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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
začátek nového roku je pravidelně spjat se spoustou zábavy, 
ke  které patří pestrá nabídky plesů v  našem kulturním domě. 
Každý ples je jedinečný, má návštěvníkům co nabídnout a každý 
si tak může vybrat podle své chuti. Mezi nejlépe hodnocené 
plesy letošní sezóny patřil městský reprezentační ples, letos 
ve  stylu První republiky. Organizátorům se podařilo vykouzlit 
dokonalou dobovou atmosféru, o  kterou se postarala nejen 
nápaditá výzdoba, ale také hosté plesu, kteří ji podtrhli krásným 
stylovým oblečením. Celou atmosféru dokreslili také všichni 
účinkující včetně vynikajícího hudebního doprovodu. Věřím, že 
všichni, kteří vydrželi až do  brzkých ranních hodin, odcházeli 
spokojeni. Nezapomněli jsme ani na  nejmenší děti, pro které 
škola a SRPŠ připravili krásný maškarní ples.

Bohužel však musím konstatovat, že ne všichni, kteří přijdou 
do Dolního Benešova za zábavou, se chovají slušně. Hlavně při 
návratu z  diskotéky dochází k  výtržnostem a  poškozování jak 
obecního tak i  soukromého majetku. Bohužel budeme muset 
u  mladé generace zapracovat na  výchově ke  slušnému chování 
a úctě k práci druhých.

První víkend v lednu patří již několik let Tříkrálové sbírce. Také 
letos se našlo dost dobrovolníků, kteří neváhají obětovat svůj 
čas této záslužné pomoci. Výsledek letošní sbírky mně příjemně 
překvapil. Po  dvou letech, kdy došlo k  poklesu vybrané částky, 
se letos koledníkům zadařilo a  podařilo se vybrat rekordní 
částku v celé historii této sbírky v našem městě. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat všem občanům, kteří svou štědrostí podpořili 
tuto sbírku a pomohli potřebný občanům našeho regionu. Více 
podrobností se dočtete v samostatném článku.

Jak všichni víte, již více než rok je uzavřena restaurace Neptun. 
Tato situace komplikuje mnoho aktivit kulturního domu, a proto 
město usilovalo o  odkoupení objektu restaurace do  svého 
vlastnictví. Po mnoha jednáních s vedením obchodního družstva 

TEMPO, které je majitelem objektu, byly dohodnuty podmínky 
prodeje a  zastupitelé tak mohli na  svém únorovém zasedání 
odsouhlasit zakoupení této nemovitosti do vlastnictví města.

Ani v  zimním období pracovníci údržby města nezahálejí. 
Po dohodě s vedením Základní školy upravují prostory ve škole 
v Zábřehu pro zřízení školní družiny včetně výdejny jídla. Žáci 
zábřežské školy tak budou mít srovnatelné podmínky s  těmi 
benešovskými a  nebudou muset být po  vyučování převáženi 
do Benešova. Doufám, že vytvořené podmínky nezůstanou bez 
odezvy a  zábřežská družina a  jídelna budou hojně využívány. 
Kromě tradiční zimní údržby se zaměstnanci města také podílejí 
na  obnově městského bytového fondu na  Osadě Míru tak, aby 
uvolněné byty byly po rekonstrukci znovu připraveny pro další 
potřebné občany především našeho města.

Závěrem mi dovolte popřát příjemně strávenou postní dobu jako 
přípravu na jedny z nejhezčích svátků roku – Velikonoce.

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. 4. 2018 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18

Společenská kronika

Kamenným manželům (65) blahopřejeme

František Balarin a Vilemína Balarinová, roz. Kozlová 
Zábřeh

Zlatým manželům blahopřejeme

Alfréd Stříbný  a Marie Stříbná, roz. Swierczková, Dolní 
Benešov

Malé vítáme a rodičům blahopřejeme 

Šimon Lokoč, Zábřeh

Eliška Ranošová, Dolní Benešov

Stela Závadová, Zábřeh

Linda Škrochová - Dolní Benešov

Budeme na Vás vzpomínat …

Eva Kozelková, Dolní Benešov

Maxmilián Bogdal, Zábřeh

Irena Nováková, Dolní Benešov

Edeltrauda Hoheiselová, Dolní Benešov

Miloslav Rytnošik, Dolní Benešov

Jaroslav Frýza, Dolní Benešov

Olga Kozlová, Dolní Benešov

73. schůze rady města dne 
18. prosince 2017

Rada města schválila

- Zápis do kroniky města roku 2016

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Umístění reklamy na pozemku města 
p. č. 462

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Odměnu pořadatelům akce Děti dětem 
v roce 2017

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Příkaz k provedení inventarizace ma-
jetku města za rok 2017

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Složení ústřední inventarizační komise 
pro inventarizaci hospodářských prostřed-
ků města v roce 2017: předseda Mgr. Jind-
řich Otzipka, členové Mgr. Marie Adamí-
ková, Bc. Michal Petřík

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Plán inventur majetku a závazků města 
za rok 2017

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Likvidační komisi pro inventarizaci 
majetku města na rok 2018 ve složení Al-
fréd Lelek – předseda, Pavel Schmiedhamer, 
Ing. Libuše Vichtorová - členové

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Výsledek výběrového řízení na doda-
vatele stavby „Úprava chodníku Zábřeh 
u Hlučína“. Dodavatelem stavby bude firma 
Zamtherm, s. r. o. Dolní Benešov

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

74. schůze rady města dne 
31. prosince 2017

Rada města schválila

- Rozpočtová opatření č.  8/2017 
k 31. 12. 2017 v předloženém znění, které 
je nedílnou součástí usnesení.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

75. schůze rady města dne 
15. ledna 2018

Rada města schválila

- Přijetí finančního daru Příspěvkové 
organizace Kulturní dům Dolní Benešov 

ve výši 38 000 Kč od dárce Nadační fond 
Vítkovice Steel, Ostrava pro Mažoretky Ex-
celent

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč pro 
Domov pod Vinnou horou, příspěvkovou 
organizaci města Hlučína

Pro hlasovali 4, proti 1, zdrželi se 0

- Odměnu Petru Machovskému za osobní 
aktivitu při rekonstrukci zázemí FC

Pro hlasovali 3, proti 1, zdrželi se 1
Rada města projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města

- Schválit smlouvu o přeložce VN v zóně 
Zábřeh s ČZ Distribuce včetně potřebného 
rozpočtového opatření

- Schválit smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s GasNEt na uložení přípojky plynu 
na ulici Polní

- Schválit smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s ČEZ Distribuce na uložení přípojky 
NN k šatnám FC na Osadě Míru

76. schůze rady města dne 
29. ledna 2018
Rada města projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města

- Rozhodnout o dalším peněžním plnění 
zastupitelům města:

Pro uvolněné i neuvolněné členy zastupi-
telstva

Ošatné pro oddávající a členy zastupitelstva 
zastupující obec při veřejných občanských 
obřadech – 2 000 Kč/rok

Odměnu při významném životním jubileu – 
50, 55, 60, 65, 70 let věku při strávení doby 
ve funkci: 3 – 15 let 3 000 Kč

nad 15 let 5 000 Kč

Pro uvolněné členy zastupitelstva

Příspěvek na stravování ve stejné výši jako 
zaměstnanci města

Příspěvek na rekreaci ve výši 1 500 Kč/rok

- Schválit rozpočtová opatření v předlo-
ženém znění

24. zasedání zastupitelstva města 
dne 8. února 2018

Zastupitelstvo města rozhodlo

- Poskytnout členům zastupitelstva z roz-

počtu města tato peněžní plnění:

Pro uvolněné i neuvolněné zastupitele

Ošatné pro členy zastupitelstva oddávající 
a zastupující obec při dalších veřejných ob-
čanských obřadech – 2 000 Kč/rok

Odměnu při významném životním jubileu – 
50 a každých dalších 5 let věku při strávení 
doby ve funkci: 3 – 15 let 3 000 Kč

nad 15 let 5 000 Kč

Pro uvolněné členy zastupitelstva

Příspěvek na stravování ve stejné výši jako 
zaměstnanci města

Příspěvek na rekreaci ve výši 1 500 Kč/rok

Pro hlasovalo 11 členů, proti 1, zdrželi se 2

- Koupit budovu restaurace Neptun 
č. p. 165 na pozemku města p. č. 497/2 v k.ú. 
Dolní Benešov majitele Tempo, o. d. Opava 
za cenu 4 000 000 Kč a pověřilo starostu 
podpisem kupní smlouvy

Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Změnit termín jednání zastupitelstva 
z 10. května na 3. května 2018.

Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města schválilo

- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. „Z_
S24_12_8120053465 o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie na stavbu Dolní Benešov 
627/5, město, přel. vVN/kVN“.

Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o zří-
zení věcného břemene na pozemcích města 
p. č. 750/2, 777/2, 2160/1 a 2160/2 v k.ú. Dol-
ní Benešov pro stavbu podzemní přípojky 
NN na Osadě Míru

Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu s GasNet, s. r. o. o zřízení věc-
ného břemene na pozemku města p. č. 421/1 
v k.ú. Zábřeh u Hlučína pro zřízení přípojky 
plynu na ulici Polní

Pro hlasovalo14 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočtové opatření č. 1/2018 ve znění, 
které tvoří nedílnou součást usnesení

Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

Tříkrálová sbírka v Dolním 
Benešově
Svátek Tří králů a s ním i tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná 
Charitou Hlučín jsou již delší dobu za námi. Na zveřejnění 
radostné zprávy však není nikdy pozdě! Po dvou hubených 
letech, kdy výsledky sbírky klesly téměř o třetinu dříve vy-
braných částek na 84 a 88 tisíc, byla v letošním roce vykole-
dována neuvěřitelná nádherná částka 147 681,- Kč. Tím byl 
o více než 31 tisíc korun překonán dosavadní rekord z roku 
2015 tj. 116 106,- Kč. 
Jako vždy přinášíme pro srovnání výsledky sbírky za celé 
Hlučínsko. Letos se však nekrčíme na chvostu všech obcí, 
ale s hrdostí se řadíme mezi ty nejštědřejší. 
Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc – v dnešní době 
se již mnoho našich lidí na vlastní kůži přesvědčilo o potřeb-
nosti služby Charity Hlučín. Velký dík samozřejmě patří 
všem, kteří se na sbírce aktivně podíleli, tj. malým kolední-
kům a vedoucím jejich skupinek, všem spolupracovníkům 
a nové koordinátorce Tříkrálové sbírky v našem městě paní 
Karin Harazimové.
Při této příležitosti děkujeme za dlouholetou obětavou práci 
ve funkci koordinátorky sbírky paní Janě Kalužové, která se 
se svou rodinou této činnosti věnovala dlouhých devět let. 

Ještě jednou velké díky všem !!!
Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ

                  Tříkrálová sbírka 2018 

 
Při Tříkrálové sbírce v roce 2018, 

kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín, 
byla vykoledována částka 2 232 898 Kč. 

 

Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 
65 %, což představuje částku 1 451 384 Kč. Děkujeme jménem svým 

i jménem našich klientů všem dárcům, koordinátorům, koledníkům, 
spolupracovníkům a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky 

podíleli! 
 
 

DĚKUJEME, ŽE SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHÁTE POTŘEBNÝM! 
                                                        

OBEC Vykoledovaná 
částka   OBEC Vykoledovaná 

částka 
Antošovice        14 960 Kč  Kravaře 

Kravaře-Kouty  242 388 Kč Bělá  22 078 Kč   

Bohuslavice  103 828 Kč  Ludgeřovice     164 657 Kč 
Bolatice 
Borová 130 573 Kč  Markvartovice  68 000 Kč 

Darkovice  67 199 Kč  Píšť  87 666 Kč 
Dolní Benešov a 147 681 Kč  Rohov  31 605 Kč 
Zábřeh   Strahovice  45 639 Kč 
Hať  112 039 Kč   Sudice  30 183 Kč 
Hlučín - 
Bobrovníky 49 523 Kč  Šilheřovice  66 197 Kč 

Hlučín –  
Darkovičky 80 036 Kč  Štěpánkovice  142 371 Kč 

Hlučín - město  249 173 Kč  Třebom 6 700 Kč 
Chuchelná  53 757 Kč  Vřesina  64 792 Kč 
Kobeřice 145 281 Kč  Závada  28 294 Kč 
Kozmice 78 278 Kč   Celkem:    2 232 898 Kč 
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Výsledky volby prezidenta republiky v Dolním Benešově 
 
Od volby prezidenta republiky uplynula již delší doba. Přesto pro ty, kteří se zajímají o to, jak 
dopadly volby v našem městě (a nepodívali se na výsledky ihned na www.volby.cz), je zde 
následující přehled. Výsledky jsou uvedeny pro obě kola a to dle jednotlivých okrsků a 
celkově za město. 
 
I. kolo 
 

Kandidát I. II. III. IV. celkem % 
Mirek Topolánek 23 21 12 12 68 3,32 

Michal Horáček 22 55 44 11 132 6,46 

Pavel Fischer 80 60 51 30 221 10,81 

Jiří Hynek 7 2 2 3 14 0,68 

Petr Hannig 3 4 5 0 12 0,58 

Vratislav Kulhánek 3 3 2 1 9 0,44 

Miloš Zeman 242 267 302 193 1004 49,14 

Marek Hilšer 48 39 43 22 152 7,44 

Jiří Drahoš 133 142 90 66 431 21,09 

Počet zapsaných voličů 955 913 916 586 3370  

Počet odevzdaných hlasů 561 598 552 340 2051  

Počet platných hlasů 561 593 551 338 2043  

Účast voličů v % 58,74 65,50 60,26 58,02 60,86  
 
 
II. kolo 
 

Kandidát I. II. III. IV. celkem % 
Miloš Zeman 355 369 454 258 1436 63,96 

Jiří Drahoš 252 262 168 127 809 36,03 

Počet zapsaných voličů 950 902 915 584 3351  

Počet odevzdaných hlasů 609 631 624 386 2250  

Počet platných hlasů 607 631 622 385 2245  

Účast voličů v % 64,11 69,96 68,20 66,10 67,14  
 
 

Ing. Libuše Vichtorová 

POZVÁNKA od seniorů 
MSA na JARNÍ POSEZENÍ 
DŮCHODCŮ,
které se letos výjimečně koná až druhou 
sobotu po Velikonocích, tj. sobota 14. 
dubna 2018.
Byli bychom rádi, kdybyste využili tuto pří-
ležitost a  přišli se pobavit do  společnosti 
přátel a  známých nejen z  našeho města. 
Začátek je v  15 hod. v  Kulturním domě 
Dolní Benešov. Už ve  14 hod. se sejdeme 
na mši sv. v kostele sv.Martina. Po mši sv. 
je zahájení v KD a v průběhu celého odpo-
ledne vám zahraje a zazpívá pan Jiří Mazá-
nek z  Háje k  dobré náladě, zpěvu i  tanci. 
Vstupné zůstává 100  Kč. Je v něm přípitek, 
občerstvení a  káva s  koláčem. Poslouží 
i  dobře zásobený bufet a  potěší i  bohatá 
tombola.
Předprodej vstupenek bude ve čtvrtek 22. 
března 2018 v 8-12 hod. v přísálí KD. Sou-
časně si můžete zakoupit i  losy na  ceny 
v tombole díky našim stálým sponzorům. 
Tento termín platí i  pro placení přihláše-
ných zájezdů na rok 2018. Podrobnější in-
formace k zájezdům získáte přímo při pla-
cení 22. března 2018.
Spolu s  vedením Města, MSA a  ZV OS 
KOVO, kteří se na  tomto setkání podílejí, 
vás jménem výboru Klubu důchodců MSA 
zvou senioři MSA. 

Hilda Šťotková

Dub na ulici Lesní
Tímto kratičkým článkem a následnou fotodokumentací Vám chceme ukázat, že stromy nejen kácíme, ale i „léčíme.“

Příkladem toho je přestárlý dub 
na ulici Lesní. Tento rozložitý gi-
gant byl ve velmi špatném stavu 
a mohl by ohrožovat bezpečnost 
lidí na  cyklostezce navazující 
na  hráz nebo poškodit okolní 
domy. S úctou k jeho stáří a ma-
jestátnosti jsme se rozhodli při-
stoupit k  sanaci. Nejdříve jsme 
museli snížit korunu stromů 
o několik pater, vyčistit od houby 
a  hniloby jeho kmen a  následně 
ho zakonzervovat. Práce to neby-
la jednoduchá a ani levná, nicmé-
ně v tomto případě stála za to.

Současná doba je rychlá, vše jde dopředu obrovskou rychlostí a mění se. Na místech, která nám byla dříve důvěrně známá jsou nové 
domy, nákupní centra, průmyslové zóny, parkoviště… Proto jsem velmi rád, že se město podílelo na něčem takto smysluplném a my 
se budeme ještě v dalších letech kochat krásou tohoto vzrostlého stromu, který už je v našem městě léta a patří k němu. Zkrátka ta část 
kde roste, se ještě chvíli nezmění!

Za správu majetku města – Alfréd Lelek

„Co jste hasiči…“
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dolní Benešov je zařazena dle požárně poplachového plánu Moravskoslezského kraje v kategorii JPO 
III/1. Zajišťující nepřetržitý výjezd jednoho požárního družstva o minimálním početním stavu 1+3 (velitel + 3hasiči) s územní působností 
a výjezdem do 10minut od vyhlášení poplachu.

Jednotku sboru dobrovolných hasičů Dol-
ní Benešov tvoří v letošním roce celkem 
14 aktivních členů a to:
velitel jednotky - Martin Zawadský
2 velitelé družstva - Ing. Jiří Mohyla a To-
máš Sutto
4 strojníci (řidiči) - Ing.  Tomáš Stoček, 
Bc.  Filip Řícný, Vojtěch Volný, Vojtěch 
Kollarczik
7 hasičů - Norbert Závadský, Ing. Petr Ko-
zelek, Bc. Martin Válek, Bc. Roman Kocur, 
Rudolf Kurka, Rostislav Čech a Jan Kadr-
liák
Koncem loňského roku byl zakoupen pro 
potřeby jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů nový zásahový dopravní automobil 
(dále jen DA) značky Opel Movano. Toto 
vozidlo ve výbavě našeho sboru dlouhodobě 
scházelo.
Vozidlo je prioritně určeno pro evakuaci 
současně až 8 osob a jejich zavazadel při 
mimořádných událostech většího rozsahu 
např. při povodích. Dopravní automobil ob-
sahuje výbavu pro poskytnutí před -lékařské 
pomoci, pro provedení požárního zásahu 
z vnějšího zdroje (z hydrantové sítě). Dále 
pak prostředky pro zásah u mimořádných 
událostí nazývané termínem „technická 
pomoc“ (záchrana osob z vody, odstraňo-
vání překážek např. spadaných stromu, čer-
pání vody ze zatopených sklepů, likvidace 
bodavého hmyzu apod.). Dopravní auto-
mobil bude mimo jiné sloužit i k přepravě 
mladých hasičů k tréninkům a soutěžím. 
Díky technickým prostředkům, které jsou 
v tomto vozidle umístěny, může DA tvořit, 
také zálohu za naše první výjezdové vozi-
dlo (CAS 20 MAN), v případě poruchy či 
dlouhodobější opravy této cisternové auto-
mobilové stříkačky.

Náklady na pořízení vozidla činily 1,4 mil. 
Kč (přibližně 50% pořizovací ceny bylo 
pokryto z dotací z Ministerstva vnitra ČR 
a Moravskoslezského kraje, zbylá část ná-
kladů byla uhrazena z rozpočtu města Dol-
ní Benešov). Z důvodů reklamace některých 
nedostatků při výrobě, bude vozidlo ofici-
álně předáno během následujícího měsíce.
SDH
V neděli 14.  ledna proběhla každoroční 
valná hromada sboru dobrovolných hasičů 
Dolní Benešov. Tato schůze se uskutečnila 
v restauraci Štika za hojné účasti našich 
členů. Sbor k začátku roku 2018 čítá celkem 
74 členů, a z toho a 6 dětí mladších 18let. 
Na valné hromadě jsme zhodnotili činnost 
SDH a výjezdové jednotky za uplynulý rok 
a seznámili s připravovanými akcemi SDH 
v roce 2018 jimiž jsou:
v neděli 6. května – Mše svatá u příle-
žitosti svátku sv. Floriána
v polovině června – Žehnání nového 
dopravního automobilu za účasti partner-
ského DHZ Jasenové
v sobotu 30. června – Hasičský den 
(areál hasičské zbrojnice)
V pátek 9. února jsme uspořádali s v kultur-
ním domě v Dolním Benešově náš tradič-
ní hasičský ples s pochováním basy. I přes 
začínající chřipkovou epidemii, byla účast 
mimořádná, kapacita KD byla téměř napl-
něna. O zahájení plesu se postaralo druž-
stvo Dolnobenešovských mladých hasičů, 
kteří předvedli humornou scénku - na téma 
hašení rodinného domu. Za tuto ukázku 
sklidili naši mladí „Soptíci“ od hostů veli-
ký aplaus. K poslechu a především k tanci 
hrála 6členná živá kapela z Petřvaldu (okres 
Nový Jičín). Součástí plesu byla také bohatá 

tombola čítající přes 160! hodnotných cen. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzo-
rům, kteří věnovali věcnou cenu, či finanč-
ně na tyto výhry přispěli. Dík patří také 
návštěvníkům plesu, že svojí účastí pod-
pořili tuto tradiční zábavu, kterou v našem 
městě pořádáme. Budeme velice rádi, když 
se s námi budete setkávat nejen na této, ale 
i jiných společenských akcích, které SDH 
Dolní Benešov pro Vás připravuje.
Od září loňského roku díky snaze členů 
SDH Rostislava Čecha a  Norberta Zá-
vadského byla ve sboru obnovena práce 
s mládeží. V současné době na hasičskou 
zbrojnici dochází pravidelně 6 chlapců a 1 
dívka ve věku 7-11 let. Pokud by měl některý 
z rodičů zájem své dítko do tohoto zájmo-
vého kroužku přihlásit, je tak možné učinit 
každý pátek od 17:00 na hasičské zbrojnici.
V sobotu 17. března plánujeme uspořádat 
další společné setkaní s  našim partner-
ským sborem z DHZ Jasenové (ze Sloven-
ska). Toto setkání se bude tentokrát týkat 
především mladých hasičů z obou sborů. 
Součástí návštěvy bude mimo jiné exkurze 
na centrální hasičské stanici Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje v Ostravě - Zábřehu (pokud by se 
našli zájemci o tuto exkurzi také z řád 
občanů města, nechť napíšou na Faceboo-
kové stránky našeho sboru: „SDH Dolní 
Benešov“).
Závěrem bych rád připomenul, že v násle-
dujících měsících bychom rádi uspořádali 
již dříve avizovanou preventivní výchovnou 
akci, pro děti ze základních a mateřských 
škol: „Den otevřených dveří“. Při této pří-
ležitosti si děti budou moci prohlédnout 
prostory hasičské zbrojnice, techniku a věc-
né vybavení hasičů. Datum této akce bude 
ještě později upřesněn.

za JSDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Facebook: „ SDH Dolní Benešov“
Foto 1.: Valná hromada SDH Dolní Benešov
Foto 2.: Valná hromada SDH Dolní Benešov
Foto 3: Hasičský ples „2018“ (Hudba Maras 
Banda)
Foto 4.: Hasičský ples „2018“ (Scénka - po-
chování basy)
Foto 5.: Nový dopravní automobil
Foto 6.: Mladí hasiči SDH Dolní Benešov 
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Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ



6

Dolnobenešovský zpravodaj • 2 / 2018 březen – duben 

7

Dolnobenešovský zpravodaj • 2 / 2018 březen – duben

Setkání 70-níků ročníku 1947
Stojící: Jan Gola, Rudolf Vojáček, Josef Mazal, 
Vladimír Měkýš, Vladimír Říčný, Josef Kocur, 
Mgr. Jindřich Otzipka, Anna Gratzová-Ronč-
ková, Ing. Oldřich Planka, Jana Blaschková-Vr-
chovecká, Vladko Pavlů, Eva Bazanová-Faiková, 
Karel Novák, Lydie Thiemlová-Buhlová, Karel 
Hošický, Anna Štefková-Postulková, Karel Po-
ruba, Renata Křístková-Veverková, Lucie Vitás-
ková-Kotzurová, Pavel Kučera, Zdeněk Zamora-
vec, Karel Drabík, Hubert Hartoš.
Sedící: Josef Onderka, Emil Kocur, Helena To-
mánková-Glabazňová, Věra Goralčíková-To-
míčková, Anna Nováková-Kuhnová, Anna 
Hrudová-Gřešková, Anna Šikorová-Prchalová, 
Alena Bystroňová-Vichrová, Karla Poláková-
-Šlosárková, Dagmar Golová-Gaidečková, Jind-
řich Kočí.

Vápnění půdy
Vápněním zajistíme náhradu vyčerpaného vápníku a upravíme půdní reakci (je-li to potřeba) na neutrální, případně mírně alkalickou. 
Vápník je důležitý také pro přijímání ostatních prvků rostlinami i vylepšení půdní struktury. Další důležitou funkcí vápnění je dezinfekce 
půdy. Tuto vlastnost využíváme zvláště ve sklenících, kde časem dochází k únavě půdy. Při použití dusíkatého vápna zároveň zničíme 
semena plevelů, klíčící plevele, vajíčka slimáků i původce houbových chorob kořenů a stébel.

Jak často vápnit?
V půdě je vápník přítomen přirozeně v růz-
né míře. Vliv na jeho obsah má nejen pěs-
tování rostlin, ale také voda (vyplavuje jej). 
Vápnění slouží jako prostředek proti kyselé 
půdní reakci. Záleží tedy nejen na kyselosti 
půdy na pozemku, ale také na tom, jaké 
rostliny chceme pěstovat.
Optimální interval vápnění je 1x za 3 - 4 
roky. Mnohé zeleniny, kromě košťálovin, 
jsou na silné čerstvé vápnění citlivé. Proto 
je vhodné vápnit častěji v menších dávkách. 
Pro účinnost vápnění je důležité stejnoměr-
né rozhození vápenatého hnojiva.
Než se pro vápnění rozhodneme, měli by-
chom znát složení půdy. 
Půdy s hodnotou pH do 6,5 označujeme 
jako kyselé, pH 6,6-7,2 jako neutrální a pH 
7,3 a vyšší jako alkalické (zásadité).
Kyselé půdy, které u nás převládají, jsou 
méně úrodné. Kyselou reakci upravujeme 
vápněním. Obsah vápna v půdě můžete jed-
noduše zjistit tak, když na misce usušíte 
malé množství zeminy. Na suchý vzorek 
nalijete běžný konzumní osmiprocentní 
ocet. Pokud zemina zašumí, znamená to, 
že má dostatek vápna. Pokud nezašumí, je 
potřeba vápnit. Kyselost či zásaditost půdy, 
tedy její pH, se dá jednoduše a levně určit 
pomocí lakmusového papírku namočeného 
v roztoku půdy a destilované vody.
Obvykle vápníme v pozdním podzimu 
nebo během zimy, popř. časně na  jaře. 
Na těžkých půdách používáme rychle pů-

sobící pálené vápno (CaO), na běžných 
a lehčích půdách je vhodnější použít po-
maleji působící mletý vápenec (ideální je 
dolomitický vápenec s hořčíkem). Množství 
vápníku v půdě můžeme také zvýšit přidá-
ním popela ze dřeva.
Záhony pro košťáloviny vápníme 2 – 3 týd-
ny před výsevem (výsadbou).
Půdu pro kořenovou zeleninu vápníme 
na podzim či v zimě.
Skleník vápníme 3 – 4 týdny před výsevem 
a výsadbou.
Některé rostliny vápno přímo milují. Patří 
k nim mnohé skalničky, např. lomikámen 
latnatý, dryádka osmiplátečná. Dále se 
na zásaditých půdách daří čemeřici, po-
měnkovci či plaménkům (Clematis).
Na vápník je nejnáročnější zelenina, kon-
krétně košťáloviny (např. zelí, květák, ka-
pusta, kedlubny). Vápnění je vhodné i pro 
kořenové zeleniny a luskoviny. V případě 
kyselejších půd vápníme půdu i k okurkám, 
paprice, cibuli a česneku, celeru a špená-
tu. A protože je zelenina zároveň náročná 
i na závlahu, dochází k většímu odčerpá-
vání vápníku z půdy. Nikdy nepoužíváme 
s vápnem současně chlévský hnůj. Vyprchal 
by z něj dusík (ve formě čpavku).
Hnojit dusíkatým vápnem znamená mít 
zdravou půdu a zdravé rostliny
Zdravá půda bez zárodků chorob, bez půd-
ních škůdců a semen plevelů je základním 
předpokladem pro udržení zdravých poros-
tů v průběhu cele] vegetace, dobré výnosy 

a potřebnou kvalitu sbíraných produktů. 
Účinná a ekologicky bezproblémová dez-
infekce půdy je velmi potřebná. 
Nejlepším prostředkem je použití dusíkaté-
ho vápna. Jedná se o víceúčelové pozvolně 
působící granulované dusíkato-vápenaté 
hnojivo. Barva tohoto hnojiva je tmavě šedá 
až černá s výrazným zápachem po karbidu. 
Obsahuje přibližně 18 % dusíku a 50 % váp-
níku. Působením vzdušné půdní vlhkosti se 
samovolně rozkládá. V půdě se beze zbytku 
rozloží, dochází k pozvolnému a rovnoměr-
nému uvolňování dusíku přijatelného pro 
všechny rostliny, nezanechává rezidua, ne-
poškozuje následné plodiny. Pro správné 
použití se musí dusíkaté vápno použít včas, 
to znamená 2 až 3 týdny před setím, či vý-
sadbou a lehce zapravit do půdy. Vhodné 
je zalití vodou.
Dusíkaté vápno je vyráběno z přírodních 
surovin tj. vápence, uhlí a vzdušného du-
síku. Napomáhá odstranění půdní únavy 
a půdě jsou při jeho použití dodávané zá-
kladní živiny dusík a vápník.
Dusíkaté vápno je určeno k základnímu 
hnojení před setím nebo výsadbou a vzhle-
dem k jeho toxickým meziproduktům při 
jeho rozkladu ho musíme zapravit do půdy 
s předstihem minimálně 14 dnů.

Plynulé, pozvolné uvolňování dusíku z du-
síkatého vápna zcela pokrývá okamžitou 
potřebu rostlin na přístupný dusík. Pře-
měnou dusíkatého vápna v půdě se kromě 
dusíku navíc uvolňuje aktivní vápno, které 

je okamžitě přijímáno rostlinami. Dusíkaté 
vápno významně omezuj napadání rostlin 
sporami patogenních hub vyskytujících se 
v půdě.
Dusíkaté vápno ničí s vysokým efektem 
vajíčka a mladé slimáky bez ohledu na tep-
lotu a vlhkost. Do značné míry je omezen 
i výskyt drátovců. Slimáci jsou v součas-
nosti velkým problémem a v případě jejich 
kalamitního výskytu přivádějí pěstitele 
do zoufalství. Hlavně za vlhkého počasí 
a dostatku potravy se slimáci přemnoží. 
Škodí hlavně v noci a ve dne se ukrývají. 
Likvidace ručním sběrem nepřináší dosta-

tečný efekt. Zde se právě uplatní překvapivý 
účinek dusíkatého vápna. Už v dávce 30 g 
na m2 se dostaví pozitivní výsledky. Aplika-
ce se provádí časně ráno na provlhlou půdu. 
Za suchého počasí se účinek zlepší slabým 
zapravením do půdy. Dusíkaté vápno sou-
časně zničí i  vajíčka šneků. Při cíleném 
použití se snižuje výskyt šneků až o 90%.

Na mnoha půdách kde se pravidelně pěstují 
košťáloviny (kedluben, květák, kapusta, zelí, 
ředkvičky a jiné) i přes dobrou péči o ně se 
jim nedaří. Vadnou, vytahují se a kořeny 
mají uzlovité zduřeniny. Příčinou toho je 
nemoc nazývána nádorovitost košťálovi-

ny. Tato nemoc přetrvává v půdě ve formě 
trvalých spór, které jsou stálou infekcí pro 
košťáloviny. K dosažení dobrých pěstitel-
ských výsledků je potřebné 2 - 3 týdny před 
výsadbou aplikoval 30 až 100 g dusíkatého 
vápna na 1 m2 s důkladným přimícháním 
do povrchové vrstvy půdy.
Kompostování kuchyňských a zahradních 
odpadů na zahradě je důležitým přínosem 
k  likvidaci odpadků vůbec. Organické 
a také přírodní látky se tak přirozeným 
způsobem opět vracejí do  oběhu. Pak 
kompost pomáhá zlepšovat půdní struk-
turu, zvyšuje schopnost půdy zadržovat 
vláhu a živiny. Kompostování bez použití 
dusíkatého vápna je doprovázeno častým 
výskytem zápachu a stává se líhní velkého 
množství hmyzu, zejména much. Dusí-
katé vápno díky svému vysokému obsahu 
vápna a organicky vázané formy dusíku 
podporuje velmi příznivě biologický roz-
kladný proces s potlačením původců velké 
skály hnilob. Organické odpady se rychle 
a spolehlivě přemění na hodnotný humus, 
zničí se larvy much, slimáci a jejich vajíč-
ka, semena plevelů a původci houbových 
chorob. Kuchyňské a zahradnické odpady 
se postupně vrství ve vrstvách cca 20 cm, 
pokud je to nutné navlhčí se a pak posy-
pe dusíkatým vápnem. Žížaly pomáhají 
tvorbě humusu. Do kompostu se dostávají 
z přidané zeminy. Proto se dusíkaté vápno 
aplikuje na jednotlivé vrstvy tak, jak je výše 
uvedeno. Žížaly přelézají postupně vrstva-
mi i přes vápnodusík a podporují žádoucí 
rozklad přidaného organického materiálu.
Aby bylo dusíkaté vápno správným pomoc-
níkem na zahrádce, znovu je nutné upozor-
nit, že listy většiny rostlin jsou na dusíkaté 
vápno citlivé a musí být při aplikaci suché 
(půda naopak vlhká). Při aplikaci ve vze-
šlých plodinách se hnojí pouze do řádku 
mezi rostlinami.

Mgr. Jindřich Otzipka, ZO ČZS Dolní Benešov

Český zahrádkářský svaz 
základní organizace 

Dolní Benešov
pořádá v neděli dne 18. března 

2018 v salónku restaurace na fot-
balovém stadionu VÝROČNÍ 

ČLENSKOU SCHŮZI, na kterou 
jsou srdečně zváni i noví zájemci 

o členství v naší organizaci.

Členský příspěvek činí  
100 Kč za rok.

Začátek jednání je v 15.00 hod.
 

XXVV..  bbuurrzzaa  dděěttsskkééhhoo    
aa  ttěěhhootteennsskkééhhoo  oobblleeččeenníí,,  

hhrraaččeekk  aa  ssppoorrttoovvnníícchh  ppoottřřeebb  
 (jaro-léto)  

 

realizována ve spolupráci s KD Dolní Benešov  
  

Místo konání:  Kulturní dům Dolní Benešov – přísálí.  Termín konání: 
Pátek 20. 4. 2018 – 15:00 – 19:00h. – příjem věcí k prodeji 

Sobota 21. 4. 2018 – 8:00 – 12:00h. – prodej věcí 
Neděle 22. 4. 2018 – 8:30 – 10:00h. – celkové finanční vyrovnání 

a vrácení neprodaných věcí  
Prosíme, aby věci, které jsou určeny k prodeji, byly v dobrém stavu, 

čisté, nezničené. Pokud budou takovéto špinavé a zničené věci nalezeny, 
budou ihned vráceny majiteli a nebudou určené k prodeji.   

 

Omezený příjem věcí k prodeji, pouze 75ks na 
přítomnou osobu!!! 

 

Finanční výtěžek z akce věnujeme MŠ a ZŠ Dolní Benešov a Zábřeh 
 

Pro děti je připraven dětský koutek s promítáním 
pohádek a kreslením obrázků.  

 

Těšíme se na Vás 
 

Maminky a KD Dolní Benešov 
 

Podmínky prodeje: kontakt 728 385 261, 732 269 921 
 

Je vybírán manipulační poplatek Kč 2,-/ks, který bude odečten při vyúčtování věcí 
v neděli.   
Ceny prodávaného zboží si určí majitel. Z ceny prodaného zboží bude odečteno 10%.  
               
  

Výzva – žádost o pomoc na dětské burze
Prosíme maminky, tetičky, hodné lidičky, kteří by nám chtěli pomoct při realizaci výběru a prodeje zboží 
na dětské burze v KD v Dolním Benešově ve dnech 20. 4. – 21. 4. 2018.
Podmínkou je účast v pátek i v sobotu (dopoledne nebo odpoledne)
Zájemci ať se přihlásí nejpozději do 10. 4. 2018 na tel.: 732 269 921 nebo 728 385 261
Děkujeme a těšíme se na nové spolupracovnice !!!

Mgr. Jindřich Otzipka
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  Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
S koncem zimy a nástupem jara se nám i šachová sezona pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Dlouhodobé soutěže družstev se dostávají 
do závěrečné fáze, kde se bude rozhodovat o tom, zda sezona bude považována za úspěšnou či neúspěšnou. Vrcholí také série Grand 
Prix okresního a krajského přeboru mládeže do 18 let. V následujících týdnech nás pak čekají další významné šachové události, včetně 
Mistrovství České republiky mládeže.

Memoriál Lubomíra Bednárka  
a Karla Dihla

Konec roku je vždy v  okresním šachu 
vyhrazen vzpomínkovému turnaji, který 
dohromady pořádají kluby ŠK TJ Dolní 
Benešov a ŠO TJ Slezan Opava. V prosinci 
to byl již 13. ročník, kdy jsme měli možnost 
zavzpomínat na tyto šachové funkcionáře 
a hráče, především ale výborné kamarády, 
kteří nás po zákeřné nemoci v téměř stejný 
čas opustili. Turnaje, hraného 29. prosin-
ce 2017, se zúčastnilo celkem 19 šachistů 
z  domácího ŠK TJ  D. Benešov, Slezanu 
Opava a několik pozvaných hostů z ostat-
ních klubů. Suverénním vítězem se stal se 
ziskem 7 bodů ze 7 kol mezinárodní mistr 
Tadeáš Kriebel, který zároveň získal pu-
tovní pohár, 5,5 bodu stačilo na 2. místo 
loňskému vítězi Václavu Židkovi a 3. místo 
se ziskem 5 bodů obsadil domácí Pavel Rak-
ús. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře 
a po jeho skončení následovalo společné 
posezení až do pozdních večerních hodin. 
Ceny pro vítěze věnovala společnost MK 
Klemens – Masoma.

Série GP krajského přeboru mládeže

Tato dlouhodobá soutěž, skládající se z 5 
akcí, pokračovala v lednu a únoru dalšími 
dvěma turnaji. V sobotu 13. ledna se 9 na-
šich mládežníků vypravilo do Ostravy, aby 
zde v početné konkurenci zkusili dovézt 
alespoň nějaký cenný výsledek. Na rozdíl 
od okresní „šachové půdy“ je konkurence 
na té krajské opravdu silná, velká tréninko-
vá střediska v čele s Beskydskou šachovou 
školou z Frýdku – Místku patří k přední 
líhni šachových talentů v celé ČR. Kate-
gorie do 10 let se zúčastnilo 80 dětí, což 
je opravdu hodně. Turnaj se hrál na 7 kol 
a 50% bodů uhrál Ondřej Bitta, což mu sta-
čilo na 39. místo. Určitě ho mrzela prohra 
v posledním kole, bod navíc by ho vynesl 

přibližně o 20 míst výše. Další dva naši zá-
stupci, Oliver Kusyn a Marek Hranoš (oba 
z Kozmic), uhráli 3 body resp. 2,5 bodu 
a skončili v druhé polovině celkového pořa-
dí. V kategorii do 12 let stačily 28. nasazené 
Julii Stříbné 3 body na konečné 28. místo 
tabulky, v tomto turnaji hrálo 40 šachistů 
a šachistek. Ve skupině do 14 let skončil 
Ondřej Křefký o jedno místo hůře oproti 
svému nasazení taktéž se 3 body a nejpo-
četnější zastoupení měl náš šachový klub 
v kategorii do 18 let. Ani zde se ovšem žád-
ný zářivý výsledek neurodil, všichni skon-
čili plus minus na svojem nasazení (o tom 
rozhoduje takzvané „rapid“ elo, čili šachový 
žebříček pro rychlé partie). Tomáš Kučera 
uhrál 50%, tedy 3,5 bodu ze 7 kol a skončil 
14., o půl bodu méně pak získaly naše slečny 
Tereza Gemsová a Kateřina Anna Janošová 
a 2 body vybojoval v konkurenci 28 hráčů 
Jakub Křefký. Následující turnaj série byl 
odehrán 3. února v Havířově a opět se ho 
zúčastnilo 9 reprezentantů ŠK TJ Dolní Be-
nešov. Výsledek byl velmi podobný – v U10 
se naši nejmladší dostali na 50% (Ondřej 
Bitta 27. a Oliver Kusyn 32. z 58 hráčů), 
v kategorii do 12 let získala Julie Stříbná 
2,5 bodu a Martin Melecký, který se teď 
šachu příliš nevěnuje, pouze 1 bod, což jim 
stačilo na 26. resp. 31. místo ze 32 účastní-
ků. Ve věkové skupině do 14 let máme nyní 
pouze jednoho hráče, Ondřeje Křefkého, 
který se ziskem 3,5 b, čili 50%, obsadil 15. 
pozici v 26členném poli hráčů. Nejstarší 
kategorie byla obsazena slaběji, hrálo pou-
ze 14 hráčů, z toho 4 z našeho ŠK – Tomáš 
Kučera bral 5. místo se 4 body (jediný hráč 
nad 50%), Tereza Gemsová a Jakub Křefký 
uhráli shodně 3 body (9. a 11. místo) a K. 
A. Janošová 2,5 bodu (12. místo). Nutno 
dodat, že nikdo z nich neskončil hůře, než 
byl do turnaje nasazen. I tak by ale výsledek 
mohl být určitě lepší. Do kategorie U18 ale 
3 ze 4 těchto hráčů přestoupili teprve v le-
tošní sezoně, takže jejich chvíle ještě určitě 
přijdou. Závěrečný turnaj série Grand Prix 
v rapid šachu do 18 let se koná 7. dubna 
ve velkém sále kulturního domu v Dolním 
Benešově.

Krajský přebor školních družstev

Po vítězství v okresním přeboru školních 
družstev (1. až 5. třída) získalo družstvo ZŠ 
Dolní Benešov ve složení Julie Stříbná, On-
dřej Bitta, Šimon Holletschek a Oliver Dihel 
právo zúčastnit se krajského kola tohoto 
přeboru, jenž se hrál 16. ledna v Ostravě. 

Družstva z Moravskoslezského kraje patří 
v této soutěži dlouhodobě mezi republiko-
vou špičku, proto můžeme 11. místo ze 14 
družstev považovat za korektní umístění. 
Druhý postupující z okresu Opava, ZŠ Bo-
latice, skončil se stejným bodovým ziskem 
na 10. místě s mírně lepším pomocným 
hodnocením.

Série GP okresního přeboru mládeže

Tento Grand Prix seriál není tak prestižní 
jako krajská série, nicméně i zde je potře-
ba prokázat určitou míru šachové praxe, 
pokud chce daný hráč bojovat o medai-
lové umístění. Třetí turnaj série se konal 
27.  ledna v klubovně ŠO TJ Slezan Opa-
va u Tyršova stadionu v našem okresním 
městě. Naše účast byla nižší, hrálo pouze 6 
mládežníků z ŠK TJ DB, zato se ale všich-
ni (včetně těch nejmenších) vešli do prv-
ní poloviny konečné tabulky. Nejlépe se 
tentokrát vedlo Jakubovi Křefkému, který 
obsadil s 5 body ze 7 partií 4. místo celkově. 
První nasazený Tomáš Kučera získal 4,5 
bodu, což mu stačilo jenom na 7. místo, se 
kterým určitě nemohl být spokojený. Stej-
ně bodů naopak překvapivě uhrál Ondřej 
Bitta a s přehledem tak vyhrál kategorii 
do 10 let. Skončil dokonce o jedno místo 
lépe než vítěz kategorie do 13 let, kterým 
byl také náš hráč – Ondřej Křefký (taktéž 
se 4,5 body). Skupinu do 10 let naši hráči 
jasně ovládli. Hráli zde tři zástupci našeho 
klubu a všichni si rozdělili medailové umís-
tění, když Oliver Kusyn obsadil 2. (celkově 
14.) místo a Marek Hranoš 3. (celkově 15.) 
místo, oba shodně se 4 body. Co do počtu 
byl turnaj pěkně obsazen, zúčastnilo se 36 
mladých šachistek a šachistů. Další turnaj 
byl pak odehrán v sobotu 24. února v Dol-
ním Benešově. V době uzávěrky tohoto 
zpravodaje nebyly výsledky k  dispozici, 
nicméně doufám, že v příštím čísle bude 
zmínka o tom, jak turnaj zcela ovládli hráči 
z domácího šachového klubu.

Krajský přebor družstev starších 
žáků

Pro šachový klub další důležitý turnaj 
byl odehrán v sobotu 17. února v Orlové. 
Družstvo ve složení David Němec (host 
z Kuřimi), Tomáš Kučera, Tereza Gemso-
vá, Kateřina Anna Janošová, Jakub Křefký, 
Ondřej Křefký a Julie Stříbná (náhradník) 
nastoupilo v boji o jediné postupové místo 
do 1. ligy mladšího dorostu do krajského 
přeboru 6členných družstev starších žáků. 
Opět vzhledem k uzavírce čísla není možné 
uvést výsledky, očekáváním je ale umís-
tění na stupni vítězů. V loňském roce se 
družstvu po  zbytečných individuálních 
chybách tak úplně nedařilo, letos jsou ale 
všichni o rok starší, takže TOP 3 určitě není 
nereálné přání.

Soutěže družstev

V dlouhodobých soutěžích družstev hraje 
5 týmů Dolního Benešova, postupně od 2. 
ligy (3 nejvyšší soutěž v ČR) až po okresní 
soutěž. V 2. lize se zatím „A“ družstvu příliš 
nedaří a před posledními třemi zápasy oku-
puje předposlední příčku. Bohužel v 8. kole 
naše družstvo pouze remizovalo 4-4 s vý-
razně oslabeným celkem Labortech Ostrava 

„B“, který je jedním z přímých konkurentů 
v boji o záchranu. Předtím v 7. kole se ne-
podařilo bodovat s Vrbnem p. Pradědem, 
které naopak přijelo do D. Benešova posí-
leno o 3 silné hráče z Polska. Nepomohla 
ani výhra naší velké hvězdy, extraligového 
hráče a dolnobenešovského odchovance 
mezinárodního mistra Tadeáše Kriebla. 
V dalších kolech, která budou pro výsledek 
v sezoně klíčová, nás čekají celky Slovanu 
Havířov, Olomouce a Frýdku -Místku „C“, 
tedy v podstatě všichni sousedé v tabulce 
a konkurenti v červeném sestupovém poli. 
Situace je velice vyrovnaná a budou jistě 
rozhodovat maličkosti a  každý půlbod 
v zápase.

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. SK Slavia Orlová „A“ 8 0 0 24 43.0 28
2. ŠK Slavoj Poruba „B“ 6 2 0 20 43.0 27
3. TJ Sokol Vrbno p/P 5 1 2 16 34.5 22
4. Šachový klub Karviná 4 2 2 14 36.0 24
5. TJ Sokol Dobrá „A“ 4 0 4 12 31.5 19
6. TŽ Třinec „B“ 3 1 4 10 31.0 19
7. Baník Havířov „A“ 2 2 4 8 31.0 18
8. Labortech Ostrava „B“ 2 2 4 8 27.5 12
9. TJ Slovan Havířov „A“ 1 4 3 7 28.0 13
10. AŠK DA Olomouc „A“ 1 3 4 6 27.5 20
11. ŠK TJ Dolní Benešov „A“ 1 2 5 5 26.5 15
12. BŠŠ Frýdek ‑Místek „C“ 1 1 6 4 24.5 14

Naše „B“ družstvo hraje také velice silnou 
soutěž, kterou je krajský přebor MKŠS. 
I tady se celek pod vedením kapitána Lu-

bomíra Bělky pohybuje v červeném sestu-
povém pásmu, a i tady jsou karty ještě ote-
vřeny, družstvo čeká ještě mimo jiné utkání 
s posledním Bruntálem a osmou Kopřivnicí, 
což jsou jistě hratelní soupeři.

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠK Slavoj Poruba C 5 1 1 16 33.5 22
2. SK Slavia Orlová B 5 1 1 16 33.5 18
3. ŠK Šenov A 4 2 1 14 31.0 18
4. TJ Ostrava B 4 0 3 12 35.5 27
5. TJ Ostrava C 4 0 3 12 29.5 19
6. SK Slavia Orlová C 3 2 2 11 31.0 20
7. SK Stonava 3 1 3 10 29.5 19
8. Tatra Kopřivnice A 3 0 4 9 25.0 14
9. Baník Havířov B 2 2 3 8 29.0 12

10. ŠK TJ Dolní Benešov B 2 1 4 7 17.5 10
11. Slezan Opava B 1 0 6 3 21.0 10
12. ŠK Bruntál 1 0 6 3 20.0 11

O něco lepší vyhlídky má „C“ družstvo 
v krajské soutěži „C“. Zde není naplněna 
kvóta 12 družstev, takže sestupovat do nižší 
soutěže bude pravděpodobně pouze posled-
ní celek tabulky. Pod vedením kapitána Ra-
domíra Vavřínka zatím „C“ uhrálo 7 bodů 
za 2 vítězství a 1 remízu. Jistě mrzí prohra 
s posledním Krnovem, záchrana byl ale 
tomuto družstvu utéct neměla.

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Slezan Opava C 5 2 0 17 37.0 25
2. ŠK Orel Opava A 5 2 1 17 37.0 18
3. ŠK Orel Opava B 4 3 1 15 38.0 24
4. ŠKTP Hrabyně 4 1 2 13 29.5 22
5. ŠK Pogo Budiš. n. Bud. 3 1 3 10 27.5 16
6. SK Jiskra Rýmařov 2 3 2 9 28.5 16
7. TJ Ludgeřovice 1 4 2 7 27.5 12
8. ŠK TJ Dolní Benešov C 2 1 4 7 26.0 14
9. SK Kravaře 2 1 5 7 25.5 12

10. TJ Velká Polom 1 2 4 5 22.0 11
11. TJ Lokomotiva Krnov 1 0 6 3 21.5 10

V okrese Opava už tak silná konkurence 
není, a tak i kapitán „D“ Lumír Kramář 
má o něco volnější ruce při nominacích 
na zápasy. S 10 body je na tom toto druž-
stvo Dolního Benešova nejlépe, patří mu 
průběžná 4. příčka po 7 odehraných kolech. 
V okresním přeboru také není tak velkých 
zájem klubů o obsazení této soutěže, proto 
hraje jenom 9 družstev místo obvyklých 12.

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠO TJ Vítkov „A“ 6 1 0 19 34.0 24
2. ŠK U Lípy Malé Hoštice 4 1 1 13 26.5 17
3. Orel Opava „C“ 4 0 2 12 26.0 19
4. ŠK TJ Dolní Benešov „D“ 3 1 3 10 29.0 14
5. TJ Sokol Štěpánkovice 2 2 2 8 24.0 12
6. SK Kravaře „B“ 2 0 4 6 23.0 17
7. ŠO TJ Velká Polom „B“ 1 1 4 4 22.0 15
8. ŠK U Freda Darkovičky 1 1 4 4 20.5 14
9. TJ Sokol Kobeřice 1 1 4 4 19.0 11

V nejnižší hrané soutěži, okresní soutěži 
okresu Opava, bojuje a sbírá zkušenosti 
družstvo pod vedením kapitánky Jitky 
Vavřínkové, do kterého se, k radosti nás tre-
nérů, daří zapojovat i mládežníky z krouž-
ku, včetně těch nejmladších. V posledním 
zápase proti Budišovu nad Budišovkou „B“ 
například nastoupilo v sestavě 5 juniorů, 
z toho 4 slečny. I přes prohru je takový zá-
pas dobrým signálem do budoucna, vždyť 
většina klubů z okolí kvůli absenci jakékoliv 
práce s mládeží takové družstvo postavit 
nemůže.

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠO TJ Hrad. n.  Moravicí 5 1 1 16 23.0 15
2. ŠK Píšť „B“ 4 2 2 14 23.5 16
3. ŠK Píšť „A“ 4 2 1 14 22.5 16
4. ŠK 1935 Bolatice 4 1 2 13 22.0 19
5. ŠK Pogo Budiš. n. B. „B“ 3 1 3 10 17.5 14
6. SK Kravaře „C“ 3 1 3 10 16.0 12
7. ŠO TJ Velká Polom „C“ 2 3 2 9 18.0 13
8. ŠK TJ Dolní Benešov „E“ 1 1 5 4 11.5 6
9. ŠO TJ Vítkov „B“ 0 0 7 0 6.0 3

Ani v této soutěži není naplněn ideální po-
čet družstev, hraje se proto o 3 kola méně. 
Z této soutěže jako jediné není možné se-
stoupit (maximálně se odhlásit).

Následující šachové akce

V měsíci březnu a dubnu nás čeká několik 
významných šachových akcí. V termínu 
od 10. do 17. března se koná Mistrovství 
České republiky mládeže do 16 let v Kou-
tech nad Desnou. Náš klub budou repre-
zentovat v dívčích kategoriích Julie Stříb-
ná a Kateřina Anna Janošová, doprovodný 
OPEN pak bude hrát Tomáš Kučera (který 
se do hlavní soutěže z Mistrovství Mora-
vy a Slezska 2017 neprobojoval). V sobotu 
7. dubna pořádá ŠK TJ D. Benešov finálový 
turnaj série GP krajského přeboru mládeže 
2017/18. Je to velká akce, které se účastní 
včetně doprovodu okolo 200 lidí. A 21. dub-
na se hraje v Bohuslavicích 33. ročník tra-
dičního rapid turnaje „Bohuslavice OPEN“, 
kterého se vloni zúčastnilo 200 lidí, čímž 
se stal jedním z největších rapid turnajů 
v České republice. Až do června pak pro-
bíhá kroužek mládeže. 

Více informací o klubu, jeho družstvech, 
členech a akcích najdete na webových strán-
kách:

 http://sachy ‑msa.dolnibenesov.net.

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús
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Výňatky z dolnobenešovských kronik
I v tomto čísle budu reprodukovat poslední kapitoly z dolnobenešovských kronik. Při psaní kroniky musí být kronikář co nejvíce objektivní 
a nesmí prosazovat vlastní názor. Ten se může projevit pouze v Závěru, kdy může popisované skutečnosti zhodnotit i podle svého. Posuďte 
sami, jak se toho zhostil kronikář v konsolidovaných letech 1975 – 1979.

1975
Byl ukončen rok slavných výročí, které jsme 
oslavovali zvýšeným pracovním úsilím. 
I když se něco nepodařilo, celkové hodno-
cení vyznělo vždy úspěšně. Kéž bychom 
i příští rok přečkali v míru, v radostné práci. 
Proto vykročme přímočaře vpřed!
České přísloví: Kde cesta rovná, nezajížděj 
si!

1976
Ohlédneme-li se za minulým rokem, zjis-
tíme, že práce všech pracujících zazname-
nala velký pokrok. Velký podíl na tom má 
politickovýchovná práce členů KSČ a všech 
občanů dobré vůle. Že děláme dobrou práci 
vidíme na výsledcích voleb. Tak manifes-
tační a vítězné ještě nebyly. V naší obci se 
mnoho změnilo. Upravenost, provádění 
kanalizace, opravy a úpravy zařízení apod. 
zlepšily vzhled ku prospěchu občanů. Ještě 
by se jistě podařilo více, kdyby bylo lep-
ší pochopení občanů pro práci v akci „Z“. 
Snad se podaří novému národnímu výboru 
zvýšit ochotu občanů.

1977
Veškeré politické dění bylo zaměřeno 
na oslavy 60. výročí VŘSR. Tato význačná 
politická událost zapůsobila i na produkti-
vitu práce. Kolektivy, ba i celé osazenstvo 
továren uzavíraly závazky na počest toho-
to výročí. K zemědělcům nebyl rok příliš 
milosrdný. I když bylo dosaženo nejvyšší 
sklizně obilovin, byly veškeré práce stěžo-
vány nepřízní počasí.
Postavením panelových domů dostala obec 
ráz města a ještě Osada míru by měla být 
upravena. Jistě se poslancům podaří pře-

mluvit rodiče, aby dávali lepší pozor na děti.
Je zajímavé, jak skoro v každém Závěru se 
může kronikář odvolat na nějaké významné 
socialistické výročí, v jehož jménu, pak jde 
vše líp. Co myslel kronikář poslední větou 
o dětech a rodičích, je mi záhadou.

1978
Všechno politické i  pracovní úsilí bylo 
zaměřeno na oslavy 30. výročí Vítězného 
února. Poslanci MNV uzavřeli ve svých 
obvodech na  počest hodnotné závazky.  
Většina občanů má dobrý vztah k  obci 
i k poslancům. Jsou však i takoví, kteří se 
snaží narušovat dobrou snahu a práci MNV. 
Lámou a ničí vysázené stromky a keře, vy-
palují trávu, ačkoliv je to přísně zakázáno 
a páchají ještě mnoho jiných nepřístojnos-
tí. Snad si konečně uvědomí své postavení 
ve společnosti, ve vyspělé socialistické vlasti.

1979
Veškerá politická činnost MNV a všech 
složek NF byla zaměřena na oslavy „Roku 
dítěte“. 
Náhlá zima v lednu způsobila velké škody 
v dopravě a průmyslu. Vznikla energetická 
krise. Proto byl vypínán elektrický proud. 
I v zemědělství nastaly problémy vlivem 
suchého jarního počasí. Tím byla úroda 
nižší, než se předpokládalo. Podzim byl 
pro sklizeň však ideální.
Občané se staví kladně k vedení obce a oce-
ňují práce, které byly vykonány. Dosud je 
dost ještě těch, kteří si nedovedou vážit vy-
možeností a pokroku. 
Popisování poměrů v obci mi přijde rela-
tivně objektivní, ovšem radost nad mani-
festačními a vítěznými volbami v roce 1976 

nemohl nikdo myslet vážně. Pokud ovšem 
nepatřil mezi komunistické představitele 
tehdejší moci. Vždyť víme, že volby byly 
povinné a kdo se jich nezúčastnil, riskoval 
velký postih. 
Příště: první polovina osmdesátých let

Závěry z kronik přepsala a komentářem doplnila 
Jana Petrásková, kronikářka

Městská knihovna
V dnešním zpravodaji se pár čísly vrátím do roku 2017, abyste mohli posoudit činnost městské knihovny i podle statistických měřítek.

V knihovně je k dispozici 13 300 svazků, pro 
děti i dospělé. Vyřazeno bylo 600 knih a za-
koupeno 510 nových. Za tyto nové knihy 
kulturní dům, jehož je knihovna součástí, 
zaplatil 75 325 Kč, dalších 5 304 Kč bylo vy-
dáno na periodika. Při zmínce o penězích 
bych znovu chtěla apelovat na návštěvníky 
knihovny, kteří využívají služby na jedno 
jméno pro více členů rodiny, aby měli za-
placený aspoň jeden dětský (50 Kč) a jeden 
dospělý průkaz (80 Kč). Uvědomme si, že 
tato částka nepokryje koupi ani jediné nové 
knihy.
Městská knihovna měla v roce 2017 402 čte-
nářů, z toho 161 dětí, ti všichni navštívili 
knihovnu 3969 ×.
260 dětí i dospělých navštívilo nějakou kul-

turně vzdělávací akci. Čtenáři také mno-
hem více využívají elektronické zdroje, 
které jsou jim k dispozici. Takže už není 
žádné překvapení, když přijde návštěvník 
a oznámí mi, že knihy o které má zájem, 
si už vyhledal z domova na našem online 
katalogu a měly by být všechny k dispozici.
A další věc, z které mám radost je počet 
čtenářů z řad zábřežských občanů, kteří 
už vzali naši knihovnu za svou. V loňském 
roce jich bylo 65 😊, ať dětí nebo dospělých.
Čtenáři si vypůjčili 15 577 knih a časopisů, 
z toho časopisů bylo 1 512.
Celkové resumé je, že čtenářů je více, chodí 
častěji, ale knih a časopisů si půjčují si méně. 
Což je naprosto v souladu s dobou, proto-
že máme k dispozici ještě mnoho jiných 

informačních zdrojů, které se nám ve 21. 
století nabízejí.
V minulých dvou měsících přibyly tyto 
nové knihy:
Pro dospělé:
Žáček, J.: Manipulátor, Douglas, D.: Se-
střičky, Pecháčková: Desatero přikázání, 
Elsberg, M.: Blackout, Clayton, A.: Samec, 
Keleová -Vasilková: Přítelkyně, Urbánková: 
Už měkoně vyvádějí, Krausová, K.: Babi-
nec, Černá, J.: Eliška Přemyslovna, Hakl, 
E.: Umina verze, Roberts, N.: Tajupná 
žena, Patterson, J.: Dvanácté zlo, Kessler, 
L.: Zúčtování, Fulghum: Opravář osudů, 
Jakoubková: Ideální manžel, Picoultová, J.: 
Čas odejít, Babinská, K.: Kecy, kecy, kecič-
ky, Finn, A.J.: Tulipánová horečka, Brydza: 
Noční lov, Lonsdale, K.: Všechno, co máme, 
a další.

Pro děti:
Holasová: Pohádka o Ipsíkovi, Havel, J.: 
Radosti a strasti na dvoře otce vlasti, Vo-
pěnka, M.: O duši a dívce, Kočinský: Pře-
klep a Škraloup, Šašek, M.: To je Hongkong, 
Stará, E.: To je jízda!, Drijverová, M.: Du-
chové na mé lodi, Fišarová, D.: A -Ž půjdeš 
do školy, Žiška, P.: Já mám kolo, ty máš 
kolo, Mašínová, R.: Kočky a jiné příběhy, 
Peroutková: Anička na řece, Kratochvíl, 
M.: Puntíkáři, Klouzáci, Duchaři., Arre-
dondo: Dinosauři, Papoušková : Vombat 
Jirka, Dungworth: Angry Birds, Maneru, 
M.: Tutanchamonova hrobka, Laňka, D.: 
Dobrodružství Billa Madlafouska a další.
Upozorňuji také, že v  březnu chystáme 
v knihovně další kreativní dílnu, s našimi 
milými lektorkami Gitou Dudovou a Janou 
Komárkovou. Všechny podrobnosti a ter-
mín budou postupně uveřejněny na face-
booku a webu městské knihovny.
Na všechny své čtenáře, jak stávající, tak 
nové se těší Jana Petrásková, knihovnice 
Městské knihovny Dolní Benešov

Letecký pohled na Osadu Míru Nádraží po rekonstrukci v roce 1974

Stavba parčíku ke stolárně

Dům Emila Osmančíka před válkou, v roce 1975 byl 
určen k demolici

Přihlaste se k ZP MV ČR

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně

•	 Nově	příspěvky	na	sportovní	aktivity	pro	všechny
•	 Rozšířený	program	pro	dárce	krve
•	 Možnost	postoupení	příspěvku	z	rodiče	na	dítě
•	 2	týdny	ve	vysokohorském	prostředí	pro	chronicky	nemocné	děti	
•	 Podpora	odvykání	kouření

Přestupní	termín	pro	změnu	zdravotní	pojišťovny	platí	od	1.	ledna	
do	31.	března,	mezi	našimi	spokojenými	pojištěnci	vás	přivítáme	
od	1.	července	stávajícího	roku.	

Novinky v nabídce fondu prevence

Přihlásit	se	můžete	z	pohodlí	domova	na	www.zpmvcr.cz

Takhle se odchází z knihovny, dvě tašky plné knih!
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XXI. Reprezentační ples města Dolní Benešov
Poslední lednový pátek již tradičně patřil Reprezentačnímu plesu města Dolní Benešov, který 
se v letošním roce svou výzdobou, programem i zábavou, přesunul do období První republiky.  

Poslední lednový pátek již tradičně patřil 
Reprezentačnímu plesu města Dolní Bene-
šov, který se v letošním roce svou výzdobou, 
programem i zábavou, přesunul do období 
První republiky.  Elegantně upravené páry, 
přicházející po červeném koberci, vítal pan 
starosta, za hudebního doprovodu kapely 
BosoBos. Po skleničce na uvítanou, dostaly 
dámy malý dárek, jako vzpomínku na tento 
ples. Dobovou swingovou hudbu v podání 

kapely Dolbend, vystřídala o půlnoci kape-
la Nafestband a většina z hostů si vyzkouše-
la své štěstí v casinu, které bylo připraveno 
ve vinárně. Příjemným zpestřením večera 
bylo vystoupení mladých tanečníků z Klu-
bu společenského tance KD v Hlučíně a 
mistra České republiky v moderní magii 
pana Ondřeje Sládka, který pak v průběhu 
večera zasvěcoval vybrané hosty do tajů 
mikromagie. Bouřlivým potleskem byla od-

měněna dobová módní přehlídka, tvořená 
originálními historickými kostýmy. Půlnoc 
patřila kankánu v podání mažoretek AMA 
Opava, bohaté tombole a vyhlášení vítěze 
casina.  Po celý večer vládla příjemná, prvo-
republiková plesová atmosféra a věříme, že 
se všichni účastníci dobře bavili a odcházeli 
domů spokojeni a s dobrou náladou. 

Děkujeme tímto všem, kteří se na přípravě letošního ročníku plesu podíleli a také partnerům, kteří přispěli cenou do tomboly. Těmito v le-
tošním roce byli: Air Hit Morava, s.r.o.,  AutoTip HALFAR, s.r.o., Baránková Monika, Bc. Barč Daniel, Benešovští rodiči, Davídek Jakub, 
Hájovský Tomáš – Gras Servis, s.r.o., Harazimová Martina, Kerlin Pavel, Ing. Kerlin Václav, Klemensová Jaroslava – MASOMA, Kokeš 
Valdemar – VALKO DOPRAVA, s.r.o., Ing. Kristián René – BEST, spol. s.r.o., Lichovníková Petra, LANEX, a.s., MAS Hlučínsko, Mokrý 
Kamil, Manželé Novosadovi, Muzeum Hlučínska, 0brusník Arnošt, Pečínka Rostislav – TV Hlučínsko, Pinecafe, Ing. Reichel Maxmilián 
– SLS Music systems, s.r.o., Schindler CZ, a.s., Slivka Daniel, Sovík Martin, Stavebniny Janík, s.r.o., Šimeček Václav, Vichtora Miroslav – 
KARO inženýrské sítě s.r.o., Slezský aeroklub Zábřeh, Šustková Diehlová Terezie – Sweetbar, Zamtherm, s.r.o.

Viktor Štefek
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Žijeme v Dolním Benešově…

Maškarní ples 4. 2. 2018Myslivecký ples 5. 1. 2018

Divadlo „Sex pro pokročilé“ 7. 2. 2018

Bierfestples 20. 1. 2018 Rybářský ples 2. 2. 2018

Městský ples 26. 1. 2018 Hasičský ples 9. 2. 2018Městský ples 26. 1. 2018 Michal Nesvatba 10. 2. 2018

Hasičský ples 9. 2. 2018Bierfestples 20. 1. 2018

Maškarní ples 4. 2. 2018Myslivecký ples 5. 1. 2018

Hasičský ples 9. 2. 2018Novoroční koncert 7. 1. 2018Novoroční koncert 7. 1. 2018
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Zprávičky z barevné školičky / Osada Míru
Hurá -napadl sníh, sice pozdě, ale přece. Rychle posvačit, obléknout se a ven. To byly koulovačky! Pořádně jsme si to užili.

V mrazivé únorové dopoledne patřila třída 
Květinek zvířecím a pohádkovým bytos-
tem. Co se tady dělo? Všechny děti se sešly 
na tradičním maškarním plese, kde nás 
pestrým pořadem provázel klaun Hopsa-
lín. A která maska byla nejhezčí? No pře-
ce všechny, které tady byly! Nejdůležitější 
přece bylo, že se všechny děti dobře bavily 
a prožily příjemné dopoledne. Takže za rok 
zase -ahoj pane karnevale…

Třída Motýlků vyhlásila pro rodiče a děti 
soutěž „o nejhezčí pohádkovou postavu“. 
Soutěž se setkala s nebývalým zájmem ro-
dičů a dětí. V šatně dětí jako mávnutím 
kouzelného proutku přibývaly nejrůznější 
postavičky, ale vyhodnotit nejhezčí oprav-
du nešlo a proto odměnu dostaly všechny 
děti, které se do soutěže zapojily.

Úplně v nebližších dnech čeká přihláše-
né děti lyžařský týden na Vaňkově kopci 
a plavecký výcvik v Kravařích. Dětem pře-
jeme hlavně radost z pohybu.

Zima má své vrtochy a nenechává nás o tom ani trochu na pochybách. Sněženky a bledule neodmyslitelně patří ke konci zimy a my 
všichni víme, že jaro už klepe na dveře…

Jarmila Stanková a Vlasta Juchelková

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru, příspěvková organizace   Dolní Benešov, Osada míru 514, PSČ 747 22 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

probíhá dne 15.5.2018 
v budově MŠ Osada míru 514 

v době od 13:00 do 16:00 hodin 

        Zákonní zástupci dětí si s sebou přinesou: 

 rodný list dítěte, občanský průkaz 

 vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře 

      (tiskopis je k vyzvednutí v MŠ) 

 
Bližší informace: 
Mgr. Dagmar Kristová – ředitelka MŠ 
553 651 160,  730 897929 

 

U Krtečků v Zábřehu
Skončil jeden rok a další je tady. Jaký asi bude? Ví to někdo? Ale ano, ví a my to také víme. Bude přesně takový, jaký si jej uděláme. Záleží 
jen na nás. Krtečky čeká v letošním roce spousta zajímavých aktivit, které prožijí se svými kamarády.

Každoročně začátkem ledna opakujeme 
rituál návštěvy zábřežského kostela s pro-
hlídkou překrásného betléma. Letos nás 
opět v kostele přivítala paní Marie Bábíko-
vá, která poutavou formou, přístupnou dět-
skému vnímání, přiblížila legendu o zroze-
ní Ježíše a cesty Tří králů do města Betléma. 
Děti s otevřenou pusou pozorně vyslechly 
biblický příběh. Nakonec došlo na společný 
zpěv písně „My Tři králové“. Slibujeme, že 
se příští rok v kostele opět sejdeme.

Protože nás zima obdařila smutnými bar-
vami, rozhodli jsme se, že si uděláme  ba-
revný týden. Rodiče dostali za úkol obléci 
své děti každý den do určené barvy, která 
byla součástí všech činností v průběhu dne. 
Barvy rozzářily všechny prostory školky.

A už jsme netrpělivě očekávali příjezd „ BA-
LÓNKOVÉHO  KLAUNA“. Maminky děti 
oblékly do originálních klaunských oblečků 
a zábava mohla začít. Klaun tvaroval ba-
lónky a měnil je v různá zvířátka, květiny 
a další motivy na přání dětí. Kromě toho 
učil děti žonglovat a zpívat za doprovodu 
kytary. Dětský smích byl slyšet ze všech 
stran.

V lednu jsme ještě stihli uskutečnit další 
námětové setkání rodičů s Paed. Dr. Lud-
milou Bočkovou, tentokrát na téma „GRA-
FOMOTORIKA“

Další zajímavou akcí byla hudební dílna 
s tématem masopustu. V těchto dílnách se 
děti seznamují s netradičními hudebními 
nástroji, naslouchají, zpívají, šeptají, ko-
ordinují své pohyby s rytmem a hudbou, 
bubnují, prostě zábavně muzicírují a moc 
se jim to líbí.

V období masopustu nastává plesová sezo-
na, je čas provětrat svůj šatník a „blýsknout 
se“ ve slušivém oblečku. Plesová sezona 
neminula ani naši školku a tak se v neděli 
11.února děti proměnily v různá zvířátka, 
princezny, víly, piráty, čarodějnice, fotba-
listy a jiné nadpřirozené bytosti a přišly se 
svými rodiči i prarodiči do místního hos-
tince, jehož prostory proměnily šikovné 
maminky v ostrov Madagaskar. V duchu 
známé animované pohádky Madagaskar 
se neslo celé zábavné odpoledne. Nechyběl 
tanec, soutěže a hry, do kterých se aktivně 
zapojovaly nejen děti, ale i  jejich rodiče. 
O  veselý a  pestrý program se postarala 
Agentura TOMINO spolu s žirafákem Mel-
menem, zebrou Marty a tučňákem Skippe-
rem. Všichni si „maškarák“ náležitě užili 
a domů odcházeli s dobrým pocitem hez-
ky prožitého odpoledne. Velké poděkování 
patří sponzorům a všem, kteří pomáhali 
s organizací této zdařilé akce.

Jedním z témat našeho třídního vzdělávací-
ho programu je povolání. Některá děti dob-

ře znají, o některých jen něco tuší a jiná jsou 
pro ně naprostou záhadou. Rády bychom 
dětem zprostředkovaly přímý kontakt 
s různými typy povolání a tak jsme využily 
pozvání na exkurzi do místního cukrářství 
MADEL. Děti se moc těšily, protože mnohé 
z nich cukrárnu pravidelně navštěvují, ale 
její zákulisí neznají. V cukrárně nás če-
kal tým pracovnic s vedoucí paní Radkou 
Magerovou. Děti dostaly na hlavu slušivé 
čepičky a mohly tak vstoupit do pracovní 
místnosti, kde samostatně vytvářely marci-
pánové figurky, zvířátka, srdíčka a květiny. 
Malým cukrářům v  tvoření trpělivě po-
máhaly pracovnice cukrárny. Linecké ko-
lečko s marcipánem na cestu bylo sladkou 
tečkou cukrové exkurze. Velmi děkujeme 
paní Radce Magerové a celému pracovnímu 
týmu za nezapomenutelný zážitek a za milý 
a profesionální přístup.

Děkujeme také maminkám, které orga-
nizují burzu dětského oblečení v Dolním 
Benešově, za finanční příspěvek na exkurzi 
do Lidové tvorby v Opavě, která se usku-
tečnila v prosinci.

My už se těšíme na jaro, kdy nás sluníčko 
pohladí svými blahodárnými paprsky nejen 
na těle, ale i na duši.

Jana Balarinová
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Zprávy ze školy

Zprávy z Červené školy / První polovinu školního roku již máme za sebou. Někteří 
žáci nad svou pololetní, výplatou“ zajásali, jiní si dali pro další část nová předsevzetí. 
Jaká? To se uvidí v červnu :-) Ten je ale daleko. Pojďme si v krátkosti připomenout 
některé události zimních měsíců.

Velkou radost určitě dětem udělala po-
slední lekce plavání, která probíhala 
ve velmi zábavném duchu. Děti si uží-
valy různých her, divoké řeky i vířivky. 
Největší atrakcí však byl tobogán, a to 
i pro ty, kteří kouzlo plavání teprve na-
cházejí. Fotografie, které zachytily malé 
plavce pod vodou, budou určitě krásnou 
památkou.

Kdo jsou lidé na Hlučínsku - to je ná-
zev stálé expozice v  hlučínském mu-
zeu, kterou jsme navštívili s  žáky 4. 
třídy. Velmi zajímavým způsobem je 
zde představen život a osudy obyvatel 
Hlučínska v průběhu dvacátého století. 
Spousta dobových fotografií, dopisů či 
předmětů z „půdy“ doplňují krátké filmy 
a videozáznamy. Po vážnějším tématu 
jsme trochu odlehčili a  zhlédli výsta-
vu o výchově a vzdělávání urozených 
dětí s názvem Život aristokratických 
dětí. Děvčata zaujaly dobové panenky 
a kuchyňky, chlapci si pozorně a s chutí 
prohlíželi technické hračky či sportovní 
potřeby.

Školní rok v zimním období, obzvláště 
jsme -li obklopeni sněhem, má své kouzlo. 
Paní ZIMA byla i tentokrát námětem 
pro výtvarnou soutěž nazvanou „Sně-
hulák“. Děti se této výzvy ujaly velmi 

zodpovědně a můžu potvrdit, že dětská 
fantazie nezná mezí. K vidění byli nád-
herní sněhuláci. Ti nakreslení, vytvoře-
ní z papíru, vaty nebo polystyrénu, ale 
i jiných materiálů.

Vyhodnocení soutěžící

• Sněhuláci tvorba – Jakub Vitásek, Ma-
tyáš Palovský, Matěj Ondera, Nikola 
Janušová

• Sněhuláci kresba – Valérie Galambo-
šová, Jakub Maršálek, Julie Křižáková, 
Viktorie Schmiedhamerová

Na Červené škole se stále něco děje, ať 
je zima nebo léto. Všichni se už těšíme 
na příchod jara, na nové vůně a nápady, 
kterými zpříjemníme našim dětem jejich 
výuku.

Mgr. Marcela Halodová

Bludiště
Dne 9. 1. 2018 se naše škola vydala repre-
zentovat město Dolní Benešov v  televizní 
soutěži Bludiště, kde jsme se poprali s nej-
různějšími úkoly, ať už třeba s vědomost-
ními otázkami, hádankami, nebo jsme 
například  zdolali i  tzv. vysoké žebříky 
a bojovali jsme o bludišťáky. 

Sestavit družstvo bylo obtížné, neboť žáci 
naší školy jsou opravdu talentovaní a za-
pálení pro každou aktivitu, ale nakonec 
jsme vybrali zástupce družstva z devátých 
ročníků. Náš tým ve složení Štěpán Liška, 
Jiří Hlubek, Monika Goldová a  Felicitas 
Kozlová se v  prvním kole utkal s  velmi 
dobře sestaveným týmem z  libereckého 
gymnázia, a i přesto, že to nevypadalo pro 
naše družstvo tolik nadějně, nakonec jsme 
si odvezli hlavní výhru a nezbývalo nic ji-
ného, než si počkat na další den a vstoupit 
s radostí do druhého kola. A proto dne 10. 
1. 2018 jsme se utkali s  týmem z nedale-
kých Kozlovic. A ačkoliv celé náročné na-
táčení skončilo remízou, protivník podle 
pravidel vyhrál a stal se vítězem. Ale moc 
jsme si to užili a byl to zase zážitek, který 
nám zpestřil týden, a  jsme rádi, že škola 
v  Dolním Benešově tyto akce podporuje 
a zapojuje žáky do soutěží, kde se může-
me tzv. "vyblbnout". V  televizi na Déčku 
budeme 10. 2. a 17. 2. a pokud jste vysílání 
nestihli, určitě se nezapomeňte podívat 
na webové stránky České televize, kde na-
jdete všechny záznamy i z předešlých dílů 
pořadu Bludiště!

Aneta Tichá 9. B

Maškarní ples 2018
V neděli 4. 2. 2018 se opět v Kulturním domě v Dolním Benešově konal již tradiční Maškarní ples pro všechny děti z Dolního 
Benešova i širokého okolí. Je až neuvěřitelné, jak krásné masky si děti se svými rodiči vyrobily nebo sehnaly, a vybrat mezi nimi ty 
nejlepší pro ocenění byl pro paní učitelky z „Červené školy“ velmi těžký úkol.

Děti si určitě krásně zatancovaly a po-
bavily se a o to se mimo jiné postaraly 
také dívky z vyššího stupně pod vedením 
Karolíny Šemberové, které ples zpestřily 
oblíbenými písničkami a tanečky. Také 

si děti měly možnost zasoutěžit v něko-
lika disciplínách a vyhrát tak sladkou 
odměnu.
Vrcholem odpoledne byla jako každo-
ročně tombola, na kterou se děti vždy 

těší. Tímto bych chtěl poděkovat všem 
našim již tradičním sponzorům za to, že 
přispěli na nákup cen do tomboly a také 
na celkový průběh plesu.
Našimi sponzory byli: Cukrárna Madel 
Dolní Benešov, Masoma - p. Klemensová, 
p. Eva Kapersteinová, Obchodní cent-
rum Dolní Benešov, Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna a restaurace Štika 
Dolní Benešov.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem čle-
nům SRPŠ, paním učitelkám z nižšího 
stupně a všem dobrovolníkům za jejich 
práci a pomoc.
Celá akce se dětem moc líbila a provázela 
ji příjemná atmosféra. Budeme se všichni 
zase těšit na další rok.

Mgr. Leon Hahn
Předseda SRPŠ Dolní Benešov, z.s.

 

Ředitelství školy v Dolním Benešově oznamuje, že  

Zápis žáků do 1. třídy 
  narozených od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 

 

bude 20. 4. 2018 v době od 13.00 – 17.00 hod.  
 

na „Červené škole“, Opavská ul. 173 
pro všechny děti z DB i ze Zábřehu 

 
Občanský průkaz a rodný list dítěte vezměte s sebou. 

  
 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků bude 
na červené škole v budoucí 1. třídě  

14. 3. 2018 v 16.00 h.  
O vaše děti se postaráme. 

Postup mladších žáků 
ve florbalu
V úterý 9. 1. proběhl v Dolním Benešově, tělo-
cvičně na Osadě míru florbalový turnaj mlad-
ších žáků. V kategorii chlapců 6. a 7. tříd spolu 
soutěžily školy Zš Štítina, ZŠ Sudice a ZŠ Dolní 
Benešov. Dorazit měli také žáci ZŠ Píšť, nic-
méně ti svoji účast dopředu omluvili. Po dvou 
výhrách a  celkovým skóre 10:0 postoupili 
s přehledem žáci naší školy do okresního finále 
v Opavě. Tam už jim síly na výkonnostně lepší 
školy nestačily a skončili na posledním místě. 
Přesto žáci předvedli bojovný výkon a zaslou-
ží pochvalu. Naši školu reprezentovali žáci 6. 
tříd  – Matěj Dombek, Nikolas Gajdečka, Lu-
boš Babiš, Antonín Persich, Adam Moravec, 
Jan Plaček a žáci 7. tříd – David Baránek, Matěj 
Thomanek, Vojtěch Poláček a Daniel Kosina.

Mgr. David Ranoš

Úspěch starších žáků v házené
Ve  čtvrtek 8. 2. 2018 sehráli žáci naší 
školy turnaj házené pořádaný v Opavě. 
Hned napoprvé se jim podařilo v silné 
konkurenci opavských škol postoupit 
ze základní do  finálové skupiny a  tam 
obsadit třetí nejvyšší příčku. Bronzo-
vá medaile z okresního finále byla o to 
cennější, že se žáci zúčastnili tohoto 
turnaje historicky poprvé. Navíc muselo mužstvo z důvodu nemoci ustát 
absenci některých klíčových hráčů. Mezi vybranými žáky byly nakonec 
tito chlapci – David Sobek, Daniel Herich, Daniel Petrák, Tomáš Kaluža, 
Jan Otipka, Tomáš Tilleczek, Adam Faika, David Baránek a Daniel Kosi-
na. Za podaný výkon, odvahu a příkladnou přípravu v hodinách tělesné 
výchovy jim děkuje učitel TV David Ranoš a vedení školy.

Mgr. David Ranoš
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U6 - Úžasný svět vědy
U6 je zábavná 
televizní sou-
těž, ve které si 
kromě svalů 
procvičíte také 
mozkové závi-
ty. Po více než 
roce se tým 
z  naší školy 
opět účastnil 
jejího natáče-
ní. To proběhlo 
dne 16. 1. 2018 
v areálu Dolní 

oblasti Vítkovic. Náš tým se skládal z pěti od-
vážných deváťáků: Barbory Herichové, Zuzany 
Harasimové, Jana Otipky, Jiřího Hlubka a Jiří-
ho Viláška. Naše družstvo se postavilo žákům 
ze ZŠ z Kozlovic. Průběh natáčení byl napínavý 
od samého začátku. Skóre bylo před natočením 
poslední soutěže velmi vyrovnané. Až výhra 
v ní nám zajistila definitivní vítězství. Vysílání 
je naplánováno na 26. 2. 2018 v 15:55 na Déčku, 
nebo jej budete moci zhlédnout na webových 
stránkách České televize.

Jiří Vilášek, 9.B

Volejbal na základní škole
Volejbal v Dolním Benešově má velkou tradici. Pod vedením trenérů 
pana Moslera, pana Balarina a učitelek paní Bittové a paní Rozsívalové si 
naši žáci zasloužili několik úspěchů. Avšak posledních několik let nebyl 
o volejbal u mladších žáků zájem. To se teď změnilo. Na tréninky volej-
balu začalo chodit cca. 20 žáků naší školy (od 2. ročníku až po 9. ročník). 
Tréninky stále vedou trenéři pan Mosler a pan Balarin. Přidala se k nim 
paní učitelka Jakubčíková. 
Aby si žáci vyzkoušeli své nabyté zkušenosti, přihlásili jsme je na turnaj 
v Minivolejbale v Opavě. Vybrali jsme 4 týmy (hra ve dvojicích), které se 
zúčastnily oranžového Minivolejbalu. Celkem bylo v této kategorii 17 týmů. 
I když žáci trénují docela krátkou dobu, pěkně se umístili. 

 Vybojovali jsme tato umístění: 

• 3. místo: Daniel Jakubčík (4.A) a Benedikt Bohdal (5.A)
• 7. místo: Oliver Bohdal (3.A) a Vojtěch Harasim (5.A)
• 12. místo: Zuzana Budíková (2.A) a Adéla Albrechtová (5.B)
• 14. místo: Adéla Jakubčíková (2.A) a Viktorie Schmiedhamerová (5.A)

MS Dolní Benešov a Zábřeh: Střelecký hetrik
15. leden znamená v mysliveckém roce pro některou zvěř ukončení doby lovu. Letos se do tohoto termínu podařilo střelit třem našim 
členům svůj první vzácný úlovek.

Prvního divočáka si střelil 13. 1. 2018 Václav Starostka v honitbě Jakartovice – Deštné. Ve stejný den měla štěstí vidět a také odlovit 
svého prvního jelena Monika Balarinová. Jelen byl odloven v Polsku, kde má Monika své přátelé myslivce, se kterými se vzájemně 
zve. A třetím šťastným lovcem byl Karel Rošík mladší, který 14. 1. 2018 trefil svou první husu (asi na 150 m) v místní honitbě u štěr-
kovny. Mistrovská rána.

Samozřejmě všem těmto lovcům blahopřejeme. Posezení po lovu divočáka, jelena i husy bylo veselé, se zpěvem a přáním „lovu 
zdar“ a také se všemi mysliveckými zvyky tak, jak se patří. Lovu zdar! Karel Rošík

Zprávy ze školy

Pstruh v papilotě
Pstruha očistíme, odstřihneme ploutve, na větší pánvi zlehka orestujeme cibuli s česnekem, 
postupně přidáme ostatní zeleninu nakrájenou na kostky, lehce osolíme a dochutíme bylin-
kami. Připravíme pečící papír (dle velikosti pstruha cca 30x30 cm), který potřeme máslem, 
do středu papíru rozložíme orestovanou zeleninovou směs a osoleného pstruha, zakápneme 
bílým vínem a zabalíme do pečicího papíru. Pečeme v troubě vyhřáté na 190⁰ C, cca 25 min. 
Příloha bageta s bylinkovým máslem nebo zakápnutá olivovým olejem. 

Okénko šéfkuchaře

Suroviny
4 ks pstruh celý, 3 ks středně velká 
cibule, 5 stroužků česneku,  
1 dcl olivového oleje, 1 cuketa,  
1 lilek, 2 ks červené papriky,  
3 ks rajčat, 150 g másla, 150 ml bílé 
suché víno, sůl, pepř, bylinky,  
citron, pečící papír

 Dobrou chuť přeje Petr Žurek
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Klub Motorkáři Dolní Benešov
Chceme informovat benešovskou veřejnost o další činnosti klubu Motorkáři Dolní Benešov a to jak již proběhlé, tak budoucí. Klub pracuje 
se stávajícím vedením s předsedou Pavlem Osmančíkem a členy výboru Ing. R. Rakúsem, Martinem Měkýšem a Petrem Kozelkem. 

Cílem našeho sdružení bylo seskupit všech-
ny majitele motorek, vědět o sobě a udělat 
si radost při společném koníčku a také pre-
zentovat svou činnost veřejnosti. Myslíme 
si, že se nám to za poslední 3 roky podařilo. 

V aktuálním seznamu je 54 členů. Za po-
slední rok jsme se rozrostli o cca 15 členů. 
Někteří jsou více aktivní, někteří méně, ale 
máme radost z rozvíjející se klubové čin-
nosti a jednotlivých akcí. 

V loňském roce jsme měli zajímavý sraz 
s vyjížďkou dne 12. 9. 2017, kdy jsme ve 
dvou skupinách projeli našim regionem 
a navštívili i území Polska a vychutnali si 
tamní občerstvení. Letošní akce zahájilo 
pravidelné zimní posezení (3. 2. 2018) s ro-
dinnými příslušníky, kdy jsme využili nově 
zrekonstruované restaurace Na Stadiónu. 
Při promítání fotek a videí jsme vyhodnotili 
motosezónu 2017. Naši členové reprezentují 
klub MDB a naše město po celé ČR a také 
po Evropě. 

Výjezdy různých skupin zasahují od seve-
ru, např. Tallin v Estonsku, po jih – Saint 
Tropez ve Francii a také od západu - Fran-
cie, SRN po východ – Ukrajina, Rumun-
sko. Většina z nás má při těchto cestách na 
bundách naši výšivku a také trička s logem 
našeho klubu a města. 

Zážitky jsou různorodé, velmi zajímavé, ale 
vždy s dobrým koncem. Všichni se vždy 
vrátili ve zdraví a v pořádku. Drobné nedo-
statky jsou téměř vždy, ale vždy se všechno 
rychle vyřeší. Letošní sezónu chceme zahá-
jit klasickou první jarní vyjížďkou s požeh-
náním jezdců a jejich - 2 - strojů, to bude 
asi v sobotu 21. dubna 2018. 

Dále výbor pracuje na organizování výstavy 
našich motocyklů, která je plánována na 
letní měsíce v prostorách asfaltové plochy 
na hřišti TJ. Klasický sraz s vyjížďkou za-
čátkem září bude změněn na 2 denní, kdy 
s rodinami vyjedeme do některého vzdále-
nějšího kempu. A věříme, že se nám podaří 
zopakovat úspěšnou motoškolu se zdoko-
nalením se v jízdě, pravidlech a zručnosti. 

I nadále platí, že každý člen může nechat 
doplnit souseda, kolegu, kamaráda s mo-
torkou přes výbor klubu. Rádi mezi sebou 
uvítáme nové stroje a jejich jezdce. Komu-
nikace v klubu probíhá pomocí e -mailů 
a také přes Facebook. Budeme rádi, když 
nás v těchto našich akcích podpoříte jako 
jednu ze složek veřejného zájmového života 
v Dolním Benešově a přijdete se podívat 
na některou ze zmiňovaných plánovaných 
akcí.

Kontakt na klub MDB :
Pavel Osmančík – předseda: 
Tel.: 604 869 765 
E-mail : posmanek@seznam.cz 
Za klub MDB : 
Ing. Rostislav Rakús, člen výboru 

Fotbal v Dolním Benešově
začíná novou etapu!

Informace z fotbalového klubu
Motto: „Zelená je tráva, fotbal to je hra - 
vítejte v roce 2018“!

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově,

začátek roku je spojen nejen s příchodem 
zimy, ale tradičně už taky se začátkem zim-
ní přípravy fotbalistů na jarní část fotbalo-
vých soutěží! Nejinak je to i v našem fotba-
lovém klubu FC Dolní Benešov! V hlavách 
všech hráčů a taky našich příznivců ještě 
doznívá radost z toho, že právě na svátek 
sv. Martina 11. listopadu 2017 byly otevřeny 
nádherné, nové kabiny a celá zrekonstruo-
vaná budova. Při této příležitosti patří ještě 
jednou obrovský dík všem, kteří se na této 
monumentální akci podíleli! Lepší vánoční 
dárek jsme si nemohli ani ve snu předsta-
vit. No a jak to ve fotbale bývá následovala 

„zimní přestávka“, ale ani toto období ne-
znamená, že se v klubu nic neděje!

Kategorie žáků

Žáci MLADŠÍ a STARŠÍ MINI Přípravky – 
Činnost našich nejmladších fotbalových 
nadějí se přesunula do tělocvičny a  do 
sportovních hal. Mimo pravidelné přípra-
vy v týdnu se naše mužstva zúčastňovala 
pořádaných turnajů. Družstvo nejmladší 
přípravky (ročník 2009 a mladší) vedené 
trenéry Martinem Komárkem a Petrem 
Kučerou bylo pořadatelem „Halového tur-
naje“, který se konal v naší tělocvičně dne 
10. 2. 2018 za účasti 6družstev. Konečné 
pořadí bylo: 1. MFK Kravaře, 2. TJ Sokol 
Štěpánkovice, 3. FC Dolní Benešov, 4. FK 
Bolatice, 5. SK Viktorie Chlebičov, 6. FK 
Velké Hoštice. Po skončení turnaje byli 
vyhlášeni i nejlepší hráči: Nejlepší střelec – 
Dominik Ševčík z Kravař – Nejlepší hráč – 
Marek Kolečkář ze Štěpánkovic a Nejlepší 
brankář – Ondřej Stoček z našeho klubu FC 
Dolní Benešov – Blahopřejeme!

Družstvo MINI starší přípravky vedené tre-
néry Michalem Bachroníkem a Petrem Ma-
chovským startovalo v sobotu 10. 2. 2018 
na „Turnaji o pohár starosty“ v Bolaticích. 
V silné konkurenci 8 mužstev skončili naši 

žáci na 6. místě. V sobotu 24. 2. 2018 bude-
me pořadatelem „Halového turnaje“ v naší 
tělocvičně. Všechny vás touto cestou zveme, 
přijďte nás povzbudit!

MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – trenéři Michal 
Beinhauer, Michal Spruch, Daniel Heger 
a Tomáš Glogar dávají našim žákům v pří-
pravě doslova „ostré kapky“. Mimo pra-
videlné tréninky v naší tělocvičně se naši 
žáci zúčastňují halových turnajů a vedou 
si v nich velmi úspěšně jak je patrné z ná-
sledujících řádků.
Mladší žáci – za účasti mužstev Kobeřic, 
Velké Polomi, Kravař, Štěpánkovic, Sla-
vie Opava a našeho mužstva se konal dne 
17. 2. 2018 turnaj v naší tělocvičně. Vítězem 
se stali žáci Kobeřic, našemu mužstvu pat-
ří „stříbrná medaile“ a třetí skončila Velká 
Polom. Nejlepším hráčem byl náš – Niko-
las Gajdečka, nejlepším střelcem Ondřej 
Stuchlík z Kobeřic, nejlepším brankářem 
Tomáš Šimeček ze Štěpánkovic.

Starší žáci - prvním turnajem byl turnaj 
pořádaný ve víceúčelové hale OFS Opava 
za účasti celkem 9 - ti mužstev z Vítkova, 
Kobeřic, Kravař, Dolního Benešova, Hrad-
ce nad Moravicí, Slavkova, Opavy, Stěbořic 
a Oldřišova. V této nabité konkurenci skon-
čilo naše mužstvo s nepopulární „brambo-
rovou medailí“ na 4. místě.

V sobotu 3. 2. 2018 se v Bolaticích konal 
„Turnaj o pohár starosty“ v kategorii star-
ších žáků. Jedním z osmi startujících muž-
stev byli i naši žáci, kterým v konečném 
účtování patřilo 5. místo. Individuální ceny 
získali – nejlepší brankář Vladimír Fiša-
ra – z Kravař, nejlepší střelec David Mazal 
z Bolatic a nejlepším hráčem byla vyhlášena 
Barbora Herichová z našeho mužstva – vel-
ké blahopřání!!!
Třetím turnajem starších žáků byl ten, 
pořádaný naším klubem v tělocvičně dne 
17. 2. 2018. Startovalo celkem 6 mužstev – 
Kravaře, Kozmice, Velká Polom, Bolatice, 
Slavia Opava a naši žáci. Taky v tomto tur-

Nejlepší hráči – zleva Stoček, Kolečkář, Ševčík

MINI starší v Bolaticích

Starší žáci na turnaji v Opavě

Bronzový celek – MINI mladší FC Dolní Benešov

Nahoře - Mladší žáci skončili na 2. místě
Dole - Nejlepší hráči - zleva Gajdečka, Šimčík, 

Stuchlík
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naji nám patřila za třetí místo v tabulce 
„bronzová medaile“. Nejlepším brankářem 
byl Jakub Mlýnek z  Kozmic, nejlepším 
střelcem Petr Oczka z Kravař a nejlepším 
hráčem Adam Kavan ze Slavie Opava.

Kategorie dorostu
Dorostenci začali svou přípravu na jar-
ní část svých soutěží v sobotu 3. 2. 2018. 
Z podzimního kádru však jejich nejlepší 
hráči DanielPospěch, Jan Kozel, Daniel 
Mlýnek, Daniel Skroch, a David Skroch 
jsou v přípravě s kádrem „A“ mužstva mužů 
a sbírají nejen fyzičku, ale především neoce-
nitelné zkušenosti pro jejich další fotbalový 
vývoj a růst!

Kategorie mužů
„Muži B“ zahájili svou zimní přípravu v tě-
locvičně a v naší hale. Významnou událostí 
byl taky jimi organizovaný „Halový turnaj“, 
konaný dne 13. 1. 2018 za účasti osmi muž-
stev. Naše mužstvo se dostalo do finálové 
čtyřky kde jsme po boji o „bronzovou me-
daili“ nakonec prohráli se Sokolem Závada 
1:0 a tak nám zůstala ta tolik nepopulární 
„bramborová medaile“…
„Muži A“ Po zimní, fotbalové přestávce 
začala dne 9. ledna 2018 příprava 2. celku 

tabulky podzimní Moravskoslezské divize 
skupiny „E“. Hráči našeho klubu FC Dol-
ní Benešov se sešli k prvnímu tréninku. 
Z  podzimního kádru chyběli  – Krivčík, 
Rubý, Rychnovský, Těžký, novými tváře-
mi jsou naopak Býma, Mlýnek, Ševčík Jiří, 
Oberherr, Skroch Daniel, Skroch David… 
Mužstvo bude trénovat 3 x v týdnu a v plá-
nu je několik přípravných zápasů. Tím prv-
ním byl zápas na FC Baník Ostrava.

FC Baník U 19/21 - FC DB 3:2
První přípravné utkání sehráli fotbalisté 
Dolního Benešova na „umělce“ Fotbalové 
akademie FC Baník „Na Šoupalce“ v Poru-
bě. Soupeřem „stříbrného“ mužstva pod-
zimní divize bylo ambiciózní mládí fotbalo-
vého FC Baníku! Od první minuty se hrálo, 
i díky mrazivému počasí, ve svižném tempu. 
První gólová šance hostů přišla ve 13. minu-
tě. Býma se parádně uvolnil na levé straně, 
na jeho centr si vyskočil Labuda a skvělá 
hlavička jen o pověstný chlup minula le-
vou šibenici domácí branky… Časomíra 
poskočila na 20. minutu a domácí mladíci 
se ujali vedení, Zajíček zprava poslal prudký 
centr před branku hostů a Rizmanov se 
po utěšené hlavičce radoval z gólu – 1:0. 

Rychlonozí mladíci v dresech Baníku se 
mohli radovat z druhého gólu ve 26. minutě, 
ale brankář hostů Kozel připravil skvělým 
zákrokem o gólovou radost Kaloče. Kaloč 
měl i další gólovku na svých kopačkách, 
ale jeho střela se ve 32. minutě mezi tyče 
nevešla! Minutu před koncem 1. poločasu 
byli hosté po výtečné akci Gebauera a pu-
melici Hartmana blízko vyrovnání, domácí 
brankář si však skvělým zákrokem udržel 
čisté konto! Do 2. poločasu poslal trenér 
Melecký do hry čtyři naděje dolnobene-
šovského mládí! Ve 48. minutě se znovu 
zaskvěl brankář hostů Kozel, který si pora-
dil se střelou Buchty z malého vápna!!! V 56. 
minutě bylo vyrovnáno – 1:1, Pecuch se 
fantasticky probil celou obranou domácích 
a dal první gól hostů v roce 2018!!! To ještě 
nebylo všechno. V 67. minutě ukázal své 
fotbalové kvality Haas. Jako nůž máslem 
prošel celou polovinou hřiště, od brankové 
čáry našel kopačky Býmy a hosté vedli – 1:2! 
Trenér Malura zareagoval okamžitě. Do 
hry vrátil vystřídané borce a ti se postarali 
o změnu nepříznivého stavu. V 73. minutě 
potrestal Podešva zaváhání obrany hostů 
vyrovnávacím gólem – 2:2. Konečnou re-

mízu tohoto zajímavého utkání pak domácí 
odmítli. V 82. minutě zahrávali Baníkovci 
přímý kop a hlavička Magdona dala výsled-
ku konečnou podobu – 3:2. Zajímavé utká-
ní začínající přípravy na jarní mistrovské 
boje tak dalo trenérům obou celků dostatek 

„materiálu a poznatků“ k tomu, na co se 
v další přípravě zaměřit!
Sestava FC Dolní Benešov: Kozel, 
Hartmann, Romaněnko, Moravec, Haas, 
Foitzik, Gebauer, Pecuch, Ševčík, Labuda, 
Býma, - střídali Pospěch, Mlýnek, Skroch 
Daniel, Skroch David
Utkání rozhodovali: Gotfried, Fryč, Jurajda

Víte, kdo je Filip Labuda? No přece 
kanonýr v kopačkách!

FC DB -MFK  
Frýdek -Místek U19 4:2
Fotbalisté našeho „A“ mužstva FC Dolní 
Benešov přijali nabídku mužstva Celostátní 
fotbalové ligy kategorie U 19 a na „umělce“ 
v Kravařích sehráli 2. přípravné utkání. 
Po týdnu tak došlo k zajímavé konfrontaci 
s dalším celkem fotbalových nadějí, tento-
krát klubu MFK Frýdek – Místek. Jak to 
bývá v utkáních s těmito „mladíky“, tak 
začal zápas v kvapíkovém tempu! V 10. mi-
nutě prověřil náš kanonýr Labuda poprvé 
kvality gólmana hostů Zachara, ten si s jeho 
střelou poradil. Zachar si připsal druhý 
skvělý zákrok ve 20. minutě, když nádher-
nou střelu Gebauera vyrazil na rohový kop. 
Do gólové šance se dostal ve 23. minutě hos-
tující Pánek, ale taky brankář Kozel si skvě-
lým zákrokem udržel čisté konto! Ve 23. 
minutě poslal Býma ukázkovou kolmicí do 
akce Labudu a ten se v takových situacích 
nemýlí – 1:0! Hosté měli příležitost k vy-
rovnání ve 26. minutě, s přímým kopem 
Fukala si však Kozel poradil! Ve 28. minutě 
kopal Hartmann rohový kop a pohotová 
střela Gebauera orazítkovala jenom levou 
tyč. Mladíci se neradovali z gólu ani ve 33. 
minutě po střele Kudláčka a ve 38. minutě 
se nevešla mezi tyče ani střela Pánka. Fot-
balovou lahůdkou naopak potěšil všechny 
příznivce fotbalu ve 39. minutě Labuda. 
Fantastickou střelou vymetl levou šibenici 
a brankář Zachar byl bez sebemenší šance – 
2:0! Do 2. poločasu dali trenéři domácích 
i hostující Hlaváč s Onuferem příležitost 
dalším hráčům. Po zranění se tak objevil ve 
hře i Oberherr! Ve 48. minutě byl na konci 
rychlého brejku Ševčík a radoval se z prv-
ního vstřeleného gólu v našem dresu – 3:0! 
To však nebyl zdaleka konec střeleckých 
hodů. Po akci Býmy si připsal Labuda na 
své konto první letošní „hattrick“ a zvýšil 
stav utkání na – 4:0!!! Hostující mladíci to 
však „nezabalili“ a do konce hry se jim po-

dařilo výsledek zkorigovat. V 64. minutě si 
udržel Kozel čisté konto skvělým zákrokem 
po střele Buchlovského. V 72. minutě si 
poradil i s „jedovkou“ Kudláčka. Hosté se 
dočkali gólu v 75. minutě. Po rozehraném 
rohovém kopu vyrazil Kozel prudkou stře-
lu Buchlovského, ale proti dorážce Pánka 
už byl bezmocný – 4:1. Hosty gól povzbu-
dil k náporu do závěrečné čtvrthodinky. 
Podruhé se radovali z gólu v 87. minutě, 
když Hammer založil bleskovou akci a jeho 
centr z pravé strany přetavil Křenek Pa-
vel na druhý gól – 4:2. Na výsledku se už 
nic nezměnilo, střelu Křenka v 89. minutě 
vyrazil brankář Kozel na břevno! Přípra-
va našeho mužstva pokračuje za týden na 

„umělce“ v Kravařích dalším zápasem proti 
SFC Opava U 19.
Sestava FC Dolní Benešov: Kozel, Foitzik, 
Moravec, Haas, Ševčík, Gebauer, Hartmann, 
Skroch Daniel, Mlýnek, Labuda, Býma, - 
střídali Oberherr, Pospěch, Skroch David
Utkání rozhodovali: Šabacký, Laštuvka, 
Jurček

Příprava pokračuje v mládežnic-
kém „ligovém tónu“!

FC DB – SFC Opava 
U19 4:2
Třetím soupeřem našeho „A“ mužstva FC 
Dolní Benešov byl další ligový dorostenecký 
celek, tentokrát U19 SFC Opava. Na „uměl-
ce“ v Kravařích se hrálo zajímavé a dra-
matické utkání dvou rozdílných poločasů. 
Ten první patřil zkušenějším domácím, ten 
druhý naopak bojovnému mládí! Hned v 1. 
minutě prověřil brankáře Hampla krásnou 
hlavičkou Souček, ale skóre se neměnilo. 

Ve 2. minutě domácí vedli, hlavičku Labu-
dy brankář Hub vyrazil, ale proti dorážce 
Skrocha Daniela byl bezmocný – 1:0. V 6. 
minutě pálil „ostrými“ Pecuch, ale Hub se 
překvapit nenechal. Z protiútoku se blýsk-
nul nádhernou střelou Košacký, ta však 
o pověstný chlup minula levou šibenici. 
V 18. minutě zakončil Pecuch svůj bleskový 
brejk dělovkou, Hub stačil vyrazit před sebe, 
ale Labuda dorážkou trefil jenom boční síť… 
Brankář Hampel potvrdil své umění výteč-
nými zákroky ve 20. minutě po střele Souč-
ka a ve 25. minutě po pumelici Košackého! 
Ve 29. minutě poslal Ševčík do „gólovky“ 
Labudu, jeho hlavičku Hub vyrazil, ale 
dorážející Mlýnek posunul ukazatel skóre 
na – 2:0. Śťastnému střelci patřila i násle-
dující minuta. Býma vysunul ukázkovou 
kolmicí mezi stopery do šance Mlýnka a ten 
ve 30. minutě chladnokrevně nedal Hubo-
vi v brance hostů žádnou šanci – 3:0! Do 
konce poločasu se však skóre ještě jednou 
změnilo. Ve 45. minutě zahrávali mladíci 
rohový kop a hlavička Veselého skončila 
v brance – 3:1. Taky domácí ukázali, že 
rohové kopy zahrávat umí. V 50. minutě 
našel balón po rozehrávce Hartmanna ko-
pačky Býmy a na ukazateli svítil stav – 4:1. 
O minutu později skončila střela Daniela 
Skrocha na levé tyči branky střídajícího 
gólmana Padušáka. Od tohoto momentu 
se vývoj zápasu radikálně změnil. V 57. mi-
nutě čaroval mezi tyčemi brankář Hamp-
el, který akrobatickým zákrokem připravil 
o gólovou radost Musila. V 57. minutě však 
Musil využil zaváhání domácí obrany a na 
konci akce snížil Souček na – 4:2. Mladí-
ky tento gól vyburcoval do ještě vyšších 
útočných otáček. V 64. minutě se Ham-
pel zaskvěl dalším nevídaným zákrokem 
a Darmovzal se do střelecké listiny neza-
psal. V 65. minutě však Darmovzal poslal 
nádherný centr přímo na hlavu Veselého 
a ten se z gólu radoval – 4:3!!! V 71. minutě 
se prošel obranou hostů Labuda, ale jeho 
sólo skončilo na těle padajícího gólmana 
Padušáka. Závěrečná čtvrthodinka patřila 
mladíkům. Že se nedočkali nejen vyrovná-
vacího gólu, ale ani toho vítězného, vděčí 
domácí jednoznačně svému vynikajícímu 
gólmanovi Hamplovi. Ten si v 78. minutě 
poradil s projektilem Darmovzala. Stejného 
střelce opakovaně připravil o radost z vy-
rovnávacího gólu fantastickým zákrokem 
v 84. minutě!!! Podobně jako před rokem se 
tak svěřenci trenéra Skácela museli smířit 
s porážkou. Za svůj výkon, především po 
změně stran, se však nemusí vůbec stydět. 
Naopak, za předvedený obrat po změně 
stran by si remízu zasloužili…

Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Ro-
maněnko, Moravec, Haas, Ševčík, Gebauer, 

nahoře - Poslední pokyny před zápasem
dole - Kanonýr Filip Labuda v kopačkách

nahoře - Trenérská rada v akci
uprostřed - Rozcvička je v zimě důležitá

dole - Na pití je nejlepší horký čaj

nahoře -  Naše „B“ mužstvo mužů
uprostřed - Vyhlášení pořadí mužstev

dole - Realizační tým turnaje

nahoře -  Starší žáci v Bolaticích „Barča“ je první zleva
uprostřed - Bronzoví starší žáci v Dolním Benešově
dole - Nejlepší hráči zleva – Mlýnek, Oczka, Kavan
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Pecuch, Skroch Daniel, Mlýnek, Labuda, 
Býma, - střídali Hartmann, Pospěch, 
Skroch David
Utkání rozhodovali: Šabacký, Šafrán, Bu-
kovský

V Krnově se nám už tradičně daří!

FK Krnov - FC DB 1:5
Fotbalisté domácího klubu FK Krnov jsou 
už tradičním soupeřem v přípravě našeho 
mužstva. Ani letošní rok nebyl výjimkou. 
Bez několika hráčů stabilní sestavy dostali 
v dnešním utkání příležitost naši „mladí“ 
a jak průběh zápasu ukázal chytili svou šanci 
pořádně za „pačesy“! V 9. minutě se domácí 
obrana zatřásla poprvé v základech. Pecuch 
našel nádherným centrem nabíhajícího La-
budu, ale jeho hlavička se mezi tyče nevešla. 
Domácí poprvé ohrozili Hampla v brance 
v 11. minutě, ten si však se střelou Ondry 
znamenitě poradil. Do střelecké listiny se 
zapsal jako první po akci Pospěcha Labuda 
a jeho střela z otočky skončila za zády gól-
mana Hradila – 0:1. Ve 28. minutě připravil 
Hampel skvělým zákrokem o  gólovou ra-
dost Ostráka. Ve 31. minutě ukázal domácí 
obraně své kvality náš kanonýr Labuda a po 
nevídané stahovačce byl Hradil v brance bez 
šancí – 0:2! Domácí se snažili o změnu nepří-
znivého stavu, ale ve 35. minutě se ještě z gólu 
po akci Šimčíka a hlavičce Saba neradovali. 
Časomíra poskočila na 39. minutu, Ondra 
poslal do šance Saba a ten upravil stav na – 
1:2. Nástup do 2. poločasu nám vyšel skvěle. 

Ve 47. minutě nasadil Pecuch k nevídanému 
sólu přes celou polovinu hřiště a střídající 
gólman domácích Řeháček si poprvé „zalo-
vil“ ze své sítě – 1:3! V 50. minutě se doslova 
prokličkoval k naší brance Šmíd, ale v zakon-
čení ho zradila střelecká muška. Na světelné 
tabuli naskočila 52. minuta a po akci Foitzika 
a kiksu domácí obrany zvýšil Býma nekom-
promisní pumelicí na – 1:4! Domácí mohli 
zkorigovat nepříznivý stav v 54. minutě, ale 
Ondra z přímého kopu branku netrefil. V 65. 
minutě se blýsknul parádním zákrokem náš 
brankář Kozel po střele Pučana. S domácí 
obranou si pohrál v 70. minutě Labuda, ale 
trefil jen padajícího gólmana. V 74. minutě 
se nádherně uvolnil na levé straně Labuda 
a jeho střílený centr napálil do branky skvěle 
Skroch Daniel – 1:5!!! Do konce zápasu se 
už stav nezměnil, ani po střele Ševčíka v 79. 
minutě a na druhé straně střele Saba v 83. 
minutě. Dolnobenešovští tak, jak už to bývá 
v Krnově skoro tradicí, i tentokrát vyhráli!
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, 
Hartmann, Romaněnko, Haas, Ševčík, Pe-
cuch, Skroch Daniel, Pospěch, Foitzik, La-
buda, Býma, - střídali Kozel, Skroch David
Utkání rozhodovali: Šimeček, Šafrán, Tvrdý
Tak jsme to zase znovu rozjeli a věříme, že 
fotbalové jaro 2018 nezůstane v ničem poza-
du za výtečným podzimem. A že se dá fot-
balem i příjemně bavit, to mohou potvrdit 
ti, kteří se už tradičně zúčastňují v období 
vánočních svátků „Turnaje na sv. Štěpána“ 
a tak to bylo i tentokrát!
Start do jarní části fotbalových soutěží je za 
námi. Až se zase znovu setkáme v našem 
dubnovém zpravodaji, tak už všechny sou-

těže poběží na plné obrátky. Vedení fotba-
lového klubu v této souvislosti děkuje všem 
svým sponzorům a městu Dolní Benešov za 
finanční pomoc při zajištění činnosti klu-
bu. Připojují se taky hráči, trenéři a vedoucí 
mužstev a pevně věří, že do našeho krásného 
sportovního areálu si najdou cestu příznivci 
fotbalového klubu FC Dolní Benešov v dale-
ko větším počtu než v loňském roce!

Sportu zdar  
a Dolnobenešovskému fotbalu 

zvlášť!

nahoře - Michal Večerek hraje proti nám
uprostřed - Je dobojováno - vítězně

dole - Rada starších je spokojená

nahoře - Tak dnes je to pravá zima
uprostřed - Tady gól nehrozí

dole - Tak na zdraví – ať ti to střílí!

shora dolů - Mužstvo hvězd
Internacionálové v akci

Fotbal nás opravdu baví i v zimě
Tandem B + K – Jan Baránek st. a Martin Komárek

Poděkování patří organizátorům právem

Akční nabídka: 

50% sleva
na 6 měsíčních paušálů
při koupi nového koncového zařízení GPON 
od fi rmy Neti s jen za 1310 Kč s DPH. Napří-
klad u tarifu 400 Kč/měsíc ušetříte až 1200 Kč 
a získáte rychlost připojení 250/250 Mb.      
Sleva se týká nových i stávajících klientů 

na opti cké síti .

kancelar@hlucin.net
705 707 705, www.hlucin.net
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Program březen – duben 
Sobota 3. 3. EXCELENT CUP

Středa 14. 3. Koncert kapely Kollárovci 

Pátek 16. 3. Rock and Roll ples

Sobota 17. 3. Koncert kapely JELEN

22. – 25. 3. Taneční závěrečná manželů  
Hartmanových 

Neděle 1. 4. Velikonoční zábava s Dolbendem

Sobota 7. 4. Finálový turnaj krajského poháru 
mládeže v Rapid šachu

Sobota 7. 4. MČR – kvalifikace mažoretek 

Sobota 14. 4. Jarní setkání důchodců

Středa 18. 4. KOMICI, s.r.o.  

20. – 22. 4. Burza dětského textilu a hraček 

Čtvrtek 26. 4. Setkání přátel SPCCH

Pátek 27. 4. Tři sestry – koncert

Sobota 28. 4. Pálení čarodějnic

Neděle 29. 4. Dámský krejčí – divadelní  
představení

Připravujeme:
Pátek 4. 5. Diskoška Zlatá 90 se skupinou  
HOLKI

Pátek 11. 5. Dívčí válka – divadelní představení 

Neděle 20. 5. Ferda Mravenec – divadelní před-
stavení pro děti 

26. – 27. 5. Hudební jaro XXVIII. na Hlučínsku

ROCK & ROLL PLES
16. 3. 2018 ve 20.00 hod.

K u l t u r n í  d ů m  v  D o l n í m  B e n e š o v ě  p o ř á d á  X X V I I I .

Vstupné: 250,- Kč. Předprodej vstupenek v KD Dolní Benešov a TICKET Kravaře, Nádražní 13

Účinkuje  Rock & Rol l  Band Marcela  Woodmana
s  k řestem nového CD »Czus  bluz!«  a  DJ  Ba luu

Rozpis předvelikonočního zpovídání
DB – Zábřeh :
Pátek  23. 3. 2018:
15.00 – 17.30 (cizí zpovědník)

Dolní Benešov :
Středa  28. 3. 2018:
8.30 – 11.30 (2 cizí zpovědníci)
14.00 – 17.30 (2 cizí zpovědníci)

Informace 

z farnosti 

sv. Martina

Gratulujeme k 70 narozeninam tatínkovi Josefu Kapersteinovi * 28. 3. 1948  
a  mamince Evě Kapersteinové * 3. 4. 1948. Eva Kupkova Dolní Benešov


