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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
rok 2018 je v mnoha ohledech významný. Asi nejdůležitější událostí 
je stoleté výročí vzniku Československé republiky. V tom stejném 
měsíci – říjnu – nás čekají také volby do obecního zastupitelstva. 
Jsou to jistě významné události, ale většinu dětí momentálně nej-
více zajímá konec školního roku a tím pádem nástup nejhezčího 
období roku prázdnin a dovolených.
Podívejme se společně, co jsme prožili v období května a června, 
které je spojeno s tradičními kulturními a společenskými akce-
mi v našem městě. V květnu se uskutečnil dvacátý osmý ročník 
Hudebního jara na Hlučínsku, který se letos konal pouze v neděli 
v zámeckém parku. Všichni, kdo se této akce zúčastnili, mohou po-
tvrdit, že se více než vydařila. Měla vše, co si můžeme přát. Krásné 
prostředí, nádherné počasí, kvalitní vystoupení všech přítomných 
orchestrů i mažoretkových skupin. Zasloužila by si však určitě větší 
množství diváků z řad našich občanů. 
Červen byl již tradičně zahájen oslavou Dne dětí v areálu základ-
ní školy na Nádražní ulici. Byly zde připraveny soutěže pro děti, 
dobroty nejen pro ně, ale také pro rodiče a příchozí a na večer 
překvapení v podobě vystoupení skupiny Team revival. Celá akce 
i s odpoledním deštíkem patří již nesmazatelně do našeho kalendá-
ře. Následný víkend po Dětském dnu pak delegace s žáky základní 
školy, hasiči a zástupci města zamířila do našeho družebního města 
Willamovic, abychom pokračovali ve spolupráci nejen na úrovni 
škol a hasičů. V neděli pak zpestřili toto setkání motorkářské 
kluby obou měst.
Po dvouleté odmlce se opět uskutečnil Sportovní den města. V le-
tošním roce se podařilo zapojit kromě mládeže a dospělých také se-
niory. Takže ve dvou dnech proběhly tvrdé, ale férové boje na všech 
úrovních. Jsem rád, že se do celé akce zapojilo několik stovek lidí 
a dokázali tak, že jim sport není cizí. Večer po slavnostním vy-
hlášení výsledků jsme mohli sledovat a bavit se nejprve s hudební 
skupinou Lucky Jane z Kobeřic a poté s revivalovou kapelou Le-
gendy se vrací, jejichž vystoupení pak bylo kulturním vrcholem 
celého sportovního dne. Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat 
všem pořadatelům.

V červnu se také uskutečnil ve spolupráci Kravař, Dolního Bene-
šova, Bolatic a letiště letecký den s krásným programem, jehož 
největším lákadlem byl světoznámý letecký akrobat Martin Šonka. 
Ale také ostatní účastnici ukázali své umění, a proto doufám, že 
všichni návštěvníci odcházeli spokojeni.

Hasiči oslavili svátek svatého Floriana a měli také jednou význam-
nou milou událost. Tou je posvěcení nového hasičského dopravního 
auta, které se nám podařilo zakoupit s pomocí dotace MS kraje pro 
potřeby naší zásahové jednotky. Všechny získané prostředky ať 
slouží v duchu hesla „Bohu ke cti, lidem ku pomoci“ všem občanům.

Na závěr bych chtěl ještě zmínit již tradiční fotbalové utkání mezi 
knězi Ostravsko opavské diecéze a chlapy z Kolovratu, zpestřené 
utkáním žen Dolního Benešova a Bohuslavic. Všechny tyto zmíně-
né akce slouží k setkávání občanů a upevnění pocitu sounáležitosti 
se svým městem. Proto chci poděkovat všem lidem, kteří jsou 
ochotni udělat něco pro druhé.

Přeji vám všem příjemně strávený čas dovolených a prázdnin s na-
čerpání sil do druhé poloviny roku. 

Martin Štefek, starosta
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Z jednání rady a zastupitelstva města

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. 8. 2018 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18

Společenská kronika

Malé vítáme a rodičům blahopřejeme 

Christina Reichelová, Zábřeh

Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti

80 let

Vilemína Pačková, Zábřeh

Günter Pačka, Zábřeh 

85 let

Eva Kuklová, Dolní Benešov

Anna Jašková, Dolní Benešov

90 let

Marie Poštulková, Zábřeh

80. schůze rady města dne  
25. dubna 2018 
Rada města schválila

- Žádost příspěvkové organizace města 
Kulturní dům Dolní Benešov o předchozí 
souhlas zřizovatele k přijetí daru - finanční 
příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro účast ma-
žoretek Excelent Dolní Benešov na soutě-
žích v roce 2018 od dárce Surprise Drinks 
a.s., Praha 1.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Dodatek č.1 ke  smlouvě o  budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene s Gas-
Net, s.r.o. na umístění plynárenského zaří-
zení na ulici Opavské 
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu neby-
tových prostor s Frishbeton s.r.o.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou 
Zamtherm spol. s r.o. na „Úpravu chodníku 
Zábřeh u Hlučína“ 
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
81. schůze rady města dne  
14. května 2018 
Rada města vybrala

- Dodavatele stavby „Oprava povrchu 
chodníků (předláždění) v Dolním Benešově 

– Zábřehu II. etapa“ - firma ZAMTHERM 
spol. s r.o. Dolní Benešov 
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
82. schůze rady města dne  
30. května 2018 
Rada města schválila

- Hospodářský výsledek příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola Dolní Benešov, Osa-
da Míru za rok 2017 ve výši 208 654,58 Kč 
a jeho rozdělení do fondu odměn ve výši 
41 730,92 Kč a do fondu rezerv 166 923,66 Kč 
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Hospodářský výsledek příspěvkové orga-
nizace Základní škola Dolní Benešov za rok 
2017 ve výši 165 169,32 Kč a jeho převod 
do fondu odměn ve výši 33 033,- Kč. Částka 
132 136,32 Kč bude převedena do rezervní-
ho fondu
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Hospodářský výsledek příspěvkové or-
ganizace Kulturní dům za rok 2017 ve výši 
189 705,68 Kč a jeho převod do fondu odměn 
ve výši 95 000,- Kč. Částka 94 705,68 Kč 
bude převedena do rezervního fondu
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Výsledek výběrového řízení na  akci 

„Projektová dokumentace pro vybudová-
ní tělocvičny a hřiště v Dolním Benešově“. 
Jako zhotovitel PD byla vybrána firma Slez-
ská projektová společnost spol. s r. o. Opava  
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0
83. schůze rady města dne  
11. června 2018 
Rada města  projednala a doporučuje  
zastupitelstvu města

- Stanovit počet členů zastupitelstva města 
pro volební období 2018 – 2022 na 15

- Schválit rozpočtová opatření č. 5/2018
- Schválit doporučené varianty územního 
plánu

- Schválit závěrečný účet města pro rok 
2017 bez výhrad

- Vzít na vědomí schválený závěrečný účet 
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 
2017

- Vzít na vědomí schválený závěrečný účet 
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 
Hlučínska za rok 2017
26. zasedání zastupitelstva města 
dne 3. května 2018 
Zastupitelstvo města rozhodlo

- Vydat dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní dům Dol-
ní Benešov
Pro hlasovalo 15 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Delegovat na valnou hromadu SmVaK 
dne 22. května 2018 v Ostravě starostu měs-

ta Martina Štefka
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 1
Zastupitelstvo města schválilo

- Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na pozem-
cích města p.č. 499/1, 500 a 1747/2 v k.ú. 
Dolní Benešov pro stavbu distribuční sou-
stavy na ulici Podubí
Pro hlasovalo 15 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu na odkup pozemků p.č. 152/1, 
153/1 a 152/6 v k.ú. Dolní Benešov (parko-
viště u staré samoobsluhy) za cenu 1.6 mil. 
Kč   
Pro hlasovalo 15 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu s MS krajem o zajištění doprav-
ní obslužnosti na území MS kraje veřej-
nou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko 
od 12/2018
Pro hlasovalo 9 členů, proti 4, zdrželi se 2
- Účetní závěrku města Dolní Benešov 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017
Pro hlasovalo 15 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočtová opatření č. 4/2018 v před-
loženém znění, které je nedílnou součástí 
usnesení
Pro hlasovalo 15 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Výsledek výběrového řízení na dodava-
tele výměny veřejného osvětlení na ulici 
Na Mexiku. Byla vybrána firma Jan Ondruš 

„EL-EKO“, Píšť 
Pro hlasovalo 15 členů, proti 0, zdrželi se 0

Vítání občánků

Vítání občánků v obřadní síni 

Vítání občánků je společenský obřad, při 
kterém jsou děťátka slavnostně uvedena 
do života města.
V neděli 17. června 2018 byl pěkný slunný 
den a v obřadní síni na zámku se usku-
tečnilo „Vítání občánků do svazku města 
Dolní Benešov“. V 15.00 hodin se všech 
přihlášených 21 dětí (14 holčiček a 7 chlap-
ců) se svými rodiči a prarodiči sešlo u slav-
nostnímu aktu. 

Po krátkém kulturním vystoupení dětí ze 
Základní školy v Dolním Benešově pro-

mluvil starosta města p. Martin Štefek a poté za klavírního 
doprovodu Kláry Bilíkové byl maminkám dětí předán 
finanční příspěvek, pamětní list, drobný dárek a kytička. 
Taktéž se všichni rodiče podepsali do pamětní knihy.
Přejeme všem, aby jim dětičky dělaly jen samou radost 
a rodiče aby provázelo zdraví, štěstí, vzájemná láska a po-
rozumění.

matrikářka

Budeme na Vás vzpomínat …

Josef Suchánek, Dolní Benešov

Vilemína Balarinová, Zábřeh 

Magdalena Holečková, Dolní Benešov

Jan Vinárek, Dolní Benešov

František Miekisch, Dolní Benešov

Elfrida Liebnerová, Dolní Benešov

Josef Tomaka, Dolní Benešov

VOLBY do zastupitelstva města 2018
Součástí zářijového Zpravodaje bude speciální příloha, která bude věnována volbám do  zastupitelstva 
našeho města. Jednotlivé volební strany zde budou mít možnost představit své kandidáty a prezentovat 
svůj volební program. Rovněž zde bude podrobně vysvětlen způsob volby jednotlivých kandidátů a stran.

V tomto čísle Zpravodaje vás chceme seznámit alespoň s těmi úplně základními informacemi. Prezident 
republiky vyhlásil volby na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018. Budou se konat v obvyklém čase v pátek 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

V tuto stejnou dobu se bude rovněž konat první kolo voleb do Senátu PČR.

Jako obvykle budou v našem městě zřízeny čtyři volební okrsky, jejichž sídla se od posledních voleb ne-
změnila.

Sídla volebních okrsků tedy jsou:
Volební okrsek č. 1  - Obřadní síň MěÚ na zámku
Volební okrsek č. 2 – Základní (Červená) škola na Opavské
Volební okrsek č. 3 – Mateřská škola na Osadě Míru 
Volební okrsek č. 4 – Základní škola v Zábřehu.

Asi není třeba zdůrazňovat, že ve volbách do zastupitelstev obcí je možno volit pouze v místě svého trva-
lého bydliště. Není tedy možné vydávat voličské průkazy. Ty se budou vydávat pouze pro volby do Senátu, 
volit je však možné pouze v našem opavském volebním obvodu.

Jakékoliv dotazy k volbám zodpovíme osobně nebo telefonicky na městském úřadě.
Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ
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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, sice již byly prostředky, jenž byly v této výzvě k dispozici, podanými žádostmi vyčerpány, Krajský úřad však umožnil, 
aby žadatelé mohli své žádosti podávat i nadále a bude je přijímat až do dosažení počtu 10 000. V současné době je podáno 9 326 žádostí. 
Žádosti, které nebudou moci být uspokojeny nyní, budou zařazeny do zásobníku, a dojde ‑li v průběhu období určeného pro realizaci 
druhého kola kotlíkových dotací k průběžnému uvolňování finančních prostředků (odstoupení schválených žadatelů od realizace, úspora 
v důsledku nižších skutečných nákladů výměn oproti předpokladu), budou postupně oslovováni další žadatelé ze zásobníku. Výhledově 
tedy lze očekávat, že uspokojeni budou i další žadatelé, jejich počet však v tuto chvíli nelze odhadnout. Pokud nebude podán maximální 
počet žádostí, tzn. 10 000, bude program otevřen do 31. 12. 2018.

Výše podpory fyzickým osobám 
činí:

a) 80 % ze způsobilých výdajů, 
maximálně 120.000 Kč v přípa-
dě pořízení tepelného čerpadla,
b) 80 % ze způsobilých výdajů, 
maximálně 120.000 Kč v  pří-
padě pořízení automatického 
kotle pouze na biomasu,

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

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

e) 75 % ze způsobilých výdajů, 
maximálně 75.000 Kč v případě 
pořízení automatického kotle 
na uhlí a biomasu (kombino-
vaného).

Výše podpory je dále navýše-
na o podporu ve výši 7 500 Kč 
z  prostředků Operačního 
programu Životní prostředí 
2014 – 2020, o podporu ve výši 
7 500 Kč z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje a  o  podporu 
ve výši 5 000 Kč z rozpočtu na-
šeho města. Celkem je možno 
získat dotaci na výměnu kotle 
až do výše 140 000 Kč. Podle 
počtu občanů našeho města, 
kteří již splnili veškeré podmín-
ky 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 obec-
ných znaků považovány nákla-
dy na stavební práce, dodávky 

a služby bezprostředně souvi-
sející s  předmětem podpory, 
jimiž jsou:

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

b) stavební práce, dodávky 
a služby spojené s realizací te-
pelného čerpadla,

c) stavební práce, dodávky 
a služby spojené s realizací ply-
nového kondenzačního kotle 
včetně nákladů na úpravu spa-
linových cest,

d) stavební práce, dodávky 
a  služby spojené s  realizací 
nové otopné soustavy nebo 
úpravou stávající otopné sou-
stavy, včetně dodávky a insta-
lace akumulační nádoby nebo 
kombinovaného bojleru, pokud 
je toto doporučeno projektem, 

výrobcem nebo dodavatelem, 
vždy v návaznosti na realizaci 
nového zdroje tepla pro vytá-
pění,

e) náklady na zkoušky nebo 
testy související s  uváděním 
majetku do stavu způsobilého 
k užívání a k prokázání splnění 
technických parametrů, ovšem 
pouze v období do kolaudace 
(uvedení do trvalého provozu),

f) náklady na projektovou do-
kumentaci. Tyto náklady neza-
hrnují náklady na zpracování 
žádosti o poskytnutí dotace.

Vyplnit žádost o dotaci je ve-
lice jednoduché, je to otázka 
cca  dvaceti minut. Když to 
zjednoduším, stačí vědět údaje 
o nemovitosti, kde má k výmě-
ně dojít, mít revizi stávajícího 
kotle na tuhá paliva a vědět jaký 
nový zdroj vytápění bude po-

řízen. Více informací můžete 
získat na adrese: https://lokalni-

-topeniste.msk.cz/

Podle praktických zkušeností 
žadatelů z našeho města se při 
několika žádostech stalo, že 
celková výše přiznané podpo-
ry je díky tomu, že na výměnu 
starého kotle přispívá Operač-
ní program Životní prostřední, 
Krajský úřad Moravskoslezské-
ho kraje i naše město, vyšší než 
prostředky vynaložené žadate-
lem. I z toho důvodu se rozhod-
ně vyplatí uvažovat o výměně 
stávajícího kotle na tuhá paliva 
za nový zdroj vytápění, dokud 
je to za takto výhodných pod-
mínek možné.

Jiří Krömer
místostarosta města

Blokáda komunikace I/56 v Dolním Benešově dne 17. 5. 2018
Rádi bychom touto cestou poděkovali vám všem, kteří jste se dne 17. května v době od 15.00 do 15.40 zúčastnili, i přes nepříznivé počasí, 
protestní blokády silnice I/56 v Dolním Benešově v takovém počtu, který nám umožnil zablokovat dokonce oba přechody u Elektra Müller. 
Poděkování patří i starostům Hlučína, Ludgeřovic, Bolatic a místostarostovi Kravař, kteří nás aktivně svou osobní účastí při blokádě pod‑
pořili, zpravodajům České televize, Českého rozhlasu, Opavského a Hlučínského deníku, Regionu Opavsko, Mladé Fronty Dnes a mluvčí 
Městského úřadu v Hlučíně, kteří o naší akci obsáhle a objektivně informovali veřejnost, SDH Dolní Benešov, kteří byli připraveni zajistit 
případné potíže s průjezdem vozidel integrovaného záchranného systému a žákům základní školy, kteří vyrobili transparenty vyjadřující 
naše pocity z provozu na zmíněné komunikaci.

Jak jsme již avizovali první protest byl pou-
ze symbolický a měl upozornit na neutěšený 
stav, ke kterému na silnici I/56 v úseku mezi 
Opavou a Ostravou dochází. Nebudou -li 
následovat kroky vlastníka příslušné ko-
munikace směřující k co nejrychlejšímu 
započetí přípravných prací na  realizaci 
obchvatu, jsme připraveni akci opakovat, 
ale již v součinnosti s ostatními obcemi 
na trase, což nám jejich zástupci přislíbili 
na jednání na našem Městském úřadě, kte-
ré předcházelo květnové blokádě.

V některých komentářích jsme zaznamenali 
názory, že se jednalo o zbytečné gesto, že 
pouze znepříjemňujeme situaci řidičům 
a stejně nic nevyřešíme. Myslíme si pravý 
opak. O řešení této situace usilujeme již 
dlouho, informovali jsme o ní několikrát 
Krajský úřad, Ministerstvo dopravy, re-
gionální poslance a senátory, ale nikdy se 
nestalo nic jiného, že nám bylo přislíbeno 

vypracování příslušné studie. Blokádou 
jsme se snažili ukázat, že aktivní protest 
je velmi lehce proveditelný a  nikdo jej 
nemůže omezit nebo zakázat, což může 
být příkladem i pro občany okolních obcí 
a kdyby se opravdu opět nedělo nic jiného 
než vypracovávání dalších studií a obča-
né by provoz blokovali, byť symbolicky, 
ale v časové návaznosti, ve všech obcích 
od Malých Hoštic po Ludgeřovice, musí 
s tím příslušné státní úřady začít něco dělat.

Prakticky všem důležitým dopravním 
stavbám v našem kraji tyto protestní akce 
předcházely a zdá se, že bez nich se mini-
sterští úředníci v Praze sami od sebe ne-
rozhoupou. Nyní bude důležité nepovolit 
v tlaku na Ministerstvo dopravy a využít 
osobní zkušenosti ministra dopravy pana 
Ťoka, který projel část trasy I/56 mezi Opa-
vou a Ostravou, a mimo jiné se zastavil 
i v našem městě, aby se osobně přesvědčil 
o neutěšené dopravní situaci, o níž ho pan 
starosta při jeho návštěvě detailně informo-
val. K prosazení našeho záměru budeme 
v Praze potřebovat „každou ruku“, takže 
bychom při podzimních senátních volbách 
bez ohledu na vlastní stranické preference 
neměli zapomenout na to, který kandidát 
nás při nedávné blokádě osobně podpořil.

za radu města Dolní Benešov
Jiří Krömer

místostarosta města
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Knihovna · První PLACKOVÁNÍ prvňáčků v městské knihovně
Na měsíc červen jsem si pro děti naplánovala poslední z tzv. knihovnických lekcí, které v knihovně průběžně probíhají a mají za úkol 
zvyšovat jejich čtenářskou gramotnost.

Byla to lekce pro první třídu. Slavnostní, 
protože poprvé. Slavnostní, protože s pří-
tomností pana ředitele Kulturního domu. 
Slavnostní, protože děti měly být PLACKO-
VÁNY na opravdické čtenáře. Nevím, jestli 
lekce byla slavnostní, ale v každém případě 
byla nezapomenutelná. Děti s paní učitel-
kou přišly do knihovny ve středu na desá-
tou hodinu. Já jsem je už čekala dole u hlav-
ních dveří (aby to bylo dost slavnostní), ale 
když jsme vyšli všichni nahoru, do prvního 
patra, zjistila jsem, že dveře do knihovny 
zabouchl průvan a klíče byly samozřejmě 
uvnitř. Do knihovny se nebylo možno do-
stat. Naštěstí děti i paní učitelka byly ne-
smírně hodné a velmi vstřícné a tak jsme 
první část knihovnické lekce absolvovali 
v sedě na zemi, na chodbě před knihovnou! 
Nikomu to však nevadilo! Naopak. Bylo to 
dobrodružství! K druhé části jsme se pak 
sešli ve čtvrtek. To už nám okolnosti přály 
a po dalším vyprávění a čtení byly všechny 
děti slavnostně dekorovány - plackovány 
na opravdové ČTENÁŘE. 

Semínko bylo zaseto. Uvidíme.
 I v minulých dvou měsících bylo zakoupe-
no do naší knihovny mnoho nových knih, 
jak pro dospělé, tak pro děti.

Nová literatura pro dospělé:

Nesbo, Jo.: Macbeth, Keleová-Vasilková, T.: 
Jsi jako slunce, Pawlovská, H.: Zase zoufa-
lé ženy dělají zoufalé věci, Stehlíková, J.: 
Naslouchač, Tvrdá, E.: Města v Českém 
Slezsku, Uzlová, I.: Asistence lidem s po-
stižením, Dutka, E.: Matka vzala roha, Dvo-

řáková, P.: Sítě, Drda, A.: Příběhy hrdinů 20. 
století, Koukalová, G.: Jiná, Smith, W.: Nad 
propastí, Paris, B. A.: V pasti lží, Javořická, 
V.: Bílá laň, Tabery, E.: Opuštěná společnost, 
Brydza: Do posledního dechu, Ishiguro, K.: 
Neopouštěj mě, Soukupová, P.: Nejlepší pro 
všechny, Delaney, J.P.: Ta přede mnou, Hil-
ton, L.S.: Domina,  atd.

Nová literatura pro děti a mládež:

Gleitzman: Potom, Goldflam, A.: 3x Agátka, 
Vopěnka, M.: O duši a dívce, 

12 ukolébavek, Berner, R.: Jaro, Fabisińska 
L.: Klinika U bolavé tlapky- Riki má ště-
ňátka, Bizziová, R.: Winx-Ples pro Bloom, 
Fabisińska, L.: Klinika U bolavé tlapky-Ba-

bočka, která neumí létat, Hledej a objevuj: 
Hasiči, Velké encyklopedie-Super stro-
je, Pohádky z lesa, Balík, J.: Jak šli zajíci 
do školy, Netiketa-Dobré mravy na inter-
netu, Martišková, p.: Hastrmanka Evelín-
ka a zlatá rybka, Balík, J.: Jak myška učila 
zvířátka číst, Pravěké dějiny Země, Stieper, 
F.: Šílený mrakodrap, Kostka, P.: Proč se 
říká…?..a další biblická úsloví, atd.

Protože jsou před námi prázdniny, upo-
zorňuji na tradiční změnu půjčovní doby.

Pondělí : Zavřeno
Úterý : 10 – 12 / 12.30 – 15.00
Čtvrtek : 13.00 – 17.30

Ve dnech 2., 3., 4. července, 23. července – 2. 
srpna knihovna UZAVŘENA.

Přeji vám všem krásné léto a  těším se 
na vaši návštěvu.

Jana Petrásková, knihovnice Městské knihovny 
Dolní Benešov

„Co jste HASIČI…“
Během uplynulých dvou měsíců sbor dobrovolných hasičů a jednotka uspořádala několik významných kulturně ‑společenských akcí. Mezi 
nejvýznamnější patřilo především slavnostní předání a požehnání nového hasičského vozidla (dopravního automobilu). Tímto bych chtěl 
poděkovat zastupitelům města za podporu při pořízení této techniky, která jednotce dlouhodobě scházela.

Zásahy naší jednotky  
u mimořádných událostí:

Požár trávy v Dolním Benešově

• za plotem parkoviště fotbalového sta-
dionu v  blízkosti železniční tratě došlo 
k požáru cca 30 m2 suché trávy, a provedli 
jsme její uhašení

Ostranění spadlého stromu

• po silném větru, který zasáhl v uplynu-
lých dnech Dolní Benešov, jsme ve spolu-
práci s HZS ze stanice Hlučín pomocí mo-
torové pily provedli rozřezání a následné 
odstranění stromu, který spadl na pozem-
ní komunikaci mezi Dolním Benešovem 
a Kozmicemi

Prověřovací cvičení „Požár školy Bo-
huslavice“

Mimo výše uvedené zásahy u mimořád-
ných událostí se členové naší jednotky spolu 
s HZS Moravskoslezského kraje a dalších 
jednotek sborů dobrovolných hasičů, zú-
častnili prověřovacího cvičení. Toto cvičení 
mělo za úkol zdokonalit se ve spolupráci 
při hašení požáru a evakuací většího počtu 
osob.

Soutěž ve vodním záchranářství složek 
IZS „Slezská Harta 2018“

Členové naší jednotky se zúčastnili 
13. června náročné soutěže ve vodním zá-
chranářství na Slezské Hartě a z výběru 
dobrovolných hasičů Moravskoslezského 
kraje obsadili 3. místo.

Tato Soutěž vznikla jako reakce na ničivé 
povodně v roce 1997. Po povodních v roce 
2002 získala soutěž od generálního ředitel-

ství HZS ČR kredit neoficiálního Mistrov-
ství republiky posádek HZS ČR ve vodním 
záchranářství, což jen podtrhlo úroveň této 
soutěže. Námětem soutěže je poskytnutí 
první pomoci a záchrana osob z vodní hla-
diny a břehů, základní ošetření a transport 
pomocí motorového člunu.

Sbor dobrovolných hasičů  
Dolní Benešov

Neděle 6. května slavnostní mše svatá 
(sv. Florián)

U příležitosti svátku sv. Floriána (patrona 
hasičů) byla sloužená slavností mše svatá 
za žijící a zemřelé členy sboru dobrovolných 
hasičů z Dolního Benešova a Zábřehu v kos-
tele sv. Martina s následným průvodem 
k soše sv. Floriána

Sobota 16. června předání a požehnání 
nového hasičského vozidla

Za  účasti starosty města, našich hostů 
z partnerského dobrovolného hasičského 
zboru z Jasenové a občanů proběhlo slav-
nostní předání a požehnání našeho nového 
hasičského automobilu. Samotnému pře-

dání vozidla předcházela mše svatá v kapli 
sv. Kříže (Červená kaple) a průvod k hasič-
ské zbrojnici. Po zaznění České a Slovenské 
státní hymny bylo z rukou starosty města 
předán veliteli jednotky klíč k novému do-
pravnímu automobilu a následnému slav-
nostní požehnání tohoto vozidla z rukou 
pátera Mgr. Pavla Kuchaře.

Po uzávěrce zpravodaje proběhl:

Sobota 30. června „Hasičský den“

Tato akce má v našem městě již dlouhou 
tradici, a je pořádána pravidelně od roku 
2001. Více informací k této kulturní akci 
bude uvedeno v následujícím čísle zpra-
vodaje.

Závěrem bych chtěl čtenářům zpravodaje 
popřát pokud možno klidné prožití letních 
a dovolenkových dnů bez starostí, aby jste 
načerpali dostatek energie do následujících 
měsíců letošního roku.

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Foto 1.: Slavnostní mše svatá (sv. Florián)
Foto 2.: Slavnostní mše svatá (sv. Florián)
Foto 3: Předání nového hasičského auto‑
mobilu
Foto 4: Předání nového hasičského auto‑
mobilu

3

1

2

4
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je – den tam trvá jen 10 hodin a my díky 
tomu můžeme během jedné noci spatřit 
téměř celý povrch. Nyní ho můžeme vídat 
brzy za soumraku nad jižním obzorem.

Dále se děti z klokánku zajímaly o ostatní 
planety, ale ty vycházejí později, zejména 
Saturn až okolo před půlnocí. Proto jsme 
dětem představili Stellárium v počítači 
a tam názorně předvedli simulace satur-
nových prstenců, fázování Venuše, rota-
ci Jupitera a jeho měsíců. Také hvězdné 
objekty, kulové hvězdokupy, dvojhvězdy 
a galaxie. Před rozloučením jsme děti ješ-
tě pozvali k mimořádnému pozorování 
úplného zatmění Měsíce, k němuž dojde 
o prázdninách v noci z 27. na 28. července 
a k tomuto datu zároveň velká opozice 
Marsu, který bude jen kousek od zatmělé-
ho Měsíce. Toto pozvání platí i pro ostat-
ní, kteří by chtěli tento mimořádný úkaz 
pozorovat. Samozřejmě že k úplnému za-
tmění Měsíce není dalekohled potřeba, 
pozorovat můžeme klidně i z domova, 
úplně postačuje ostrý zrak. Za příznivého 
počasí však bude hvězdárna přístupna.

za astronomický kroužek František Gaidečka 
a Karel Proksch

Provoz hvězdárny o prázdninách

Během hlavních prázdnin je hvězdárna 
astronomického kroužku uzavřena.

Mimořádná pozorování úplného zatmě-
ní Měsíce a planety Marsu, který bude 
nejblíže Země budou v  pátek 27.  čer-
vence od 20 hodin - jen za podmínky 
příznivého počasí.

Běžný pravidelný páteční provoz zaha-
jujeme v pátek 7. září.

kontakt:

e -mail: frantisek.gaidecka@agroup.cz

tel.: 732 845 328
info web: www.astro.cz

Venuše, Merkur a děti z klokánku na hvězdárně
Večerní obloha v jarních měsících poskytuje velmi zajímavou podívanou především na fáze Měsíce a planety. Ekliptika – pomyslná osa 
podél které putuje Slunce, Měsíc a planety vystupuje na jaře vysoko nad západní a jižní obzor a tak i po setmění je dobře pozorovatelný 
úzký srpek Měsíce, planety Venuše a Merkur. Zvláště Merkur je v jiné části roku obtížně pozorovatelný, je to planeta kroužící nejblíže 
Slunci a při pohledu ze Země se od Slunce nikdy nevzdálí, takže je pozorovatelná jen při soumraku večer, nebo svítání ráno. U Venuše je 
to už lepší a v dubnu a květnu ji bylo možno spatřit jako nejjasněji zářící večernici po setmění nad severozápadním obzorem.

Po zimním sychravém a převáž-
ně zamračeném nebi se ve dru-
hé polovině března obloha 
častěji vyskytovala vyjasněná 
a v tomto období také planety 
Venuše a Merkur tančily po ob-
loze zajímavé kreace. Merkur se 
okolo Slunce pohybuje po vý-
středné dráze a  právě letos 
v březnu byla jeho poloha nej-
dále od Slunce. Merkur dokon-
ce předběhl Venuši, takže byl 
výš a zapadal později. Na konci 
března ho však Venuše dohna-
la a Merkur se začal poslušně 
vracet zpět ke Slunci. Členové 
astronomického kroužku tyto 
úkazy fotografovali a jejich ne-

úspěšnější snímky lze shléd-
nout ve  čtenářské fotogalerii 
na webu www.astro.cz

Letošní duben i květen byl ne-
zvykle teplý a slunečný a také 
v červnu pokračovalo příjemné 
skoro letní počasí. Pro astrono-
my je to příležitost k poznávání 
krásy vesmíru i k jeho pozoro-
vání dalekohledem i pokusům 
o jejich zachycení na fotografii. 
Paní Pavlína Krzystková je teta 
z klokánku a stará se o starší 
děti, které také projevují zájem 
o přírodu a pozorování oblohy. 
Po vzájemné domluvě navštívi-
la teta Pavlína se čtyřmi dětmi 

hvězdárnu astronomického 
kroužku v pátek 8. června večer. 
Počasí nebylo ideální, přesto 
bylo možno pozorovat planety 
Venuši a Jupitera i přes jemný 
závoj oblaků. Venuše je dobře 
viditelná i ve dne, za dobrých 
podmínek ji lze vidět okem bez 
dalekohledu i v poledních hodi-
nách. Proto za soumraku přes 
průhledné mraky byla dobře 
vidět postupující fáze, kdy ko-
touček Venuše postupně ubývá, 
až se z něj v průběhu několika 
týdnů stane tenký srpek.

Později na soumračné obloze 
děti nejprve okem identifi-

kovaly planetu Jupiter. Jeho 
čtyři velké měsíce byly všech-
ny na jedné straně od planety 
a tvořily zajímavou skupinku. 
Na  kotoučku Jupitera se pak 
daly rozpoznat oblačné pásy. 
Děti zajímavým způsobem 
popisovaly co na povrchu Ju-
pitera vidí, museli jsme je však 
poučit, že se nejedná o povrch 
ale o horní vrstvu atmosféry 
vždy pokrytou hustými oblaky 
z uhlovodíku zejména metanu 
a čpavku. Jupiter je obří plynná 
koule přibližně dva a půl krát 
hmotnější než všechny ostatní 
planety dohromady. Na svou 
velikost poměrně rychle rotu-

Pečují obchodníci o potřeby našeho města?
Není tomu dávno, co se na veřejnosti probírala problematika zřízení Penny Marketu v blíz‑
kosti stávajícího a upravovaného obchodního domu bývalé Jednoty Opava proti vůli převážné 
částí našich občanů i vedení města a máme tu podobný problém.

Obchodní společnost „Hruška“ u červené 
kaple dle přístupných informací koupila 
Penzion, jinak taky Koskova vila, se zámě-
rem její demolice a získání prostoru pro 
řešení svých provozních problémů. Tato 
informace sice neveřejná, ale rychle se šíří-
cí mezi občany rozvlnila hladinu veřejného 
mínění. Na základě této neutěšené informa-
ce vznikla dobrovolná iniciativa místních 
občanů – patriotů, vážně se zabývající tímto 
záměrem a hledání možností jej zastavit. 
Utvořila se několikačlenná petiční komise 
za účelem vydání petičních archů s podpisy 
občanů k zachování budovy v té podobě, jak 
jí známe desítky let s drobnými úpravami. 
Pro informaci veřejnosti nutno sdělit, že pe-
tiční archy byly po krátkou domu pěti dnů 
veřejnosti přístupné, kde svým podpisem 
stvrdilo zachování budovy 377 občanů a ně-
kolik se přiklonilo elektronickou zprávou.
Vzhledem k tomu, že nový vlastník budovy 
na písemný dotaz svůj záměr poskytl písem-
ně, předaly se petiční archy v souladu se zá-
konem o petici státnímu orgánu t. j. staveb-
nímu úřadu v Dolním Benešově. Ten však 
v době předání archů neměl od vlastníka 
žádný písemný požadavek. Informace s vý-
sledky petiční akce za účelem „Zachování 
budovy č. p. 276 Penzion Herta“  a nekoupí 
městem, byla sdělena na jednání městského 
zastupitelstva s přímou odpovědí, že tento 
vlastník může se svým majetkem (budovou) 
naložit, jak sám uzná. Je také nutno dopl-
nit, že uvedená budova je v dosud platném 
směrném územním plánu rozvoje města 
vedena jako občanská vybavenost. S ohle-
dem na nepochopení ani návazné jednání 
s vlastníkem o jiných možnostech využití 
s účelem zachování budovy a využití váhy 
petičních archů ze strany vedení města, bylo 
dohodnuto obrátit se na ministerstvo kul-
tury s podáním podnětu a posouzení vněj-
ších znaků budovy, jako kulturní hodnotu. 
Na výsledek rozhodnutí ze strany minister-
stva budeme muset počkat.
Proč usilovat o zachování budovy č. p. 276:

Když pomineme přízemní objekt prodejny 
„Hruška“ a vedlejší hasičskou zbrojnici, pak 
budova Penzionu a blízká novogotická kaple 
sv. Kříže nám zapadají do okolní zástav-
by jako dominanty patřící do této oblasti. 
Z historických pramenů je zřejmé postave-
ní budovy, jako rodinné vily ve 20. letech 
min. století Linusem Koskou podnikajícího 
v malé strojírně vedle své vily. Podnikání 
spočívalo v provozování parních strojů při 

výstavbě silnic. Po opravách šrámů způso-
bených válečnými událostmi byla vila uží-
vána jako bytový dům a vedlejší strojírna 
byla převedena místnímu zemědělskému 
družstvu s užíváním stolařské dílny s mi-
nimální údržbou až do počátku tohoto sto-
letí kdy je odkoupila obchodní společnost 
ke stavbě současné prodejny „Hruška“.
Bytové užívání bylo ukončeno v 80. letech, 
kdy jej krátce neobydlenou odkoupila MSA 
n. p. s vnitřní dispoziční úpravou na krátko-
dobé ubytování s podmínkou nezasahování 
do vnější podoby. V 90. letech byla rodinná 
vila privatizována společností s.r.o. s úpra-
vou na kvalitnější ubytování se zřízením 
stravovacích služeb. 
Z popisu budovy vidíme znatelné základní 
charakteristické tvary dané zadáním pro 
stavbu rodinné vily pocházející z období 
1. republiky.
K základním prvkům patří symetrické čle-
nění čelního prohledu do uličního prostoru 
s vysunutými vodorovnými římsami, mezi 
které jsou vysunuté dva arkýře. Druhým 
prvkem pojetí uvedeného období je manzar-
dová střecha umožňující podkrovní bydlení. 
Statické hledisko budovy lze charakterizo-
vat, jako stabilní, nevykazuje poruchy a je 
ve velice dobrém stavebnětechnickém stavu.
Přestože budova procházela vnitřními dis-
pozičními úpravami a drobnými úpravami 
na vnější podobě, není nutno podlehnout 
kritice a bezohledné snaze ji odstranit jako 
bezvýznamnou ruinu.
• Válečné události rodinnou vilu se šrámy 
ušetřilo
• V dlouhém a neutěšeném socialistickém  
období byla vila nezajímavá, ale respekto-
vaná
• Novodobé období s možností všeho mož-
ného hodlá proti vůli občanů  bez respektu 
rušit

Josef Zawadský
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  Výňatky z dolnobenešovských kronik
Každý rok obce je zaznamenán v obecní kronice, tak jak to zákon nařizuje. Znovu, stejně jako v předešlých číslech připomínám, že kronikář 
musí být nestranným zapisovatelem událostí. Nebo by aspoň měl být. Jen v Závěru (nebo Úvodu) může lehce popustit uzdu své subjektivity. 
Zápisy v kronikách z první poloviny let 80. jasně ukazují, že kronikář byl plně oddán myšlence socialismu. Samozřejmě nikdo nemůže 
očekávat kritické připomínky, ale zde není ani náznak sebemenších pochybností. Je samozřejmé, že po válce a znovuvybudování vesnice, 
přes kterou přešla fronta, se městečko během 38 let změnilo k lepšímu. O tom nikdo nepochybuje. Je pouze zarážející, jak veliká je jistota, 
že těchto změn se mohlo dosáhnout jen a právě jen pod vedením KSČ. Ani zrnko pochybností, že to také mohlo být jinak.

1983
Obec Dolní Benešov se za posledních 38 let 
změnila ve všech směrech a nabyla cha-
rakteru dobře a všestranně vybaveného 
města. Je nesporné, že tohoto nebývalého 
rozvoje mohla dosáhnout pouze za značné 
iniciativy všech občanů, podpory státních 
orgánů a vedení koncernového podniku 
Sigma. Pod vedením Vesnické organiza-
ce Komunistické strany Československa, 
úspěšně postupuje v budování socialismu 
na vesnici.

1984

Zápis do kroniky v roce 1984 byl napsán na-
posledy ručně, aby byla zachována dosavad-
ní forma zápisu do konce V. dílu kroniky. 
Zápis za rok 1985 bude už proveden novou 
formou psaní na psacím stroji.

1985

Kromě celostátních a mezinárodních udá-
lostí proběhly v naší obci ještě významné 
místní oslavy a to především „100 let výro-
by armatur“ s předáním Rudého praporu 

koncernovému podniku Sigma Dolní Be-
nešov nebo Okrsková spartakiáda, která 
se konala 19. května a byla jedna ze čtyř 
v našem okrese Opava.

Od roku 1984 vede kroniku nový kronikář 
a není možné si nevšimnout toho, že ani 
úvod ani v závěr již neobsahuje věty plné 
obdivu ke Komunistické straně Českoslo-
venska nebo socialismu vůbec. Zápisy jsou 
pouze víceméně konstatující.

Uvidíme, v jakém duchu budou poslední 
zápisy před rokem 1989 pokračovat. Roky 
1984,1985 už daly malou nápovědu.

Zápisky z Úvodů kronik vybrala a komentářem 
doprovodila Jana Petrásková, současná kronikářka

„Představení, které prodlužuje život“

Vážení přátelé,

dne 19. 7. 2018 zavítá
do Dolního Benešova

přední světový chůdoherec
Lennoire Montaine

s vynikající komedií
Don Quijote de la Ancha

nejhranějším představením v Evropě
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii 
pana Bolka Polívky můžete zhlédnout 
dne 19. července ve 20.30 hod. na zámku 
(v případě deště v kulturním domě). 
Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, 
také však potěšující dárečky. Je vhodné 
i pro rodiny se školními dětmi.

Těšíme se na Vás!
Představení se uskuteční v rámci projektu 
COMENIUS 2018 – Podpora kultury s EU

XXVIII. Hudební jaro na Hlučínsku
Letošní Hudební jaro na Hlučínsku bylo nejenom tradičním svátkem mládežnických dechových orchestrů a mažoretek, ale také oslavou 
dvacetiletého přátelství Městského orchestru mladých z Dolního Benešova a Dychového orchestru a mažoretek z Nové Dubnice.

Právě v duchu tohoto dlouholetého přátel-
ství a vzpomínání se neslo sobotní odpo-
ledne a podvečer před kulturním domem. 
Dlouho se vzpomínalo na to, co uplynulých 
dvacet let oběma souborů přineslo a jak 
krásné byly společně prožité chvíle. Nedělní 
ráno patřilo charitativním koncertům, kdy 
se Dychový orchestr a mažoretky z Nové 
Dubnice předvedli v Ústavu sociálních slu-
žeb v Hrabyni a Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Kóz a mažoretky Nemezis v Reha-
bilitačním ústavu v Hrabyni. Je už v pod-
statě tradicí, že některé z orchestrů zavítají 
k těm, kteří se z důvodu svého handicapu 
nemohou festivalu osobně zúčastnit. K zmi-
ňovaným dvěma orchestrům se v hvězdico-
vém pochodu městem přidal ještě domácí 
MěOM z Dolního Benešova a mažoretky 
AMA Opava, Orchestr VŠB -TU Ostrava 
a TK mažoretky Bílovec a Velký dechový 

orchestr mladých ZUŠ Hranice a mažoret-
ky EXCELENT z Dolního Benešova.

Všech 362 účastníků festivalu napochodo-
valo do sluncem zalitého zámeckého parku, 
kde je čekala jednotlivá vystoupení orchest-
rů a mažoretkových skupin. Vyvrcholením 
festivalu byl společný monsterkoncert, kdy 
se všichni zúčastnění spojili do jednoho ob-
rovského orchestru a mažoretkové skupiny 
a předvedli pět společných skladeb. Závěr 

patřil skladbě „Zůstaň tu s námi muziko 
česká“ a my pevně věříme, že muzika čes-
ká s námi zůstane a my se opět příští rok 
setkáme na této jedinečné kulturní akci. 

Viktor Štefek
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Zahrada a příroda tohoto období
Určitě každý z nás má vlastní zkušenost, že letošní průběh jara (a zřejmě i léta) je poněkud zvláštní, je atypický. Rašení veškeré vegetace, 
ale i růst a zrání plodů je oproti jiným létům až s třítýdenním předstihem. Na všech stromech je bohatá násada plodů, potýkáme se s ne‑
dostatkem dešťových srážek, i když poděkování patří Pánu Bohu za to, že se nám dosud vyhýbaly kroupy a přívalové deště.

Jsou -li v létě úporná sucha, je lépe vydat-
ně zalévat dvakrát za týden ráno a navečer 
lehounce okopat jen do hloubky dva cen-
timetry. Nenarušený povrch je sice stále 
tmavý, jakoby vlhký, ale to pomocí kapilár 
vzlíná všechna voda na povrch a za horka 
se odpařuje. Narušíme -li povrch půdy, ka-
piláry přerušíme, povrch sice zesvětlá, ale 
zem pod okopanou vrstvou si dlouho udrží 
svou přirozenou vlhkost. Totéž uděláme 
po větším dešti. Každodenním zběžným 
zaléváním se smočí dva až tři centimetry 
půdy, ta do druhého dne vyschne a ke ko-
řenům zeleniny se ve větší hloubce nedo-
stane ani kapka. Celer zaléváme vydatněji 
oproti ostatní zelenině a koncem června 
jej přihnojíme draselnou solí. Na  přelo-
mu měsíců červen/červenec i po sklizni 
prvních brambor sejeme mrkev karotku, 
květák, brokolici, kedlubny. Později vysá-
zený květák se často do mrazu dostatečně 
nevyvine. V poslední době se prosazuje 
pěstování mrkve na  hrůbcích. Připraví-
me je podobně jako bychom „nakopčili“ 
brambory. Hrůbky pro mrkev by ale měly 
být mírně širší než pro brambory (asi 50 – 
60 cm), s rovnou horní částí. Mezi důležité 
vlastnosti mrkev patří snižování rizika ra-
koviny plic, prsou a střev, stejně jako moz-
kové mrtvice. Mrkev zlepšuje kvalitu pleti, 
chrání zuby a dásně, slouží jako prevence 
infekcí a dokonce zpomaluje stárnutí buněk. 
Je bohatá na betakaroten, jehož přeměnou 
v  těle vzniká vitamin A. Ten je důležitý 
pro správné vnímání světla a je základem 
pro vidění ve tmě. Betakaroten pomáhá 

zabraňovat věkem podmínění degeneraci 
a oddaluje výskyt šedého zákalu. Vitamin 
A také pomáhá játrům odplavovat z těla 
toxiny. Vláknina obsažená v mrkvi zase 
čistí střeva a urychluje jejich pohyb, a tím 
i vyprazdňování. Vysoký obsah betakarote-
nu v těle slouží jako antioxidant pomáhající 
prostřednictvím lidského metabolismus 
regenerovat poškozené buňky a zpomalo-
vat jejich stárnutí. Tento antioxidant navíc 
chrání pokožku před poškozením sluneč-
ními paprsky. Mrkev také obsahuje vápník, 
draslík, vitamin B a další. Vápník pomáhá 
zabránit zúžování cév, draslík podporuje 
pravidelný srdeční tep. Výjimečnost mrkve 
v říši zeleniny prokazují výsledky studie, 
podle níž jsou karotenoidy spojovány s niž-
ším rizikem výskytu srdečních onemocnění. 
Pravidelná konzumace mrkve navíc snižuje 
hladinu nežádoucího cholesterolu.

Bohatou násadu plodů ovocných stromů 
musíme chránit postřiky proti červivos-
ti (např. Calypso, Decis Mega, Mospilan), 
i proti plísním (např. Horizon, Teldor). Ná-
lety obalečů ať již jabloní nebo švestek jdou 
ve dvou vlnách. Nejdůležitější je ochrana 
v období první vlny náletů (v červnu) a dru-
há vlna přichází v první polovině srpna. 
Jsou různé způsoby zjišťování období náletů 
(počítaní vajíček, feromonové lapače), ale 
zkušení zahrádkáři tvrdí, že nejvhodnější 
doba k ochrannému postřiku je období, kdy 
plně kvete černý bez. Proti plísni provádíme 
postřik ovocných stromů, když se začnou 
objevovat první hniloby plodů na stromě. 
Nesmíme zapomenout provádět postřik raj-

čat a brambor. Zpočátku je nejvhodnější 
provádět postřik přípravkem Acrobat MZ 
(má delší dobu působení ochrany), později 
měďnatými přípravky (např. Kupricol).

Ještě několik slov k ochranným postřikům. 
Žijeme v období, kdy se bez ochranných 
postřiků nemůžeme obejít. Zkuste se ze-
ptat zemědělců, jak by vypadala pole a ná-
sledně úroda, kdyby nepoužívali ochranné 
postřiky. My, malopěstitelé zahrádkáři, po-
užíváme ochranné prostředky maximálně 
třikrát do roka. Velkopěstitelé dodávající 
své výpěstky do obchodních sítí používají 
postřiky mnohokráte více (podle vyjád-
ření brigádníků pracujících v Holandsku 
a Itálii) až 16x za rok. Např. neprovedeme -li 
ochranný postřik Mospilanem proti vlnatce 
krvavé ihned při prvních příznacích, ris-
kujeme, že přijdeme o celé ovocné stromy. 
Do postřiku je třeba přidat silné smáčedlo, 
např. Silvet, které jedině dovede rozrušit 
voskový jakoby vatový bílý povrch, kterým 
se tyto mšice krvavé obalují. Na ně nestačí 
běžné smáčedlo způsobu pár kapek Jaru 
na nádobí, který zahrádkáři při postřiku 
běžně používají, aby ochranná látka přilnu-
la na list a nestekla okamžitě ze stromu dolů.

Doporučuji všem našim čtenářům přečíst 
si knihu „Doba jedová“, která je dostup-
ná v knihovně v Dolním Benešově. V této 
knize fundovaně popisují prof. RNDr. Jiří 
Patočka, DrSc. a prof. RNDr. Anna Stru-
necká, DrSc. jak daleko jsou některé firmy 
schopny zajít v honbě za svými zisky. Uve-
du jenom názvy některých kapitol: Co se 
přidává do vody a potravin (např. jak nám 
škodí hliník), Rizika očkování, Toxiny v ži-
votním prostředí a Problémy s nespavostí.

Nakonec několik slov k letnímu řezu ovoc-
ných stromů. Letošní přírůstky je třeba 
stříhat průběžně. Letní řez omezuje bujení 
a podporuje tvorbu květních pupenů, což 
přinese vysokou plodnost v příštím roce. 
Zkušení zahrádkáři říkají, že jarní řez je 
na dřevo a letní na bohatou úrodu v příštím 
roce. Proto platí, že jarní řez je třeba odložit 
až na duben (s výjimkou vinné révy) a prů-
běžně provádět letní řez, který zmírňuje 
bujný růst a prosvětluje korunu. Červen 
je vhodná doba k letnímu řezu mladých 
stromků, které zakrátíme přibližně o polo-
vinu až dvě třetiny. Červenec je optimální 
období pro řez ostatních stromů. Někdo 
řeže před sklizní, jiný až po sklizni, ale 
hlavní podstatou je řez podporující tvorbu 

hojivého závalu po obvodu ran vedoucí sou-
časně k lepšímu vyzrávání plodonosných 
výhonů. Předsklizňové řezání pak pod-
statně zpomalí vegetační růst a stromy tak 
budou moci dodávat větší množství živin 
ovoci.

Šitttův řez meruněk

1. U  mladých meruněk koncem června 
(nejpozději začátkem července) zaštípne-
me letorosty, které dosáhly délky 20–25 cm 
za 8.–12. normálním listem.

2. Zaštípnutím letorostů vznikne ještě v té-
mže vegetačním období 4–6 předčasných 
letorostů, které ještě do konce vegetace stačí 
vytvořit květní pupeny.

3. V dalším roce se ukáží další výhody Šitto-
va řezu. Květní pupeny založené na před-
časných letorostech totiž vykvétají o několik 
dnů později a díky tomu mohou uniknout 
jarním mrazíkům, které tak často meruňky 
ohrožují. Na zaštípnutých výhonech se také 
dříve dočkáme bohaté úrody.

Mgr. Jindřich Otzipka
předseda ZO ČZS Dolní Benešov

Nabídka aktivity pro 
dospělé v době prázdnin
Nabídka exkurze do  automobilky 
Hyundai Nošovice dne 21.  srp-
na 2018.

Odjezd autobusu v 11.45 hod. od Kul-
turního domu.
Zájemci se musí do 10. srpna při-
hlásit u Mgr. Jindřicha Otzipky,  
Na Mexiku 431.

Nabídka bezplatných 
aktivit pro žáky druhého 
stupně ZŠ o prázdninách

Chlapci i děvčata si mohou o prázd-
ninách přijít zkusit zahrát tenis 
na tenisové kurty v Dolním Benešo-
vě. Bezplatně jim budou zapůjčeny 
i tenisové rakety a míčky. Jednotlivci 
s nejčetnější účastí budou oceněni 
tenisovou raketou zdarma.

Termíny v  červenci: pondělí 30. 
a 31. července, od 9.00 hod. dopole-
dne, od 15.00 hod. odpoledne.

Termíny v  srpnu: každé pondělí 
a čtvrtek, vždy od 9.00 hod. dopo-
ledne, od 15.00 hod. odpoledne.

Zápis RC Myška v Dolním Benešově 
na školní rok 2018–2019
Zápis proběhne v KULTURNÍM 
DOMĚ v úterý 4. Září v 15.30 hod.

Děti budou rozděleny do různých 
věkových skupinek (od 6 týdnů 
do 6 měsíců) • (6 měsíců do 1 
roku) • (od 1 roku do 5 let).

Hodiny RC Myška jsou vždy dopro-
vázeny říkadly, písničkami a hrou.

Děti se mohou naučit barvy, ovo-
ce, zeleninu, zvířátka atd.

Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.

Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás zveme.

Blíže se můžete informovat u paní Kurkové Jiřiny tel. 605 866 906

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Dolní Benešov

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 653,45 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
15,85 MWh

Úspory vody *
60,51 m3

Úspory ropy **
1 125,76 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 12,55 t

Úsporu primárních
surovin
0,29 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 2,91 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
812 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
16 555 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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Žijeme v Dolním Benešově…

Divadlo – Dámský krejčí 29. 4. 2018

Divadlo – Ferda mravenec 20. 5. 2018

Mše sv. Floriána 6. 5. 2018 Hudební jaro 27. 5. 2018

Divadlo – Dívčí válka 11. 5. 2018  Wilamowskie Šmiergusty 2018  3. 6. 2018Blokáda ul. Hlučínská 17. 5. 2018  Wilamowskie Šmiergusty 2018  3. 6. 2018

Prajzská Rallye 2. 6. 2018Mše sv. Floriána 6. 5. 2018

SUP CUP 19. 5. 2018Blokáda ul. Hlučínská 17. 5. 2018Tři sestry 27. 4. 2018

Hudební jaro 27. 5. 2018Májový pochoďáček 5. 5. 2018Stavění máje 30. 4. 2018
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Jaro, léto, podzim, zima, ve školce nám bylo prima. Povídaly hodiny, že už budou prázdniny.

Školáky už tlačí bota, pospíchají do života. 
Už jen krůček pavoučí, než se s námi roz-
loučí. V dubnu jsme s předškolními dětmi 
navštívily 1. třídu ZŠ. Děti si vyzkoušely, jak 
se sedí v lavicích, poslechly si čtení a zpěv 
prvňáčků, seznámily se s paní učitelkou.
Šlapu si, ani nevím jak…děti Květinek 
a Motýlků poznávaly okolí místního ryb-
níka Nezmaru. Cestou plnily různé úko-
ly, poznávaly živočichy, stromy, rostlinky. 
I když naplánovaná trať byla dlouhá, děti 
ji lehce zvládly.
S radostí jsme ve školce přivítali klauna 
a kouzelníka. Předvedli nám spoustu tri-
ků a kouzel, se kterými pomáhaly i děti. 
Všechna kouzla se povedla, dětem se před-
stavení velmi líbilo.
Začátkem května třída Berušek a Sluníček 
naší MŠ zamávala a rozjela se autobusem 
navštívit Jojo park v Ostravě. Užili jsme si 
báječné dopoledne plné her, zábavy, dová-
dění a uvolnění.
Máma, to je to nejkrásnější slovo na celém 
světě. Slovo, které znamená lásku, porozu-
mění, naději. Ve všech třídách maminkám 
k jejich svátku poděkovaly děti básničkami, 
písničkami, tanečky a přáníčkem. Zapojili 
se i ti nejmenší prckové a zvládli to opravdu 
na jedničku.
Všem rodičům byly nabídnuty přednášky 
s praktickou ukázkou p. PeadDr. Ludmily 
Bočkové. Maminky měly možnost zrela-
xovat se a na chvíli zapomenout na rychlé 
tempo dnešní uspěchané doby cvičením 
jógy. U „Grafomotoriky“ se zase dozvěděly, 

jak předcházet problémům a poruchám při 
čtení a psaní.
Třída Motýlků a  Květinek jela do  Kra-
vař na  představení nové části expozice 

„Za dveřmi je pravěk“. Akce zahrnovala 
netradiční prohlídky zámecké expozice, 
zábavné úkoly pro děti -vše v duchu pra-
věku. Děti získaly nové poznatky o tom, 
jak se v pravěku žilo a svou cestu ukončily 
nalezením pokladu.
Čáry, máry, ententýky, zajely jsme si s dětmi 
do „Afriky“ a podnikly dobrodružný výlet 
do Zoo Ostrava, plný zážitků a poznává-
ní. Krásné počasí, zvířátka, jízda vláčkem 
a super nálada se nesla kolem našich dětí 
po celou dobu výletu.
Prvního června nás pozvaly paní učitelky 
ze třídy Motýlků a Květinek na oslavu Dne 
dětí. V celém areálu MŠ na nás čekaly různé 
soutěže a překážkové dráhy. Všechny děti 
nastražené překážky lehce zdolaly. Odmě-
nou za skvělé výkony byla pro děti medaile 
a nanuk. Děti si pak užily tancování s „Mí-
šou“ a bublinkování. Sice trochu unavení, 
ale veselí a spokojení jsme se vrátili k obědu.
Děti ze třídy Motýlků a Květinek se v Hlu-
číně zapojily do sportovních olympijských 
her pro děti MŠ. Děti daly do soutěže všech-
nu energii, elán i nadšení. Za splnění pěti 
disciplín všichni účastníci dostali medaili, 
diplom a dárkový balíček.
Jede, jede, mašinka…zábavné a veselé poví-
dání o jídle se Strašfuňákem zhlédly děti ze 
třídy Motýlků a Květinek ve stanu na bře-
hu jezera v Hlučíně. Strašfuňák je velmi 

zvláštní skřítek, který hrozně rád jí a spí. 
Dozvěděli jsme se, jak se upravují potraviny 
a jaké potraviny jsou zdravé a jaké nikoliv. 
Na závěr jsme viděli pohádku „Hrnečku, 
vař“.
Letošní loučení s  předškoláky proběh-
lo ve slavnostní atmosféře v obřadní síni 
na zámku, kde se sešli rodiče a příbuzní 
všech našich dětí, které v září čeká první tří-
da. Hostům děti ukázaly to nejlepší a tak se 
přednášelo, zpívalo a tančilo -vše za velkého 
potlesku přihlížejících. Budoucí prvňáčci 
dostali na památku knížku a upomínkové 
předměty, které jim budou připomínat ob-
dobí, kdy chodili do MŠ. Došli právě na roz-
cestí, přejeme jim hodně štěstí.
Touto cestou se s Vámi chceme rozloučit-
-přejeme pohodové a sluníčkové prázdniny 
a těšíme se na Vás v září.

Jarmila Stanková a Vlasta Juchelková

Zprávičky z barevné školičky / Osada Míru U Krtečků v Zábřehu
A už je to tady! Školní rok se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. A jak jsme prožili jeho poslední dva měsíce? Samozřejmě se svými 
kamarády a se spoustou společných zážitků.

Ještě koncem dubna k nám při-
jelo divadlo SMÍŠEK. Sympa-
tická dvojice herců si pro děti 
připravila pohádku JAK ŠVEC 
KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL. V  jejich 
podání byla opět vtipná i po-
učná, no prostě kouzelná.

Také se uskutečnila besídka pro 
rodiče s názvem ROK S KRT-
KEM. Svým vystoupením děti 
ukázaly, jak jsou šikovné a co 
všechno se v průběhu roku na-
učily.

Měsíc květen je snad nejkrás-
nějším měsícem v roce a byl pro 
děti bohatý na společné zážitky. 
Po předchozí domluvě jsme na-
vštívili místní ZAHRADNIC-
TVÍ pana Vlastimila Mučky. 
Děti si prohlédly prostorné 
skleníky plné různých sazenic, 
bylin a květin, které se v nich 
pěstují. Pozorovaly zahradníka 
a jeho pomocníky při náročné 
práci. Exkurze byla velmi zají-
mavá a pro děti přínosná.

Velkým zážitkem byl SLET 
ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC. 
A jak vlastně takový slet probí-
hal? Od  rána do  školky vstu-
povaly postavy v pláštích, klo-
boucích, parukách a s košťaty 
v ruce – prostě radost pohledět! 
Děti si celé dopoledne náležitě 
užily. Létaly na koštěti, lovily 
myši, pavouky a hady, pojídaly 
sladké pavouky a ochutnávaly 
čarodějnický bylinkový lektvar. 
Nechyběla ani čarodějnická 
škola tance a různé hry, prostě 
zábava jak má být.

A už jsme se chystali na akci 
DEN MLÁĎAT, kterou kaž-
doročně pořádá Školní statek 
v Opavě. Zde si mohly děti zví-
řecí mláďata nejen prohlédnout, 
ale mnohá i pohladit. Součástí 
akce byla také ukázka sokolní-
ků, jezdeckého oddílu, přehlíd-
ka vojenské, policejní a hasičské 
techniky a samozřejmě spousta 
dětských soutěží.

SVÁTEK MAMINEK jsme 
oslavili trošku netradičně. 
Do  naší školky přijel známý 

ilustrátor Adolf Dudek, který 
připravil pro maminky zábavný 
pořad, ve kterém vystupovaly 
především děti. Ilustrátor učil 
děti kreslit na  tabuli květiny, 
sluníčka a různé věci z běžného 
života. Děti nejen kreslily, ale 
také zahrály pohádku, zpívaly 
a společně s malířem vytvářely 
celý slavnostní program. Ma-
minky se tak na hodinu zasta-
vily v uspěchané době a užily si 
se svými dětmi vzácné společ-
né okamžiky. Při pořadu byla 
spousta legrace a smíchu, ale 
i dojemných okamžiků, to když 
děti obdarovaly svou maminku 
překrásnou červenou růží.

Dalším zážitkem byla návštěva 
zámku v  Kravařích, kde nás 

čekala CESTA DO PRAVĚKU. 
V zámeckém parku si děti vy-
zkoušely archeologické vyko-
pávky, zahrály si na lovce ma-
mutů, objevily v jeskyni kresby 
pravěkých zvířat a získaly nové 
informace o životě pravěkých 
lidí. Pravěká žena nás zavedla 
do nejrůznějších zámeckých zá-
koutí a komnat a také k pokla-
du, ukrytém ve velké truhlici. 
Každé z dětí si odneslo domů 
kouzelnou kost z mamuta za-
věšenou na šňůrce.

Uskutečnilo se poslední tema-
tické setkání s rodiči s názvem 
AKTIVITY STIMULUJÍCÍ 
ŠKOLNÍ ZRALOST DĚTÍ. Dě-
kujeme všem maminkám, které 
se těchto setkání účastnily.

Poslední den v měsíci květnu 
jsme se vydali ZA POKLADEM 
PIRÁTŮ. Maminky děti oblékly 
do pirátských kostýmů a cesta 
za pokladem mohla začít. Děti 
zažily strhující pirátské bitvy 
a  souboje o  pirátskou vlajku, 
stavěly pirátskou loď a  lovily 
žraloky. Nechyběly ani soutěže 
s dobrodružnou tematikou. Na-
konec došlo k hledání pirátské-
ho pokladu na zahradě školky. 
Truhlice plná zlata a pirátských 
dobrůtek byla objevena. To bylo 
radosti!

Den dětí jsme oslavili výletem 
do ZÁCHRANNÉ STANICE 
ZVÍŘAT v Bartošovicích.

Červen byl věnován především 
přípravě SLAVNOSTNÍHO 
ROZLOUČENÍ S  PŘEDŠKO-
LÁKY, které se uskutečnilo 
v obřadní síni v Dolním Bene-
šově za přítomnosti všech rodi-
čů. Děti se předvedly v progra-
mu plném básniček, písniček 
a tance. Pak jim paní učitelky 
jednotlivých tříd předaly dár-
ky, které zakoupily maminky 
organizující burzu dětského 
oblečení v Dolním Benešově. 
Tímto jim moc děkujeme. Byl 
to pro všechny určitě nezapo-
menutelný zážitek. Přejeme si, 
aby dětem zůstal jejich zájem 
o  vše, co se kolem nich děje, 
aby měly ve škole štěstí na dob-
ré kantory a hlavně, aby měly 
štěstí na pravé kamarády, bez 
kterých to v životě nejde.

Školní rok utekl jako voda 
a před námi je léto a prázdniny. 
Je na čase uspořádat pořádný 
rozlučkový mejdan! Balónky, 
hudba na  plné pecky, tanec, 
dobrá nálada a ta správná parta 
kamarádů. Víc nepotřebujeme.

Přejeme všem pohodové prázd-
niny plné sluníčka a odpočinku.

Jana Balarinová
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Zprávy ze školy

Výsadba stromů  
v okolí rybníka Kamenec
V  úterý 24.  4.  2018 se v  rámci Dne Země posta-
ral žákovský parlament spolu s  vybranými žáky 
devátých tříd o výsadbu stromů v okolí rybníka 
Kamenec. 

Společně jsme vysadili 250 jedliček. Jelikož poča-
sí je spíše letní než jarní, chodíme je s učiteli pra-
videlně zalévat. 

Jsme rádi, že jsme třeba i tímto způsobem mohli 
přispět ke  zlepšení životního prostředí Dolního 
Benešova. Doufáme, že se podobných akcí zú-
častníme i v příštím školním roce.

(V. Hahnová – 8. B)

Wilamowskie smiergusty 2018
Asi 120 km od  našich hranic s  Polskem leží město Wilamovice. Ty 
pořádají každoročně v květnu smiergusty (u nás známé spíše pod 
pojmem odpust). A protože je Dolní Benešov partnerské město Wi-
lamowic, tak i letos se této akce naši reprezentanti zúčastnili. 

V  sobotu 2.  6.  2018 
v  7:00 odjížděl od  par-
koviště u  obchodního 
domu autobus s  vy-
branými žáky, učiteli 
a  hasiči. Cesta trvala 
kolem 2  hodin a  při-
bližně kolem deváté 
hodiny jsme dojeli 
na  hotel. Po  snídani 
na  nás čekala návště-
va vodní elektrárny, 
kde jsme zhlédli půl 
hodinový dokument 
o  výrobě elektrické 
energie. Naše výprava 
pak pokračovala tune-
lem pod dno nádrže 
ke  strojovně a  generá-
torům. Po exkurzi jsme 
znovu nasedli do auto-

busu, tentokrát na  čtyřiceti minutovou plavbu lodí po  goczal-
kowickém jezeře. S  obědem byla spojená tisková konference, 
kde se probíraly plány a výsledky česko -polské spolupráce. 
Večer jsme vyzkoušeli všechny pouťové kolotoče. Druhý den 
ráno jsme si hned po snídani sbalili všechny věci a někteří z nás 
se zúčastnili polské mše. Po konci mše nás naši dolnobenešovští 
motorkáři doprovázeli zvukem motorů až k hřišti, kde skupina 
našich žáků vystupovala s písněmi Jdou po mně jdou, Buchet 
je spousta, Jožin z bažin a Cesta. Celé to dovršila Hip Hop sku-
pina pod vedením Karolíny Šemberové, která byla odměněna 
cenou starosty města Wilamowic. Celá akce byla velmi povede-
ná a dobře zajištěná. Jsme rádi, že jsme v rámci téhle spolupráce 
mohli poznat část polské kultury. Doufáme, že takové projekty 
budou do budoucna jen a jen přibývat.

Jiří Vilášek, 9. B

Ukončení školního roku 2017/2018
Letošní léto, obdařené vedry a  slunečným počasím, přišlo nějak moc 
brzy. Krásné dny nás vybízí ke koupání a  trávení času venku v přírodě. 
Škola skončila. Vysvědčení jsou rozdaná, s žáky 9. tříd jsme se rozloučili 
v  Obřadní síni, kde také pan starosta rozdal ocenění talentovaným žá-
kům, a učitelé uzavřeli třídní knihy. Dveře školních budov jsou zavřeny. 
V této chvíli už všechen stres jak z žáků, tak z učitelů opadl, můžeme se 
na dva prázdninové měsíce zastavit, načerpat nové síly a energii, která 
nám už v posledních parných dnech června docházela. 
Děkuji dětem za vynaložené úsilí nejen při učení, ale také při jiných spor-
tovních, kulturních a dovednostních aktivitách, kdy svědomitě reprezen-
tovali školu a město. Učitelům také patří velký dík za vzornou přípravu při 
výchově a vzdělávání žáků a ostatním zaměstnancům za plynulý a bez-
problémový provoz školy. 
Všem dětem přeji krásné prázdniny a  všem zaměstnancům školy zaslouže-
nou dovolenou. 

Za vedení školy Mgr. Marie Sovíková

Úspěšný školní rok 
v Zábřehu
Právě končící školní rok byl ve škole v Zábře-
hu plný zajímavých událostí. Událostí číslo 
jedna bylo zřízení oddělení školní družiny 
a výdejny stravy. Škola v Zábřehu se tímto 
krokem zkvalitnila a děti si užívají luxus plně 
hodnotného školského zařízení. Veliký dík 
patří našemu zřizovateli, tedy městu. Byly 
vynaloženy nemalé náklady a výsledek stojí 
za to. Děkujeme i vedení školy, která se rov-
něž podílela finančně a podpořila nás v naší 
snaze. Žáci, rodiče i učitelé mohou být spo-
kojeni. Podařilo se také vyřešit personální 
obsazení a od pololetí vyučuje 3. a 4. ročník 
paní učitelka Alena Malíková.

Celý rok byl plný nejen práce, ale 
i zábavy.
Velmi úspěšný rok zažily naše malé reci-
tátorky Simona Halfarová, Julie Halfarová 
a Veronika Albrechtová. Žákyně 1. ročníku 
Julie Halfarová zvítězila v okrskovém kole 
recitační soutěže v Hlučíně. Dokonale své 
soupeře převálcovala.

Během školního roku děti navštívily výchov-
ný koncert a divadelní představení. Vystu-
povaly úspěšně na rozsvěcování vánočního 
stromu i na vánočním jarmarku. Vánoční 
atmosféru zpříjemnila i  návštěva výsta-
vy betlémů ve Velkých Hošticích. Také se 
hodně závodilo a soutěžilo. Děti zabojovaly 
v pexesovém turnaji, turnaji ve vybíjené 
i malé sportovní olympiádě. Velmi pěkný 
den jsme prožili společně na  štěrkovně 
v Hlučíně, kde byl výborně zorganizovaný 
dětský den se záchrannými složkami. Konec 
roku okořenily školní výlety a závěrečná 
besídka. Podtrženo, sečteno. Byl to krásný 
školní rok! Přeji vydařené prázdniny všem 
dětem i jejich rodičům a na shledanou v září.

Mgr. Marie Adamíková

Zprávy z červené školy
Období zkoušení, uzavírání známek 
a  stresu je již za  námi... Konečně!!! 
Pojďme si v krátkosti připomenout 
některé události, které se odehrály 
před samotnou výplatou – rozdá-
váním vysvědčení.

V  dubnu žáci 4. a  5. ročníku absol-
vovali na půdě hlavní školy doprav-
ní soutěž. Na kole si děti ověřily svo-
ji zručnost a  v  testu své teoretické 
znalosti týkající se silničního pro-
vozu. Čtvrťáci  navíc získali Průkaz 
mladého cyklisty.

V  rámci Dne Země proběhl závod 
smíšených družstev kolem Nezma-
ru. Děti plnily nejen úkoly týkající 
se naší přírody a  její ochrany, ale 
vyzkoušely si i hod na cíl, topografii 
nebo základy první pomoci. Vítě-
zem se stalo družstvo dívek ze třetí 
třídy. 

Ke konci školního roku jsme všichni 
zhlédli loutkoherecké představení 
na motivy příběhů ze slavné knížky 
Devatero pohádek od Karla Čapka. 
Radost nám udělaly i  školní výlety, 
třídní besídky nebo vaření ve školní 
kuchyňce.

Nyní na nás čekají dlouho očekáva-
né prázdniny. A to nejen pro děti :-) 
Snad budou plné sluníčka a  poho-
dy.

Mgr. Marcela Halodová

Exkurze
V dubnu jsme navštívili Hasičskou záchrannou stanici v Ostravě. 

Prohlédli si zázemí hasičů, dozvěděli se spous-
tu informací o  této náročné profesi, vyzkoušeli 
hasičské uniformy a zblízka si prohlédli hasičské 
vozy. Završením tohoto dne byla návštěva ha-
sičského muzea v Ostravě, kde jsme si mohli po-
rovnat jaká vybavení a technika sloužila hasičům 
v  minulosti a  jaké možnosti mají dnes. Všichni 
jsme si tento den plný poznání moc užili.

Žáci 5. tříd
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Zprávy ze školy
Atletické mistrovství Hlučínska – velký úspěch
Ve středu 30. 5. se konal 6. ročník atletického mistrovství Hlučínska. Na Základní školu Dr. Miroslava Tyrše se sjelo hned 14 škol z Hlučín‑
ského regionu. A chybět samozřejmě nemohli ani vybraní atleti Dolního Benešova, kteří po loňském velkém úspěchu, zejména ve střední 
věkové kategotii (6. + 7. ročník), kdy skončili na 1. místě, měli těžký úkol ve smyslu obhajoby a potvrzení prvenství. Počasí atletům přálo, 
krásné slunné a teplé dopoledne bylo zpestřeno promluvou pana Starosty Hlučína Paška, paní ředitelky základní školy Mr. Tyrše, paní 
Staňkové a vystoupením malých mažoretek. Hned po zahájení se šlo rovnou na věc, na soutěžící čekaly tyto disciplíny: sprint na 60 metrů, 
běh na delší vzdálenost, hod medicinbalem do dálky, skok daleký a štafeta.

V nejmladší věkové kategorii (4. + 5. ročník) 
se na prvních třech místech umístil pouze 
Filip Glogar, který dokázal hodit míč tak, 
že obsadil 3. místo. Jinak se našim nejmlad-
ším závodníkům příliš nevedlo. Ne, že by 
nepodali bojovný výkon, ale zkrátka se jim 
nepodařilo prosadit mezi ty nejlepší.
Střední věková kategorii (6. + 7. ročník) 
tyto disciplíny zcela ovládla a umístila se 
stejně jako loni na neuvěřitelném 1. místě. 
Největší zásluhu na tom měli 2 závodníci 
a to Erika Feldmannová a Daniel Kosina. 
Danielu se podařilo získat 2 zlaté medaile 
ze sprintu na 60 metrů a v běhu na 400 me-
trů. Mladý talentovaný hokejista tak doká-
zal, že není rychlý pouze na bruslích. Erika 
Feldmannová, velmi nadaná házenkářka, 
získala dokonce 4 medaile.
Zlato – běh 400 metrů, stříbro – běh 60 
metrů, stříbro - skok daleký, bronz – hod 
medicinbalem. Aby toho nebylo málo, 
tak tato dvojice získala ještě jedno zlato 
a  to dohromady spolu s  dalšími závod-
níky – Filipem Zámoravcem a Kateřinou 
Žídkovou ve  štafetě. Z  individuálních 
disciplín se ještě podařilo uspět Davi-
du Baránkovi v hodu medicinbalem – 2. 
místo, Filipu Zámoravci ve sprintu na 60 
metrů  – 3. místo a  Kateřině Žídkové 
ve sprintu na 60 metrů – 3. místo. Po této 
medailové smršti bylo jasné, že obhajoba 
prvenství v této kategorii nebyla náhodná.

V pozadu samozřejmě nechtěli zůstat naši 
nejstarší závodníci. V kategorii nejstarších 
(8. + 9.ročník) se mezi nejlépe umístěné ob-
jevili rovněž 2 jména. Za dívky to byla Feli-
citas Kozlová, která získala zlato za sprint 
na 60 metrů a stříbro za běh na 600 metrů. 
Za chlapce to pak byl David Sobek, který 
skončil stříbrný ve sprintu na 60 metrů 
a bronzový v běhu na 600 metrů. Společ-

ným úsilím spolu s Jiřím Hlubkem, Viktorii 
Kocurovou a Davidem Ranošem pak tato 
dvojice dokázala rovněž vybojovat stříb-
ro ve štafetě, které jakoby předznamenalo 
celkové 2. místo v této věkové kategorii. 
K nejvyšší příčce chyběl opravdu jen krů-
ček. I tak je ale celkové 2. místo vynikajícím 
úspěchem. Kromě výše zmíněných závod-
níku se na nejvyšších příčkách ještě umístili 
tito soutěžící: Matěj Závěšický a Herichová 

Barbora – oba závodníci hodili medicinbál 
tak daleko, že vybojovali stříbrné medaile.

Co říct závěrem? Asi to, že letošní ročník 
Atletického mistrovství Hlučínska patřil 
Dolnímu Benešovu, který dosáhl díky 
svým svěřencům historicky nejlepšího 
umístění. A možná taky to, že když jsme 
v zákulisí od jiných učitelů slyšeli: „Ty brďo, 
co tam v tom Benešově dělají?“ „Oni snad 
každý den běhají rybník!“, mohli jsme být 
jako tělocvikáři na sebe pyšní. Samozřej-
mě je to ale také o individuálním přístupu 
jednotlivých závodníků, protože kdyby 
oni na sobě nepracovali, nepředvedli by 
tak skvělé výkony. A zejména proto, chci 
pochválit ty závodníky, kteří na sobě hodně 
a mnohdy i denně makají, protože ti si ten 
úspěch opravdu zaslouží.

Mgr. David Ranoš

Slohové práce našich žáků
Školní rok uplynul jako voda, a  i když jsme se v tomto školním roce 
nezúčastnili literárních soutěží, přesto vznikaly ve  školních lavicích 
krásné slohové práce. Byla by škoda některé z nich neuveřejnit, pro-
to Vám předkládáme malou ochutnávku dvou odlišných slohových 
útvarů vypravování a úvahy.

Jak jsem pokořil horu (vypravování) – žákyně 6. třídy
Dnes ráno jsme se rozhodli, že si vyjedeme na hory. V zimě jezdí-
me do hor často, protože rádi lyžujeme, ale na jaře málokdy.
Maminka sbalila do batohu láhve s vodou a taky nějaké oplatky 
a  čokoládu. „To je asi všechno, co budeme potřebovat,“ prohlá-
sila maminka. Tatínek ale dodal:„ No, a co fotoaparát a noviny? Ty 
se budou také hodit." Maminka zakoulela očima. Tatínek si totiž 
myslel, že na horu pojedeme lanovkou, a tak by měl dost času si 
noviny přečíst.
Zatímco se maminka se sestrou oblékaly, my jsme s tatínkem na-
ložili našeho psa do auta. Když jsme byli se vším hotovi, konečně 
jsme mohli jet. Asi za hodinu a půl jsme dorazili do Beskyd. Naším 
cílem byla Lysá hora. Maminka chytila sestru za ruku a pověděla:„ 
Myslím, že bychom mohli jít, ať tady nestrávíme celý den." Podíva-
la jsem se na tatínka, ten takové výšlapy po horách přímo nesnáší. 
Maminka šla jako první a po kamenech poskakovala jako veverka.
Já jsem vedl Azora, to je náš pes. Když jsme šli po pěkné stezce, 
říkal jsem si, že bych mohl Azora pustit z vodítka. Jenomže to jsem 
asi neměl dělat, protože pes utekl a já ho ztratil úplně z očí! Zděše-
ně jsem to pověděl tatínkovi, který kráčel hned za mnou. „No, tak 
to maminka ráda nebude,“ zabručel tatínek. Vydali jsme se smě-
rem, kterým nám Azor zmizel. Maminka se sestrou si nás vůbec 
nevšímaly, a tak pokračovaly v cestě vesele dál. Já a tatínek jsme 
byli tou dobou v lesíku u cesty. „Azore,“ křičel jsem. Za chviličku 
se ozval štěkot, jenž se od  nás ale stále více vzdaloval. Tím pá-
dem nám nezbývalo nic jiného, než se vydat ještě o něco hlouběji 
do lesíka. Už jsem něco zahlédl. Uf, byl to náš Azor, sledoval něja-
kou stopu. Rychle jsme ho s tatínkem obklíčili a chytili ho. Koneč-
ně jsme ho přivázali na vodítko a šli dál.
Maminka se sestrou už dávno zmizely, a tak jsme museli jít sami. 
Skoro dvě hodiny jsme bloudili, ale nakonec jsme dorazili na vr-
cholek hory, kde nás čekala maminka se sestrou. Obě byly moc 
rády, že jsme tam v pořádku došli.
Na vrcholku jsme si odpočinuli, všechno jsme mamince povyprá-
věli. Byl to vážně krásný výlet.

Slova, slova, slova… Přesto si myslím, že spolu málo ko-
munikujeme (úvaha) – žák 8. třídy
Většina lidí z mého okolí komunikuje, alespoň podle mých před-
stav, hodně. Občas to může být docela otravné. Jak ale velkou in-
formační hodnotu mohou mít naše konverzace? Záleží samozřej-
mě na úhlupohledu. Ale některé konverzace, i když dlouhé, jsou 
jen hromada prázdných slov.
Poslední dobou všude slyším, že moderní technologie můžou 
za to, že lidé spolu málo mluví. Komunikují spolu skrze mobil, po-
čítač a tak dále. Teoreticky to má něco do sebe. Nevidíte člověka, 
se kterým komunikujete, špatně poznáte jeho pocity, emoce nebo 
zda říká vůbec pravdu. Jsou to takové suché konverzace. Na dru-
hou stranu technologie jdou stále vpřed. Možná, nebo spíše dost 
pravděpodobně, tohle nebude v budoucnu problém.
Klasické konverzace dost možná ubývá, ale komunikuje se stále 
a  i v moderním světě to tak zůstane. Navzdory technologiím se 
stejně standartní konverzaci stejně nevyhnete.

Dětský den 2018  
a posezení pro rodiče

V  pátek 1. června se 
v areálu Základní ško-
ly na  Nádražní ulici 
konala oslava Dětské-
ho dne a  poté pose-
zení pro rodiče s dět-
mi. Každé dítě dostalo 
jako vždy u startu kar-
tičku se svým jmé-
nem, na  kterou se 
zapisovaly všechny 
vykonané soutěže 
a  úkoly. Po  splnění 
aktivit dostalo každé 
dítě balíček sladkostí. 
Po celou dobu mohly 
děti zdarma využívat 
skákací hrad a  zahrát 
si oblíbený vodní fot-

bal. Letos se nám povedlo zajistit pro děti ochut-
návku ovoce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce 
do škol“ a děti si tak mohly vyrobit ovocné a ze-
leninové špízy.  Dále si děti mohly nechat poma-
lovat obličej nádhernými motivy. Součástí akce 
byla oblíbená tombola, ve které bylo připraveno 
mnoho hodnotných cen. 
Vrcholem večera potom bylo vystoupení kapely 
Team revival Znojmo, která zahrála největší hity 
legendární kapely a udělala tak radost nejen dě-
tem, ale i rodičům.
Žádná z  těchto akcí by se ale nedala v  takovéto 
podobě realizovat bez pomoci všech pořadatelů 
a proto bych chtěl tímto poděkovat členům SRPŠ 
Dolní Benešov, dobrovolníkům a zaměstnancům 
Základní školy. 
Za  finanční a  věcnou pomoc moc děkujeme 
našim věrným sponzorům SRPŠ, kterými jsou: 
Město Dolní Benešov, Armatury Group a.s., Maso-
ma- p. Klemensová, Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna, MUDr.  Maxmilián Vlček, restaurace 
Štika Dolní Benešov, truhlářství p.  Kamil Lokaj, 
spolek Benešovští rodiči, p.  Květa Šelongová, 
VALKO DOPRAVA, s.r.o. a  Bočrad, s.r.o.

Mgr. Leon Hahn, předseda SRPŠ, z.s.

Branný den v Hlučíně
Ve čtvrtek 14. 6. se v areálu Hlučínské štěrkovny pořádaly branné závody pořádané 
městem Hlučínem ve spolupráci s Československou obcí legionářskou. 

Na  pořadu byly vesměs vojenské disciplíny: střelba ze vzduchovky, střelba 
z kuše, hod granátem, přenášení materiálu, přenos raněného a samozřejmě drá-
ha bojovníka. Tříčlenné týmy tvořené vždy jedním dospělým a dvěma žáky plnili 
na stanovištích jednotlivé disciplíny a získávali za ně bodová ohodnocení. 

Při vyhodnocení závodů se ukázalo, že nejlépe vycvičení legionáři vyrůstají 
v Dolním Benešově, neboť právě tým vedený panem školníkem Lukášem Bjel-
kou spolu s Matějem Dombkem a Matějem Bortlíkem (oba 6. B) obsadil v celko-
vém umístění 2. příčku a tým vedený učitelem Ranošem spolu s Janem Plačkem 
a Tomášem Bambuškem (oba 6. A) dokonce příčku nejvyšší – tedy 1. místo. Sou-
těže se zúčastnil také pan Starosta Dolního Benešova Martin Štefek, který měl 
na pomoc Luboše Babiše (6. A) a Nikolase Gajdečku (6. B). Těm se však na nejvyš-
ší tři stupínky vyšplhat nepodařilo. Za vzornou reprezentaci města děkuje pan 
starosta Martin Štefek a za pomoc s přípravou a nácvikem děkuje panu školníko-
vi pan učitel Ranoš.    
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Grilovaná vepřová panenka, plněná rajčaty a mozarellou 
s letním bramborovým salátem
Ingredience: 2 ks vepřové  panenky, 200 g sušených rajčat, hrst bazalky, 200 g mozarelly, sůl, 
pepř, olivový olej, 

Postup: V panence vytvoříme dlouhým nožem kapsu, naplníme směsí mozarelly, sušených 
rajčat a bazalky, osolíme, opepříme a potřeme olivovým olejem a necháme minimálně hodinu odležet 
v chladu. Grilujeme z každé strany po 8 minutách, necháme 3 minuty odležet a podélně krájíme, přelije‑
me studenou omáčkou a podáváme s letním bramborovým salátem 

Letní bramborový salát:  800 g  nových brambor nakrá‑
jíme na plátky, přidáme  hrst bylinek, lžíci dijonské  hořčice, 
nakrájenou hladkolistou petržel, lžíci  olivového oleje, 
citronovou šťávu a vše promícháme

Studená omáčka: 5 ks  rajčat spaříme, oloupeme, vydla‑
beme vnitřky a nakrájíme na kostičky, přidáme 2 nakrájené 
šalotky, bazalku, lžíci olivového oleje, 3 lžíce vinného octa, 
pepř, sůl,  lžíci cukru a vše promícháme.

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Mažoretky Excelent přivezly letos 43 medailí z Mistrovství Evropy!
Ve středu 13. 6. odjely naše mažoretky Excelent reprezentovat město Dolní Benešov a zároveň byly součástí výpravy za Českou republiku 
na Evropský šampionát 2018. Mistrovství Evropy se letos konalo v Chorvatsku, v krásném přímořském městě Crikvenica do 18. 6. 2018.

Ubytované jsme byly v příjemném plážo-
vém hotelu přímo v centru města, ve vol-
ných chvílích jsme tedy relaxovaly na pláži 
a užívaly si moře a sluníčka. Soutěžní dny 
byly celkem čtyři, soutěžilo se ve  třech 
věkových kategoriích s  náčiním baton, 
2 baton, pom, MIX, flag a show.

Na letošním ME se účastnily nejlepší skupi-
ny z Chorvatska, Ruska, Bulharska, Sloven-
ska, Česka a Polska. Koncem léta, na Mist-
rovství světa v mažoretkovém sportu 2018 
v Praze, k postupujícím skupinám z Mist-
rovství Evropy 2018 v Crikvenici, přibude 
ještě několik zemí z jiných kontinentů.
Naše děvčata se probojovala dále na Mist-
rovství světa v mažoretkovém sportu 2018 
v Praze, které se koná koncem srpna.
Jsme hrdé, že Vám můžeme představit naše 
letošní úspěchy z ME 2018. Do Dolního 
Benešova jsme si přivezly celkem 5 titulů 
(4x I. vicemistryně Evropy 2018 a 1x II. vi-
cemistryně Evropy 2018) a celkem 43 cen-
ných medailí.

Naše úspěchy:
2. místo – I. vicemistryně Evropy 2018 (Ka-
det velká formace – kategorie Classik)
Ve  složení: Sladká Zuzana, Bartošková 
Erika, Lasáková Linda, Peterková Laura, 

Zlamšidlová Anna, Lamžíková Marké-
ta, Haburová Valerie, Halfarová Rozálie, 
Hluchníková Tereza, Bunčková Natálie, 
Hluchníková Tina, Dujsiková Tereza, Duj-
siková Gabriela, Rycková Zuzana, Zugo-
vá Sára, Halfarová Eliška, Fusová Emma 
a Čermáková Sofie
2. místo – I. vicemistryně Evropy 2018 (Se-
nior velká formace – kategorie Classik)

Ve složení: Opíchalová Barbora, Čejková 
Tereza, Sobková Bára, Šemberová Karolína, 
Ohřálová Kateřina, Dornová Rozálie, Lech-
nerová Tereza, Rycková Kateřina, Konetzná 
Kateřina, Haburová Viktorie, Schmidtová 
Nikola, Przeczková Tereza, Kacálková Nela, 
Trojková Aneta a Kolečkářová Klára
2. místo – I. vicemistryně Evropy 2018 (Ka-
det malá formace – kategorie MIX)
Ve složení: Hluchníková Tereza, Zlamšid-
lová Anna, Halfarová Rozálie, Zugová Sára, 
Dujsiková Gabriela, Lamžíková Markéta 
a Haburová Valerie
2. místo – I. vicemistryně Evropy 2018 (Ka-
det duo – kategorie MIX)
Ve složení: Lamžíková Markéta a Haburová 
Valerie
3. místo – II. vicemistryně Evropy 2018 
(Junior solo – kategorie flag)
Ve složení: Przeczková Tereza
Moc všem děkujeme za  krásné vzka-
zy a za celoroční přízeň! Děkujeme také 
všem sponzorům, rodičům a fanouškům! 
A obrovské poděkování za dlouhodobou 
podporu patří Městu Dolní Benešov a KD 
Dolní Benešov.

PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO! ☺
Mažoretky Excelent

Start soutěže: 8.00 hod.
Košt gulášů: 12.00 – 14.00 hod. 
Vystoupení kapely Prajzovanka 12.00 – 15.00 hod.  
Vyhlášení vítězů: 14.30 hod., pití a oslava na vítězství a žal 
Srdečně zvou pořadatelé: Kulturní dům Dolní Benešov 
a Restaurace Na Hřišti
Vstup zdarma

Sobota 18. 8. 2018
v zámeckém parku
Uzávěrka přihlášek do 10. 8. 2018
Více informací, včetně přihlášek na www.kddb.cz

Dolnobenešovský 
Gulášmajster 2018
Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš
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A jak letos dopadl Sportovní den města?
Po kratší odmlce se opět sešli příznivci sportovních aktivit z řad občanů našeho města, aby změřili své schponosti v řadě různých disciplín 
v rámci již třetího ročníků Sportovního dne města. Oproti minulosti byl rozsah rozšířen o aktivity našich seniorů a o nohejbal.  Nové 
disciplíny dobře zapadly do připraveného pragramu a hlavně přilákaly další aktivní sportovce. Až na malou nepřízeň počasí, která ale ne‑
ovlivnila výkony účastníků, proběhla akce dle připraveného programu a to včetně povedeného hudebního vystoupení. Podrobnější výsledky 
naleznete v přiložené tabulce. Doufám, že se na mne nebudou zlobit jednotliví vítězové, když dám přednost rozsáhlejší fotodokumentaci, 
před podrobným líčením z průběhu zápasů. Kdo přišel, ví stejně své.

Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří le-
tošní ročník  spoluvytvářeli, realizovali či 
podporovali, rovněž pak sportovcům i je-
jich fanouškům a rozhodčím. 
Pocit vítězství je pro sportovce důležitý, ale 
je třeba  ocenit  i snahu a nasazení těch, 
u kterých bylo patrno, že se sportu nevěnují 
aktivně, ale o to s větším zápalem.
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Stovky diváků hnaly kněze do boje
Každoroční fotbalový zápas mezi výběrem kněží Ostravsko ‑opavské diecéze a muži z Dolního 
Benešova již svou popularitou překročil hranice regionu Hlučínska. Dozvědělo se o něm 
biskupství v Ostravě a rozhodlo se jej podpořit. Pořadatelé také letos zaznamenali rekordní 
návštěvnost této fotbalové slavnosti.

Šestý ročník fotbalového odpoledne zahá-
jil 17. června na hřišti v Zábřehu pomocný 
biskup Ostravsko -opavské diecéze Martin 
David.

„V naší zemi je tradičně vždycky více trené-
rů než hráčů, a proto si cením té jedenáctky 
kněží, kteří se rozhodli zápasu účastnit. Já 
jsem je přijel podpořit,“ uvedl Martin Da-
vid, který stejně jako loni, kdy byl čerstvě 
vysvěcen na pomocného biskupa, zahajoval 
zápas.
Biskup David také potvrdil, že biskupství se 
o netradiční fotbalové klání zajímá, o čemž 
svědčí i diecézní zpravodaj, který přejímá 
zprávy o turnaji a také na něj na svém webu 
upozorňuje.
Armáda se omluvila
Netradiční fotbalové klání letos na zábřež-
ské hřiště přilákalo na čtyři stovky diváků. 
Pořadatelé tak byli nuceni narychlo přista-
vovat stoly a lavice. Zvýšený zájem o utkání 
i stupňující se rivalita vede týmy k posilová-
ní svých řad. Ani kněží nebyli v minulosti 
výjimkou. Zatímco ale loni kapitán týmu, 
dolnobenešovský pan farář Pavel Kuchař, 
do týmu povolal posily z Generálního štábu 
armády ČR (roli špílmachra tehdy přijal vo-
jenský kaplan, plukovník Jaroslav Kníchal), 
letos se družstvo pruhovaných muselo bez 
tohoto charismatického, vojenskými mise-
mi v Iráku, Kosovu a Afghánistánu ostří-
leného veterána obejít. Z kostela sv. Jana 
Nepomuckého na pražských Hradčanech, 
kde páter Kníchal slouží, přišla do Dolního 
Benešova omluvenka.
V úvodní dvacetiminutovce ale nebylo toto 
oslabení nijak znát. Kněží měli více ze hry 
a několikrát ohrozili branku spolehlivého 
kolovratského brankáře Martina Hanáka. 
Nebylo divu, že brzy vedli gólem saleziána 
Dona Boska, Jiřího Cahy. Kolovratským se 
však ještě do přestávky podařilo gólem ne-
polapitelného forvarda Jana Kozla vyrovnat.

“Nikdy jsem na jednom místě nepotkal tolik 
lidí, kteří by mi říkali, jak se modlí, aby 

vše dobře dopadlo. V kostele se o to pořád 
snažím a tady to jde najednou samo,” uvedl 
žertem do ampliónu o poločase pan farář 
Pavel Kuchař, který nakonec sám do mače 
nezasáhl a dění na hřišti komentoval coby 
moderátor.
Možná i proto kněží ztráceli v druhém po-
ločase rychleji síly a prohrávali dokonce 
už 5:1.

„Chlapi, ne pánubohu do oken, hrajme to 
normálně, vždyť je to fotbal,“ hecovali se 
mezi sebou paterci, jejichž početné střely 
často mířily mimo bránu.
Odpovědnost na sebe brali tradiční tahou-
ni: Petr Kříbek, farář kostela sv. Martina 
ve Frenštátě, který neodevzdá jediný souboj, 
a také vytáhlý střelec Petr Smolek, který se 
může pochlubit zkušenostmi z italského 
fotbalu. Ten měl totiž možnost blíže pro-
zkoumat při svém angažmá v Římě na Pa-
pežské salesiánské univerzitě, kde před ča-
sem získal doktorát. Nyní slouží ve farnosti 
Rychvald. Jejich snaha pramenila ve snížení, 
kdy gólovou přihrávkou nepohrdl bohu-
slavický pan farář Vojtěch Janšta, který se 
na zábřežském hřišti díky početným bo-
huslavickým fanouškům cítil jako doma.
Silového fotbalu se nebojí ani gólman Mar-
tin Hanák, jehož odstavení útočníka však 
rozhodčí Michal Spruch následně přísně 
posoudil jako nedovolené a odpískal pe-
naltu. Zkušený univerzál, pan farář Vítěz-
slav Řehulka z Ostravy -Zábřehu, pokutový 
kop ukázkovou střelou lízající tyč proměnil 
a stanovil konečné skóre 5:3.

“Já se tu cítím jako doma. Za Dolní Bene-
šov jsem hrál pod trenérem Hellebrantem 
v roce 1991. Moc rád na to vzpomínám,” 
uvedl po zápase páter Řehulka, který má 
s fotbalem největší zkušenosti. Ještě před-
tím, než se stal knězem, válel ligu i za FC 
Opava.
Mužstvo kněží se tak ani napošesté výhry 
v řádné hrací době nedočkalo (pouze v roč-
níku 2014 zvítězilo po penaltovém rozstře-

lu). Jistým úspěchem pro obě mužstva je 
fakt, že kvalita utkání se rok od roku zlep-
šuje. Radost nezkalila ani žádná zbytečná 
zranění.

Miss Evropy vykopává
Součástí prosluněného odpoledne byl 
i předzápas dětí z Dolního Benešova a také 
dívek a žen z Bohuslavic a Dolního Benešo-
va. O slavnostní výkop se postarala vzácná 
návštěva, kravařská starostka a nejkrásnější 
žena Evropy 1995, Monika Brzesková Žíd-
ková, která od pana faráře Kuchaře obdr-
žela pugét s lichotkou: “…abyste byla při 
výkopu ještě krásnější!”
Dolnobenešovské ženy měly premiéru, pro-
tože loni se jim družstvo nepodařilo sesta-
vit. V derby s Bohulavicemi si však počí-
naly suverénně. Ve vyrovnaném kvalitním 
utkání nakonec vyhrály 4:2. Nejúspěšnější 
střelkyní se stala kreativní středopolařka 
Felicitas Kozlová, která v obou utkáních 
nasázela dohromady sedm branek. “Moc 
se sebou spokojená nejsem, v mnoha pří-
padech jsem mohla zakončovat ještě lépe,” 
hodnotila svůj výkon přehnaně sebekritic-
ky patnáctiletá Felicitas, které však po ne-
dělním úspěchu nikdo neřekne jinak než 
střelkyně Felča.

Výsledky jednotlivých ročníků 
FC Kolovrat – Kněží DOO
2013 – 4:3, 2014 – 2:3, 2015 – 4:1,  
2016 – 7:7, 2017 – 6:5, 2018 – 5:3

Marek Sklář

Tým kněží nastoupil ve složení: 

nehrající kapitán, pomocný biskup Martin David, 
který tým povzbuzoval a provedl první výkop 
míče. Brankář P. Jakub Dominik Štefík, kaplan 
z farnosti Ostrava -Zábřeh, vychytal velké množ-
ství pokusů o gól, ale pět míčů skončilo za jeho 
zády v brance. Dále nastoupili P. Petr Smolek 
z farnosti Rychvald (s číslem 4), P. Vojtěch Janšta 
z farnosti Bohuslavice (5), Jan Slepička, student 
I. ročníku Arcibiskupského kněžského seminá-
ře v Olomouci (6), Jan Jurečka, jáhen z farnosti 
Ostrava -Svinov (7), biskupský vikář pro pastora-
ci P. Vít Zatloukal z farnosti Petřvald (8), P. Petr 
Kříbek z farnosti Frenštát pod Radhoštěm (9), 
Karel Honka, student II. ročníku Arcibiskupského 
kněžského semináře v Olomouci (10), P. Jiří Caha 
salesián z Don Boska (11) a P. Vítězslav Řehulka 
z Ostravy -Zábřehu (16).

FC Kolovrat
Kapitán Milan Tilleczek, útočníci Jan Kozel a Mar-
tin Thiemel, záložníci Lumír Jarkulisch, Roman 
Vitásek, Tomáš Škroch, Marek Sklář a obránci 
Kamil Kohut a Tomáš Král, brankář Martin Hanák.
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Informace z fotbalového klubu
Motto: „Už je to uděláno, už je to hotovo…“!

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově,  fotbalisté celého světa 
a jejich příznivci prožívají svůj velký svá-
tek. Ve čtvrtek 14.6.2018 začalo v Rusku 
mistrovství světa a tak se máme na co těšit. 
Svůj neméně velký svátek však prožívají 
i fotbalisté našeho klubu FC Dolní Benešov 
a všichni určitě víte proč! Ano – je to přesně 
tak. Po 10-ti létech naše mužstvo FC Dolní 
Benešov vyhrálo Moravskoslezskou divizi 
sk. „E“ a vybojovalo si postup do Morav-
skoslezské fotbalové ligy. V letošním roční-
ku, který nemá v historii obdobu se až ve 30. 
kole rozhodlo nejen o postupujícím – ve hře 
byli ještě fotbalisté Havířova a Kozlovic, ale 
i  o sestupujících, v propadlišti byly kluby 
Hranic, Petrovic, Šternberku a Brumova. 
Náš fotbalový klub se však neraduje je-
nom z postupu „A“ mužstva, na pomyslné 

„bedně“ ještě skončil na 2. místě dorost „A“ 
a taky „B“ muži na 3. místě. Mezi přední 
mužstva pak dlouhodobě v Krajské soutě-
ži patří naši mladší a starší žáci a velkou 
radost nám všem dělají i naši MINI žáci. 
Tento ročník bude v naší dlouholeté, fotba-
lové historii trvale zapsán jako jeden z nej-
úspěšnějších!  Obdiv a poděkování patří 
všem, kteří se na tomto výsledku podíleli!    
Kategorie žáků
Žáci MLADŠÍ a  STARŠÍ MINI Příprav-
ky – Obě naše družstva už své mistrov-
ské soutěže dohrála. Družstvo nejmladší 
přípravky (ročník 2009 a mladší) vedené 
trenéry Martinem Komárkem a Petrem Ku-
čerou sehrálo svoje zápasy s těmito výsled-
ky: Porazili Chlebičov 4:3, Služovice 10:6,  
Hlučín 12:3, Remizovali s Bolaticemi 6:6, 
Prohráli s Kobeřicemi 7:2, Oldřišovem 7:4, 
Štěpánkovicemi 11:4.  Družstvo MINI starší 
přípravky (ročník 2008 a mladší) vedené 
trenéry Michalem Bachroníkem a Petrem 
Machovským sehrálo svoje zápasy s těmi-
to výsledky: Porazili Šilheřovice 10:2, Háj 
7:5, Darkovičky 10:4, Hlučín 11:5, Píšť 10:4, 
Vřesinu 20:4, Prohráli jenom dva zápasy 
proti Hati 12:5 a Kravařím 18:3. Do stře-
lecké listiny se zapsali – 4 x Machovský 
Filip, 3 x – Bachroník Alois, 2 x – Birtek 
Tomáš, Gasman Jakub, Ječmínek Ondřej, 
Wolný Radek, 1 x – Adamec jakub, Dihel 
Oliver, Haloda Jan, Kupka Matěj, Staněk 
Jakub, Suchánek Patrik.
MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – družstva vedou 
trenéři Michal Beinhauer, Michal Spruch, 
Daniel Heger a  Tomáš Glogar. Oba ko-
lektivy dohrály Krajskou soutěž s těmito 
výsledky: 
MLADŠÍ - Porazili Fulnek 7:1, Slavii Opa-
va 5:1 Remizovali s Vrbnem 3:3, Městem 

Albrechtice 2:2, Prohráli s Břidličnou 8:5, 
Vítkovem 5:3, Kobeřicemi 3:0, Bruntálem 
7:1. Do střelecké listiny se zapsali – 15 x Svo-
boda Martin, 13 x Gajdečka Nikolas, 10 x 
Plaček Jan, 4 x Baránek David, 3 x Dombek 
Matěj, 2 x Glogar Filip, Moravec Adam, 1 x 
Babiš Luboš, Faika Tomáš. 

1. Kobeřice 18 18 0 0 112:13 54 0 0

2. Budišov nad 
Budišovkou 18 13 2 3 110:41 41 0 0

3. Vrbno p. P. 18 8 3 7 53:72 27 0 0

4.
Juventus 
Bruntál

18 8 2 8 52:58 26 0 0

5. Břidličná 18 7 1 10 73:83 22 0 0
6. Dolní Benešov 18 5 4 9 51:59 19 0 0
7. Slavia Opava 18 6 1 11 64:77 19 0 0

8. Město 
Albrechtice 18 5 3 10 46:82 18 0 0

9. Fulnek 18 4 4 10 42:91 16 0 0
10. Vítkov 18 4 4 10 50:77 16 0 0
STARŠÍ - Porazili Fulnek 6:2, Vrbno 10:3, 
Město Albrechtice 16:1, Břidličnou 4:0, 
Bruntál 3:1 Remizovali s  Vítkovem 4:4  
Prohráli s Kobeřicemi 3:2, Slavií Opava 3:2  
Do střelecké listiny se zapsali – 28 x Kaluža 
Tomáš, 21 x Závěšický Matěj, 19 x Hluch-
ník Filip, 10 x Tilleczek Tomáš, 7 x Glogar  
Vojtěch, 6 x Liška Štěpán, 3 x Herichová 
Barbora, Kováč Roman, 2 x Poláček Voj-
těch, 1 x Kozlová Felicitas, Svoboda Martin, 
Zámoravec Filip.  

1. Kobeřice 18 16 2 0 118:17 50 0 0
2. Juventus Bruntál 18 13 2 3 96:30 41 0 0
3. Vítkov 18 12 2 4 83:36 38 0 0
4. Dolní Benešov 18 12 1 5 102:39 37 0 0
5. Slavia Opava 18 11 1 6 102:37 34 0 0

6. Budišov nad 
Budišovkou 18 7 1 10 72:59 22 0 0

7. Fulnek 18 6 2 10 60:71 20 0 0
8. Vrbno p. P. 18 3 1 14 41:129 10 0 0
9. Břidličná 18 2 2 14 29:132 8 0 0

10. Město Albrechtice 18 1 0 17 16:169 3 0 0

Kategorie dorostu
„B“ dorost - Porazili Vávrovice 3:1, Malé 
Hoštice 6:5, Píšť 5:2, Remizovali s Kylešo-
vicemi 2:2, Prohráli s Bolaticemi 3:0, Litul-
tovicemi 6:0, Hatí 6:2, s Hájem 4:1. Do stře-
lecké listiny se zapsali – 16 x Škroch Daniel, 
7 x - Kotzur Daniel, Mlýnek Daniel, 6 x 

– Vitásek Robin, 4 x Škrob Michal, 2 x Janoš 
Marek, Koska tadeáš, Kozel Jan, Pašek Jiří, 
1 x  - Benek Vítězslav, Cyrus Václav, Glogar 
Vojtěch, Kozelek Pavel, Ohřál Adam, Petrák 
Daniel, Piskoř Daniel, Thiemel Filip. 

1. Bolatice 20 18 1 1 81:19 55 0 0
2. Háj ve Slezsku 20 16 1 3 138:34 49 0 0
3. Litultovice 20 14 3 3 70:30 45 0 0
4. Malé Hoštice 20 13 1 6 61:40 40 0 0
5. Slavkov 19 9 1 9 43:57 28 0 0
6. Dolní Benešov "B" 19 7 3 9 58:58 24 0 0
7. Vávrovice 20 6 3 11 54:80 21 0 0
8. Píšť 20 7 0 13 46:77 21 0 0
9. Kylešovice 20 5 4 11 35:78 19 0 0

10. Hať 20 2 2 16 38:89 8 0 0
11. Vřesina 20 2 1 17 28:90 7 0 0

„A“ dorost -  pod vedením trenérů - Petr Šra-
mel a Petr Baránek – odehráli mimořádně 
vydařený ročník Krajské soutěže. Porazili 
Ostravu-Jih 4:2, Zlatníky 4:1, Horní Bene-
šov 2:1, Hradec nad Moravicí 3:0, Klim-
kovice 12:1, Heřmanice 6:0, Studénku 3:0, 
Rýmařov 7:4 Remizovali se Svinovem 2:2 
Prohráli s Polankou 6:1.  Impozantně pak 
zakončili svou soutěž v posledním utkání. 
V přímém souboji prvních dvou mužstev 
tabulky dokázali porazit vítěze, dorostence 
FK Kobeřice 5:1! V tomto utkání se blýsk-
nul hattrickem Mlýnek, po gólu pak přidali 
Skroch Daniel a Hluchník Filip. Ale to ještě 
není všechno. Hráč našeho mužstva Mlý-
nek Daniel se stal nejlepším střelcem celé-
ho ročníku a věřte nebo ne, dal celkem 40 
gólů! O další góly se postarali – 20 x Skroch 
Daniel, 9 x Vitásek Robin, 8 x Bittner Petr, 
6 x Kolondra Jakub, 5 x Skroch David, 4 
x Petrák Daniel, Pospěch Daniel, Večerek 
Dominik, 1 x Hluchník Filip, Komárek 
Adam, Koska dateáš, Kotzur Daniel, Kozel 
Jan, Kozelek Pavel, Závěšický Matěj.  Kluci 
patří vám velký dík!
1. Kobeřice 26 21 3 2 98:33 66 0 0
2. Dolní Benešov 26 20 3 3 100:33 63 0 0

3. Hradec nad 
Moravicí 26 16 5 5 77:38 53 0 0

4. Polanka 26 14 4 8 86:64 46 0 0
5. Dolní Lhota 26 13 3 10 60:41 42 0 0
6. Darkovičky 26 9 10 7 68:56 37 0 0
7. Ostrava - Jih 26 11 3 12 64:75 36 0 0
8. Studénka 26 9 4 13 38:50 31 0 0
9. Fulnek 26 9 3 14 76:78 30 0 0

10. Svinov 26 8 4 14 51:62 28 0 0
11. Klimkovice 26 8 3 15 58:96 27 0 0
12. Zlatníky 26 7 4 15 43:90 25 0 0
13. Rýmařov 26 7 3 16 66:88 24 0 0
14. Heřmanice 26 3 2 21 27:108 11 0 0

Kategorie mužů
Muži „B“ pod vedením trenérů – Richard 
Husovský, Martin Heiduk –  Porazili Bě-
lou 7:2, Sudice 3:1, Bohuslavice 3:1, Hať 3:0, 
Závadu 2:1, Kozmice 3:2,   Remizovali se 
Strahovicemi 1:1,  Prohráli se Služovicemi 

Fotbal v Dolním Benešově
začíná novou etapu!

3:0, Oldřišovem 2:0. Do střelecké listiny 
se zapsali – 17 x Husovský Richard , 12 x 
Stříbný Lukáš, 7 x Janík Martin, 6 x Mlýnek 
Daniel, 4x Lokoč Pavel, 2 x Glogar Tomáš, 
Janovský Jakub, Kozel Jan, Polák Jiří, Rubý 
Patrik, 1 x Kozelek Pavel, Lorenz David, 
Pospěch Daniel, Reichel Jiří, Vaculík Matěj, 
Vavřínek Michal  

1. Služovice 23 19 2 2 91:21 59 0 0
2. Bolatice "B" 24 16 3 5 88:37 51 0 0
3. Dolní Benešov "B" 24 12 5 7 65:54 41 0 0
4. Sudice 23 12 4 7 76:58 40 0 0
5. Štěpánkovice "B" 24 11 3 10 49:56 36 0 0
6. Oldřišov "B" 24 10 4 10 72:83 34 0 0
7. Strahovice "B" 24 9 5 10 56:57 32 0 0
8. Závada 24 9 5 10 47:52 32 0 0
9. Bělá 23 8 7 8 57:52 31 0 0

10. Darkovičky "B" 23 7 5 11 47:60 26 0 0
11. Hať "B" 24 6 6 12 42:64 24 0 0
12. Bohuslavice "B" 24 5 3 16 49:89 18 0 0
13. Kozmice "B" 24 3 2 19 34:90 11 0 0

„Muži A“ Od vydání našeho posledního 
Zpravodaje pokračovala Moravskoslezská 
divize tak, jak vidíte v následujících řádcích.
Tak jsme se dočkali prvního, jar‑
ního vítězství i doma…

FC DB  –  FK Nové Sady  3:1
Do utkání nastupovali domácí s jasným 
cílem, vyhrát na třetí pokus i na vlastním 
hřišti! Ale ani tentokrát jim úvodní minuty 
zápasu nepatřily! V 10. minutě kopal Šuba 
rohový kop, ale střela Škody těsně minula 
cíl. Ve 12. minutě však hosté jásali. Útoč-
nou akci zakončil elegantním padáčkem 
Dvorský a jako první se zapsal do střelecké 
listiny – 0:1! Pro domácí přišla další horká 
chvilka v 17. minutě, Denis však stopro-
centní šanci na druhý gól nepřetavil… V 19. 
minutě začal ve vývoji zápasu zlom. Fan-
tastický průnik Gebauera hostující obranou 
zakončil Strakoš „blafákem“ a na tabuli sví-
til stav – 1:1. Vyrovnávací gól přinesl na do-
mácí kopačky klid. Ve 23. minutě proletěl 
přízemní centr Býmy podél celé branky, ale 
Gebauer na balón nedoskočil. Po půlhodi-
ně si hráči obou mužstev doplnili tekutiny 
v doslova tropické výhni. Občerstvení při-
šlo vhod a na hřišti to zase fotbalově vře-
lo. Ve 34. minutě skončil „padáček“ Šuby 
na horním břevně. To domácí byli šťastněj-
ší. Ve 40. minutě potěšil domácí příznivce 
nevídaným sólem Hartmann a  brankář 
Kalina byl bez šance – 2:1! V závěru polo-
času ještě pálil Labuda ve 45. minutě těsně 
nad břevno. V nastavené 47. minutě pak 
Hampel fantastickým zákrokem odmítnul 
srovnání skóre po pumelici Danise!!! Ani 
po přestávce se diváci nenudili. V 51. minu-
tě potvrdil Labuda své střelecké schopnosti 
nejlepšího kanonýra divize „E“ a nefalšova-
ným „angličanem“ pojistil vedení domácích 

– 3:1! Festival útočného fotbalu pokračoval 
dále. V 67. minutě skončila prudká střela 

Schlimbacha těsně vedle pravé tyče. Dě-
lovku Labudy v 69. minutě vyrazil Kalina 
na  rohový kop. V  75. minutě mohli do-
mácí definitivně rozhodnout o výsledku. 
Akci Labudy zakončoval Strakoš, ale jeho 
střela se mezi tyče už překonaného Kaliny 
nevešla…. Domácí příznivci pak tleskali 
skvělým zákrokům brankáře Hampla, kte-
rý připravil o gólovou radost v 82. minutě 
Šubu a v 84. minutě Škodu. Když gólem 
neskončila ani střela Adamíka v 86. mi-
nutě, tak se už na výsledku nic nezměnilo. 
Po závěrečném hvizdu se tak domácí hráči 
a příznivci poprvé na jaře doma radovali 
z vítězství!   
Fotbal může být i takový …
FC Elseremo Brumov – FC DB 2:2
V  dnešním utkání sledovali diváci dva 
rozdílné poločasy. Domácí, kteří se dostali 
do nebezpečného sestupového pásma od za-
čátku zápasu prahli po vítězství a plném 
bodovém zisku. Jako první zahrozili hosté 
v 11. minutě, dělovka Haase však skončila 
těsně vedle levé tyče. První gólovku měli 
domácí v 17. minutě, Juřica dlouhým autem 
našem Bůbelu, ale ani jeho střela se mezi 
tyče branky hostů nevešla. Ve 24. minutě už 
hráči a domácí příznivci jásali. Po rozehra-
ném rohovém kopu poslal Novák M. hla-
vou neomylně balón do branky hostů – 1:0. 
Domácí nadšení však hosté brzy zmrazili. 
Ve 30. minutě našel díru v domácí obraně 
Strakoš a z přímého kopu překvapil u první 
tyče brankáře Smolíka – 1:1. Hosté se však 
dlouho z vyrovnání netěšili. Ve 32. minutě 
se znovu po rohovém kopu nejlépe zori-
entoval ve skrumáži před brankou hostů 
Bůbela a rozjásal příznivce domácích – 2:1. 
Štěstí stálo u hostů ve 34. minutě, centr 
Bůbely našel nabíhajícího Nováka M., ale 
jeho volej zasvištěl těsně nad břevnem. Vy-
rovnání měl na kopačkách hostující Pecuch 
ve 39. minutě, ale v koncovce ho zradila 
střelecká muška. Do 2. poločasu nastoupili 
hosté se změnou v sestavě, do hry přišel 
Adamík a za čaly se dít věci. Ve 49. minutě 
prošel obranou domácích Haas, do gólovky 
poslal Rychnovského, ale jeho střelu za-
blokoval Juřica na rohový kop. V 53. mi-
nutě byl u nádherné útočné akce Strakoš 
poslal na zteč Adamíka, ten si vychutnal 
domácího stopera a jeho přihrávka našla 
kopačky Labudy a na ukazateli svítil stav 

– 2:2. V 60. minutě se obraz hry podstat-
ně změnil. Pecuch po ukázkovém slalomu 
poslal do šance Adamíka, jeho střela však 
podél celé branky svůj cíl nenašla. Hosté 
stupňovali svůj tlak, domácím evidentně 
ubývaly síly. Obrana se dostávala pod tlak, 
na trávníku začaly bublat emoce, kterým 
nemalou měrou pomáhaly rozhodnutí roz-
hodčích. V 78. minutě už hosté jásali, Býma 

poslal prudký centr podél celé branky, ale 
Adamíka na brankové čáře zpacifikovali. 
Hosté se pak marně dožadovali pokutového 
kopu za sražení Adamíka v gólové šanci. 
V poslední čtvrthodince se na  trávníku 
začala hrát „karetní partie“, ale vrcholem 
emocí se stala situace v samotném závěru 
utkání. Hosté vstřelili v 88. minutě třetí 
gól, ale jejich zaslouženou radost a nadšení 
zmrazil praporek AR 1, který signalizoval 
postavení mimo hru…    
Deset statečných vybojovalo bod!

FC TVD Slavičín – FC DB  1:1
Náročný, prodloužený víkend absolvovali 
hostující fotbalisté dvojím výjezdem za svý-
mi soupeři do Brumova a Slavičína. Domá-
cí se ziskem deseti jarních bodů se derou 
do horních pater tabulky a taky dnes chtěli 
rozšířit své bodové konto! Utkání těchto 
soupeřů mají vždy pořádný náboj a nejinak 
tomu bylo i dnes.  Začalo se ve svižném tem-
pu. V 11. minutě skončila dělovka Gebauera 
těsně vedle tyče domácí branky. Domácí 
odpověděli jedovatou, skákavou střelou Ka-
luse ve 12. minutě, kterou konečky prstů 
vyrazil Kozel na rohový kop. V 19. minutě 
vyškolil Býma, po krásné akci Haase, ne-
vídanou stahovačkou svého strážce a jeho 
dělovka málem protrhla síť – 0:1! Na tento 
nečekaný úder reagovali domácí ještě vý-
raznější, útočnou aktivitou. Ve 24. minutě 
poslal svou vizitku na branku hostů Švach, 
cíl však minul. Ve  36. minutě připravil 
o gólovou radost Elšíka, skvělým zákrokem 
Kozel, který stačil balón mířící do šibenice 
vyrazit na rohový kop. V poslední minu-
tě první půle chyběl kanonýru Labudovi 
krok k tomu, aby zvýraznil vedení hostů. 
Ve druhém poločase vypadly z obraného 
valu hostů dva základní kameny, zraněný 
Rychnovský a vyloučený Haas! A fotbalové 
drama začalo. Ve 46. minutě pláchnul obra-
ně domácích Labuda, nenašel však přesnou 
mušku. Před brankou hostů to po sérii rohů 
doslova vřelo. V 61. minutě Kozel fantas-
tickým zákrokem vyrazil nádhernou střelu 
Elšíka přímo z levé šibenice. Pak to přišlo. 
V 64. minutě vyrazil Kozel střelu Kříže před 
sebe z dorážky trefil domácí hráč stojícího 
obránce Haase na brankové čáře tak, že roz-
hodčí odpískal pokutový kop a jako bonus 
dal ještě hostujícímu hráči červenou kar-
tu! Školník nabídnutou šancí nepohrdnul 
a vyrovnal stav na – 1:1. Hosty tato křivda 
evidentně vyburcovala k nevídané aktivitě. 
Ač oslabeni dokázali svou vůlí a touhou 
odolat snaze domácích po vítězství, a na-
konec mohli paradoxně utkání i vyhrát. 
Závěrečná čtvrthodina stála za to. V 72. mi-
nutě minula hlavička Romaněnka o chlup 
domácí branku. V 75. minutě naservíroval 
Školník gólovku na hlavu Kříže, ale ten se 
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mezi tyče netrefil. Z bleskového protiútoku 
poslal Býma kolmicí na zteč Labudu, s jeho 
střelou si však brankář Kuja poradil. Kuja 
se nenechal překvapit ani další pumelicí 
hostujícího kanonýra v 83. minutě. Šokem 
pro domácí mohla skončit akce Býmy v 87. 
minutě, své sólo však zakončil jenom stře-
lou do boční sítě…… Posledním vzrušením 
pro domácí příznivce tak byla akce domá-
cích v poslední minutě hry, když balón 
skončil v brance hostů, ale ještě před tím 
signalizoval asistent rozhodčího postavení 
střelce v ofsajdové pozici. Fotbalové drama 
tak skončilo smírně!
Benešov míchá postupovými kartami!

FC DB – MFK  Havířov  2:0
Souboj o vítěze letošní divize „E“ se blíží 
do cílové rovinky. Sedm kol před závěreč-
ným hvizdem si tipnout vítěze a postupu-
jícího do MSFL je pořádný oříšek. Hosté 
se netají touhou být tím konečným lídrem. 
V dnešním souboji však na bodový zisk ne-
dosáhli. Domácí trenéři řešili před utkáním 
nemalé starosti se sestavou. Jak však průběh 
zápasu ukázal měli nakonec šťastnou ruku! 
Od začátku se bylo na co dívat. V 9. minutě 
těsně minula branku Havířova točená střela 
kanonýra Labudy. Pro domácí mohla být 
osudnou 13. minuta, ale pohotová střela 
Wojnara o pověstný „chlup“ minula cíl! 
Labuda poslal Smětákovi v brance hostů 
svou vizitku v 17. minutě, ten jeho dělovku 
stačil instinktivně vyrazit. Po akci Skou-
pého Lukáše v 19. minutě pálil Lišaník, ale 
brankář Hampel skvělým zákrokem gólové 
nebezpečí zažehnal. Ve 25. minutě zakon-
čil Adamík své sólo střelou podél vybíha-
jícího gólmana Smětáka, ale míč směřující 
do prázdné branky stačil odpálit Skoupý 
Karel do bezpečí! O gólovou radost připra-
vil Hampel ve 27. minutě akrobatickým 
zákrokem Omastu. Časomíra poskočila 
na 30. minutu a příznivci domácích jásali. 
Stoper Ikbinoba marně stíhal přes celou 
polovinu hřiště ostrostřelce Labudu a ten si 
ví rady, prostřelil nekompromisně Smětáka 
a domácí vedli – 1:0. Než se hosté stačili 
z tohoto direktu vzpamatova udeřilo po-
druhé. Ve 34. minutě rozehrál Býma exce-
lentně přímý kop, hostující obrana zaváhala 
a Adamík dal Smětákovi možnost, aby si 
ve své síti zalovil podruhé – 2:0! V řadách 
hostů zavládla panika. Ve 36. minutě měl 
gól na kopačkách Hartmann, Směták vy-
razil na rohový kop. Ve 39. minutě vyšel 
domácím brejk, Labudovu střelu Směták 
vyrazil před sebe a dorážku Skrocha udržel 
se štěstím pod svým tělem! Hosté se vzpa-
matovali ve 41. minutě, Förstrovu pecku 
Hampel vyrazil, dorážka skončila v  síti 
domácí branky, ale střelec stál v ofsajdu…. 
Druhý poločas začali domácí střelami La-

budy v 51. minutě těsně nad, v 53.minutě 
Pecuch střelou v pádu Smětáka nepřekvapil. 
Ani v 58. minutě se hosté z gólu nerado-
vali, střelec byl znovu v ofsajdové pozici! 
Po hodině hry si hosté vypracovali gólovku, 
v 62. minutě však Lišaník netrefil prázdnou 
branku! Přesnou mušku nenašel ani Förs-
ter v 70. minutě z výhodné pozice se jeho 
přímý kop mezi tyče nevešel! Svůj druhý 
gól měl na kopačkách v 80. minutě Labuda, 
jeho dalekonosný „padáček“ přes vybíha-
jícího Smětáka nakonec prázdnou branku 
přeskočil! Hosté se nedočkali ani čestného 
gólu, v 86. minutě šla Lišaníkova pumelice 
těsně nad. Domácím se tak podařila odveta 
za podzimní debakl.       

Fotbalovou pohádku máje sledovali 
diváci v Ústí!

TJ Sokol Ústí – FC DB 1:3
Dnes začněme netradičně slovy známé 
písně: „Statistika věda je…“, ale ta dneš-
ní je mimořádně zajímavá! V  dosavad-
ních odehraných 24. kolech mají domácí 
na svém kontě pouze 3 porážky a věřte nebo 
ne, právě 2 z nich jim připravili fotbalisté 
Dolního Benešova! Ale teď už k tomuto 
zápasu. Pravou, nefalšovanou, fotbalovou, 
divizní pohádku připravil dnešní souboj 
dvou předních mužstev divize všem 370 
divákům! A jak víme v pohádce vždy dobro 
zvítězí nad zlem, ale v té dnešní vyhrál fot-
bal na plné čáře!!! Od 1. minuty servírovala 
obě mužstva divákům nadstandardní po-
dívanou. V 8. minutě neskutečně chyboval 
domácí obránce Bezděk a Býma nekompro-
misně otevřel dnešní brankový účet – 0:1! 
Domácím sebevědomím to však nijak neo-
třáslo. V 16. minutě poslal domácí kapitán 
Černotský do gólovky Zagola, ale ten měl 
vychýlenou střeleckou mušku. Ve 20. mi-
nutě kopali hosté tři rohové kopy po sobě, 
ale z gólu se neradovali. Ve 20. minutě při-
pravil brankář Hampel o gólovou radost 
nevídaným zákrokem Zagola. Fotbalová 
štěstěna stála u domácích ve 26. minutě, kdy 
se hostující Pecuch proháčkoval obranou 
domácích, ale Adamík po tomto sólu ne-
trefil prázdnou branku… Šance domácího 
Oravy ve 30. minutě, Vladika ve 32. minu-
tě ani znovu Zagola ve 36. minutě kýžené 
vyrovnání nepřinesly. Diváci si nezakřičeli 
gól ani ve 37. minutě, akci Bezděka s Vla-
dikem zakončil střelou Orava, ale trefil je-
nom levou tyč branky hostů. Do kabin však 
odcházela mužstva za nerozhodného stavu, 
ve 45. minutě odčinil svou chybu Bezděk 
a srovnal stav na – 1:1! Fotbalové galapřed-
stavení pokračovalo i ve 2. poločase. Hrdi-
nou se postupně stával hostující gólman 
Hampel, který svými nevídanými zákroky 
přiváděl domácí k zoufalství!!! V 51. minutě 

se nestačil divit Zagol, v 59. minutě zlikvi-
doval sólo Oravy a fantasticky si poradil 
v 77. minutě i s tutovkou Vavříka!!! To už 
však hosté vedli od 66. minuty po další ne-
vídané minele obránce Bezděka, kterou ne-
vídaným lobem přes vybíhajícího gólmana 
Urbáška přetavil v gólovou radost znovu 
Býma – 1:2! To však ještě nebylo ze strany 
hostů všechno. V 78. minutě ukázal všem 
divákům své střelecké umění druhý nejlepší 
střelec divize Labuda a po slalomu kolem 
stopera Michálka i gólmana Urbáška dal 
výsledku konečnou podobu – 1:3!!! Domá-
cí už na zvrat výsledku nenašli síly, od 70. 
minuty hráli navíc oslabeni od vyloučeného 
Černotského, který se šel po 2. žluté kartě 
předčasně sprchovat. Lídr divize dohrával 
zápas v křeči, v 80. minutě trefil Bezděk 
svou hlavičkou jenom boční síť a v 86. mi-
nutě hostující obránce Haas vynesl balón 
z brankové čáry na své hrudi do bezpečí 
po střele Vavříka. Špice divizní tabulky 
se tak po tomto kole ještě více vyrovnala 
a v těch 6-ti zbývajících se tak máme na co 
těšit! Pozitivní je i skutečnost, že k nezapo-
menutelnému fotbalovému zážitku přispěli 
značnou měrou i rozhodčí a chvályhodné 
je taky to, že diváci ocenili potleskem obě 
mužstva za předvedený fotbal!  

Život je jen náhoda, jednou jsi dole 
podruhé nahoře..

FC DB – SFC Opava „B“  0:3
Slova nesmrtelné písně Voskovce a Wericha 
jsou charakteristická pro poslední dvě di-
vizní utkání domácích fotbalistů! Po neděl-
ní euforii z vítězství na hřišti lídra divizní 
tabulky to dnes byl fotbalový smutek…. 
Až v 10. jarním kole padla neporazitelnost 
domácí „divizní štiky“! Jak k tomu došlo? 
Hosté poslali první varování domácím už 
ve 4. minutě, bleskový protiútok Vrány však 
skončil těsně vedle pravé tyče. Po čtvrtho-
dince dali o sobě vědět i domácí. V 16. mi-
nutě po rohovém kopu Haase stačil zkrotit 
střelu Labudy brankář Vyklický. Do černé-
ho se netrefil ani Hartmann v 18. minutě 
po povedeném sólovém nájezdu. Branka 
hostů taky odolala ve  22. minutě, když 
svůj slalom zakončil Pecuch přihrávkou 
na nabíhajícího Adamíka, ale toho zradila 
střelecká muška. Rušno bylo v následujících 
minutách před brankou domácích. Ve 25. 
minutě vyrazil Hampel dělovku Bergera 
na rohový kop. Ve 30. minutě minula stře-
la Sochy podél celé branky svůj cíl. Ve 33. 
minutě pálil Rychlý z dobré pozice těsně 
nad! Domácí kontrovali ve 36. minutě stře-
lou Labudy z přímého kopu, ale ta skončila 
jenom na boční síti už překonaného Vyk-
lického. O minutu později měl vychýlenou 
mušku domácí Strakoš. Hosté poprvé já-

sali ve 39. minutě. Jako úhoř se protáhnul 
domácí obranou Strnad a Hampel byl bez 
šance – 0:1! Do druhého poločasu vstoupili 
domácí s cílem rychle vyrovnat. Ve 48. mi-
nutě pálil Býma z přímého kopu těsně vedle 
pravé tyče. V 50. minutě minula táhlá stře-
laPecucha o pověstný chlup levou šibenici. 
V 51. minutě našel po dalším bleskovém 
brejku hostů Socha nabíhajícího Strnada, 
ale ten prázdnou branku netrefil…. Blíz-
ko druhému gólu byli hosté v 56. minutě, 
střela Swiecha z přímého kopu skončila 
na zdi domácích. Časomíra se zastavila 
na 66. minutě a hosté jásali. Pumelice Ber-
gra se odrazila od hrudi brankáře Hampla 
a Strnad se radoval ze svého druhého gólu 

– 0:2! Nad domácími se stahovaly černé 
mraky. Naděje domácích na bodový zisk 
se rozplývaly jako dým! Konečnou podobu 
výsledku dal v 70. minutě Helebrand, který 
neomylným lobem potrestal chybu domá-
cí obrany – 0:3!!! Ve zbývajících minutách 
vzrušily ochozy ještě dvě akce. V 75. mi-
nutě odmítnul svůj „hattrick“ Strnad, kte-
rý nepřetavil v gólovou radost ukázkovou 
přihrávku Musila. Domácí se neradovali 
ani z čestného gólu v 84. minutě, rozhodčí 
Mojžíš byl jiného názoru….       
Benešov znovu položil svůj žeton 
na postupovou kartu! 

FC DB – FK Jeseník 4:2
Po středečním výpadku se divizní, fotba-
lová ruleta znovu roztočila zápasy 26. kola. 
Do Benešova přijeli fotbalisté z Jeseníku, 
kteří tak jako domácí chtěli napravit bo-
dový neúspěch ze středeční divizní přede-
hrávky! Hosté neponechali nic náhodě a už 
hodinu a půl před utkáním si vychutnávali 
místní zelený pažit! Při této relaxaci se asi 
tak nabažili, že jim to stačilo k dnešnímu 
plnému uspokojení! Domácí naopak ne-
ponechali nic náhodě a od první minuty 
šli za plným bodovým ziskem a touhou 
vrátit se do „postupové rulety“. Svůj žeton 
vsadili dobře, což potvrdilo následujících 
90. minut utkání! Už ve 3. minutě odvrátil 
Červenka v brance hostů gólové nebezpečí 
po střele Adamíka na rohový kop! Ve 14. 
minutě stála u hostů fotbalová štěstěna, 
nádherná střela Pecucha se otřela o pra-
vou tyč!  Časomíra se posunula o jednu 
minutu, a domácí  se po skvělé akci Pecucha 
v 15. minutě, kterou nefalšovaným „angli-
čanem“ zakončil Býma radovali z vedou-
cího gólu – 1:0! V 16. minutě pak zastavila 
ruka hostujícího obránce průnik Labudy 
do stoprocentní gólovky, ale penaltu rekla-
movali domácí marně…. Útok za útokem se 
valil na Červenkovu branku. Ve 20. minutě 
rozebrali obranu hostů Adamík s Býmou, 
jeho bombu vyrazil Červenka na rohový 

kop. O minutu později zasvištěla pumelice 
Gebauera těsně nad břevnem. První střelu 
na domácí svatyni vyslali hosté ve 22. mi-
nutě, Bříza však cíl netrefil…. Jako lasička 
se protáhnul mezi obránci hostů ve 24. mi-
nutě Hartmann, jako na stříbrném podno-
su předložil balón na kopačky Labudy a ten 
nezaváhal – 2:0! Domácí kanonýr byl při 
chuti, ve 35. minutě hasil jeho sólo oběta-
vým zákrokem Karakasidis. V poločasové 
přestávce to v kabině hostů asi pořádně vře-
lo. Ve 48. minutě však znovu jásali domácí. 
Haas našel dlouhým centrem Býmu a ten 
si už věděl rady – 3:0. Tento „políček“ však 
paradoxně hosty probudil z letargie. V 50. 
minutě zakončil útočnou akci Furik a sní-
žil na – 3:1. Útočná lavina domácích však 
pokračovala. V 57. minutě kopali domácí 
tři rohové kopy v řadě po sobě, ale obrana 
hostů odolala. V 60. minutě však Červenka 
znovu lovil ze své sítě, na střelu Adamíka 
neměl nárok – 4:1! Toužebně vyvolávaného 

„bůra“ se však domácí nedočkali. O tuto ra-
dost je připravil skvělým zákrokem Červen-
ka, který dělovku Hartmanna stačil vyrazit 
na rohový kop. Hostům se nakonec poda-
řilo výsledek ještě zkorigovat. V 81. minutě 
se v tlačenici před brankou Hampla nejlépe 
zorientoval Furik a svým druhým gólem 
dal výsledku konečnou podobu – 4:2. Ví-
tězství domácích je tak znovu vrátilo mezi 
postupové kandidáty a závěrečná kola di-
vize slibují pořádné drama!  

A pak, že se historie neopakuje!!!

FC DB – 1.BFK Frýdlant 2:1
Dnešní 27.kolo divize ukázalo a potvrdi-
lo, že se historie může opakovat! Nevěříte? 
Po podzimním vítězství Benešova ve Frý-
dlantu se mužstvo posunulo na 1. příčku 
tabulky a ač to zní neuvěřitelně po závěreč-
ném hvizdu dnešního utkání vévodí fotba-
listé Dolního Benešova divizní tabulce jako 
lídr znova!!! Tak to je jako fotbalový zázrak. 
A co tomu předcházelo? Posuďte sami! Už 
v 1. minutě stačila odvrátit obrana hostů 
střelu Pecucha na rohový kop. Časomíra 
se posunula na 2. minutu a po rozehraném 
rohovém kopu domácím Haasem skončila 
nevídaná hlavička Rochnovského v  levé 
šibenici gólmana Prepsla – 1:0! Hosty však 
gól v jejich síti nijak nedeprimoval. Naopak. 
V 6. minutě pálil Wludyka v dobré pozici 
nad. Nešťastnou se pro domácí stala 13. mi-
nuta, Kučera našel svým centrem nabíha-
jícího Svatonského a skóre se měnilo – 1:1. 
Sebevědomí hostů značně narostlo. Blízko 
vedoucímu gólu byli hosté ve 20. minutě, 
po rohovém kopu Wludyky hlavičkoval po-
hotově Svatonský, ale balón skončil jenom 
na horní síti! Hosté rozehráli další nadějné, 
útočné šance, ale do vyložené gólové se už 

nedostali. Jejich branku pak zachránila ne-
přesná muška Býmy, jeho dělovka ve 23. mi-
nutě se mezi tyče nevešla. Gólem neskončil 
ani nádherný přízemní centr Haase ve 33. 
minutě na který žádný z domácích hráčů 
ve vyložené pozice nedoskočil! Hosté ve 2. 
poločase svůj výkon z  toho prvního už 
nezopakovali. Fotbalová kvalita výrazně 
poklesla, mnohem více však přibylo emocí 
a nervozity. Hra se odehrávala mezi šest-
náctkami, výrazně se zvýšila agresivita 
a pohledný fotbal byl na ústupu…. Domácí 
nevyužili svou velkou šanci v 51. minutě, 
Pecuch našel hlavičkujícího Hartmanna, 
ale ten cíl minul. V 59. minutě se mezi tyče 
branky hostů nevešla ani dělovka Býmy 
z přímého kopu. Svou velkou, gólovou šanci 
nevyužil ani Wludyka v 73. minutě a tak 
se dramatická koncovka stupňovala do zá-
věrečných minut. Hosté hrající na remízu 
však své úsilí do konce zápasu nedotáhli. 
V 83. minutě zahrávali domácí přímý kop 
a  Rychnovský svým druhým gólem dal 
výsledku konečnou podobu – 2:1 a tímto 
gólem posunul domácí jedenáctku do čela 
divizní tabulky!!! V závěrečných minutách 
si domácí už své vítězství taktickou hrou 
pohlídali. Tři kola před koncem letošního 
ročníku tak dostal souboj o postupujícího 
do MSFL nový náboj!     
Výstup na vrchol divizní tabulky 
zvládli lépe hosté

FK Nový Jičín – FC DB 1:2
Na hřišti v Novém Jičíně se odehrál jeden 
z letošních vrcholů divizního ročníku. Tuto 
visačku si souboj domácích s lídrem tabul-
ky určitě zaslouží právem. Nejen domácí 
příznivci, ale i  experti ve  svých prognó-
zách favorizovali právě Novojičínské. Dvě 
mužstva s nejlepší obranou v celé soutěži si 
to rozdali v přímém souboji a bylo se na co 
dívat! V 10. minutě pálil po rohovém kopu 
Opatřil ale cíl minul. Ve 12. minutě prověřil 
kvality gólmana Ognyanova Strakoš, ale 
ten si s jeho jedovkou poradil. V 18. minutě 
už příznivci domácích jásali, Hampel však 
fantastickým zákrokem připravil o gólo-
vou radost Macíčka! Skóre se neměnilo ani 
ve 23. minutě, sólo Labudy odvrátila obrana 
domácích na rohový kop. Klíč k otevření 
obrany hostů hledali domácí dále marně. 
Ve 33. minutě stála u domácích „paní štěs-
těna“, Pecuch se skvěle proháčkoval jejich 
obranou, do super šance poslal Adamíka, 
ale ten opuštěnou branku netrefil! Všechno 
si však vynahradil ve 41. minutě. Labuda 
založil bleskový protiútok, z  levé strany 
pak centroval Adamík do „ohně“, Býma 
přehlavičkoval vybíhajícího Ognyanova 
a hosté vedli – 0:1! Gól do šatny byl pro 
domácí těžkým břemenem! Ani ve 2. po-
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ločase to neměli domácí snadné. Naopak. 
Ve 48. minutě pálil Pecuch nad. Adrenalin 
se pro příznivce domácích výrazně zvýšil 
ve 49. minutě po kiksu gólmana Ognyanova, 
skóre se však neměnilo. V 51. minutě vy-
tlačil strážce domácí svatyně snad očima 
balón nad břevno po zadovce Labudy. V 57. 
minutě klesly naděje na vítězství domácích 
na bod mrazu. Fantastický průnik Býmy 
obranou domácích zakončil Adamík ne-
chytatelnou střelou do levého dolního rohu 
domácí branky a na světelném ukazateli 
svítil stav – 0:2!!! Pro domácí mohlo být 
ještě hůř, ale akci Pecucha v 61. minutě, kte-
rou zakončil Býma pumelicí, vyhlavičkoval 
Švec z brankové čáry. Domácí zmobilizovali 
všechny síly ke změně nepříznivého stavu. 
V 74. minutě se dostal do šance střídající 
Staněk, ukázkovou přihrávkou „pod sebe“ 
poslal do gólovky Wolfa, ale jeho pokus 
skončil v černých mracích…. V 80. minutě 
svitla domácím jiskřička naděje. Jako blesk 
z čistého nebe se dostal do šance nejlepší 
divizní střelec Pyclík a připravil gólmana 
Hampla o „vychytanou nulu“ – 1:2. O dra-
matickou koncovku bylo postaráno! V 82. 
minutě se zaskvěl Hampel nevídaným zá-

krokem po střele Opatřila. O minutu poz-
ději mohli hosté pojistit své vedení po čí-
tankovém sólu Labudy, ale tomu v koncovce 
už scházely síly… Ani bod nechtěl darovat 
domácím hostující brankář Hampel, který 
doslova vyčaroval nevídaný zákrok po stře-
le Macíčka v 84. minutě. V závěrečném čase 
si pak už hosté své super cenné vítězství 
taktickou hrou pohlídali. Jejich postupové 
ambice tak výrazně stoupají!     
Sestava FK Nový Jičín: Ognyanov, Wolf, 
Malina, Javorek, Kiss Farkas, Kalich (56. 
Staněk), Švec, Juříček, Opatřil, Macíček, 
Pyclík    
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Roma-
něnko (69. Hartmann), Rychnovský, Mo-
ravec, Haas, Strakoš, Gebauer, Adamík(90. 
Skroch Daniel), Býma, Labuda, Pecuch, 
Mlýnek, Skroch David, Šefčík, Kozel 
Utkání rozhodovali: Hovorka, Kadlec, Sed-
láček -  delegát Ondráš  318 diváků
Žluté karty – domácí: 66. Malina, 90. Juří-
ček hosté: 90. Adamík
Hlasy po utkání: Trenér hostů - Marcel 
Melecký: Dnešní utkání naše mužstvo do-
slova odmakalo. Až na jednu zbytečnou 
chybu, kterou domácí dokonale potrestali, 
jsme dokázali dodržet stanovenou taktiku, 
nechat hrát domácí do „plných“ a využí-
vat každou možnost k brejkům. Když jsme 
dali navíc i dva krásné góly, tak se můžeme 
právem radovat z tohoto mimořádného ví-
tězství!
O tom,  jak skončí  letošní ročník 
divize rozhodne 30. kolo!!

FC DB – FK Kozlovice 0:2
Dnešní divizní utkání bylo vrcholem „Spor-
tovního dne“ města Dolní Benešov. Mělo 
navíc i punc vrcholu letošního divizního 
ročníku. Výsledky tohoto odehraného kola 
však potvrdily, že nejen o postupujícím, ale 
i o sestupujících se rozhodne až v tom kole 
posledním! A tak se máme na co těšit. Ta-
kové fotbalové drama už tady dlouho neby-
lo! Dnešní zápas začal pro domácí šokem! 
Už v 7. minutě se zranil stoper Rychnovský 
a druhá nejlepší obrana divize tak dosta-
la nečekanou trhlinu…. Jak následující 
minuty zápasu ukázaly, tak větší, než se 
dalo čekat! Hosté vycítili svou šanci. Ve 14. 
minutě dal o sobě vědět kanonýr Nekuda, 
Hampel se však překvapit nenechal. O mi-
nutu později zakončil akci Býmy domá-
cí ostrostřelec Labuda, brankář Konečný 
však jeho střelu přilepil do svých rukavic. 
Poradil si i se střelou Strakoše k levé tyči 
ve 22. minutě. Ve 24. minutě rozehrál Schle-
hr rohový kop, o gólovou radost připravil 
fantastickým zákrokem Hampel hlavičku-
jícího Krále! Blízko gólu byli domácí ve 37. 
minutě, na centr Haase naskočil Adamík, 

jeho hlavička však lízla břevno. O bezbran-
kový poločas se postaral domácí kapitán 
Moravec, který na brankové čáře zablokoval 
střelu Šolína. Ve 2. poločase zesílil déšť a jak 
se ukázalo štěstí pršelo plným proudem 
hostům…. V 54. minutě pálil po rohovém 
kopu Chudoba ze stoprocentní gólovky ješ-
tě vysoko nad domácí branku. V 61. minutě 
však „pláchnul“ domácí obraně Galetka 
a hosté vedli – 0:1. A jak se říká – s jídlem 
roste chuť! V 64. minutě se řítil na gólmana 
Hampla Chudoba, jeho střelu však stačil 
strážce domácí svatyně vyrazit na břevno. 
Rychlonohý Chudoba se však dočkal gólu 
v 67. minutě, své parádní sólo zakončil přes-
nou střelou k levé tyči – 0:2! Na tento úder 
už domácí nenašli protizbraň. V 72. minutě 
byli hosté blízko dalšímu gólu, přihrávku 
Galetky na úplně volného Nekudu však 
zablokoval Moravec. V  závěrečné čtvrt-
hodince se domácí pokusili o zkorigování 
výsledku, ale gólem neskončila ani střela 
Býmy v 76. minutě, ani střela Strakoše v 83. 
minutě. Naopak, jenom nevídaný zákrok 
brankáře Hampla připravil o gólovou ra-
dost Nekudu, který nezakončil gólově své 
sólo z poloviny hřiště! Poslední kolo divize 
tak rozhodne o všem!!!   
Králem divize „E“ jsou fotbalisté 
FC Dolní Benešov!

SK Hranice  –  FC DB   0:2
Letošní ročník divize se zapíše do historie. 
Ani nejstarší pamětníci nepamatují, že až 
závěrečných devadesát minut celého roč-
níku rozhodne nejen o vítězi a postupují-
cím do MSFL, ale taky o těch, kteří skončí 
na sestupových místech!!! A jak se tento 
rébus vyvíjel, posuďte sami. Z trojice Be-
nešov – Havířov – Kozlovice postupovali 
jako první Kozlovice. Utkání ve Slavičíně 
měli jasně ve své režii. Z postupu se však 
radovaly pouhých 58. minut. Právě v tomto 
čase se na divizní trůn začali usazovat Dol-
nobenešovští. V dnešním utkání na hřišti 
v Hranicích to však neměli vůbec snadné. 
Domácím, kterým ještě taky hrozilo sestu-
pové propadliště se favorita vůbec nezalekli, 
naopak do  jistoty záchrany šli od úvod-
ního hvizdu. Už ve 2. minutě se zaskvěl 
brankář hostů Hampel po střele Křenka. 
Stejného hráče připravil o gólovou radost 
parádním zákrokem v 16. minutě po jeho 
bleskovém brejku! Hosté poprvé ohrozili 
domácího gólmana ve 20. minutě, Tomečka 
stačil vyrazit střelu Haase na rohový kop. 
Ve 23. minutě pak zablokoval střelu Labu-
dy Kušner. Hampel se nenechal překvapit 
ani „lobem“ Kuchaře ve 25. minutě, balón 
si přilepil do svých rukavic! Po půlhodině 
bylo už více vidět hosty. Z gólu se však ne-
radovali ani Labuda ve 29. minutě, Gebauer 

ve 35. minutě a taky se střelou Hartmanna 
si ve 42. minutě s jistotou poradil Tomeč-
ka! Postupové naděje hostů držel znovu 
skvělým zákrokem Hampel, který si poradil 
v 55. minutě s pumelicí Nehyby! No a pak to 
přišlo. V 57. minutě postupoval na osamo-
ceného gólmana Hampla Kušner, ale tisící 
procentní šanci neskutečně „zazdil“… Co 
jiného mohlo následovat? Nedáš – dosta-
neš!!! Na ukazateli svítila 58. minuta, Ada-
mík rozehrál skvělou akci a Labuda začal 
fotbalový rébus rázně řešit – 0:1! Postupové 
naděje konkurentů z Havířova a Kozlovic 
se začínaly zvolna rozplývat! Hostující ka-
nonýr mohl vedení svého mužstva pojistit 
v 70. minutě, Kundrát jeho šanci zmařil jen 
za cenu nedovoleného zákroku a viděl jako 
první ŽK. MSFL se hostům výrazně přiblí-
žila v 75. minutě. Pecuch se proháčkoval 

mezi domácími obránci, Skroch prodlou-
žil jeho přihrávku na Labudu, jeho stře-
lu vyrazil Tomečka jenom znovu na jeho 
kopačky a kanonýr hostů Labuda se stal 
korunovaným králem – 0:2!!! O postupu-
jícím do MSFL bylo rozhodnuto, a nakonec 
mohli být spokojeni i domácí, když v 77. 
minutě šli do vedení fotbalisté Havířova 
v Petrovicích, a tím potvrdili jejich umís-
tění na sestupové příčce. Po závěrečném 
hvizdu se spustil gejzír radosti z postupu 
do MSFL u hostů, zhluboka si taky oddech-
li domácí, kteří si zachovali divizní účast 
i v novém ročníku bez ohledu na to, jak to 
nakonec všechno dopadne!      
Sestava SK Hranice: Tomečka, Lasovský, 
Kundrát, Čáp, Sobek, Kuchař, Šišlák (84. 
Kovařčík), Vyka, Nehyba, Křenek (46. La-
sovský M.), Kušner (69. Vladař) 
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, 
Hartmann, Romaněnko, Moravec, Haas, 
Strakoš, Gebauer, Adamík (68. Skroch Da-
niel), Pecuch, Býma, Labuda (83. Mlýnek), 
Šefčík, Skroch David, Pospěch,  Kozel
Utkání rozhodovali: Tomanec, Koláček, Za-
pletal – delegát Kubíček 125 diváků
Žluté karty – domácí: 70. Kundrát, 78. Čáp, 
82. Lasovský L. hosté: 86. Strakoš 
Hlasy po utkání: Hostující trenér – Mar-
cel Melecký – Radost z nás všech, kteří se 
zasloužili o tento skvělý sportovní úspěch 
přímo tryská jako z vybuchlé sopky. Teď si 
to užíváme plnými doušky a víme, že naše 
celoroční práce přinesla toto opojné ovoce! 
Splnili jsme svůj cíl na 100 %, a já bych chtěl 
za tuto fotbalovou radost poděkovat všem 
hráčům, našim fanouškům a celému klubu! 
Proto ten fotbal hrajeme, proto ho máme 
tak rádi i když je někdy i krutý! 
Tabulka divize „E“ po 30. kole

1. Dolní Benešov 30 17 9 4 55:32 60 0 0
2. Havířov 30 18 5 7 75:41 59 0 0
3. KOZLOVICE 30 18 5 7 65:36 59  0 0
4. Nový Jičín 30 16 7 7 53:29 55  0 0
5. Ústí 30 16 7 7 64:41 55  0 0
6. Opava B 30 16 6 8 60:33 54  0 0
7. Slavičín 30 15 5 10 62:42 50  0 0
8. Frýdlant n.O. 30 12 7 11 44:47 43  0 0
9. Nové Sady 30 11 8 11 39:50 41  0 0

10. Bohumín 30 9 10 11 49:47 37  0 0
11. Vsetín 30 11 4 15 31:35 37  0 0
12. Jeseník 30 9 3 18 41:69 30  0 0
13. Hranice 30 7 6 17 30:60 27  0 0
14. Petrovice 30 7 4 19 40:61 25  0 0
15. ŠTERNBERK 30 6 3 21 39:72 21  0 0
16. Brumov 30 5 5 20 27:79

Soutěžní ročník 2017/2018 je minulostí….. 
Už teď je jasné, že se nesmazatelně zapíše 
do klubové historie jako jeden z nejúspěš-
nějších. A to nejen po sportovní, ale doslova 
po všech stránkách. V listopadu 2017 jsme 
dostali dárek o jakém snilo několik gene-
rací, máme k dispozici krásné, nové kabiny 
a celé zázemí včetně Restaurace. Klub žije 

nebývalým zájmem mladých adeptů o fot-
bal, raduje se ze sportovních úspěchů všech 
svých mužstev. To je zárukou toho, že se 
budeme z fotbalu radovat i dál! Pro soutěžní 
kolektivy začíná fotbalová přestávka, ale 
to neznamená, že se život v klubu zastaví. 
Naopak, podívejte se co nás čeká v nejbliž-
ších dnech. Na našem stadionu se realizuje 
instalace umělého zavlažování o to je další 
korálek na  zlepšení tohoto sportovního 
stánku. V době letní přestávky jsou však 
připraveny i další sportovní akce. Už teď 
vás zveme na ty nejbližší! 

FCDB CUP 2018
Jménem předsedy FC Dolní Benešov si 
Vás dovoluji pozvat na první ročník tur-
naje v malé kopané do Dolního Benešova, 
který se uskuteční v sobotu 7. července 2018.
Turnaje se zúčastní celkem deset družstev. 
Prezentace týmů bude od  8.00 do  8.30 
hodin. Zahájení turnaje pak v 9.00 hodin 
úvodními zápasy.
Termíny konání
1. turnus: 23. 7. - 28. 7. 2018 celkem: 40 míst 
volných: termín je již zaplněn  2. turnus: 
30. 7. - 4. 8. 2018 celkem: 32 míst volných: 
8 míst
Místo konání
Kemp se koná v areálu FC Dolní Benešov. 
Vedení fotbalového klubu tak ještě jednou 
děkuje všem svým sponzorům a především 
městu Dolní Benešov za finanční i materi-
álovou  pomoc při zajištění činnosti klubu. 
Připojují se taky hráči, trenéři a vedoucí 
mužstev a pevně věří, že do tohoto naše-
ho krásného sportovního areálu si najdou 
cestu příznivci fotbalového klubu FC Dol-
ní Benešov i v novém soutěžním ročníku 
2018/2019 v daleko větším počtu než v tom 
skončeném! 

„ Sportu zdar 
a Dolnobenešovskému

fotbalu zvlášť “ !

Třetí nejlepší střelec divize – Filip Labuda 16 gólů!!!
Šťastná 7 – Ondřej Adamík střílí náš druhý gól

Naše spokojenost v hledišti nezná mezí!

Kapitán Tomáš Moravec nás vede k vítězství 
v divizi!

Vedeme 1:0 – vidina postupu je reálná
Vítězný tanec se blíží – kdo neskáče není…….

Vyhráli jsme – no a co, ani válec nezastaví Benešov!!!

Bez vás by to nešlo – hoši děkujem!
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Program červenec – srpen 
Prázdninové čtvrtky v zámeckém parku

12. 7. Letní kino od 21.00 hod. 

19. 7. Don Quiote de la mANCHA – 
divadelní představení od 20.30 hod.

26. 7. Letní kino od 21.00 hod. 

2. 8. SENZA MUSIC PÁRTY – Hudební 
divadlo Hnedle vedle od 17.00 hod. 

9. 8. Letní kino od 20.30 hod. 

16. 8. Letní kino od 20.30 hod. 

23. 8. Letní kino od 20.00 hod.
Letní kina se budou konat pouze v případě  
příznivého počasí, tituly budou včas zveřejněny. 
Divadelní představení Don Quiote de la mANCHA 
a SENZA MUSIC PÁRTY se v případě nepřízně 
počasí budou konat ve velkém sále kulturního 
domu. 

Sobota 18. 8. – Dolnobenešovský  
gulášmajster 2018

Sobota 25. 8. – Poděkování za úrodu

Pátek 31. 8. – Táborák na hrázi

Připravujeme:
Sobota 8. 9. Pivní slavnosti
Neděle 9. 9. Svatováclavský hudební festival

14 –16. 9. Dolnobenešovská kantáta –  
mezinárodní setkání pěveckých sborů

Úterý 18. 9. Partička

Neděle 23. 9. 1+1=3 (ŠAMU)

39
koncertů

FILMY / BESEDY / WORKSHOPY

04 – 28/09/2018Koncert 
v kostele je 

zážitek

předprodej

BELFIATO QUINTET / BENNEWITZOVO KVARTETO / HANA BLAŽÍKOVÁ / CAPPELLA MARIANA / COLLEGIUM 1704

COLLEGIUM MARIANUM / MARKÉTA CUKROVÁ / ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO / ENSEMBLE BERLIN-PRAG / ENSEMBLE HAYDN

ENSEMBLE INÉGAL / MAHAN ESFAHANI / ISABELLE FAUST / FILHARMONIE BRNO / LA FOLIA BAROCKORCHESTER / JAKUB HRŮŠA

MARTA INFANTE / JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA / MARTINA JANKOVÁ / IVO KAHÁNEK / KATTA / KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ

MAGDALENA KOŽENÁ / BARTHOLD KUIJKEN / MARTIN KUMŽÁK / KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR / {OH!} ORKIESTRA HISTORYCZNA

PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET / SAŠA RAŠILOV / JANA SEMERÁDOVÁ / SIMONA ŠATUROVÁ / TIBURTINA ENSEMBLE

VOKÁLNÍ OKTET ORPHEUS / ONDŘEJ VRABEC / MARTINŮ VOICES / ZEMLINSKÉHO KVARTETO

15. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 

ZA FINANČNÍ PODPORY: Program a on line vstupenky na 

www.shf.cz

Legendární IGRÁČCI v Muzeu Hlučínska
Putovní výstava Fenomén IGRÁČEK dorazila po osmi letech svého trvání také na Hlu-
čínsko. Místní veřejnosti se tak nyní naskýtá jedinečná možnost seznámit se s vývo-
jem, výrobou a současností této proslulé hračky. Speciálně pro hlučínskou výstavu 
byly navíc vyrobeny dvě zcela originální postavičky IGRÁČKA, které mají být pro 
region určitým způsobem typické. První postavičkou je hraničář, voják 4. hraničář-
ského pluku, který sídlil v  Hlučíně, druhou postavičkou pak není nikdo menší než 
německý císař Vilém II. Zatímco hraničář představuje unikát, kterým se Hlučín pyšnil 
v  závěru éry první republiky, císař Vilém symbolizuje německou minulost města. 
Kromě těchto dvou výjimečných IGRÁČKŮ lze na výstavě spatřit více než sto postavi-
ček. Výstava, která je na hlučínském zámku k vidění od 6. června do 19. srpna tohoto 
roku, byla připravena ve spolupráci s českou firmou EFKO - karton, s.r.o., jež IGRÁČKA 
vyrábí, a Technickým muzeem v Brně. 


