nápravu 
neprovede v uložené lhůtě, je inspekce oprávněna 
vydat rozhodnutí o zastavení provozu zdroje. 

Za  porušování povinností uložených v  zákoně 
na ochranu ovzduší je možno udělit fyzickým oso-
bám pokutu až do výše 50 000,- Kč, právnickým 
osobám až do výše 10 000 000,- Kč. 

Od roku 2022 nebude již vůbec možno 
topit v kotlech 1. a 2. třídy. 

Do nového roku všem občanům našeho města přeji 
hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů. 

Jiří Krömer
místostarosta města

Foto z vystoupení dětí na Osadě míru 308

 

                 

 

 
Dne:   6. ledna 2018 

 
 

 proběhne ve Vaši obci již osmnáctý ročník  
 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  
 

Charita Hlučín srdečně děkuje všem lidem dobré vůle za 
vlídné přijetí koledníků, štědré dary a otevřená srdce pro 
NAŠE blízké, kteří potřebují NAŠI společnou pomoc a 
podporu ... 
 

Děkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat! 
 
                                                                      

                                                                             Charita Hlučín 
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Informace o poplatcích v roce 2018
Oznamujeme občanům Dolního Benešova a Zábřehu, že 
na pokladně MěÚ Dolní Benešov se  od 1. 2. 2018 vybíra-
jí tyto poplatky:
1) poplatek za komunální odpad  - částka 440,- Kč, termín 
do 31. 5. 2018
2) poplatek ze psů – částka 100,- Kč - rodinný dům, částka 
500,- Kč – bytový dům, termín do 31.5.2018
3) poplatek za zahrádku – částka 5 Kč/m2, termín 30. 4. 
2018
4) poplatek za hroby – v průběhu roku 2018 
Všechny tyto poplatky lze platit i bezhotovostně. Pokladna 
MěÚ Dolní Benešov sdělí č.účtu, variabilní symbol a částku 
na e-mailové adrese: pokladna@dolnibenesov.cz.

ELEKTROINSTALAČNÍ  MATERIÁL

PRODEJNA

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.

PONDĚLÍ - PÁTEK
00 00 00 009 -12  A 13 -17

SOBOTA
00 309 -11

NEDĚLE

ZAVŘENO

NEBO DLE TELEFONICKÉ
DOMLUVY - M: 608 558 536

HLAVNÍ 151
747 06 NOVÉ SEDLICE

(směr Štítina a Kravaře)

OSVĚTLENÍ•VYPÍNAČE•ZÁSUVKY•ZVONKY•JISTIČE•ROZVADĚČE

. . .  
A  MNOHÉ  DALŠÍ

DÁREK
KE KAŽDÉMU NÁKUPU

Dotace z rozpočtu města pro rok 2018

Na své listopadové schůzi přidělila rada dotace z rozpočtu 
města na  základě pravidel pro poskytování dotací. V  řád-
ném termínu tj.  do  31.  října  2017 přišlo 26 žádostí. Rada 
všechny žádosti posoudila a  rozdělila finance s  ohledem 
na soulad požadavku se schválenými „Pravidly pro přidělo-
vání dotací“ a na finanční možnosti příslušné kapitoly roz-
počtu města. Dotace z rozpočtu města na podporu a rozvoj 
spolkové, kulturní a sportovní činnosti byly tedy rozděleny 
takto:

ZO Českého zahrádkářského svazu 10 000 Kč
Martin Hanák – FC Panelák – turnaj 3 000 Kč
SRPŠ Dolní Benešov 25 000 Kč
L.Kocur – HC Sharks Zábřeh – am. hokej. liga 8 000 Kč
Jan Kubinec – Rebel Cup – volejbal 5 000 Kč
Rybářský klub Kamenec 15 000 Kč
Svaz postižených CCH 15 000 Kč
Myslivecký spolek DB a Zábřeh 20 000 Kč
Český svaz včelařů 12 000 Kč
SKI Dolní Benešov 12 000 Kč
Kynologický klub D. Benešov 15 000 Kč
Viktorie Kosková – Novoroční koncert 15 000 Kč
Slezský aeroklub Zábřeh 5 000 Kč
Benešovští rodiči 8 000 Kč
Milan Tilleczek – fotbal Kolovrat – turnaj 3 000 Kč
JUNÁK – Český skaut 15 000 Kč
Jindřich Otzipka – tenis pro děti 10 000 Kč
Jan Bitta - badmintonový turnaj 5 000 Kč
Roman Dombek – nohejbalový turnaj 3 000 Kč

Žádost TJ MSA Dolní Benešov, FC Dolní Benešov a ŘK far-
nosti Dolní Benešov předala rada k rozhodnutí zastupitel-
stvu města vzhledem k tomu, že překročily limit 50 000 Kč, 
o kterém rozhoduje rada města. Zastupitelstvo tedy na svém 
prosincovém zasedání přidělilo tyto dotace:

FC Dolní Benešov 1 600 000 Kč
TJ Dolní Benešov 120 000 Kč
ŘK farnost D. Benešov 
(oprava varhan v Zábřehu)  280 000 Kč

Připomínáme, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města na rok 2019 je třeba odevzdat na městský úřad nej-
později do 31. října 2018.

Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ

PODĚKOVÁNÍ DĚTI – DĚTEM
Dovolte mi, abych poděkovala všem příznivcům 29. ročníku akce Děti – Dětem pro handicapované klienty našeho kraje, 
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na její přípravě, organizaci i na samotné realizaci průběhu.

Organizační tým dobrovolníků v počtu 13 osob doplnili rovněž žáci s učitelkami naší základní školy a pracovníci technic-
kých služeb města.

Velký dík patří rovněž všem sponzorům za finanční i věcnou podporu, díky nimž mohla akce proběhnout na vysoké úrovni.
Velkou odměnou pro pořadatele bylo 300 úsměvů a 600 rozzářených očí našich hostů.

Za tým organizátorů Šárka Gargošová
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VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2018
V lednu roku 2018 nás čekají opět volby, a to přímá volba prezidenta republiky. Předseda Senátu Parlamentu ČR volbu vyhlásil na pátek 
a sobotu 12. a 13. ledna 2018. Případné druhé kolo volby pak proběhne v pátek a sobotu 26. a 27. ledna 2018. Volby proběhnou v obvyklém 
čase: v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Zařazení domů do jednotlivých volebních okrsků zůstává stejné jako u posledních říjnových voleb.

Sídla volebních okrsků tedy jsou:
Volební okrsek č. 1

Obřadní síň MěÚ na  zámku  – Hájecká 
č. p. 65, Dolní Benešov
Volební okrsek č. 2

Základní (ČERVENÁ) škola  – Opavská 
č. p. 173, Dolní Benešov
Volební okrsek č. 3

Mateřská škola na  Osadě Míru  – Osada 
Míru č. p. 514, Dolní Benešov
Volební okrsek č. 4

Základní škola Zábřeh – Opavská č. p. 80, 
Dolní Benešov -Zábřeh
Volit prezidenta republiky v některém z vo-
lebních okrsků našeho města může každý 
občan České republiky, který má trvalé 
bydliště na  území našeho města a  nejpoz-
ději druhý den voleb dosáhne věku 18  let. 
Ve druhém kole může volit i občan, který 
alespoň druhý den konání druhého kola 
volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Pokud volič nebude moci nebo nehodlá 
volit ve  svém volebním okrsku, může ode 
dne vyhlášení volby prezidenta požádat 
městský úřad o  vydání voličského průka-
zu. S ním pak může volit v kterémkoli vo-
lebním okrsku na  území České republiky 
nebo na zastupitelském úřadu v jakémkoli 
zvláštním volebním okrsku v  zahraničí. 

O voličský průkaz může volič požádat v lis-
tinné podobě s  ověřeným podpisem, po-
případě cestou datové schránky nejpozději 
do  5.  ledna  2018 nebo osobně do  10.  led-
na 2018.
28.  prosince  2017 a  poté od  2. do  10.  led-
na  2018 bude MěÚ průkazy vydávat a  to 
osobně voliči, dále osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žá-
dajícího o vydání voličského průkazu, ane-
bo jej voliči zašle na  jím uvedenou adresu 
do vlastních rukou.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průka-
zu nelze vydat duplikát.
Volič může ze závažných zejména zdravot-
ních důvodů požádat MěÚ a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o  to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost do přenos-
né volební schránky.
Případné druhé kolo volby prezidenta re-
publiky proběhne ve  dnech 26. a  27.  led-
na  2018 ve  stejných časech a  ve  stejných 
volebních místnostech jako v kole prvním.
Volební lístky se nedoručují domů, ale vo-
liči je obdrží přímo ve volebních místnos-
tech.
Pokud budete mít k  problematice voleb 
jakékoli dotazy, obraťte se na náš městský 
úřad, kde vám vše rádi vysvětlíme.

Ing. Libuše Vichtorová tajemnice MěÚ

Řazení domů do volebních okrsků
Volební okrsek č. 1 – Obřadní síň 
na zámku
Část města Dolní Benešov:

Ulice Hlučínská - všechna čísla popisná
Ulice Rybářská - všechna čísla popisná
Ulice Kolovrat - všechna čísla popisná
Ulice 1. máje - všechna čísla popisná
Náměstí C. Lellka - všechna čísla popisná
Ulice Pivovarská - všechna čísla popisná
Ulice Poštovní - všechna čísla popisná
Náměstí Svobody - všechna čísla popisná
Ulice Opavská - č. p. 482 - 499
Ulice Petra Bezruče - č. p. 492, 494, 495
Ulice Nádražní - všechna čísla popisná
Ulice Hájecká - všechna čísla popisná
Ulice Konečná - všechna čísla popisná
Ulice Lesní - všechna čísla popisná
Ulice Podubí - všechna čísla popisná

Volební okrsek č. 2 – Červená škola 
na ulici Opavské
Část města Dolní Benešov
Ulice Opavská - č. p. 156 – 438, 521, 522
Ulice Vývoz - všechna čísla popisná
Ulice U Požární zbrojnice - všechna čísla 
popisná
Ulice Na Mexiku - všechna čísla popisná
Ulice Pod Moravcem - všechna čísla 
popisná
Moravec - všechna čísla popisná
Ulice Bolatická - všechna čísla popisná
Ulice Na Březích - č. p. 110, 412, 515, 
603 – 615, 670
Ulice Petra Bezruče - všechna čísla popisná 
kromě č. p. 492, 494, 495
Ulice Záhumenní - všechna čísla popisná
Ulice Stinná - všechna čísla popisná

Volební okrsek č. 3 – Mateřská ško-
la na Osadě Míru
Část města Dolní Benešov
Ulice Na Březích - č. p. 331 – 411, 523 – 583, 
679
Ulice Přehradní - všechna čísla popisná
Ulice Zahradní - všechna čísla popisná
Ulice Sluneční - všechna čísla popisná
Osada Míru - všechna čísla popisná

Volební okrsek č. 4 – Základní škola 
v Zábřehu
Všechny domy v části města Zábřeh

Nabídka podnikatelům a investorům!
Prodej skladovacího a provozní areálu v Opava, Komárov
výměra pozemku 6739 m2

samostatné stavby
skladovací hala 557 m2/ nezateplená
dílna a garáže 226 m2

sklady a garáže 180 m2

adminstrativní budova – kanceláře
komunikace – živičná vozovka a zámková dlažba
umístěn u ploch průmyslu: poblíž spol Azko Nobel a spol Teva Czech 
Industrieles a.s

Příjezd pro kaminovou dopravu
informace: na tel.: 776 308 216  
nebo e-mail: melon.bohumil@seznam.cz
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Poplatek za likvidaci odpadů
Na svém prosincovém zasedání schválilo zastupitelstvo města novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ta nahrazuje vyhlášku č. 3/2015 
stejného názvu. Pro občany je jistě nejdůležitější fakt, že poplatek zůstává stejný jako v několika minulých letech a to 440 Kč na po-
platníka a rok. Níže uvádíme plné znění vyhlášky včetně přílohy, kde jsou vypočítány skutečné náklady na likvidaci odpadů. Ty činí 
v našem městě 679 Kč na poplatníka a rok. Podle zákona o místních poplatcích by poplatek mohl být stanoven až na výši 1000 Kč. Jak 
již bylo řečeno, zastupitelstvo ponechalo výši poplatku na částce 440 Kč a to přesto, že náklady na likvidaci odpadu jsou o něco vyšší 
než v minulém roce. Jednou z cest, jak náklady snížit, je odpad systematicky třídit. Apelujeme proto znovu na všechny, aby v třídění 
odpadu nepolevovali, ale naopak svou snahu stupňovali. Poplatek je nutno zaplatit od 1. února 2018 do 31. května 2018 v pokladně 
městského úřadu. Při bezhotovostní platbě na účet města č. 1841745319/0800 je nutné předem se informovat o přidělení variabilního 
symbolu na pokladně městského úřadu.

Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Dolní Benešov se 
na svém zasedání dne 14. 12. 2017 usnesením č. 72/23-1 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“):
Čl. 1

Úvodní ustanovení
(1) Město Dolní Benešov touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen 
„poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad.
Čl. 2

Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt ci-
zinců na území České republiky povolen trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizin-
ců na území České republiky pobývá na území 
České republiky přechodně po dobu delší 
3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovída-
jící poplatku za jednu fyzickou osobu; má -li 
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek společně 
a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může 
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 
žijící v rodinném nebo bytovém domě může 
poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, 
které platí poplatek za více fyzických osob, jsou 
povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, po-
případě jména, příjmení a data narození osob, 
za které poplatek platí.
Čl. 3

Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku 
vznik své poplatkové povinnosti nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit 
tento poplatek vznikla.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je po-
vinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípa-
dě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě 
další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky 
je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné 
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo 
rodinného domu; není -li stavba nebo dům 
označena evidenčním nebo popisným číslem, 
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, 
na kterém je tato stavba umístěna. V případě 
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační 
nebo popisné číslo stavby, ve které se byt 
nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění 
v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou po-
platníci povinni ohlásit správci poplatku zánik 
své poplatkové povinnosti v důsledku změny 

pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví 
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu.
(5) U poplatníka, který splnil svou ohlašovací 
povinnost v roce 2002 a letech následujících 
a nedošlo od té doby k žádným rozhodným 
změnám, zůstává tato ohlašovací povinnost 
v platnosti a má se za to, že ohlašovací povin-
nost je splněna.
(6) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště 
na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku 
pro doručování.
(7) Dojde -li ke změně údajů uvedených v ohlá-
šení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(8) Poplatník je povinen ohlásit existenci skuteč-
ností zakládajících nárok na osvobození nebo 
úlevu ve lhůtě do konce měsíce ledna následují-
cího roku, ve kterém vznikla poplatková povin-
nost. V případě, že poplatník neohlásí existenci 
skutečností zakládajících nárok na osvobození 
nebo úlevu ve stanovené lhůtě, nárok na osvo-
bození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Čl. 4

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 440 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 190 Kč za kalendářní rok. Tato částka 
je stanovena na základě skutečných nákladů 
obce předchozího kalendářního roku na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu 
za poplatníka a kalendářní rok.
Rozúčtování skutečných nákladů obce před-
chozího kalendářního roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za osobu 
a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která 
tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(2) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, 
změny vlastnictví stavby určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změ-
ny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalen-
dářního roku se poplatek platí v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních měsíců 
pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném 
kalendářním roce. Dojde -li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto 
měsíce.
Čl. 5

Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to od 1. 2. 
příslušného kalendářního roku do 31. 5. pří-
slušného kalendářního roku.
(2) Vznikne -li poplatková povinnost po datu 
splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splat-
ný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje 
po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla, nejpozději však do konce příslušného 
kalendářního roku.
(3) Poplatník uhradí poplatek hotově v pokladně 
Městského úřadu Dolní Benešov. Pokud bude 
úhrada provedena bezhotovostním převodem 
na účet města Dolní Benešov, je nutné, aby 
poplatník uvedl variabilní symbol, přidělený 
mu Městským úřadem Dolní Benešov.

Čl. 6

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, 
která je
a) umístěna do dětského domova pro děti 
do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školské-
ho zařízení pro preventivně výchovnou péči 
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se dále osvobozuje fyzická 
osoba, která
a) má bydliště ve městě, ale zdržuje se na nezná-
mém místě, či je dokonce nezvěstná,
b) má bydliště ve městě, ale zdržuje se v zahrani-
čí,
c) je ve výkonu trestu,
d) je ve městě přihlášen k pobytu, ale v místě 
svého bydliště se nezdržuje a prokazatelně platí 
za likvidaci odpadu v místě svého současného 
pobytu,
e) je uvedená v Čl. 2, odst. 1, písm. b), která 
pronajímá byt nebo rodinný dům občanům 
majícím bydliště na jiné adrese v Dolním Bene-
šově.
Čl. 7

Navýšení poplatku
(1) Nebudou -li poplatky zaplaceny poplatníkem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu měst-
ský úřad poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky 
nebo část těchto poplatků může obecní úřad 
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslu-
šenstvím poplatku.
Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne -li nedoplatek na poplatku poplatní-
kovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni 
splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho 
jmění, přechází poplatková povinnost toho-
to poplatníka na zákonného zástupce nebo 
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo 
opatrovník má stejné procesní postavení jako 
poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní 
úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opat-
rovníkovi poplatníka.
(3) Je -li zákonných zástupců nebo opatrovníků 
více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
společně a nerozdílně.
Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušují se obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 

17. 12. 2015 a OZV č. 2/2016, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2015, 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů ze dne 
15. 12. 2016.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před naby-
tím účinnost této vyhlášky se posuzují podle 
dosavadních právních předpisů.
Čl. 10

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018.
Mgr. Jiří Krömer Martin Štefek
místostarosta starosta

Příloha č. 1 OZV města Dolní Benešov č. 1/2017
Slouží pro stanovení poplatku za svoz KO 
v roce 2018
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 4070 – fyzických 
osob
Cena za uložení 956 Kč/t kom.odpadu
Na skládce v r. 2016 uloženo celkem netříděné-
ho komunálního odpadu:
1 162,36 t = z toho fyzických osob 1 103,16 t 
odpadu = 49 917 ks popelnicových nádob
z toho podniková sféra 59,20 t odpad = 2 679 ks 
popelnicových nádob
váha 1 ks popelnicové nádoby = 1 162 360 kg : 
52 596 ks popel.nádob = tj. cca 22,00 kg/1 ks
Uložení odpadu u fyzických osob:
Skládka 1 103,16 t x 956 Kč =1 054 621,00 -Kč
Odvoz 18,53 Kč popelnice x 52 596 ks 
=974 604,00 -Kč
Celkem za sběr a svoz netříděného kom.odpadu 
/ fyzické osoby = 2 029 225 Kč
Celkem = 2 029 225 Kč
2 029 225,– Kč : 4 070 fyz.osob = 499 Kč/os./rok
Tato částka je uvedena v článku 4,odst. 1, 
písmeno b)
Článek 3, písm a):
Odhad za tříděný odpad a náklady s tím spoje-
né u fyzických osob pro rok 2018:
Pronájem popelnicových nádob 225 000 Kč
Likvidace skla 123 420 Kč
Pronájem nádob na sklo 87 120 Kč
Likvidace plastů 260 000, -Kč
Plastové pytle 70 000,-Kč
Likvidace velkoobjemového+neb. odpadu 
130 000 Kč
Režie zaměstnanců MěÚ 90 000 Kč
Likvidace biologicky rozlož. Kom. Odpadu(BR-
KO) 150 000 Kč
Likvidace papíru 100 000 Kč
Celkem 1 235 540 Kč
1 235 540 Kč : 4 070 fyz, osob = 303 Kč/na os./
rok
Tato částka je uvedena v článku 4 odst. 1, 
písmeno a)
Předpokládané náklady v částce a + b činí 802,– 
Kč / fyz.osoba/rok/2018
Celkové náklady=3 264 765 Kč – 500 000 Kč pří-
jmy, EKOKOM“=2 764 765 Kč : 4 070 fyz. osob =

= 679 Kč/fyz. osoba/kalendářní rok2018. 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOLNÍ BENEŠOV č. 1/2017,
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Pokojové rostliny u vás doma pohltí až 90 procent zdraví škodících 
toxických látek

Látky znečišťující ovzduší uvnitř bytů, domů a pracovních budov patří mezi pět největších ekologických rizik pro veřejné zdraví. Látky, 
barvy, lepidla, parkety, záclony, závěsy, koberce, nejrůznější plastové výrobky, ale také nábytek z dřevotřísky a překližky, mnohé čisticí 
prostředky, zplodiny z plynových spotřebičů, cigaretový kouř a kosmetika uvolňují látky, které se velmi negativně podílí na klimatu vašeho 
domova. Zatuchlý, toxiny sycený vzduch umožňuje množení znečišťujících látek a ve vysoké koncentraci mohou tyto způsobovat bolesti 
hlavy, podráždění sliznic, nosu i očí. U někoho zase přispívají k rozvoji alergií, dýchacím problémům, únavě, některé z látek mají dokonce 
karcinogenní účinky.

Podle dlouholetého výzkumu týmu 
Dr. Wolvertona z NASA mohou pokojové 
rostliny přírodním způsobem odstraňovat 
ze vzduchu různé chemické látky, produ-
kované elektronickým i jiným vybavením 
kanceláří a pracoven, a pomáhat v boji pro-
ti obtížně pojmenovatelným zdravotním 
potížím z pobytu v některých budovách 
a místnostech (tzv. „syndrom nemocných 
budov“ - SBS). Běžné pokojové květiny se 
tak mohou stát cennou ochranou před 
narůstajícím smogem v  domácnostech 
a na pracovištích.
Jsou nejen estetickou dekorací, ale překva-
pivě účinně absorbují potenciálně škodlivé 
plyny a čistí vzduch v místnostech. Rostliny 
pohlcují částečky ze vzduchu skrze průdu-
chy v listech. Výzkum provedený v labo-
ratořích potvrdil, že listy, kořeny a půdní 
bakterie jsou nesmírně důležité v procesu 
odstraňování stopových hladin jedovatých 
prvků.
Hlavní znečišťovatelé vzduchu v našich do-
mácnostech jsou tabákový kouř, zplodiny 
plynových vařičů, ale také benzen, formal-
dehyd a trichloretylén. Jsou obsažené v ma-
teriálech používaných při stavbě a vybavení 
domu či bytu, tedy v dřevotřísce, pěnových 
hmotách, syntetických podlahových kryti-
nách, papírových výrobcích, nátěrech, lepi-
dlech, uvolňují se z elektronických přístrojů.
Benzen je velmi časté ředidlo přítomné 
v mnoha běžných produktech - např. v in-
koustech, olejích, barvách, benzinu, plas-
tických hmotách nebo gumě. Používá se 
při výrobě čisticích a pracích prostředků, 
výbušnin, léků a barviv. Již dlouho jsou 
známé jeho dráždivé účinky na oči a kůži. 
Časem se ukázalo, že má vliv na mutace bu-
něk, je toxický pro embrya a karcinogenní. 
Může přispívat ke vzniku leukémie. Jeho 
nadechování může vést k dýchacím potížím, 
srdečním arytmiím a poruchám krevního 
a lymfatického systému. Opakované nebo 
dlouhotrvající vystavení i  velmi malým 
koncentracím benzenu způsobuje bolení 
hlavy, ztrátu chuti k jídlu, ospalost, nervo-
zitu, psychické poruchy a nemoci krevního 
systému (anémie).
Břečťan (Hegera helix) za 24 hodin pohltí 
až 90 procent škodlivin.
Lopatkovec (Spathiphyllum floribundum)
Dracéna (Draceana)

Tchynin jazyk (Sansevieria trifasciata)
Hrnkové gerbery (Gerbera jamesonii)
Formaldehyd je všudypřítomá chemiká-
lie, kterou lze zjistit prakticky ve  všech 
vnitřních prostorách budov. Jeho hlavním 
zdrojem jsou různé těsnící pěny a hlavně 
všechny materiály na bázi tlakově lepeného 
dřeva (dřevotřísky, překližky) - z ničeho 
jiného se dnes nábytek nevyrábí. Použí-
vá se ve výrobcích z papíru obsahujících 
pryskyřice (většina obalových materiálů). 
Formaldehyd obsahuje i mnoho domácích 
čisticích prostředků. Najde se i v cigareto-
vém kouři, zemním plynu ap. Formaldehyd 
dráždí sliznice očí, nosu a hrtanu. Je vyso-
ce reaktivní a v kombinaci s bílkovinami 
může vytvářet kožní alergie. Nejčastější-
mi symptomy vystavení větší koncentraci 
formaldehydu je pálení očí a bolení hlavy, 
může ale dlouhodobě způsobovat i astma.
Filodendron (Philodendron scandens) - 
velmi účinný, za den zlikviduje téměř 90 %.
Potos (Epipremnum aureum)
Zelenec (Chlorophyrum comosum)
Voděnka (Tradescanria)
Pepřinec (Peperomia)
Hrnkové chryzantémy (Chrysanrhemum)
Pokojové azalky (Rhododendron simsii)
Trichloretylén je široce používaný v mnoha 
průmyslových odvětvích, zejména při od-
mašťování kovů a čištění všeho druhu. Po-
užívá se v inkoustech do tiskáren, barvách, 
lacích, politurách a lepidlech. Je považován 
za potenciální karcinogen.
Hrnkové gerbery (Gerbera jamesonii)
Lopatkovec (Spathiphyllum floribundum)
Dracéna (Draceana)
Aby pokojové rostliny mohly jako čistička 
vzduchu fungovat, je třeba nechat povrch 
zeminy v květináči nezakrytý (nepokládat 
tam tedy například kamínky). Na každých 
10 m2 je potřeba alespoň jedna rostlina 
o výšce 1 m.
Vědci také zjistili, že mnoho pokojových 
květin je pro člověka užitečných emočně, 
fyzicky i psychologicky.
Přínos pokojových rostlin pro zdravý 
prostor

- Pomáhají odstraňovat škodlivé chemiká-
lie ze vzduchu, především ty z laků, barev, 
elektroniky, nových koberců a nábytku.

- Pomáhají absorbovat hluk a snižovat praš-
nost v prostoru.

- Pomáhají hospitalizovaným pacientům 
rychleji se uzdravovat při nižší medikaci.

- Pomáhají snižovat krevní tlak, zlepšují kon-
centraci a paměť.

- Podporují pocit relaxace, klidu a pohody.
- Dodávají prostoru opečovávaný, přívětivý 
a luxusní vzhled.

- Snižují u lidí pocit úzkosti.
- Urychlují zotavení z mentální únavy.
- Způsobují, že lidé v prostoru setrvávají rádi 
a déle.

- Pomáhají redukovat pocity únavy, kašel, 
bolesti v krku o více než 30%.

- Zvyšují množství kyslíku v prostoru, sni-
žují teplotu, zvyšují vlhkost a tím zlepšují 
dýchání.
Závěr: k novému zařízení bytu si rovnou 
kupte i pokojovou květinu.
Palma Areka

Je doporučeno tuh-
le palmičku umístit 
nejlépe do obývací-
ho pokoje, protože 
je to taková denní 
továrna na  kyslík. 
Areka má ráda tep-
lé a světlé prostředí, 
teplota vzduchu by 
ani v  noci neme-

la klesnout pod patnáct stupňů. Zemina 
v květináči má být stále vlhká, proto ji mu-
síte pravidelně zalévat.
Tchýnin jazyk

Je velice nenároč-
ná květina, která je 
ideální pro začína-
jící pěstitele, neboť 
je velice tolerantní 
k  omylům svých 
majitelů. Je značně 
dekorativní a  Ka-
mal Meattle ji do-
poručuje jako kvě-

tinu do ložnice, protože produkuje kyslík 
nejvíce v noci.
Scindapsus
Nenáročná popínavá rostlina, jejíž výhonky 
mohou dosáhnout až několika metrů. Má 
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ráda jasné, 
rozptýlené 
světlo, ale 
snese i hor-
ší světelné 
podmínky. 
Tenhle zá-
zrak mezi 

rostlinkami dokáže pohltit i formaldehyd 
ze vzduchu.
Lopatkovec

Vyžaduje bo-
hatou záliv-
ku, snadno 
usychá a  ne-
měli byste ji 
nechat úpl-
ně vyschnout. 
Pozor na  pří-
mé slunce, to 

ji spálí, vyžaduje polostín až stín. Umí vy-
filtrovat benzen, formaldehyd, trichlorety-
len, toluen, xylen nebo amoniak.
Drobnolistý Fikus benjamín

Ačkol i  je 
ve svém rod-
ném domo-
vě v  jihový-
chodní Asii 
fíkus strom, 
když ho pěs-
tujeme v  in-
teriéru, hor-
ko těžko dosáhne 3 metrů. Tato na údržbu 
nenáročná pokojová rostlina potřebuje jas-
né, nepřímé světlo a vyšší vlhkost vzduchu 
(často mlžíme, zvláště při suchém prostře-
dí). Zároveň je nutné, aby před každým dal-
ším zaléváním stihla rostlina vyschnout. 
Přestože tato rostlina má dobré vzduch-

-čistící schopnosti, můžete ji koncem jara 
přenést do venkovního prostředí a zpět 
do bytu či domu, než začne být chladno.
Odstraňuje ze vzduchu: benzen, formalde-
hyd, trichlorethylen
Gerbera

Tahle krásně kvetoucí květinka je schopna 
absorbovat trichloroethylen, který se může 
vypařovat z pracích prostředků. Je dobrá 
jako filtr do ložnice nebo do prádelny, ale 
potřebuje dost světla.

Aloe vera

Kromě toho, 
že je aloe vera 
n e n á r o č n á 
na  údržbu, 
je prospěšná 
našemu zdra-
ví. Listy ně-
kterých dru-
hů obsahují 
čirou tekutinu plnou vitamínů, enzymů, 
aminokyselin a dalších sloučenin, které 
podporují hojení ran, mají antibakteriál-
ní a protizánětlivé vlastnosti. Tato tekuti-
na může významně pomoci s odstraněním 
kožních problémů jako je např.  lupénka 
(psoriáza). Pokud však budeme rostlinu 
pěstovat pro její okrasný účinek i schop-
nost čistění vzduchu, nemusíme hledat ty 
druhy aloe vera, které působí velmi léčivě 
i vnitřně. V různých obchodech již najde-
me spoustu výrobků z aloe vera, které nám 
poslouží lépe. Nicméně jako první pomoc 
např. na říznutí stačí odříznout kousek ros-
tiny a přiložit na zranění.
Protože rostlinu aloe vera najdete ve více-
ro variantách, vyberte si tu nejokrasnější. 
Rostlina se zalévá jen mírně, v zimě dokon-
ce zcela bez zálivky. V létě je pro ní nejlepší 
plné slunce, v zimě světlé a chladné místo 
(5-10 °C).
Odstraňuje ze vzduchu: formaldehyd
Ledviník

Tato rost-
lina nejra-
ději čistí 
v z d u c h 
na  chlad-
ném místě 
s vysokou 
v l h kos t í . 
Preferuje 

nepřímé světlo, i tmavší stanoviště budou 
vyhovovat. Jde o poměrně snadno pěsto-
vatelnou rostlinu, ale je třeba, aby zůstala 
ve vlhku. Tedy nejen zalévání ale i rose-
ní tato rostlina ocení. Proto vlhkost půdy 
kontrolujte častěji. Nejlépe tato kapradina 
vynikne v závěstné nádobě.
Odstraňuje ze vzduchu: formaldehyd a xy-
len

Anturie

Anturie doká-
že vzduch čis-
tit od  amoni-
aku, který se 
uvolňuje z ně-
kterých čisti-
cích prostřed-
ků.

Chryzantéma

Podle výzku-
mu NASA je 
chryzantéma 
v čištění vzdu-
chu nejlepší. 
Tuto levnou 
rostlinu najde-
te v  zahrad-
ních centrech. 
Rostlina preferuje světlé a slunné místo. 
Poté, co vám doma odkvete, ji můžete vy-
sadit venku. V zimě jí stačí 5 - 10 °C.
Dracena

Existuje více 
než 40 růz-
ných druhů 
této rostliny, 
a tak si mů-
žete snadno 
vybrat po-
dle svých 
preferencí. 
Tyto rost-
liny mají 
dlouhé, ši-
roké listy, 
které jsou 
často lemo-

vány bíle, krémově nebo červeně. Majitelé 
psů a koček by se této rostlině měli vyhnout, 
protože je právě pro tato zvířata toxická. 
Rostlina vyžaduje světlé, ale ne slunné 
stanoviště, s teplotou nad 18 °C. Ideální je 
mírná zálivka během růstu, v zimě téměř 
v suchu. Vhodná je také pro hydroponii.
Odstraňuje ze vzduchu: benzen, formalde-
hyd, trichlorethylen a xylen
Zelenec

Jestli chcete 
dát dítěti ně-
jakou květi-
nu, aby se 
naučilo o ni 
pečovat, je 
zelenec ide-
ální začáteč-
nickou formou. Hravě se rozmnoží, dařit 
se mu bude takřka všude, a když na něj ně-
kdy majitel zapomene, obvykle to přeži-
je bez úhony. Také zelenec filtruje xylen 
a formaldehyd.
MO Českého zahrádkářského svazu v Dol-
ním Benešově připravuje v termínu 28. – 
30. září 2018 výstavu pokojových rostlin 
a výpěstků ovoce a zeleniny. Na této výstavě 
se můžete i vy aktivně podílet svými vý-
pěstky, rostlinami, případně jinými kutil-
skými exponáty.

Mgr. Jindřich Otzipka
předseda MO ČZS v Dolním Benešově
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
S příchodem nového roku 2018 se nám šachová sezona pomalu překlápí do své druhé poloviny. Podzim byl v našem klubu na různé události 
velmi bohatý, zvláště pro děti, které sehrály mnoho turnajů a nespočet tréninkových i vážných partií. Celý rok 2017 pak šachisté zakončili 
vánočním Memoriálem Lubomíra Bednárka a Karla Dihla, hraném 30. prosince v klubovně v domě služeb u kostela.

Mistrovství Moravy a Slezska do 16 let

Tento turnaj je pro mnoho dětí hlavní 
šachovou událostí sezony, neboť se jedná 
o kvalifikační soutěž na Mistrovství ČR 
v šachu mládeže do 16 let, kde se dále bojuje 
o postup do reprezentace a účast na Mist-
rovství světa a Mistrovství Evropy mláde-
že. Na rozdíl od jednodenních turnajů se 
zde hraje téměř celý týden, „vážné partie“, 
tzn. tempo 90 minut + 30s za tah pro hráče, 
někdy ještě s přídavkem 30 minut po 40 
odehraných tazích. Partie tak může trvat 
téměř 6 hodin, během kterých stačí jedna 
malá chvilka nepozornosti a celá předcho-
zí snaha může být k ničemu. Na MMaS, 
které proběhlo ve dnech 24. až 29. 10. 2017 
v Koutech nad Desnou, se hrálo ve 4 katego-
riích (do 10, 12, 14 a 16 let), chlapci společně 
s děvčaty, vyhodnocení pak proběhlo zvlášť. 
V kategorii HD 12 nás reprezentovala Julie 
Stříbná a hostující Maruška Vavřínková. 
Obě holky dosáhly průměrného výsledku, 
Maruška získala jako 21. nasazená celkově 
26. místo za 5 bodů, mezi dívkami skončila 
na 4. místě. Julie získala 4 body, celkově 
54. místo a 9. místo mezi dívkami. Nut-
no podotknout, že obě holky byly ve své 
kategorii „mladší“ a za rok je reálný před-
poklad lepšího výsledku. V kategorii HD 
14 startovali Ondra Křefký a Anička Vav-
řínková. Ondrovi se vůbec nepovedl start 
do turnaje a po čtyřech kolech byl na nule. 
Pak však přišlo značné výsledkové zlepšení 
a po posledním kole měl na kontě 4 body, 
které stačily na celkové 59. místo. Anička 
v kategorii dívek patřila k hlavním favo-
ritkám. Svůj cíl – zvítězit mezi dívkami – 
nakonec splnila a stala se mistryní Moravy 
a Slezska, celkový individuální výsledek 
5,5 bodů s jednotlivými soupeři však asi 
měl být o něco lepší. V kategorii HD 16 
nás reprezentovali Tomáš Kučera, Terezka 
Gemsová, Katka Janošová a Jakub Křefký. 
Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Kučera, 
jako mladší v kategorii, nasazen se startov-
ním číslem 59, obsadil se ziskem 5 bodů 24. 
místo. Dalším úspěšným reprezentantem 
našeho klubu v této kategorii byla Terezka 
Gemsová. Stejně jako Tomáš získala 5 bodů, 
především zlepšeným výkonem ve druhé 
půlce turnaje. Terezka se startovním číslem 
38 skončila celkově na 26. místě, na FIDE 
rating (mezinárodní šachový žebříček) při-
psala 70 bodů a mezi dívkami v této katego-
rii získala stříbrnou medaili. Na 45. místě 
se ziskem 4 bodů skončil Jakub Křefký a 48. 
místo (4. místo mezi dívkami) se stejným 

ziskem obsadila Katka Janošová. Celá vý-
prava čítala 13 dětí a 4 dospělé jako dopro-
vod. Kromě samotných turnajových partií 
se děti na chatě věnovaly dalším šachovým 
aktivitám, mj. tréninku, přípravě a řešitel-
ské soutěži, a samozřejmě také jiným hrám 
a další zábavě.

2. turnaj GP KP ve Frýdku-Místku

V sobotu 4. 11. pak dolnobenešovská vý-
prava vyrazila na 2. turnaj série Grand Prix 
krajského přeboru mládeže v rapid šachu 
do 18 let. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o dlouhodobý seriál, pokračující i v letoš-
ním roce, naši nejzkušenější hráči se již 
přesunuli z kategorie U14 do kategorie U18, 
kde jsou nyní nejmladší a mají to v konku-
renci ostřílených borců o několik let star-
ších docela těžké. Do Frýdku-Místku jelo 
o body do celkového pořadí série bojovat 
dohromady 9 našich zástupců, přičemž ni-
kdo bohužel nezaznamenal žádný výrazněj-
ší úspěch. Nejlépe skončil v kategorii do 18 
let 8. nasazený Tomáš Kučera, když mu 4 
body ze 7 partií stačily na konečné 7. místo. 
Více než 50% bodů ještě uhrál v nejmladší 
kategorii do 10 let Marek Hranoš (4b, 21. 
místo) a na nule (ani kladný ani záporný 
výsledek) skončili se 3,5 body Ondra Křefký 
v U14, Julie Stříbná v U12 a Ondra Bitta 
v U10. V krajské konkurenci ještě máme 
rozhodně co dohánět. Lepší je to na úrovni 
okresu, kde naši mladí šachisté obsazují 
pravidelně čelní příčky všech turnajů. 

Okresní přebor mládeže v rapid šachu

I tato soutěž se nyní již tradičně hraje jako 
Grand Prix, neboli seriál jednotlivých 
turnajů, jejichž výsledky se pak počíta-
jí do celkového pořadí. První turnaj byl 
odehrán dne 11. listopadu 2017 za účasti 8 
našich dětí v klubovně TJ Slezanu Opavu 
u Tyršova stadionu. A jak už bylo zmíněno, 
na okresní půdě se reprezentantům šacho-
vého klubu TJ Dolní Benešov tradičně daří. 
Turnaj na 7 kol vyhrál s přehledem Tomáš 
Kučera (6,5b), na druhém místě skončil 
Jakub Křefký (5,5b) a na čtvrtém celkově 
a prvním mezi dívkami pak Tereza Gemso-

vá (5b). Své kategorie vyhráli Tomáš Kučera 
v U18 a Julie Stříbná v U13, což je pěkný 
výsledek. Stříbro vybojoval v U10 Ondra 
Bitta. Celkem se tohoto klání zúčastnilo 
30 dětí. Druhý turnaj soutěže pak proběhl 
v sobotu 9. prosince v Malých Hošticích, 
kde byla účast o něco nižší, hrálo dohro-
mady 25 mládežníků, z toho 5 z našeho ŠK. 
Turnaj opět vyhrál hráč Dolního Benešo-
va – tentokrát Jakub Křefký se 6,5 body 
ze 7 partií. Výborně skončil i jeho mladší 
bratr Ondřej, kterému 5 bodů stačilo na 4. 
místo celkově a 2. místo v kategorii do 13 
let. Nejlepší dívkou v turnaji byla vyhláše-
na celkově pátá Tereza Gemsová, kategorii 
do 10 let pak ovládl Ondra Bitta s pěkným 
ziskem 4,5 bodu.   

Mistrovství MKŠS v rapid šachu

Kromě série Grand Prix krajského přeboru 
jsme se zúčastnili také turnaje nazvaného 

„Mistrovství Moravskoslezského kraje v ra-
pid šachu“, které pořádalo SVČ Korunka 
v Ostravě. I zde jsme vyslali 9 našich zástup-
ců bojujících v kategoriích do 8, 10, 12, 14 
a 18 let. Solidní výsledky zaznamenali naši 
hráči v kategorii do 10 let, kde Julie Stříbná 
do poslední chvíle hrála o pozici nejlepší 
dívky, ale v přímém souboji podlehla své 
konkurentce z Třince, a 4 body jí stačily 
na 7. místo celkově a 2. mezi dívkami ze 
22 hráčů. Naše silná trojice Tomáš Kučera, 
Kateřina Anna Janošová a Jakub Křefký 
(všichni r. 2003) obsadili v U14 5., 9. a 12. 
místo v konkurenci 15 hráčů. Kategorie 
do 18 let byla obsazena velmi slabě, hrálo 
jenom 8 hráčů, náš ŠK zastupovali souro-
zenci Pavel a Tereza Gemsovi. Pavel skončil 
3. s 5,5 body, Terce se nedařilo, i přesto ale 
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skončila 1. mezi dívkami. Ne-
měla prostě konkurenci. Pořa-
datelé se velmi snažili a turnaj 
byl až na malé zpoždění při pre-
zenci a na konci při vyhlašování 
výsledků dobře zorganizován. 
Pro děti měli připraveny poháry, 
medaile a hodnotné věcné ceny 
a v ceně startovného byl i oběd 
a svačina, hrálo se v pěkném 
prostředí v Ostravě – Marián-
ských Horách.

Okrskový turnaj mládeže

Turnaj především pro nováčky 
pořádá náš klub vždy na pod-
zim, tentokrát to bylo 26. 11. 
v klubovně u kostela. Na tuto 
komorní akci jsou vždy pozváni 
začínající hráči z okolních obcí 
a naši partneři plus samozřejmě 
všechny děti z našeho kroužku. 
Do Dolního Benešova dorazi-
lo celkem 27 malých šachistů 
(vloni to bylo 17 dětí), mimo 
jiné z  Bolatic, Velké Polomi 
a polského Tworkowa. Vyhrál 
největší favorit Tomáš Kučera 
(6,5/7), který zároveň zvítězil 
v  kategorii do  15 let. Do  10 
let byla nejlepší Julie Stříbná, 
nejlepší dívkou se stala Katka 
Janošová (obě 4 body). Pro kaž-
dého účastníka byla připravena 
alespoň malá drobnost a pro ví-
těze pak věcné ceny od našeho 
sponzora společnosti Würth 
s.r.o.

Okresní přebor škol v šachu

Úspěchem skončil i  okresní 
přebor škol v šachu, konkrétně 
jeho kategorie „A“, což zname-
ná družstvo o čtyřech hráčích 
z 1. až 5. třídy základní školy. 
Děti reprezentovaly ZŠ Dolní 
Benešov a ve složení Julie Stříb-
ná, Ondřej Bitta, Oliver Dihel 
a  Šimon Holletschek turnaj 
v součtu bodů vyhráli. Vzhle-
dem k nižšímu počtu družstev 
se hrál otevřený turnaj všech 
hráčů a  body se pak pro jed-
notlivá družstva sčítaly, což 
pravidla povolují. Školáci na-

sbírali 19,5 bodu a s náskokem 
3,5 bodu si vybojovali účast 
v krajském kole školního pře-
boru, kde již budou hrát jako 
jedno družstvo. Tento přebor se 
koná 16. ledna v Ostravě.

Přátelský zápas v polském 
Tworkowě

Zcela spontánně vznikla spolu-
práce mezi šachovým klubem 
v Dolním Benešově a LKS (klub 
szachowy) v  polském Twor-
kowě. Jejich vedoucí pan Jezi-
orski nám jednou do krajského 
turnaje přihlásil 16 dětí, které 
ale jako cizinci nemohly hrát 
a já jsem mu to slíbil nahradit 
jinou společnou akcí. Od  té 
doby se konal již druhý přátel-
ský zápas a hráči z Tworkowa 
také na pozvání dorazili na dva 
námi pořádané turnaje. V úterý 
12. prosince proběhl na základ-
ní škole v Tworkowě odvetný 
přátelský zápas na  8 šachov-
nicích, hraný na 2 partie rapi-
dovým tempem 15 minut pro 
každého hráče. V jarním zápase 
jsme zvítězili velmi přesvědčivě 
6-2 a 7-1, polští kolegové nám 
tedy měli co vracet. K zápasu 
jsme přijeli oproti předchozímu 
střetnutí mírně oslabeni, na-
opak domácí své družstvo po-
sílili a světe div se – po ne příliš 
přesvědčivém výkonu našich 
nejzkušenějších hráčů domácí 
vyhráli oba souboje v poměru 
5-3, celkově 10-6. Dva body ze 
dvou partií uhrál pouze Tomáš 
Kučera, 1 ze 2 partií do našeho 
bodového zisku přispěli Ondro-
vé Bitta a Křefký, Kuba Křefký 
a Oliver Kusyn. Příležitost za-
hrát si ovšem dostali i nováčci 
z kroužku, navíc šlo především 

o trénink, takže kvůli této pro-
hře slzy ronit určitě nebudeme. 
Tak jako na jaře v Dolním Be-
nešově i zde bylo pro účastníky 
nachystáno občerstvení a vítě-
zové dostali zlatou sladkost, 
zatímco poražení pak sladkost 
v  barvě stříbra. S  polskými 
kolegy plánujeme spolupráci 
na různých šachových akcích 
i do budoucna.

Soutěže družstev se blíží 
k půli

Ke  své polovině se pomalu 
dostávají dlouhodobé šachové 
soutěže družstev. „A“ bojuje 
statečně ve 2. lize, což je 3 nej-
vyšší soutěž v ČR, v této sezoně 
i nesmírně kvalitně obsazená 
silnými kluby z Ostravy, Olo-
mouce, Havířova, Třince či 
Orlové. Po  cenné remíze v  1. 
kole proti klubu z Karviné se 
našemu družstvu zatím nepo-
dařilo dále bodovat a okupuje 
poslední příčku tabulky. Vloni 
jsme na tom byli ale ještě hůře 
a záchrana se nakonec poved-
la. „B“ hraje v krajském přebo-
ru, což je také kvalitní soutěž 
a hrají zde rezervní týmy klubů 
z 1. a 2. ligy z Ostravy, Orlové, 
Havířova atd. Naše družstvo 
porazilo přímého konkurenta 
v boji o udržení, Slezan Opava 

„B“ a drží zatím 10. místo ze 
12 celků. Lépe jsou na tom „C“ 
a „D“, které se v krajské soutěži 
a okresním přeboru drží ve stře-
du tabulky. „E“ nemá v okres-
ní soutěži co ztratit, proto zde 
dostávají příležitost seznámit 
se s dlouhými šachovými par-
tiemi i menší děti a mládežníci 
z  kroužku. Po  3 odehraných 
zápasech má na kontě výhru, 

prohru i remízu. Do roku 2018 
vstupují v neděli 7.1. jako první 

„B“ a „D“ v krajském a okresním 
přeboru.

Kroužek mládeže 2017/18

Do  své druhé poloviny se 
překlápí i  kroužek mládeže. 
V úterý, čtvrtek a pátek ho pod 
dozorem trenérů Miroslava Su-
chánka, Pavla Rakúse a Lubo-
míra Bělky navštěvuje 14 dětí. 
Ti mladší se učí základům a se 
šachovou hrou se teprve sezna-
mují, ti starší nás již reprezen-
tují na různých turnajích typu 
okresního nebo krajského pře-
boru a také v soutěžích družstev 
dospělých.

ME v bleskovém a rapid ša-
chu

Ve dnech 15. až 17. prosince se 
kombinovaná výprava z Dolní-
ho Benešova, Opavy a Bolatic 
zúčastnila otevřeného Mistrov-
ství Evropy v bleskovém a rapid 
šachu v polských Katowicích. 
Velitelem vozu byl pan Rudolf 
Kriebel, který přibral nejlepšího 
mládežníka z kroužku, Tomáše 
Kučeru, a s dalšími kolegy se 
vydali na náročné 3denní klání. 
Výsledky jejich snažení nebyly 
v době uzavírky zpravodaje ješ-
tě k dispozici. Předpokládám 
ale, že si hlavně dobře zahrá-
li a  užili atmosféru turnaje, 
do kterého bylo přihlášeno přes 
1500 hráčů!

Memoriál Lubomíra Bednár-
ka a Karla Dihla

Konec roku je vždy v okresním 
šachu vyhrazen vzpomínkové-
mu turnaji, který dohromady 
pořádají kluby ŠK TJ Dolní 
Benešov a ŠO TJ Slezan Opava. 
V prosinci to byl již 13. ročník, 
kdy jsme měli možnost zavzpo-
mínat na tyto šachové funkci-
onáře a hráče, především ale 
výborné kamarády, kteří nás 
po zákeřné nemoci v téměř stej-
ný čas opustili. Turnaj byl ode-
hrán 30. prosince v klubovně 
v Dolním Benešově a výsledky 
najdete na webových stránkách 
našeho klubu: http://sachy-

-msa.dolnibenesov.net.

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús    
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Žijeme v Dolním Benešově…

Divadlo » Kdes byla v noci « – 6. 12. 2017 

Výchovný koncert MěOM 10. 11. 2017

Děti dětem 13. 12. 2017 Rozsvícení vánočního stromku v Zábřehu 2. 12. 2017

Šípková slavnost 28. 10. 2017

Divadlo » Hnedle vedle « –  11. 11. 2017

I. Adventní koncert 3. 12. 2017Lunetik 3. 11. 2017
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Památka válečných veteránů 10. 11. 2017

Betlém na jarmarku 16. 12. 2017

Výlov Nezmaru 4. 11. 2017

Jarmark 16. 12. 2017 Jarmark 16. 12. 2017

Výlov Nezmaru 4. 11. 2017

Vystoupení dětí MŠ na jarmarku 16. 12. 2017

Otevření nového FC 11. 11. 2017
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Zprávičky z barevné školičky / Osada Míru

Podzim je nádherně zabarvené listí na stromech i šustící pod nohama, podzim jsou krátící se dny, prodlužující se večery a tmavá rána. 
Copak přichystal podzim nám v MŠ? 

Pod vedením zkušené lektorky předvádějí 
děti správné držení těla a ladnost pohybu 
v tanečním kroužku. Do kroužku se při-
hlásily všechny děti, které mají rády pohyb 
a hudbu. 

31. 10. jsme prožili nejstrašidelnější den 
v roce. Uskutečnila se Halloweenská slav-
nost, kterou si děti i učitelky pořádně užily. 
V MŠ se objevili čarodějové, skřítci, piráti, 
podivuhodná strašidýlka a jiné pohádkové 
bytosti. Tento den byl dnem soutěží a tance. 

Všichni známe pohádku o  hodné a  pra-
covité Nastěnce, zlé maceše, rozmazlené 
a nepěkné Marfuše, pohledném a pyšném 
Ivanovi, kterým vstoupí do života pohád-
kové bytosti -dědeček Hříbeček, Baba Jaga, 
kouzelný Mrazík… Z této pohádky ve Slez-
ském divadle měla radost třída Motýlků 
a Květinek. 

Podzime, podzime, už zas nosíš deště…ve 
třídě Berušek si po krátkém podzimním 
vystoupení dětí a rodičů společně vyrobili 
podzimní lucerničku a zazpívali naučenou 
píseň. 

10. 11. se třída Motýlků a Květinek zúčast-
nila programu v KD „Písničky z pohádky“, 
kde se děti seznámily s různými hudebními 
nástroji a poznávaly písničky z pohádek. 

Hurá, jedeme do planetária! Za kým, no 
přece za Červenou Karkulkou, která nás 
vzala na výlet na mnohem zajímavější cestu 
než je ta kolem babiččiny chaloupky. Ces-
tovali jsme časem, Sluneční soustavou, po-
znali jsme pravěk i historii vývoje lidstva. 

Na konci listopadu měly děti možnost si za-
tančit se známou televizní moderátorkou-

-Míšou Růžičkovou. To byla paráda! Každá 
třída si připravila svůj taneček, se kterým se 
předvedla. Děti se moc snažily a tak dostaly 
sladkou odměnu. Mikulášek zvoní, cinká, 
nakukuje do okýnka. Začátkem prosince 
čertí kouzelnice Radana předváděla svá 
kouzla a čert Lucius učil děti čertovské tan-
ce. Nakonec přišel Mikuláš a všem dětem 
rozdal balíčky se sladkostmi.

Hudry, hudry, dupy, dupy, čert k nám leze 
do chalupy… Ve třídě Sluníček a Květinek 
řádili v odpoledních hodinách malí čertíci. 
Pekelné řádění předvedli rodičům, kteří se 
pak zapojili do připravené tvořivé dílnič-
ky. Ve třídě Sluníček se vyráběly se slupek 
pomerančů ozdoby na stromeček, ve třídě 
Květinek vánoční hvězda. 

V prosinci jsme pozvali do MŠ paní Lídu 
Bočkovou, která se zabývá logopedií. Rodi-
če se dozvěděli o správné výslovnosti hlásek 

ve slovech. Děti si hravou formou výslov-
nost hlásek zkusily. Všichni se přesvědčili 
jak je správná výslovnost důležitá a to nejen 
proto, aby dítěti rozumělo nejbližší okolí. 

Vánoce, Vánoce, přicházejí… Ve třídě Be-
rušek a Motýlků se sešli rodiče na vánoč-
ním posezení. Obě třídy si poslechly pásmo 
vánočních písní a básniček, u Berušek se 
společně s rodiči zpívaly na závěr koledy, 
u Motýlků se zdobily perníčky. 

Děti také zašly potěšit seniory v Domě sou-
středěné péče na OM. Přednesem básniček, 
zpěvem písniček a předáním přáníček děti 
vykouzlily na rtech všech obyvatel úsměv. 

Vystoupením na dolnobenešovských trzích 
jsme přítomným lidem pomohli nasát vá-
noční atmosféru zpěvem písní a koled. Svát-
ky klidu a pohody jsou už opravdu tady. 
Nedočkavě klepou svou sněhovou ručkou 
na dveře. Úspěšný start do nového roku, 
následovaný sérií šťastných kroků ze srdce 
přeje kolektiv MŠ Osada Míru.

Jarmila Stanková a Vlasta Juchelková
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U Krtečků v Zábřehu
Čas neúprosně ukrajuje kousek po kousku, den po dni, měsíc po měsíci a rok se nám pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Je čas ročního bilan-
cování. My se však ještě poohlédneme za tím, co Krtečci prožili v průběhu podzimních měsíců.

Koncem října jsme dostali pozvání na za-
jímavou akci, která se konala na zábřež-
ském nádraží. Myslivci z Dolního Benešova 
a Zábřehu pozvali k lovu zvěře sokolníky 
se svými dravci. Předseda sokolnického 
spolku předal přihlížejícím dětem zají-
mavé informace o tom kdy, jak a proč se 
využívají k lovu zvěře draví ptáci. Vysvětlil 
také různé pojmy, které se v tomto oboru 
lovu používají. Při této příležitosti byli pří-
tomným představeni jednotliví sokolníci 
a jejich ptačí svěřenci. Děti tak měly mož-
nost vidět z bezprostřední blízkosti jestřáby, 
káně, krahujce a obrovského orla.
Začátek listopadu je každoročně spojen 
s konáním lampionového průvodu. Ten 
letošní se může pochlubit hojnou účastí 
dětí, jejich rodičů a prarodičů, kteří opět 
po roce provětrali své lampiony a různá 
svítidla. Všichni přítomní hýřili dobrou 
náladou, počasí nám přálo, proto nic nebrá-
nilo společné procházce vesnicí. Ukončení 
průvodu bylo na hřišti FC, kde na účastníky 
čekala světelná show a překrásný ohňostroj. 
Všechny děti dostaly občerstvení zdarma.
V letošním školním roce se uskuteční v ma-
teřské škole odborně zaměřená námětová 
setkání s rodiči dětí za účasti externího od-
borníka. Cílem této aktivity je poskytnout 
rodičům dostatečný prostor a informace 
o všech faktorech spojených s nástupem 
dítěte do základní školy. První setkání s ná-
zvem „ZÁBAVNÁ LOGOŠKOLKA“ pro-
běhlo v pondělí 20. listopadu. Přednášející 
lektorkou byla PaedDr.Ludmila Bočková, 
která zaujala všechny přítomné rodiče 
poutavým a zábavným výkladem k tématu. 
Další setkání nás čekají až v příštím roce.
Měsíc listopad byl ukončen přímo úžasně! 
Naši mateřskou školu navštívila Míša Rů-
žičková, jejíž písničky si děti často notují 
a báječně se při nich baví. V jejím podání 

dostává dětská zábava mnohem pestřejší 
a zajímavější podobu. Míša se však nepřijela 
za dětmi jenom podívat, přišla si s nimi 
samozřejmě zatančit a to vše spojila s na-
táčením pro televizi. Děti si toto jedinečné 
setkání náležitě užily.
Ani jsme se nenadáli a nastala doba advent-
ní, jedno z nejkrásnějších období v roce. Pro 
děti je to čas plný očekávání a radování se 
na Vánoce. Adventní dny bývají v naší ško-
ličce plné radostných okamžiků a ve zna-
mení lidových tradic jako je rozsvěcová-
ní vánočního stromu, návštěva Mikuláše 
s čertem, otevírání adventního kalendáře, 
výroba vánočních dekorací, společné zdo-
bení stromečku, poslech vánočních koled 
a samozřejmě čekání na Ježíška.
Příchod adventu je v Zábřehu oznámen 
tradičním rozsvícením vánočního stromu 
na místním dětském hřišti. Tam se první 
prosincovou sobotu sešla většina zábřež-
ských občanů, aby společně přivítali ad-
vent. Samotnému rozsvícení předcházelo 
nazdobení stromu originálními ozdobami, 
které vzešly z domácího tvoření dětí a jejich 
rodičů. Pak nastalo hlasité odpočítávání 
všech přítomných a následoval bouřlivý po-
tlesk – to když se stromeček celý rozzářil. 
Navzdory chladnému počasí se děti z ma-
teřské a základní školy představily v pro-
gramu plném písniček, básniček a tanečků.
Nadešel čas přípravy na besídku, kterou 
jsme nazvali „ANDĚLSKÉ CINKÁNÍ 
A ČERTÍ DUPÁNÍ“. Děti pilně nacvičova-
ly a připravovaly se na příchod Mikuláše 
s čertem, na návštěvu svých blízkých, kteří 
se přišli na ně podívat. Za svůj výkon byli 
čertíci i andílci odměněni nejen potleskem, 
ale také bohatou nadílkou. A čert, ač ne-
rad, odešel s prázdným pytlem, protože 
u nás máme jen hodné děti. Druhá část 
besídky se nesla v duchu předvánočního 

tvoření. Rodiče se pustili do vyrábění vá-
noční hvězdy, kterou vyzdobili vyšívanými 
vzory. Hotové výrobky ozdobí stromeček 
v zahradě mateřské školy. Po náročném vý-
konu čekala na všechny odměna v podobě 
posezení s občerstvením, které připravily 
naše maminky.
Kouzelnou předvánoční atmosféru pomoh-
la dokreslit pohádka „ČAROVNÉ VÁNO-
CE“ v podání divadla SMÍŠEK.
Abychom si čekání na Ježíška co nejvíce 
zkrátili, jedeme na  exkurzi do  Slezské 
tvorby v Opavě, kde naživo uvidíme ruční 
vyrábění tradičních českých skleněných vá-
nočních ozdob. Všichni sledovali celý pro-
ces výroby od foukání skla přes polévání, 
malování a zdobení, až po zabalení pro pře-
voz do obchodů. Pak následovala kreativní 
dílna, kde si děti vyzkoušely vlastnoručně 
ozdobit baňku tak, aby dostala třpytivý 
vzhled. Exkurze byla nejen zajímavá, ale 
také podnětná.
To pravé kouzlo Vánoc jsme dětem připra-
vily v pátek 15. prosince, kdy jsme společně 
nazdobili ve třídě stromeček. Nejvíce dětem 
rozzářilo oči zacinkání zvonečku a rozsví-
cený stromeček obklopený spoustou dárků. 
To bylo radosti!
A teď k tomu bilancování. Jménem všech 
zaměstnanců mateřské školy děkuji rodi-
čům, sponzorům a zřizovateli za celoroční 
spolupráci. Následné přání patří všem.
Se starým rokem jako bychom zavřeli kni-
hu a s novým jako bychom brali čistý arch 
papíru a tužku do ruky. Přejeme v novém 
roce všem spoustu příjemných řádků bez 
překlepů a také mnoho splněných přání, 
a aby rok 2018 byl bohatý na radost, úsměv 
a porozumění.

Jana Balarinová
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„Co jste HASIČI…“
Rok 2017 je za námi, a proto bych se rád v tomto článku poohlédnul za uplynulým rokem, co se v něm událo a co nám rok minulý přinesl. 
I přestože konec loňského roku byl ve znamení velkých extrému počasí (orkán Xanthos), a také poměrně silného zemětřesení, které bylo 
na Hlučínsku něčím výjimečným. Tyto rozmary přírody naštěstí větší škody nezpůsobily.
Během celého uplynulého roku, jednotka 
sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) 
zasahovala celkem u 26-ti mimořádných 
události (do uzávěrky zpravodaje):

Jednalo se o:
1x záchrana osob z vody (záchrana tří to-
noucích osob na rybníku Nezmar). 7x požár 
(požár kotelny RD, strniště, trávy, požár 
skládky). 18 technických pomocí (odstra-
nění spadlých stromů po silném větru, lik-
vidace bodavého hmyzu, odchyt uhynulého 
ptactva)
Kromě těchto výše zmiňovaných zásahů 
u mimořádných události, členové JSDH 
pomáhali také městu při řízení dopravy 
u pořádaní několika kulturních a spole-
čenských akcí, mytí komunikací, zalévaní 
zeleně, čistění zanesené kanalizace aj.
Dále se hasiči školili při pravidelné odbor-
né přípravě na hasičské zbrojnici, a kromě 
toho se členové JSDH účastnili také cel-
kem 5plánovaných výcviků na vodě (resp. 
na ledu).) Účelem bylo nacvičit si záchranu 
osob z vody (ledu), a ovládání nového mo-
torového člunu.
Koncem října se JSDH zúčastnila společ-
ného prověřovacího cvičení s jednotkami 
z Píšťě, Závady a Bohuslavic. Námětem 
tohoto cvičení bylo vyhledávání tří ztrace-
ných dětí, v nepřístupném terénu, v areálu 
pískovny v Závadě (pátrací akce v terénu).
Náš sbor navázal v uplynulém roce spolu-
práci s partnerským Dobrovolným hasič-
ským zborem ze Slovenska, z obce Jasenové 
(Žilinský kraj). V polovině listopadu jsme se 
spolu setkali již podruhé, tentokrát na Slo-
vensku (v obci Jasenové). Kromě hezkých 
dárku, jsme si vyměnili především mnoho 
zajímavých zkušeností a informaci z hasič-
ské praxe. DHZ Jasenové je kromě „hasiči-
ny“ také kulturně velice aktivní! Mají okolo 
80členů všech generací, a zajišťují veškeré 
kulturní a společenské dění v jejich obci.

Rok 2018
I v letošním roce pro Vás SDH Dolní Bene-
šov mimo jiné připravuje několik již tradič-
ních společensko -kulturních akcí:
Mezi první událost, kterou v letošním roce 
pro Vás připravujeme je Hasičský ples 

„s pochováním basy“. Letošní ples proběh-
ne již za měsíc tzn. v pátek 9. února (prodej 
vstupenek bude probíhat od 10. ledna kaž-
dou středu a pátek v čase 16:00-17:00 na ha-
sičské zbrojnici), tento ples fakticky oficiální 
plesovou sezónu v Dolním Benešově ukončí. 

V  neděli 7.  května u  příležitosti svátku 
svatého Floriána proběhne slavnostní mše 
svatá v kostele sv. Martina, a u této příleži-
tosti bude knězem požehnáno našeho nové 
Hasičské vozidlo - dopravního automobilu.
Další tradiční akci, kterou pořádáme pra-
videlně již od roku 2001 je Hasičský den 
(dříve nazývaný den otevřených dveří ha-
sičské zbrojnice). V letošním roce proběh-
ne v sobotu 30. června v areálu hasičské 
zbrojnice. Pro děti bude připraveno spoustu 
zábavy, historická a soudobá hasičská tech-
nika, a ukázky práce hasičů.
Dále pak bychom rádi uspořádali, již v loň-
ském roce avizovanou preventivní výchov-
nou akci, pro děti ze základních a mateř-

ských škol: „Den otevřených dveří“. Při této 
příležitosti si děti budou moci prohlédnout 
prostory hasičské zbrojnice, techniku a věc-
né vybavení hasičů. Datum této akce bude 
ještě později upřesněn.
Závěrem bych rád vyslovil přání, abychom 
se častěji společně setkávalina výše zmíně-
ných kulturních akcích než u řešení mimo-
řádných události.

za JSDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Foto 1.: Odstranění zlomeného stromu na „Výhodě“
Foto 2.: Pietní akt: „Den Válečných veteránů“ 
na hřbitově
Foto 3.: Prověřovací cvičení v Závadě
Foto 4..: Setkání s DHZ Jasenové (Slovensko)
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Zprávy z městské knihovny
První větou tohoto příspěvku vám chci popřát všechno nejlepší do roku 2018, který nám právě začal, máme ho celý před sebou a doufejme, 
že nám přinese jen to dobré.

Zavzpomínám -li ještě na  konec roku 
předcházející, proběhla v knihovně opět 
adventní tvůrčí dílna, kdy ty co přišly, vy-
tvářely z materiálů, které obstaraly naše 
milé lektorky paní Gita Dudová a paní Jana 
Komárková věci krásné, zimně sváteční, jež 
mnohým z nás krášlily vánoční domovy. 
Na tyto dílny jsme si již zvykly a těšíme se 
na další 😊.

I když mnozí z vás dostali pod stromeček 
knihu, neváhejte a přijďte i do naší městské 
knihovny, protože takovou nadílku knih 
u vás Ježíšek určitě nezanechal.

Knihy pro dospělé:

DORDON, N.: Poslední Žid, TAYLOR? S.: 
Jak se z toho nezbláznit, STORM, M.: Bouř-
livák, VAVŘÍK, J.: Návrat z pekla, JAKOUB-
KOVÁ, A.: Ideální manžel z nebe nespadne, 
JUNEK, Václav: Opravdu temná Bílá hora? 
PEARSE, L.: Unesená, POTTER, A.: Hledá 
se Romeo, FULGHUM, R.: Opravář osudů, 
FINN, A.: J.: Žena v okně, KRAJČO Ba-
binská, K.: Kecy, kecy kecičky, BRYNDZA, 
R.: Temné hlubiny, MORIARTY, L.: Šílené 

výčitky, JACKSON, L.: Strach zemřít, Při-
pravena zemřít, NESSER, H.: Karambol, 
KUBÁTOVÁ, T.: Síťovky, KRAUSOVÁ? K.: 
Prachy paní Schwarzové, MOGGACH, D.: 
Tulipánová horečka, FAZAL, N.: Byl jsem 
muslimem, WATTS, G.: Temné noci Matky 
Terezy a další.

Knihy pro děti a mládež:

BŘEZINOVÁ, I.: Teta to plete, GREEN, 
D.L.: Kája super frája -Bratránek za všech-
ny peníze, Dobdodružná historie -Ave, 
Caesari, Dobrodružná věda -Tajný recept, 
BŘEZINOVÁ, I.: Pohádková kuchařka-

-Hrnečku vař, FIALOVÁ, H.: Logopedie 
s Povídálkem -R, POSPÍŠILOVÁ, Z.: Bao-

baba a jiné příběhy, ZETT, S.: Hugo ido-
lem, ROŽNOVSKÁ, L.: Ukradená písmen-
ka, SYPAL, J.: Pokladnice plná pohádek, 
BENTON, J.: Můj milý deníčku, KOSTKA, 
P.: Proč se říká…?.a další biblická úsloví, 
Mimoni -Příšerná panika, STEFFENSME-
IER, A.: Lízinka roznáší poštu, KAFTANO-

VA, I.: Skřítkové z Kamenné hůrky, SMO-
LÍKOVÁ, K.: Spolkla mě knihovna a další.

Na vaši návštěvu se těší Jana Petrásková, 
knihovnice Městské knihovny Dolní Benešov
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Výňatky z dolnobenešovských kronik
Dnes budete mít opět možnost začíst se do závěrů dolnobenešovských kronik z let 1970- 1974, let normalizace a konsolidace, kde i v „závěru“ 
kroniky, kdy může kronikář popsat situaci ve společnosti několika větami, jak to vidí on, čteme věty, které bychom jistě našli v místním 
kronikách jiných vesnic nebo měst. Vše podle jediné šablony, tak jak to strana a vláda nařídila.

1970

Uplynulý rok byl bohatý jak 
na politické události, tak i hos-
podářské a společenské. V po-
litickém dění nastalo uklidnění 
a tvůrčí práce na zkvalitnění 
ideologické práce v obci. Zod-
povědnost za tuto práci mezi 
občany převzala národní fron-
ta. Prostřednictvím jednotli-
vých složek je působeno skoro 
na všechny občany. Strana KSČ 
si zajistila kontrolu v jednotli-
vých složkách prostřednictvím 
svých členů. Hospodářská po-
litika snažila se oprostit od ne-

blahého vlivu let 1968–1969 
a  zajistila zvyšování výroby. 
Ještě se projevily nedostatky, 
jako v zásobování uhlím, do-
dávkou masa do prodejen, ale 
i toto bylo do konce roku od-
straněno. Vše se vyvíjí ku spo-
kojenosti občanů.

1971
Uplynulý rok byl rokem vel-
mi bohatým na události. XIV. 
Sjezd KSČ, volby, ustavení no-
vého MNV, to vše si vyžádalo 
mnoho úsilí a  obětavé práce, 
hlavně vedoucích činitelů 
v obci, jak VO KSČ tak MNV. 

Složky NF se semkly ku spo-
lečné práci a pomohly vykonat 
vše, co bylo nutné k  rozvoji 
obce. Společná práce se dařila 
a výsledky si můžeme ověřit.

Nemohu si pomoci, ale já osobně 
jednotlivým větám někdy ani ne-
rozumím, je to jen takové blá blá 
blá, vata, která sloužila jediné-
mu politickému hegemonu KSČ. 
A z některých vět jde na mě zase 
strach, např. konstatování o tom, 

„jak si strana zajistila kontrolu“. 
Pro mnohé, již jsou zkratky ne-
srozumitelné, takže vysvěvlivky: 
MNV místní národní výbor, VO 
KSČ vesnická organizace Komu-
nistické strany Československa, 
NF národní fronta.

1972

Rok plný zvratů, politického 
boje ve světě. Doma však pilná 
budovatelská a  politická prá-
ce. Zvyšování výroby zajišťuje 
klidný a pokojný život pracu-
jících.

1973

Uplynulý rok byl celkem radost-
ným bilancováním úspěchů 

politických a hospodářských. 
Podařil se zase malý krůček 
k udržení míru ve světě, díky 
prozíravé politice SSSR. Také 
u nás se podařilo jednání mezi 
ČSSR a NSR. Úspěchy v průmy-
slu dávají jasnou perspektivu, že 
pětiletka bude úspěšná. V ze-
mědělství bylo dosaženo ne-
bývalých výnosů plodin. Toto 
všechno je předzvěstí zlepšení 
úrovně pracujících.

1974
V tomto roce kronikář Závěr vy-
nechal. Proč? Nevíme. Použiji 
proto úvodní provolání:

Boj za „Mír“! 

Bude -li každý z nás z křemene, 
je celý národ z kvádrů! Jan Ne-
ruda

V roce 1972 a 1973 již byly Zá-
věry více konkrétní a jak jinak, 
všechno bylo krásné a  zalité 
sluncem…

Příště: konsolidovaná léta 
sedmdesátá.

Výňatky přepsala a komentářem 
doplnila Jana Petrásková, současná 

kronikářka Dolního Benešova

Starý kulturní dům v roce 1971
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Kapela BosoBos udělala díru do světa
S velkým úspěchem se setkala dolnobenešovská kapela Bosobos, která zajišťovala hlavní hudební program na recepci českého velvyslanectví 
v Kyjevě. 

„Bylo to úžasné,” pochvaloval si vystoupení 
originálního dixi-jazz-popového tria vel-
vyslanec Radek Matula s manželkou i další 
tři stovky hostí. Kapelu tvoří basista Michal 
Štefek, klarinetista Petr Cyrus a kytarista 
Jan West. Každý z muzikantů ale ovládá 
více nástrojů a všichni také zpívají. Svým 
vystoupením se trefili přesně do vkusu vět-
šiny hostí recepce, kterou pořádalo české 
velvyslanectví na konci října u příležitosti 
státního svátku vzniku Československé 
republiky.

Větší zábava než s Plastiky

Večírku, na němž byl Bosobos exkluzivním 
hudebním tělesem, se účastnili diplomaté, 
podnikatelé, umělci, církevní hodnostáři 
i vysocí důstojníci několika armád. Z čes-
kých politiků zavítal například i europo-
slanec Jaromír Štětina. Loni jsme tady měli 
Plastiky a lidi se tolik nebavili, vysekl poklo-
nu dolnobenešovské kapele jeden nejmeno-
vaný pracovník české ambasády. Repertoár 
kapely tvoří převzaté hitovky, které si však 
kluci mnohdy sami aranžují a píšou vlastní 
texty. Zazněla tak například i známá Girl 

From Ipanema s bosobosáckým textem Dív-
ka z (Dolního) Benešova.

Nový klip na Majdanu

Mladí hudebníci byli v Kyjevě poprvé a tak 
si udělali čas i na prohlídku města. Kro-
mě náměstí Nezávislosti (majdanu), kde 
natočili několik záběrů ke svému novému 
klipu, zavítali i do jednoho z divů Ukrajiny, 
pravoslavného kláštera - Kyjevskopečerské 
lávry, založeného poustevníky už roku 1085. 

Bosobosák Michal Štefek, věren názvu 
své kapely, také opravdu chodil po čerstvě 
zasněženém Kyjevě bos. Přestože měl už 
i delší neholenou bradu s poustevníkem si 

jej biletářky nespletly, a tak musel nakonec 
do klášterního komplexu platit vstupné jako 
ostatní.

Nejhlubší metro

Promrzlí hudebníci byli zvědaví i na ky-
jevské metro. Dočetli se, že jeho dráha je 
položená nejhlouběji na světě. Není divu, 
bylo stavěno jako atomový kryt. Do stanice 
Arsenalna sjížděli 105 metrů pod zem.
“Kyjev je jako Praha, akorát je levnější. Lístek 
do metra stojí 4 koruny a můžu si za něj 
jezdit klidně celý den,” popsal své dojmy Mi-
chal Štefek. “Taky se nám tady líbí ta přeza-
městnanost, že na každém konci eskalátoru 
sedí v kukani babka, která kontroluje těžko 
říct co. Svou průvodčí má i každý trolejbus 
nebo vagon ve vlaku. Taky u vchodu do vět-
šího paneláku sedí děžurná.”

Bosobos zvládl cestu do Kyjeva autem bez 
větších problémů. Déle se kluci nezdrželi ani 
na polsko-ukrajinské hranici, za půlden byli 
v Kyjevě a pak za stejný čas i doma.

Marek Sklář
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Suroviny na 4 porce: 
• Kachna 
• Mix kořenové zeleniny 250 g  
 (mrkev, celer, petržel)
• Cibule 2 ks
• Černé pivo 0,5 l
• Med 3 lžíce

Dobrou chuť přeje Petr Žurek 

Suroviny na nádivku:
• Rohlíky 4 ks
• Vejce 4 ks
• Máslo 150 g
• Strouhanka
• Mandle 150 g
• Sůl, pepř, muškátový oříšek
• Mléko cca 250 g

Nadívaná kachna s mandlemi na černém pivu a medu
• Kachnu omyjeme a nasolíme a pokmínujeme. Připravíme si nádivku: změklé máslo utřeme  
 a postupně k němu přimícháme 1 celé vejce a 3 žloutky, nakrájené žemle zvlhčené mlékem,   
 špetku muškátového oříšku, sůl, pepř a nasekané mandle. Podle potřeby zahustíme strouhankou.

• Na závěr do nádivky lehce vmícháme sníh ze 3 bílků. Připravenou nádivkou naplníme kachnu.   
 (Aby nádivka nevytékala spojíme otvor špejlí nebo sešijeme.)

• Když dáváme péct kachnu, nejprve si v pekáči orestujeme kořenovou zeleninu a cibuli, zalijeme černým pivem, a přidáme  
 3 lžíce medu. Přidáme kachnu a budeme ji péct zvolna, nejprve zakrytou (cca 2 hodiny dle velikosti na 160 stupňu) a poté 
 odkryjeme a dopečeme doměkka a dozlatova za občasného podlití a přelití výpekem (cca hodinu). 

• Pečenou kachnu rozporcujeme a podáváme např. bramborovým knedlíkem, nebo šťouchaným bramborem

Zemětřesení na Opavsku a také v Dolním Benešově
Nad ránem v neděli 10. prosince okolo 4 hodině ranní mnozí občané obcí na Opavsku včetně Dolního Benešova zaznamenali otřesy, vibrace 
či rány, které si zpočátku nedokázali vysvětlit. Až v průběhu dne došly zprávy o zemětřesení s ohniskem mezi Hlučínem a Šilheřovicemi 
s poměrně vysokým stupněm čísla 3,5 až 4 richterovy stupnice. Mnohé překvapilo, že zde ve střední Evropě je možno zaznamenat takovýto 
přírodní jev. Nicméně z historie je patrno, že na Opavsku je několik vyhaslých sopek jako Červený kopec (750 m), nebo Zlatá lípa (723 m) 
a dodnes se ještě projevuje jejich bývalá aktivita právě občasným uvolnění napětí v podloží podél zlomu zemské kůry, který právě pod 
Opavskem v hloubce mezi 10 až 20 km prochází.

Členové astronomického kroužku pro-
střednictvím svých spolupracovníků za-
znamenali projevy zemětřesení kromě 

Dolního Benešova také v Opavě, Krava-
řích, Chuchelné, Darkovicích, Hati a Pust-
kovci. Většinou je popisují jako tlumenou 
ránu s  následným klepáním či vibrová-
ním, v některých případech došlo i k ne-
patrným pohybům nábytku a cinkání skle-
niček či jiného nádobí. Naštěstí se jednalo 
jen o tyto drobné projevy a k žádným ško-
dám na majetku či budovách nedošlo. po-
kud se vrátíme k historii, tak k podobným 
popisovaným zemětřesením v minulosti 
došlo několikrát. Naposledy v roce 1973 
v Opavě, Oticích a obcích směrem do Kr-
nova a také v roce 1937, které mělo ještě sil-
nější průběh než to letošní a dosahovalo až 
6 stupně richterovy stupnice. V oblasi Os-
travy a Karviné dochází také k občasným 
otřesům, ty však mají svůj původ v důlní 
činnosti a nesouvisí se zemskou tektonikou.
Tentokráte se astronomický kroužek zabý-
val naší vlastní planetou Zemí, ale směrem 
k nebesům se taky podíval. Dne 19. října 
navštívila naší hvězdárnu třída paní učitel-

ky Gargošové ze základní školy v Bolaticích. 
Za výjimečně janého nebe se žáci pohledem 
do dalekohledu mohli seznámit s nejkrás-
nější planetou sluneční soustavy Saturnem. 
Saturn je v současné době nakloněn k Zemi 
v největším úhlu, kdy je nejlépe pozorova-
telný jeho prstenec. Tato konfigurace ještě 
potrvá i v příštím roce a pak se začne prs-
tenec překlápět až v roce 2025 úplně zmi-
zí. Naštěstí se zase objeví z druhé strany 
a bude takto viditelný 15 let. Žáci se pak 
vystřídali i u počítačového planetária, kde 
se seznámili s ostatními planetami sluneční 
soustavy a celou hvězdnou oblohou. Také 
zbylo trochu času na dotazy a odpovědi.

Za astronomický kroužek František Gaidečka 
a Karel Proksch

Možnost pozorování oblohy na hvězdárně 
KD každý pátek večer za příznivého počasí
Leden a únor od 17,00 - 20,00 hod.

kontakt: tel. 732 845 328
e-mail: hvezdarna.dbenesov@seznam.cz

Okénko šéfkuchaře
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Než Vás začneme informovat, co nového se  
v mažoretkovém světě událo…  
Chtěli bychom všem popřát krásný rok 2018! Hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky a spoustu skvělých lidí 
kolem sebe. Přejeme vám všem, ať se plní vaše sny. 

Nám tohle přání v loňském roce 2017 vyšlo, staly jsme se mistryně světa, procestovaly krásná místa, poznaly 
nová mažoretková přátelství, naučily se nové triky, získaly spoustu ocenění… A to vše díky štěstí, zdraví, 
lásky, vytyčeným cílům a především skvělým lidem kolem sebe!

Proto moc děkujeme všem, díky kterým nám bylo tohle umožněno. Všem, kteří podporují a pomáhají mladým 
slečnám rozvíjet svůj taneční a sportovní zájem i talent. 

Děkujeme městu Dolní Benešov, KD Dolní Benešov, našim sponzorům a všem rodičům mažoretek Excelent! 
Tak ať je ten rok 2018 pro vás všechny krásný, šťastný a veselý! Děkujeme za vaši dosavadní přízeň. Mažoretky 
EXCELENT Dolní Benešov ☺ 

Míša Růžičková a mažo-
retky Excelent ve vypro-
daném sále!

V sobotu 18. 11. 2017 se konala 
v Kulturním domě minidisko-
téka Lesní království. S oblíbe-
nou dětskou zpěvačkou Míšou 
tancovaly na podiu členky na-
šich mažoretek Excelent. Tato 
akce se koná v Dolním Benešo-
vě pravidelně každý rok na pod-
zim. O akci je stále velký zájem, 
tomu odpovídá i fakt, že opět 

byl sál úplně vyprodaný do po-
sledního místa a to již několik 
týdnu dopředu. Míša s mažo-
retkami roztancovala celý sál, 
všechny děti i přítomné rodiče. 
Tancovalo se na veselé písničky 
o zvířátkách či pohádkových 
postavičkách, všechny děti si 
minidiskotéku užívaly. 
Příští rok se bude konat křest 
nového DVD, které se již za-
čalo natáčet a  finišovat bude 
v Chorvatsku, kde odjíždíme 
začátkem léta natáčet druhou 
polovinu tohoto připravova-
ného DVD. Videoklipy jsou 
opět veselé a  pohádkové. Při 
natáčení panuje nepopsatelná 
nálada, naše mažoretky natá-
čecí dny opravdu baví a užívají 
si dny před kamerou, skvělá at-
mosféra se samozřejmě odráží 

také ve videoklipech. Takže už 
příští podzim se můžete těšit 
na  minidiskotéku a  zároveň 
křest nového DVD. Natáčíme 
na  krásných místech a  naše 
usměvavé mažoretky ve video-
klipech vystřídají pohádkové 
role a kreativní kostýmky.

Dolnobenešovská medai-
le 2017
V Kulturním domě v Dolním 
Benešově se v sobotu 9. 12. 2017 
uskutečnil další ročník mažo-
retkové soutěže pod názvem 
Dolnobenešovská medaile 
2017. Už z názvu vyplývá, že se 
soutěží o krásné, velké medai-
le. Utkat se o ně před porotou 
přijelo několik mažoretkových 
skupin v různých věkových ka-
tegoriích. A radost při každém 

předávání byla velká, protože 
mažoretky s nejlepší sestavou 
získaly velké medaile, což k této 
soutěži již tradičně patří. Poro-
ta byla složena ze skvělých po-
rotkyň, a to dokonce i s licencí 
rozhodčího mažoretkového 
sportu.  V Dolním Benešově se 
vždy snažíme uspořádat soutěž 
v přátelském duchu. Přehnaná 
rivalita do toho krásného spor-
tu mladých slečen nepatří, pro-
to jsme rádi, že se nám podaři-
lo opět navázat nové kontakty 
a mezi mažoretkami z různých 
skupin vytvořit nová přátelství. 
Pro nás je to splněný cíl a důkaz, 
že to jde. Spravedlivé porovnání 
sil a vzájemná podpora všech 
soutěžích, to je heslo našich 
soutěží v Dolním Benešově. 
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Už je tu zas, adventní čas
Rok utekl jako voda a opět se lidé a hlavně děti těší na Vánoce. 
Není tomu jinak ani u nás ve škole v Zábřehu. Adventní dobu jsme 
zahájili s dětmi a jejich rodiči při rozsvěcování vánočního stromu 
na dětském hřišti v Zábřehu. Všechny děti ZŠ i MŠ ze Zábřehu si 
připravili pro diváky velmi pěkné vystoupení, při kterém se zpívalo, 
tančilo i recitovalo. Odměnou jim byl potlesk hojného obecenstva. 
Ke zdaru akce velkou měrou přispělo i profesionálně ozvučené pó-
dium pana Maxmiliána Reichla. Touto cestou bych mu chtěla ještě 
jednou poděkovat.
K předvánoční atmosféře jistě přispívá také vánoční výzdoba v naší 
škole, kterou děti samy vyrobily. Vánoce tak na nás dýchají z ka-
ždého koutu školy. 
V prvním adventním týdnu jsme se vypravili na krásnou výstavu 
betlémů ve Velkých Hošticích. Výlet vlakem se opravdu povedl. 
Betlémy se dětem velmi líbily. Všechny nás okouzlila vánoční at-
mosféra hoštického zámku.  Bylo se na co dívat. Betlém poskládaný 
z lega byl pro děti favoritem mezi vystavenými exponáty. O milou 
atmosféru se také postaraly šikovné a sympatické babičky – orga-
nizátorky, které dětem uvařily horký čaj a obdarovaly je perníčky. 
Do Vánoc nás ještě čeká vystoupení na jarmarku v Dolním Bene-

šově a také tradiční celoškolní turnaj v pexesu, který se koná vždy 
poslední den před vánočními prázdninami.
Všechny děti i zaměstnanci školy v Zábřehu přejí našim spoluobča-
nům krásné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce jen 
dobré zprávy!

Mgr. Marie Adamíková

Zprávy ze školy

Zdobení baněk
Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se dívky 9. ročníku v doprovodu dvou pedago-
žek zúčastnily exkurze ve výrobním družstvu Slezská tvorba v Opavě. 
Tento podnik s více než 50letou tradicí patří bezesporu k největším 
výrobcům skleněných vánočních ozdob v České republice. 

Po příchodu se dívek ujala 
mistrová směny, která je 
nejprve seznámila se sor-
timentem, vysvětlila spe-
cifika výroby a popsala, co 
je čeká. 

Nejdřív děvčata za-
vítala do  dílny, kde 
se ručně, vlastně pu-
sou, foukávají ozdoby. 
Mohla vidět foukání 
baněk, špic, stromečků 
a samotnou přípravu 
polotovaru na foukání. 
Pak se šly podívat na stříbření baněk. Následovala malířská dílna, 
kde pracovnice malují buď přes šablonu, nebo pouze ručně vzory 
na baňky rozličných tvarů a velikostí dle přání zákazníka. Dívky 
nejvíce zaujaly nádoby se třpytkami, a tak se po chvíli kromě baněk 

třpytila i některá děvčata. 

Po skončení exkurze nás čekala kreativní dílna. Tady se nás 
ujala pracovnice, která dívky usadila ke stolům, na kterých 
už byly nachystány pomůcky – lepidlo, štětce ale hlavně 

třpytky. Každá z dívek si vybrala jednu skleněnou kouli 
a mohly se pustit do práce. I přes první otálení, jim šla práce 

pěkně od ruky. Inspiraci mohli načerpat v přilehlé podnikové 
prodejně. Každá z dívek si domů odvezla vlastnoručně malovanou 
baňku na vánoční stromeček, která udělá někomu z rodiny radost. 

Mgr. Monika Štefková

Náboj junior 2017
V letošním roce se našly dvě čtveřice odvážných deváťáků, 
které se rozhodly změřit své vědomosti s jinými žáky na poli 
fyziky a matematiky. V pátek 24. 11. 2017 se zúčastnili me-
zinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj 2017. 

Soutěž je urče-
na pro čtyřčlen-
né týmy žáků 
druhého stupně 
základní školy 
a odpovídajících 
tříd víceletých 
gymnázií. Celá 

soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co 
nejvíce úloh. Úlohy jsou vytvářeny tak, aby žáci byli nuceni 
kromě vědomostí použít i jistou dávku invence a  důvtipu. 

V Ostravě, kde žáci soutěžili, bylo celkem 33 týmů. Obsadili 
22. a 24. místo. Za naši školu soutěžily týmy ve složení: Bar-
bora Herichová, Zuzana Harasimová, Karolína Šemberová 
a Veronika Vavřínková (všechny z 9. A) a Adam Faika, Jiří 
Hlubek, Felicitas Kozlová a Jiří Vilášek (všichni z 9.B).  

Mgr. Monika Štefková
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Drakiáda 2017
V  úterý 7.  listopadu se uskutečnila v  areálu školy na  Nádražní ulici již tradiční Drakiáda pro 
všechny děti z Dolního Benešova. Ačkoli počasí nebylo opět moc ideální, protože byl vítr velmi 
slabý, přišlo asi 15 soutěžících a snažili se ze všech sil dostat svého draka do vzduchu. Naštěstí se to 
mnohým podařilo a děti si užili pěkné soutěžní odpoledne. Porota hodnotila nejen výšku letících 
draků, ale také ocenila vlastní výrobu draků. Všichni vítězové si odnesli zasloužené odměny, ale 
sladkou a slanou odměnu dostal každý účastník drakiády. Věřím, že příští rok bude počasí trošič-
ku příznivější a že se na drakiádu vydá co nejvíce dětí.

Mgr. Leon Hahn, předseda SRPŠ,z.s.

Halloween
3. 11. 2017 se na vyšším stupni konala akce Halloween. Každá třída měla za úkol vyrobit dýni, která 
však nemohla být vyrobena z dýně! Nápady byly velice kreativní – dýně z dortu, lampiónová dýně 
nebo třeba živá dýně (zástupce třídy převlečený za dýni). Většina žáků se oblékla do strašidelných, 
ale i do strašidelně milých kostýmů. Po druhé vyučovací hodině jsme se vydali do tělocvičny naší 
školy, kde pro žáky byly připraveny soutěže a po soutěžích diskotéka.

Tereza Holečková

Nácvik první pomoci / V úterý 12. 12. 2017 si žáci 8. a 9. ročníků mohli zkusit, jaké jsou jejich schopnosti 
při záchraně lidského života. Kurz první pomoci vedli studenti Střední zdravotnické školy v Opavě pod odborným dohledem 
Mgr. Moniky Gebauerové. Zdařilou akci si pochvalovali učitelé i žáci.
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  Zprávy ze školy / Opět úspěch
I letos, po roce, se několik žáků naší školy zúčastnilo školního kola pěvecké a výtvarné soutěže pořádanou společností EUROTOPIA. 
Do soutěže samotné byly ve své kategorii přihlášeny dvě žákyně devátého ročníku – Leona Hánová a Viktorie Kocurová. Téma letošní 
práce bylo „Světlo vánoční“.
V úterý 12. 12. 2017 se děvčata zúčastnila finále soutěže v kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Během dopoledne, kdy probíhala hu-
dební část soutěže, děvčata výtvarně ztvárňovala zimu. Okolo 13 hodiny proběhlo vyhlášení vítězů pěvecké a výtvarné části. Práce žáků 
hodnotila pětičlenná porota. Na prvním místě se v kategorii 12-15 let umístila Viktorie Kocurová a druhé místo obsadila Leona Hánová.
Oběma děvčatům gratulujeme.

Mgr. Monika Štefková

Výlet do hornického muzea Landek
Jedno krásné podzimní nedělní od-
poledne, bylo to páteho listopadu, 
si dalo 96 lidí sraz v centru našeho 
města, abychom společně se členy 
SRPŠ odjeli dvěma autobusy do are-
álu hornického muzea v Petřkovi-
cích, zvané LANDEK. Toto místo je 

více než 200 let úzce spjato s těžbou nejkvalitnějšího černého uhlí 
a od roku 1993 zapsáno jako Národní přírodní památka. O čtyřicet 
let dříve, tedy v roce 1953 zde byla nalezena známá Petřkovická ve-
nuše, štíhlá soška znázorňující postavu ženy. Tu jsme však neviděli. 
Originál je uschován v bněnském muzeu.

Samotný název Landek je z německého Land -Ecke, tedy „Kout 
země“. Je to místo, kde končí Prajzká, dál už je jen řeka, která 
tvoří přírodní hranici.
Celý komplex se skládá z důlní expozice, dvou restaurací a roz-
sáhlého venkovního areálu. Před návštěvou expozice děti hojně 
využily jízdu vdůlním vláčku, který projíždí části venkovního 
i vnitřního areálu. Prohlídka řetízkových šaten je veřejně přístup-
ná bez poplatku. Navštívili jsme prohlídkovou trasu věnovanou 
báňským, tedy důlním záchranářům a také jsme sfárali důlním 
výtahem do skutečné uhelné štoly hluboko pod zem. Vobou pro-
hlídkových okruzích jsme s pokorou a obdivem sledovali jak 
těžkou práci horníků, tak těžkou a nebezpečnou práci důlních 
záchranářů. Zcela právem je právě jim věnovaná velká část expo-
zice, kde jsme se seznámili s historií i současností jejich výbavy, 
výcviku a zásahů v nebezpečných místech často několik set metrů 
pod zemí. Ukázková štola je skutečnou nedělní procházkou po při-
pravených a téměř vymetených chodbách, kde jsme mohli vidět 
těžkou a špinavou práci, kterou vykonávali naši otcové, dědové 
a pradědové po staletí často na kolenou či vleže.Horníci museli 
několik dlouhých hodin dýchat těžký a prašný vzduch, aby uživili 
své rodiny. Odměnou jim často byla mizerná mzda přilepšení v po-
době několika metráků uhlí. Na závěr prohlídky jsme stejně jako 
havíři spláchli prach vychlazeným chmelem ve stylové restauraci 
Barborka, pojmenované podle ochránkyně havířů, svaté Barbory. 
Cestou domů jsme už plánovali, kam se podíváme za zábavou 
příští rok. Pojedete snámi? Jiří Hanke, SRPŠ

Vítězná práce Viktorie KocurovéFinalistky s moderátorkouPráce Leony Hánové

Debrujáři na setkání talentovaných dětí
Debrujáři z Dolního Benešova dostali pozvánku na celore-
publikové setkání talentovaných dětí a mládeže v Nymburce 
v rámci projektu „Mladý vědec“, který se konal pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bohužel se z ka-
pacitních důvodů mohly z každého týmu zúčastnit pouze 2 děti 
a nemohli tedy jet všichni naši debrujáři. 
Za náš tým na akci odjely reprezentovat naši školu i měs-
to Tereza Holečková a Viktorie Hahnová. Akce se konala 
ve sportovním centru v Nymburce. Náš tým dostal úkol 
prezentovat pokusy s využitím těžiště těles a musím říci, 
že se s tím děvčata „poprala“ velmi dobře. Prezentovat před 
plným sálem dětí a odborných hostů z vědeckých kruhů 
a navíc do mikrofonu nebyl skutečně lehký úkol a velmi mě 
potěšilo, jak to děvčata zvládla a vysloužila si oprávněný 
potlesk publika. Již nyní se těšíme na další podobné akce.

Mgr. Leon Hahn, vedoucí AMD ČR

Nepříjemnost ve školní družině
Představte si milí spoluobčané, že dětem ve školní družině 
někdo ukradl ze šatny velkou vánoční dekoraci, kterou 
měly připravenou pro svou vánoční besídku. Stalo se to 
v době, kdy pekly se svou paní vychovatelkou v jídelně 
perníčky. „Co si máme o tom myslet……..?“

Volby do Školské rady
Pro nové volební období 2017-2020 bude Školská rada na  
základě volebních výsledků pracovat v tomto složení:
Mgr. Monika Gebauerová
Mgr. Jiří Krőmer
Mgr. Jindřich Otzipka

Jiří Hanke
Mgr. Marcela Bilíková
Mgr. Leon Hahn

Mgr. Marie Sovíková, ředitelka školy
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Zprávy z Červené školy
Polovina školního roku se pomalu ale jistě blíží, a všem je jasné, že nyní jde do tuhého. Přituhlo za okny i ve třídách :-) Dříve než se pro-
vede pololetní zúčtování, pojďme si v krátkosti připomenout, čím dalším jsme se na Červené škole, kromě učení a zkoušení, ještě bavili.

V listopadu se všechny ročníky 
Červené školy zúčastnily vý-
chovného koncertu o dechové 
hudbě. Akce se konala v KD 
v  Dolním Benešově a  zcela 
zaplněný sál se báječně bavil 
příjemným vyprávěním a hud-
bou. Program, který si připra-
vil Městský dechový orchestr 
z Dolního Benešova, stál určitě 
za to! Všichni jsme se zaujetím 
sledovali celé představení, kte-
ré bylo doplněno promítáním 
úryvků ze známých pohádek 
nebo filmů. Nejvíce naše děti 
zaujaly hudební pasáže z kres-
lených seriálů.
Žáci 1. – 4. ročníků v tomto ob-
dobí zahájili tradiční plavecký 
výcvik v Aquaparku v Krava-
řích. Pro některé děti první 
zkušenost ve výuce plavání, pro 
jiné velice příjemné zpestření 
jinak všedního dne.
Během podzimu probíhala 
na naší škole výtvarná soutěž 
o  nejkrásnější sovu. Některé 
děti byly velmi tvořivé, a  tak 
vznikaly sovy z různých mate-

riálů. Výkresů a výrobků bylo 
opravdu hodně a vybrat ten nej-

lepší výtvor bylo velmi obtížné. 
A proto máme několik výher-

ců: Klára Marcolová, Viktorie 
Schmiedhamerová, Barbora 
Halfarová, Kristýna Leciáno-
vá, Agáta Dudková a  Patrik 
Hemzal.
Krásné mikulášské nadílky 
se dočkali naši malí šachis-
té. Z okresní soutěže, která se 
konala v Opavě, si Julie Stříb-
ná, Oliver Dihel, Ondřej Bitta 
a Šimon Holletschek přivezli 
diplom a  pohár za  1. místo. 
Tento úspěch jim umožnil po-
stup do krajského kola, které 
proběhne v  lednu ve  Frýdku 
Místku. Gratulujeme!
Vánoční atmosféru navozuje 
vůně jehličí a  cukroví. I  my 
jsme si naši školu provoněli 
a upekli nádherné perníčky, li-
necké nebo jablečné záviny.
Žáci čtvrtých a pátých roční-
ků navštívili výstavu betlémů 
ve Velkých Hošticích. K vidění 
byly nejen ty tradiční z perníků 
a ze dřeva, ale i skleněné, ke-
ramické nebo z papíru. U dětí 
slavil velký úspěch betlém po-
stavený z Lega.
Závěrem bych chtěla za kolek-
tiv učitelek Červené školy po-
přát všem hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů v novém roce 2018.

Mgr. Marcela Halodová

Informace o dění v našem městě do Vašeho mobilu
Možná, že jste zaregistrovali změnu v  čase, kdy probíhají hlášení místního 
rozhlasu. Čas vysílání se posunul do doby po páté hodině, kdy je více našich 
občanů „na příjmu“, takže se v mnohem větší míře, než v minulosti, dostanou 
k potřebným informacím. Tuto změnu bylo možno realizovat na základě tech-
nologické úpravy vysílacího zařízení, kdy obsluha nyní může nastavit čas spuš-
tění již připravené relace. Tato úprava se osvědčila a funguje ke spokojenosti 

obsluhy i občanů. Určitě si vzpomenete na malý noční test, který otestoval slyšitelnost hlášení 
na celém území našeho města a dostal do zámeckého parku i diváky, kteří nejsou pravidelnými 
návštěvníky letního kina. Jednalo se o systémovou chybu, která byla obratem odstraněna. 

Jsme si vědomi, že ne každý se dostane k hlášení místního rozhlasu. Chyba může být ve špat-
né slyšitelnosti, v nadměrném hluku, nebo prostě jen nejste doma. Připravili jsme proto pro 
Vás novou službu, kdy budeme rozesílat hlášené informace ve formě SMS a Vy si tyto infor-
mace můžete následně kdykoliv přečíst. Pokud máte o tuto službu zájem, zašlete z Vašeho 
mobilního telefonu SMS ve tvaru ANO na telefonní číslo +420 736 668 834. Operátorka 
Vás přidá do seznamu a Vy budete dostávat všechna proběhlá hlášení (ve zkrácené formě) 
do Vašeho mobilu. Pokud budete chtít ukončit odběr SMS zpráv, postačí zaslat na uvedené 
číslo SMS ve tvaru NE. Přiřazení do systému je možné jen na základě odeslání SMS z Vaše-
ho mobilu. Seznam pro rozesílání bude obsahovat jen vlastní telefonní čísla, takže splňuje 
požadavky i na ochranu osobních údajů. Věříme, že tuto bezplatnou službu využijete a bu-
deme se méně setkávat s názory občanů, kteří tvrdí, že by se akce rádi účastnili, ale nevě-
děli o ní.  Pokud se rozesílání zpráv osvědčí a rozšíří, uvažujeme dále o rozesílání aktuálních 
informací z  našeho města (dopravních, povodně, požáry, pohyb prodejců …)  

Těšíme se, že tuto nabídku využijete.  Michal Petřík člen rady města
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Informace z fotbalového klubu

Fotbal 
v Dolním Benešově
začíná novou etapu!

Florbalové mistrovství Hlučínska
V úterý 14. listopadu 
proběhl v Bolaticích 
již 7. ročník Florba-
lového mistrovství 
Hlučínska. Na tento 
turnaj se sjelo hned 8 
škol z okolí Hlučína 
a společně se svými 

učiteli soutěžili o zisk putovního poháru. Naši žáci se předvedli 
ve vynikající formě a společnými silami dokázali postoupit 
až do finále. Zde i přes podání bojovného výkonu nakonec 
podlehli domácímu celku z Bolatic. Přesto si naši žáci zaslouží 
po předvedeném výkonu a celkovému druhému umístění velkou 
pochvalu. Školu reprezentovali tito žáci: David Sobek, Daniel 
Herich, Bára Herichová, Tomáš Kaluža, Tomáš Tilleczek, Jan 
Otipka, Jiří Hlubek, Adam Faika, Štěpán Liška a Matěj Závěš-
ický. Perličkou na závěr pak bylo ocenění Báry Herichové jako 
nejlepšího hráče turnaje.

Mgr. David Ranoš

Turnaj mladších žáků v halové 
kopané

V úterý 7. listopadu 
se žáci základní ško-
ly zúčastnili turnaje 
v halové kopané okr-
skového kola AŠSK. 
Na turnaj pořádaný 
v Bolaticích se sjelo 
celkově 6 škol z okolí 

Hlučínska. Po předvedeném velmi pěkném výkonu obsadili 
naši mladí reprezentanti celkové 2. místo a společně s týmem 
Kobeřic postoupili do okresního finále v Opavě. Zde se již zá-
zrak nekonal a náš tým se na medailových pozicích neumístil. 
Přesto si za postup a předvedený výkon zaslouží mladí fotbalisté 
pochvalu. Chlapci soutěžili v sestavě: Tomáš Kaluža, Vojtěch 
Poláček, Matěj Thomanek, David Baránek, Matěj Dombek, Ma-
těj Bortlík, Adam Moravec, Jan Plaček, Nikolas Gajdečka a Jan 
Vavřínek.

Mgr. David Ranoš

Zpívání u stromečku
A už tu jsou zase Vánoce. Žáci 2.stupně se opět po roce setkávají 
u vánočního stromečku na chodbě školy a zpívají koledy i jiné 
vánoční písně.

Motto:  Opona spadla – fotbalový rok 2017 je minulostí!
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově, 
fotbalový kolotoč se točí rychle! A tak se odehraným posledním 
kolem 11. listopadu uzavřel fotbalový rok 2017. A jaký byl pro náš 
fotbalový klub FC Dolní Benešov? Hned úvodem lze konstatovat, 
že nejen náročný, ale taky velmi úspěšný! To potvrzují následující 
informace uváděné podle jednotlivých kategorií.

Kategorie žáků
Žáci MLADŠÍ a STARŠÍ MINI Příprav-
ky – V soutěžích máme dvě družstva 
MINI 1+ 4 a MINI 1+5. A jak naši fot-
baloví žáčci ročník dohráli? Družstvo 
1+4 pod vedením trenérů Martina Ko-
márka a Petra Kučery ve zbývajících zá-
pasech podzimu porazilo Oldřišov 9:7 
a Kobeřice 8:5!  Družstvo 1+5 Trenéři  
Petr Machovský a Michal Bachroník 
dokázali s mužstvem ve zbývajících 
dvou kolech porazit Vřesinu 15:2  a Píšť 
7:4! Blahopřejeme – kluci jen tak dál! 
Ještě poznámka, u této věkové katego-
rie se tabulky neuvádí…..
MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – hrají v Kraj-
ské soutěži ve skupině „A“. Pod vede-

ním trenéřů – mladších žáků Michal Beinhauer a Michal Spruch, 
starších žáků Daniel Heger a Tomáš Glogar potvrdili naši mladí 
reprezentanti postavení mezi předními mužstvy! Mladší žáci ve zbý-
vajících, podzimních zápasech prohráli se Slavii Opava 3:1 a s Juven-
tusem Bruntál 2:1. Nejlepším střelcem je –7 x Martin Svoboda a Jan 
Plaček, 3 x Matěj Dombek, 2 x Filip Glogar a Nikolas Gajdečka, 1 x 
Luboš Babiš. Tabulka po závěrečném kole vypadá takto:
Starší  žáci v závěrečných zápasech podzimní části porazili Slavii 
Opava 5:4, ale porážka s Juventusem Bruntál 2:3 je připravila o 1. 
místo v tabulce! Nejlepším střelcem je – 17 x Tomáš Kaluža, 15 x 
Matěj Závěšický, 5 x Filip Hluchník, 4 x Vojtěch Glogar, 3 x Roman 
Kováč, 2 x Vojtěch Poláček, 1 x Barbora Herichová, Štěpán Liška, 
Martin Svoboda, Tomáš Tilleczek, Filip Zamoravec. Závěrečná ta-
bulka má tuto podobu:

Kategorie dorostu
„B“ dorost v Okresním přeboru startovalo kombinované mužstvo 
z hráčů Dolního Benešova a Bohuslavic. Ve svém premiérovém 
ročníku se mužstvo svými výsledky zařadilo do horní poloviny 
tabulky, a to je úspěch! Ve zbývajících podzimních kolech porazili 
Malé Hoštice 3:2, Hať 8:3 a prohráli v Háji 6:3. Nejlepším střelcem je 
9 x Daniel Skroch, 6 x Danil Mlýnek, 5 x Robin Vitásek, 4 x Daniel 
Kotzur, 2 x Marek Janoš, Michal Skroch, 1 x Václav Cyrus, Tadeáš 
Koska, Jan Kozel, Pavel Kozelek, Adam Ohřál, Jiří Pašek, Daniel 
Petrák, Daniel Piskoř, Filip Thiemel.  Závěrečná tabulka po podzimní 
části má tuto podobu:

MINI po vítězství v Píšti
MINI začínají halovou sezónu

Mgr. Libuše Widlová
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„A“ družstvo dorostu překvapilo 
svými výsledky v Krajské sou-
těži nejen trenéry Petra Šrame-
la a Petra Baránka, ale všechny 
své příznivce! Od naší posled-
ní informace sehrálo mužstvo 
ještě utkání proti Heřmanicím 
4:0, Studénce 0:0 a  Rýmařovu 
6:1. „Stříbrná příčka“ v tabulce 
je mimořádným, sportovním 
výsledkem! V našem družstvu 
je 2. nejlepší střelec celé soutě-
že – Daniel Mlýnek dal 21 gólů 
a jenom jeden mu chybí k zisku 

„zlaté kopačky“! Dalšími úspěš-
nými střelci byli – 11 x Daniel 
Skroch, 4 x Daniel Petrák, Ro-
bin Vitásek,  3 x Petr Bittner, 
David Skroch a Dominik Ve-
čerek, 2 x Jakub Kolondra,  1 x 
Daniel Kotzur, Daniel Pospěch, 
David Skroch! Konečná tabulka 
podzimní části vypadá takto:

Kategorie mužů
„Muži B“ v Okresní soutěži III. 
Třídy skupiny „A“ se mužstvo 
svými výsledky zařadilo do ab-
solutní špičky! V  posledních 
dvou podzimních zápasech vy-
hráli muži v Kozmicích 3:5, ale 
domácí porážka s Oldřišovem 
1:4 je připravila o „bronzovou 
medaili“…Naše mužstvo má 
ve svém kádru nejlepšího střel-
ce celé soutěže – Richard Hu-
sovský dal 13 gólů! Další přidali 
7 x Martin Janík, Lukáš Stříbný, 
4x Pavel Lokoč, 3 x Daniel Mlý-
nek, 2 x Jakub Janovský, Patrik 
Rubý, 1 x Jiří Polák, Jiří Reichel 
a Michal Vavřínek.  Tak vypadá 
podzimní tabulka:   

„Muži A“ Od  poslední infor-
mace v našem Zpravodaji po-
kračovala divizní, fotbalová 

„pohádka“, která skončila vy-
nikajícím ziskem „stříbrných 
medailí“!!! A tak si připomeň-
me, jak k tomu došlo.

Po fotbalové bitvě vede 
divizi Dolní Benešov!

1. BFK Frýdlant – 
FC DB 1:1
Deštivá neděle připravila dneš-
ním soupeřům mimořádně 
náročné fotbalové podmínky. 
Na hřišti byly na mnoha mís-
tech kaluže vody, ale hráči obou 
mužstev se s tímto handicapem 
vyrovnali více než skvěle! Hned 

v úvodu je nutné zdůraznit, že 
ke kvalitě zápasu přispěli hráči 
na obou stranách, ale ozdobou 
byly, jak uvidíte z  následují-
cích řádků, vynikající výkony 
obou brankářských jedniček!!! 
Domácím vyšel vstup do zápa-
su fantasticky. V 5. minutě se 
dostal do  super šance Krato-
chvíl, jeho dělovku stačil bran-
kář Hampel vyrazit, ale proti 
střele Svatonského už byl bez-
mocný – 1:0! Hosté odpověděli 
bleskově. V 7. minutě rozehrál 
rohový kop Rubý a nevídanou 
pumelici Těžkého stačil akro-
batickým zákrokem vyrazit 
brankář Prepsl znovu na roho-
vý kop! Domácí už jásali ve 14. 
minutě, střelu Chlebka zablo-
koval Romaněnko a  dorážka 
Křivy se mezi tyče nevešla. 
Ve  20. minutě tleskali průni-
ku Pecucha a po jeho dělovce 
parádnímu zákroku Prepsla 
a z protiútoku připravil Hampel 
o gólovou radost Fromeliuse! 
Prepsl se zaskvěl znovu ve 27. 
minutě, jedovku Fojtzika udržel 
na kluzkém terénu pod svým 
tělem! Hosté udeřili po půlho-
dině hry. Brejk Pecucha zakon-
čil nádhernou střelou Košárek, 
ale Prepsl ji vyrazil na rohový 
kop. Ten rozehrál ve 32. minu-
tě Rubý a patička Haase nedala 
Prepslovi žádnou šanci – 1:1! 
Domácí znovu zahrozili ve 37. 
minutě, střelu Dvořáka zablo-
koval Moravec a dorážku vy-
razil Hampel z bezprostřední 
blízkosti na rohový kop! Po zá-
kroku Šafnera ve  38. minutě 
na hostujícího Gebauera, byl 
viník rád, že zůstal ve hře…… 
Po  změně stran měli domácí 
po sólu Šafnera šanci jít do ve-
dení, Hampel jeho střelu vyra-
zil a taky dorážku Fromeliuse 
stačil vytlačit na rohový kop! 
V 60. minutě si Prepsl připsal 
na své konto další výtečný zá-
krok po nevídané střele Rubého. 
V závěrečné desetiminutovce se 
obě mužstva snažila strhnout 
vítězství na svou stranu. Proti 
však byli oba gólmani! V  83. 
minutě oslavovali domácí pří-
znivci Prepsla, který si poradil 
s dělovkou Gebauera. V 88. mi-
nutě pak diváci nechápali, jak 
mohl brankář Hampel vyrazit 
z malého vápna nevídanou hla-

vičku Škorika po centru Chleb-
ka. Dramatická fotbalová bitva 
na těžkém terénu tak skončila 
dělbou bodů! Právě tento bod 
však stačil hostům na to, aby se 
po odehraném 12. kole dostali 
na 1. místo divizní tabulky sku-
piny „E“!!!  
Sestava 1. BFK Frýdlant: Prep-
sl, Hrdlička, Křiva, Svatonský, 
Kratochvíl (70. Šigut), Škorik, 
Dvořák, Chlebek, Střižík, Šaf-
ner, Fromelius,
Sestava FC Dolní Benešov: 
Hampel, Hartmann, Roma-
něnko, Moravec, Haas, Foitzik, 
Rubý, Gebauer, Košárek (90. La-
buda), Těžký (79. Moc), Pecuch, 
Rychnovský, Pospěch, Krivčík, 
Kozel
Utkání rozhodovali: Poláček, 
Kovařčík, Slováček – Delegát 
Kaláb  230 diváků
Žluté karty – domácí: 83. Fro-
melius hosté: 76. Košárek, 90. 
Romaněnko
Hlasy po utkání
Domácí hráč David Fromeli-
us – Dnešek nám připravil těž-
kou zkoušku. Náročný terén 
a k tomu velmi kvalitní soupeř, 
to bylo těžké sousto. Celý zá-
pas to potvrdil a i tak sledovali 
diváci  hodně nadstandardní, 
divizní utkání. Nakonec jsme 
mohli nejen vyhrát, znovu jsme 
nedokázali proměnit super 
šance v góly, ale taky prohrát, 
na  konečném výsledku však 
mají zásluhu oba brankáři, kteří 
si zaslouží „jedničku“ za svůj 
výkon!
Hostující trenér – Marcel Me-
lecký – Od  první minuty to 
byl náročný, fotbalový boj. 
Domácí šli mimořádně důraz-
ně za vítězstvím, ale ani naši 
hráči nechtěli v tomto zápase 
prohrát a udržet další „korálek“ 
neporazitelnosti! Myslím si, že 
remíza je zasloužená, gólmani 
byli na  obou stranách super 
a pro nás je velkým povzbuze-
ním posun na 1. místo v divizní 
tabulce!

Remíza je v dnešním 
utkáním úspěchem do-
mácích!

FC DB – FK Nový 
Jičín 0:0
Na trávníku vedoucího celku 
divize se představil soupeř, kte-
rého domácí zrovna „nemusí“ 
A jak průběh dnešního utkání 
ukázal, tak se to znovu potvrdi-
lo! Domácím patřil úvod utkání. 
V 8. minutě se dostal do šance 
Labuda, ale gólman Tichánek 
si s jeho střelou poradil. Tichá-
nek se nenechal překvapit ani 
střelou Labudy z přímého kopu 
ve 13. minutě. V 19. minutě se 
domácí neradovali z gólu ani 
po akci Labudy, kterou zakon-
čoval prudkou střelou Pecuch. 
Hosté úvod zápasu přežili bez 
gólové pohromy a v následují-
cích minutách začali pořádně 

„kousat“! Ve 24. minutě vyko-
pával domácí obránce Rych-
novský míč z brankové čáry! 
Ve 33. minutě rozehráli hosté 
Pyclíkem bleskový brejk, ale 
Juříčka v koncovce selhala stře-
lecké muška…. Ve 36. minutě se 
mezi tyče nevešla ani dělovka 
Javorka! Hosté se z gólu nera-
dovali ani ve 40. minutě, utě-
šená střela Švece těsně minula 
pravou šibenici! Po přestávce se 
stal hrdinou domácích brankář 
Hampel. Ve 46. minutě zablo-
kovala obrana hostů střelu Ge-
bauera,  a to bylo na dlouhou 
dobu od domácích všechno…. 
Naopak! Ve 47. minutě se za-
skvěl brankář domácích Ham-
pel skvělým zákrokem po střele 
Opatřila. Opatřil se neradoval 
z gólu ani v 52. minutě, Ham-
pel fantastickým zákrokem 
udržel čisté konto!  Další vývoj 
zápasu výrazně ovlivnila 67. 
minuta. Domácí hráč Gebauer 
viděl za svůj zákrok, kterých 
bývá v každém utkání několik, 
červenou kartu a to byla „voda 
na mlýn“ pro hostující tým!!!  
Domácí přesto byli blízko gólu 
v  69. minutě, Rubý rozehrál 
parádně rohový kop, ale střela 
Moravce skončila jenom v boč-
ní síti! Vítězství hostů mohlo 
přijít v 72. minutě, ale hlavič-
ka Juříčka ze, super šance cíl 
minula! Hosté pak bez úhony 
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přežili i infarktovou 90. minu-
tu, střídající domácí útočník 
Těžký však místo střely do ote-
vřené branky volil přihrávku 
na nabíhajícího hráče a domácí 
tak přišli o tři body!!! Jak však 
svorně obě „lavičky“ po utkání 
potvrdily, remíza je z průběhu 
celého utkání spravedlivá!
Sestava FC Dolní Benešov: 
Hampel, Hartmann, Romaněn-
ko, Rychnovský, Moravec, Haas, 
Foitzik (62. Těžký), Rubý, Geb-
auer, Labuda (93. Moc), Pecuch 
(62. Košárek), Pospěch, Krivčík, 
Kozel
Sestava FK Nový Jičín: Tichá-
nek, Kiss Farkas, Malina, Švec, 
Juříček, Kalich Opařil, Pyclík, 
Staněk (79. Hruška), Javorek, 
Wolf 
Utkání rozhodovali: Richtár, 
Běhal, Vrťo, -  delegát Volf,  98 
diváků
Žluté karty – domácí: 87. Rubý, 
92. Labuda hosté: 61. Juříček, 
82. Pyclík 
Červené karty – domácí: 67. 
Gebauer

Hlasy po utkání - Trenér do-
mácích - Marcel Melecký: Proti 
dnešnímu soupeři jsme nepo-
dali očekávaný výkon. Nedoká-
zali jsme získat herní převahu, 
soupeř nás přehrával ve středu 
hřiště a hrozil bleskovými brej-
ky! Gólu se nedočkal díky vý-
tečným zákrokům našeho gól-
mana Hampla! Paradoxně jsme 
však mohli nakonec i vyhrát, 
ale našemu mladému útoční-
kovi chybělo v poslední minutě 
více zkušeností v zakončení sto-
procentní gólové šance!
Trenér hostů – Pavel Hajný: 
Podali jsme výborný výkon, 
favorizované fotbalisty domá-
cích jsme dokonale zaskočili 
velice aktivní hrou a  utkání 
jsme nedokázali vyhrát jedině 
díky tomu, že jsme neproměnili 
několik gólových tutovek, které 
zlikvidoval výtečným výkonem 
domácí gólman Hampel. S bo-
dem však jsme i tak spokojeni!

Víte, kdy fotbal pláče …..

FK Kozlovice   
–  FC DB 3:2
Nemohu jinak, než začít infor-
maci z tohoto dnešního diviz-
ního utkání odpovědí na tuto 
otázku: „Ano je to přesně tehdy, 
když „dominantní“ postavou 
na hrací ploše nejsou hráči, ale 
rozhodčí!!! Hodnocení výkonu 
rozhodčího dnešního utkání 
předních celků divize je však 
plně v  kompetenci delegáta, 
proto uvádím jen fakta o prů-
běhu! Domácí zahájili zápas im-
pozantně. V 5. minutě rozehrál 
Krejčíř rohový kop a po střele 
Krále se zaskvěl brankář Ham-
pel. Ve  12. minutě využil za-
váhání obrany hostů Nekuda 
a  otevřel skóre – 1:0. Hosté 
dali o sobě poprvé vědět v 15. 
minutě, po centru Hartmanna 
se však hlavička Moravce mezi 
tyče nevešla. Na druhé straně 
však v 18. minutě skončila hla-
vička Krále po rohovém kopu 
na tyči a od ní za brankovou 
čárou – 2:0! Hosty však tento 
nepříznivý stav nabudil. V 18. 
minutě si brankář Konečný 
ještě poradil se střelou Rubé-
ho. Ve 20. minutě našel Rubý 
neomylně nabíhajícího Košár-
ka a ten vrátil hosty do zápa-

su – 2:1. Hosté evidentně ožili. 
Ve 33. minutě zasvištěla dělovka 
Hartmanna těsně nad břevnem. 
Ve 40. minutě vytlačil brankář 
Konečný snad očima střelu 
Foitzika těsně mimo pravou 
tyč…. Ve 43. minutě rozehrál 
Rubý rohový kop, Rychnov-
ský nádherným centrem našel 
Romaněnka a bylo vyrovnáno 

– 2:2! Zajímavou podívanou 
sledovali diváci i po přestávce. 
Ve  47. minutě minula střela 
Košárka pravou šibenici, v 50. 
minutě trefil Rubý ukvapeně 
jen náruč Konečného. V  56. 
minutě nabil do  gólovky Při-
kryl Nekudovi, ale ten bran-
ku neskutečně přestřelil. V 59. 
minutě vyrazil Hampel fantas-
ticky hlavičku Nekudy, doráž-
ku Přikryla zablokoval Rubý. 
Nekuda se z  gólu neradoval 
ani v 67. minutě, Hampel byl 
na místě! Domácí přežili i šance 
hostů, v 69. minutě olízla střela 
Rubého levou tyč a 76. minutě 
stačil Konečný vyrazit dělovku 
Pecucha na rohový kop. Gólem 
neskončila ani hlavička Labudy 
v 83. minutě a jeho pohotová 
střela o minutu později. V 90. 
minutě tleskali diváci fantastic-
kému zákroku Hampla a utkání 
směřovalo k remíze. V 92. mi-
nutě dal domácí Král gól – 3:2… 
Hřejivou náplastí pro hosty 
může být ocenění jejich výkonu 
ze strany domácích hráčů, že 
byli nejlepším mužstvem, které 
se v Kozlovicích představilo.  
Sestava FK Kozlovice: Koneč-
ný, Krejčíř, Král, Dostál, Heger, 
Vogl (79. Galetka), Šolín, Schle-
hr, Kyselák, Nekuda, Přikryl
Sestava FC Dolní Bene-
šov: Hampel, Rychnovský, 
Hartmann, Romaněnko, Mo-
ravec, Haas, Foitzik, Rubý, 
Labuda, Pecuch, Košárek (88. 
Moc), Krivčík, Těžký,  Kozel
Utkání rozhodovali: Dudek, 
Mojžíš, Částečka - delegát On-
dráš 220 diváků
Žluté karty – domácí: 47. Krej-
číř, 55. Kyselák, 60. Schlehr, 74. 
Šolín, 83. Král, 84. Galetka  hos-
té: 61. Rubý, 77. Hartmann
Hlasy po utkání - Trenér domá-
cích – Roman Matějka: Zápas 
jsme rozehráli skvěle. Nepoda-
řilo se nám však dvougólové ve-
dení udržet. Po nerozhodném 

poločase se snažila o vítězství 
obě mužstva. Hosté potvrdili 
své kvality, remízové utkání na-
konec skončilo našim šťastným 
vítězstvím.
Trenér hostů – Marcel Melec-
ký: Jsem pyšný na naše muž-
stvo za předvedený výkon. To 
co dnes tady všichni viděli 
k tomu se nebudu vyjadřovat, 
na to jsou ve fotbale kompetent-
ní orgány…..

Vydařený křest sportovní-
ho areálu FC DB!

FC DB – FC TVD Sla‑
vičín 1:0
Do  Dolního Benešova se 
po  roční pauze vrátili fotba-
listé Slavičína. Právě dnes byli 
vrcholem křtu nové sportovní 
budovy fotbalového klubu FC 
DB. Domácí fotbalisté se tak 
po roční anabázi dočkali ote-
vření tohoto skvostného stán-
ku! A tento křest se po všech 
stránkách náramně vydařil! 
Slavnostní nálada byla patrná 
od dopoledních hodin a  třeš-
ničkou na dortu bylo vítězství 
v tomto divizním souboji dvou 
předních celků letošního pod-
zimu a  posunem domácích 
na 1. místo tabulky, minimál-
ně do  nedělního souboje fot-
balistů Hranic a Ústí! A bylo 
se opravdu na co dívat! Hosté 
to rozjeli ve velkém stylu. V 18. 
minutě připravil o gólovou ra-
dost skvělým zákrokem bran-
kář Hampel Školníka. Z gólu 
se neradoval ani Petr Švach 
ve 22. minutě! Ve 27. minutě se 
mezi tyče nevešla ani nádherná 
střela Horáčka. Po půlhodině 
se poprvé dostali do šance do-
mácí, Pecuch poslal do gólovky 
Labudu, ale Talčík se nenechal 
překvapit. Brankář hostů si 
skvělým zákrokem poradil i se 
střelou Hasse ve 31. minutě. Tu-
tovku Pecucha odvrátil  ve 39. 
minutě v posledním momentě 
Fojtík na rohový kop. Zaváhání 

Novému Jičínu máme co vracet……
V poločase doplníme energii
Bez nich by to ale nešlo!
Tak jsme se zase setkali doma

V Kozlovicích jsme se nestačili divit
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obrany hostů využil ve 40. minutě domácí 
kanonýr Labuda a ukázkovým „blafákem“ 
nedal Talčíkovi sebemenší šanci – 1:0! Blíz-
ko vyrovnání byli hosté ve 45. minutě, hla-
vička Petra Švacha však těsně minula levou 
tyč branky domácích. Druhý poločas začali 
hosté v kvapíkovém tempu! V 52. minutě 
se po centru Kociána ve vyložené pozici 
do branky netrefil Mezírka. V 56. minutě 
zasvištěla dělovka Fojtíka po nádherném 
pasu od Petra Švacha těsně nad břevnem! 
Z  vyrovnávacího gólu se neradoval ani 
Školník po  nevídané střele v  74.minutě. 
Vedení domácích mohl pojistit v 79. minu-
tě kanonýr Labuda, ale z vyložené pozice 
prázdnou branku Slavičína přestřelil …. 
O minutu později zradila střelecká muška 
i domácího Rubého, a tak drama pokračo-
valo i v závěrečné desetiminutovce! V 83. 
minutě se z vyrovnání neradoval Horáček 
a v 89. minutě se hosté nedočkali vyrovná-
vacího gólu ani po střele Tomáše Švachy! 
Vítězství Dolnobenešovských v tomto, pro 
ně „svátečním“, duelu tak minimálně do ne-
děle znamená návrat na 1. místo podzimní, 
divizní tabulky!    
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Rych-
novský, Hartmann (82. Těžký), Romaněnko, 
Moravec, Haas, Foitzik, Rubý, Gebauer, Pe-
cuch, Labuda, Pospěch, Krivčík, Moc, Kozel
Sestava TVD Slavičín: Talčík, Fojtík, Elšík, 
Kocián, Šebák (59. Salajka), Švach P., Kříž 
(46. Šťastný), Mezírka, Horáček 86: Fojtů), 
Švach T., Školník
Utkání rozhodovali: Macrineanu, Kon-
toršikov, Mankovecký - delegát Vontroba 
návštěva 142 diváků
Žluté karty – domácí: 66. Labuda hosté: 46. 
Švach T., 78. Talčík
Hlasy po utkání - Trenér hostů – Pavel Preš-
najder: My jsme hráli, gól ale nedali, soupeř 
se jednou trefil a tak vyhrál…….
Trenér domácích – Marcel Melecký: Fot-
bal je prostě takový. V minulém kole jsme 
v Kozlovicích hráli skvěle a prohráli, dnes 
byl velmi kvalitní soupeř lepší, ale vyhráli 
jsme my! 
Tabulka podzimní části divize má tuto ko-
nečnou podobu:

KLUB Z V R P S B

1. Ústí 15 9 4 2 33:14 31

2. Dolní Benešov 15 8 5 2 24:14 29

3. KOZLOVICE 15 8 3 4 31:19 27

4. Slavičín 15 8 3 4 27:17 27

5. Havířov 15 7 4 4 40:25 25

6. Opava B 15 6 4 5 31:16 22

7. Nový Jičín 15 5 7 3 16:15 22

8. Bohumín 15 5 6 4 22:17 21

9. Frýdlant n.O. 15 6 3 6 17:24 21

10. Nové Sady 15 5 5 5 18:23 20

11. Jeseník 15 6 2 7 21:31 20

12. Vsetín 15 5 2 8 12:18 17

13. Brumov 15 4 3 8 17:32 15

14. Hranice 15 3 4 8 19:36 13

15. ŠTERNBERK 15 3 3 9 19:26 12

16. Petrovice 15 2 2 11 13:33 8

K doplnění ještě zbývá dodat, že v kádru 
našeho mužstva máme 3. nejlepšího střelce 
tohoto divizního ročníku. Filip Labuda má 
na svém kontě 8 gólů! Dalšími střelci jsou 

– 4 x Patrik Rubý, 2 x Martin Pecuch, 1 x 
Ondřej Adamík, Lukáš Foitzik, Tomáš Ge-
bauer, Ondřej Haas, Martin Hartmann, Ja-
kub Košárek, Tomáš Moravec, Jan Oberherr, 
Jan Romaněnko, David Rychnovský. Bez 
zajímavosti není ani fakt, že náš brankář 
David Hampel vychytal v tomto ročníku 
celkem „Sedm nul“!!! 

A ještě závěrečná „třešnička  
na dortu“ !!!!!
Sobota 11. 11. 2017, den posledního hracího 
kola, mimo jiné svátek svatého Martina, 
bude zapsán „zlatým písmem“ do historie 
našeho fotbalového klubu! Po roční rekon-
strukci byla na našem stadionu slavnostně 
otevřena nová, zrekonstruovaná budova 
šaten a restaurace. A byla to doslova vel-
kolepá sláva. Od rána byla prohlídka pro 
veřejnost, byly připraveny dětské atrakce, 
prodej zabíjačkových pochoutek, další stán-
kový prodej. Ve 12.30 hodin pak došlo k ofi-
ciálnímu otevření celého areálu za účasti 
starosty města Martina Štefka, předsedy FC 
DB Petra Machovského, pana faráře Pavla 
Kuchaře, dalších pozvaných hostů a počet-
né účasti veřejnosti. Následovala sportovní 
část utkáním MINI žáků a divizním utká-
ním „A“ mužstva, soupeřem bylo mužstvo 
TVD Slavičín. Oslava se vydařila po všech 
stránkách a nejen sportovci, ale všichni ob-
čané našeho města dostali k plnému vyžití 
doslova reprezentační objekt! Poděkování 
patří všem, kteří se o tuto skutečnost za-
sloužili. Díky moc!!!
Vedení fotbalového klubu děkuje všem svým 
sponzorům a městu Dolní Benešov za fi-
nanční pomoc při zajištění činnosti klubu. 
Připojují se taky hráči, trenéři a vedoucí 
mužstev. Letošní, mimořádně náročný rok 
skončil. Do  historie bude nesmazatelně 
zapsán, jako jeden z  nejlepších po  všech 
stránkách! Před námi je zimní přestávka, 
ale v roce 2018 – JEDEME DÁL!

Sportu zdar a Dolnobenešovskému 
fotbalu zvlášť!

9  Slavnostní zahájení začíná
10  Předehrou je utkání MINI žáků
11  Jak se vám líbí kabina domácích?
12  Hráči jsou přímo nadšeni!
13  Slavičín se drží – poločas 1:0!
14  Musíme to ustát a vyhrát!!!
15  Po podzimu máme „stříbrnou medaili“

16  Ostrostřelec Filip Labuda – 3. nejlepší v divizi
17  Křest nových kabin vyšel super!
18  Oslava pokračuje plným proudem
19  Honza Baránek – máme to tu jako v lize!!!
20 Už se na Vás moc těšíme  
21 Vítejte u nás
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Program leden – únor 
Pátek 5. 1. Myslivecký ples
Neděle 7. 1. Novoroční koncert v kostele sv. Martina, od 17.30 hod. 
Sobota 20. 1. Ples Benešovských rodičů
Pátek 26. 1. Reprezentační ples města Dolní Benešov
Sobota 27. 1. Ples MSA, a.s. 
Pátek 2. 2. Rybářský ples
Neděle 4. 2. Dětský maškarní ples
Středa 7. 2. Divadelní představení – Sex pro pokročilé
Pátek 9. 2. Hasičský ples
Sobota 10. 2. Michal je kvítko – Michal Nesvadba
Sobota 24. 2. Ples mladých 

Připravujeme:
Sobota 3. 3. EXCELENT CUP
Sobota 10.3. Koncert kapely JELEN
Středa 14. 3. Koncert kapely Kollárovci 
Pátek 16.3. Rock and Roll ples

Město a Kulturní dům Dolní Benešov vás srdečně zve na

XXI. Reprezentační ples města 
ve stylu První republiky

v pátek 26. 1. 2018 od 20.00 hodin,  
( stylové oblečení vítáno )

Hudba: 
Dolbend, Nafestband, 
BosoBos, Bar piano

Bohatý kulturní program, občerstvení
tombola, mobilní casino, fotokoutek

Vstupné 250 Kč

V ceně vstupného: 
Welcome drink, 

Moravské müsli, 
společné foto páru, 
žetony do casina, 
dárek pro dámy

Rezervace vstupenek:
 na tel. č. 553 651 159


