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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
je již tradicí, že začátek každého roku patří milovníkům dobré 
hudby, tance, krásných rób, zkrátka plesové sezoně. Nabídka plesů 
v našem městečku je pestrá, každý z vás měl jistě možnost vybrat 
si ten pravý. Chtěl bych tímto poděkovat všem pořadatelům za na-
bídku, kterou si letos pro nás připravili.
Nicméně nezastavily se ani práce v našem městě. Počasí nám 
na rozdíl od minulých mírných zim bohužel nepřálo. Přišly tuhé 
a dlouhotrvající mrazy, kvůli kterým jsme museli přerušit jak práci 
na novém plotu kolem Hlavní školy tak rekonstrukci sociálního 
zázemí a šaten na stadionu. V tomto čase se alespoň dořešily drobné 
technické problémy, které jsou většinou s rekonstrukcemi starších 
budov spojeny. Věřím, že v nejbližších dnech dojde k pokračování 
na obou stavbách. Před dokončením je oprava havarijního stavu 
podlahy v klubovně šachového oddílu ve Staré škole. Naši pracov-
níci také pokračují na přestavbě dalších městských bytů z původní 
ubytovny v domě č.p. 306 na Osadě Míru. Práce by zde v jarních 
měsících měly pokračovat opravou kanalizace, odvodněním a ná-
sledně zateplením tohoto objektu.
Zastupitelstvo města se koncem loňského roku rozhodlo k velkému 
a náročnému kroku - přístavbě odborných učeben a stavebním 
úpravám Základní školy na ulici Nádražní. V této chvíli je při-
pravena projektová dokumentace a podána žádost o dotaci. Tento 
projekt je největší investici do budovy ZŠ od doby její výstavby. 
V případě získání dotace nás čeká nelehký úkol - uskutečnit veškeré 
práce za provozu školy. 
V prosinci loňského roku obdržela naše zásahová jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů dar Moravskoslezského kraje a to motoro-
vý člun a ostatní vybavení pro práci na vodě, pro kterou je naše 
jednotka předurčena. Na základě těchto skutečností si naši hasiči 
ve spolupráci s profesionály z Opavy pod vedením našeho občana 
pana Maršálka připravili ukázku záchrany osob na zamrzlé ploše 
rybníku Nezmar. Celé akce se jako diváci zúčastnilo nejenom hod-

ně dětí ale také dospělých, kteří si, jak doufám, odnesli poznatky 
jak správně a účinně postupovat při záchraně tonoucího na prolo-
meném ledě. Samozřejmě bych chtěl touto cestou poděkovat všem, 
kteří tuto akci perfektně připravili a realizovali.
Chtěl bych také upozornit na stále se opakující nešvar, který se ne-
daří vymýtit a to vyvážení odpadu na různé okrajové části katastru 
města. Nejedná se bohužel o pytel odpadků, ale o celá vysypaná 
nákladní auta většinou stavebního odpadu. Žádám proto občany, 
pokud jsou svědky něčeho podezřelého, ať neprodleně upozorní 
pracovníky úřadu, aby viník mohl být odhalen. Jinak jdou nemalé 
náklady na likvidaci těchto černých skládek z rozpočtu našeho 
města, tedy z peněz nás všech. 
Závěrem bych chtěl poděkovat pracovníkům města a všem, kteří se 
letos podíleli na zimní údržbě.  Myslím, že v porovnání s okolními 
obcemi a hlavně většími městy se nemáme za co stydět. 
Nám všem pak přeji, abychom se jara se všemi jeho krásami do-
čkali co nejdříve.

Martin Štefek, starosta
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Z jednání rady a zastupitelstva města
53. schůze rady města  
dne 15. prosince 2016

Rada města schválila

- Výsledek výběrového řízení na veřej-
nou zakázku „Svoz komunálního odpadu 
na roky 2017-2020 na správním území měs-
ta Dolní Benešov, zadavatel: město Dol-
ní Benešov“. Byla vybrána firma Marius 
Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 
Hradec Králové.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Výsledek výběrového řízení na  zpra-
cování projektové dokumentace na akci 
„Přístavba odborných učeben a stavební 
úpravy ZŠ Dolní Benešov“. Byla vybrána 
firma Slezská projektová společnost, s. r. o. 
Opava, Olomoucká 9/8, Opava.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

54. schůze rady města  
dne 21. prosince 2016

Rada města schválila

- Zápis do kroniky města roku 2015

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Odměnu pořadatelům akce Děti dětem 
v roce 2016

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Záměr pronájmu pozemku p.  č.  31/4 
v k.ú. Zábřeh u Hlučína

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Dotaci z rozpočtu města pořadatelům 
Novoročního koncertu ve výši 15 000 Kč

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Přijetí sponzorského daru ve  výši 
50 000 Kč příspěvkové organizaci města 
Základní škola Dolní Benešov

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Přijetí daru ve  výši 300 000 Kč 
od MSA, a. s. Dolní Benešov pro podporu 
kultury a sportu ve městě

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Vyhrazené parkování u  domu č.  308 
na Osadě Míru držiteli průkazu ZTP

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

55. schůze rady města  
dne 31. prosince 2016

Rada města schválila

- Rozpočtová opatření č.  7/2016 
k 31. 12. 2016 v předloženém znění, které 
je nedílnou součástí usnesení.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

56. schůze rady města  
dne 25. ledna 2017

Rada města schválila

- Darovací smlouvu s Moravskoslezským 
krajem na přijetí daru – sady základního 
vybavení pro práci na vodě v celkové hod-
notě 355 497 Kč pro potřeby Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Dolní Benešov

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distri-
buce, a. s. – uložení zemní přípojky NN 
k rodinnému domku na ulici Petra Bezruče

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o pachtu pozemku p. č. 31/4 
v k.ú. Zábřeh u Hlučína o výměře 195 m2

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Prominutí nájmu za  sál kulturního 
domu Mysliveckému sdružení Dolní Be-
nešov a Zábřeh u příležitosti konání Mys-
liveckého plesu dne 6. 1. 2017

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Prominutí nájmu za  sál kulturního 
domu Pastorační a ekonomické radě ŘK 
farnosti Dolní Benešov u příležitosti konání 
kulturní akce Setkání s Abrahámem dne 
7. 1. 2017

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost 
charitní ošetřovatelské a pečovatelské služ-
by s Charitou Hlučín pro rok 2017

Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila

- Příspěvek na pořízení varhan do chrámu 
sv. Víta v Praze

Pro hlasovali 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města

- Schválit smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s GasNet, s. r. o. – uložení plynáren-
ského zařízení na ulici Záhumenní – REKO 
MS Dolní Benešov III. etapa

- Schválit kupní smlouvu na  pozemek 
p. č. 333/15 v k. ú. Zábřeh u Hlučína o vý-
měře 29 m2 za cenu 75 Kč/m2

Rada města projednala a doporučuje 
odboru výstavby

- Povolit pokácení 13 ks stromů na Osadě 
Míru, 1 ks stromu na ulici Hájecké, 1 ks 
stromu na ulici Konečné a 1 ks stromu v zá-
meckém parku

Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0

17. zasedání zastupitelstva města 
dne 9. února 2017

Zastupitelstvo města rozhodlo

- Koupit pozemek p. č. 333/15 v k.ú. Zá-
břeh u Hlučína o výměře 29 m2 za cenu 
75 Kč/m2

Pro hlasovalo 15 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Směnit pozemky města p. č. 497/9 o vý-
měře 17 m2 a p. č. 497/5 o výměře 112 m2 
za pozemky pana Kokše p. č. 495/2 o vý-
měře 26 m2, p. č. 496/2 o výměře 23 m2 
a p. č. 489/2 o výměře 94 m2

Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 1

Zastupitelstvo města schválilo

- Smlouvu o  zřízení věcného břemene 
s GasNEt, s. r. o. – uložení plynárenského 
zařízení „REKO MS Dolní Benešov III. eta-
pa“ na ulici Záhumenní

Pro hlasovalo 15 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočtová opatření č. 1/2017 v před-
loženém znění, které je nedílnou součástí 
usnesení

Pro hlasovalo 15 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Přímý prodej majetku Pozemkového 
úřadu ČR – budovy bez č. p. na pozemku 
p. č. 108/2 v k.ú. Dolní Benešov, podle zá-
kona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 
majetku státu na jiné osoby, do vlastnictví 
města Dolní Benešov

Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

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. 2017 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18

Společenská kronika

Malé vítáme a rodičům blahopřejeme 

Tobiáš Obrusník, Zábřeh

Štěpán Válek, Dolní Benešov

Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti

80 let
Pavel Slivka, Dolní Benešov
Emerich Pačka, Zábřeh
Josef Lehnert, Dolní Benešov
Anežka Křížová, Zábřeh                        
Aloisie Kociánová, Dolní Benešov

85 let
Josef Balarin, Zábřeh

Budeme na Vás vzpomínat …
Bernarda Dedková, Zábřeh

Anna Vavřínková, Dolní Benešov
Věra Starečková, Dolní Benešov

Alfred Gola, Zábřeh
Jana Nardelliová, Zábřeh
Anna Vitásková, Zábřeh
Helena Klosová, Zábřeh

Charita Hlučín - Tříkrálová sbírka 2017 

 
Při Tříkrálové sbírce v roce 2017, 

kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín, 
byla vykoledována částka 1 964 476 Kč. 

 

Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, 
což představuje částku 1 276 909 Kč. Děkujeme jménem svým i jménem 

našich klientů všem dárcům, koordinátorům, koledníkům, spolupracovníkům 
a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli! 

 
 

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT! 
                                                        

OBEC vykoledovaná 
částka   OBEC vykoledovaná 

částka 
Antošovice        12 813 Kč  Kravaře 

Kravaře-Kouty  217 817 Kč Dolní 
Benešov+Zábřeh   88 700 Kč  

Bělá  18 102 Kč   Ludgeřovice     143 162 Kč 
Hlučín - 
Bobrovníky 45 672 Kč  Markvartovice  57 297 Kč 

Bohuslavice  100 339 Kč  Píšť  79 008 Kč 
Bolatice  112 094 Kč  Rohov  28 501 Kč 
Borová  Strahovice  39 253 Kč 
Darkovice  63 570 Kč  Sudice  29 569 Kč 
Hlučín - 
Darkovičky 69 633 Kč  Šilheřovice  58 165 Kč 

Hať  103 361 Kč   Štěpánkovice  130 693 Kč 
Hlučín - město  222 980 Kč  Třebom 6 500 Kč 
Chuchelná  55 025 Kč  Vřesina  52 903 Kč 
Kobeřice 135 369 Kč  Závada  25 881 Kč 
Kozmice 68 069 Kč   Celkem:  1 964 476  Kč 

Tříkrálová sbírka  
v Dolním Benešově
První lednovou sobotu proběhla v našem městě 
tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou 
Hlučín. V rámci celého Hlučínska bylo vykoledo-
váno 1,96 mil. Kč, čímž byl překonán o více než 
100 tisíc Kč rekord z roku 2015. Také celostátně 
byla vykoledována rekordní částka téměř 100 
mil. Kč. 

Bohužel v našem městě pokračoval trend z loň-
ského roku, kdy vykoledovaná částka najednou 
klesla téměř o třetinu částky předchozího roku. 
S letošními 88,7 tisíci Kč jsme v přepočtu na oby-
vatele opět na chvostu obcí Hlučínska. Zveřej-
ňujeme celkové výsledky sbírky, abyste si sami 
mohli udělat představu, jak si stojíme. Upozor-
ňuji na velikostně srovnatelné obce jako Kobeřice 
nebo Ludgeřovice, ale především na nesrovna-
telně menší Bohuslavice s jejich vykoledovanou 
částkou přesahující 100 tisíc Kč. 

Děkujeme přesto všem, kteří i v letošním roce 
přispěli na dobrou věc. Velký dík patří malým 
koledníkům i jejich doprovodu, kteří absolvovali 
letošní sbírku v třeskutém mrazu, všem spolu-
pracovníkům a koordinátorce sbírky v našem 
městě paní Janě Kalužové. 

Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ
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Zprávy z městské knihovny
Knihovny jsou dnes ve velké konkurenci dalších volnočasových aktivit. Jak dospělí, tak hlavně děti mají množství zajímavých podnětů, 
zájmů a kroužků. Moderní knihovny se ale přizpůsobují a mění svoji klasickou roli v současné informační společnosti a chtějí být také 
kulturními a komunitními centry. Jedna z možností, jak být lepší knihovnou, je její adresnost. Snažím se zaznamenávat konkrétní zájmy 
a z nich vyplývající konkrétní tituly knih pro své čtenáře a podle možnosti je pro ně nakupovat. Rezervace knih je u nás již dlouhodobě 
samozřejmostí. A po vrácení žádaného titulu je čtenář informován smskou. Pro srovnání v roce 2012 – 172 vyřízených rezervací, v roce 
2016 –  259 vyřízených rezervací.

Tato adresnost se jistě vyplácí, protože, jak 
už jsem na začátku napsala, i když volno-
časových aktivit je přehršle, čtenářů v naší 
městské knihovně naštěstí neubývá.
V roce 2016 bylo registrováno 412 čtenářů 
(2015- 403), z toho 175 dětí do 15 let, což je 
o něco více, než v letech předchozích, ov-
šem lehce poklesl počet výpůjček na jed-
noho registrovaného čtenáře z 40 na 38.16 
výpůjček za kalendářní rok. To potvrzuje 
současný obecný stav, že knihovna se stává 
centrem komunitním, to znamená, setká-
váme se zde ve větším počtu, ale už toho 
tolik nepřečteme.
V roce 2016 bylo zakoupeno do knihovního 
fondu městské knihovny 622 nových knih 
za 74.555 Kč. To je odpověď pro ty, kteří 
se mě ještě stále ptají:“… a máte tam taky 
NOVÉ knihy?“
Také proběhlo větší vyřazování knih, 791 
svazků, většina z nich jich byla nabídnuta 
ke koupi příchozím za symbolickou korunu.
Před námi je březen, tento měsíc byl vždy 
nějakým způsobem spojen s čtenářstvím, 
knihami, knihovnou.
U nás budou mít možnost všichni liknaví 

návštěvníci knihovny, ti, kteří již překročili 
půjčovní lhůt, vrátit knihy bez poplatků 
za prodlení. Využijte této příležitosti!!!

1. 3. – 31. 3. AMNESTIE NA POZDĚ 
VRÁCENÉ KNIHY

Nové knihy pro dospělé:
Bradford: Mosty osudu, Zahradníková: 
Postel hospoda kostel, Moriarty: Tři přání, 
Wohl, L. Longinovo kopí, Clarke: Merde 
po  evropsku, Aicher: Přítelkyně smrti, 
Schovanec: O  kolečko míň, Pawlowská: 
Tři metry vášně, Kosatík, P.: Jan Masaryk, 
Picoult, J.: Vypravěčka, Pokorný: Černá 
kronika, Jakoubková, A.: Miluju tě i… s na-
táčkama, Poncarová, P.: Citová převaděčka, 
Lutz, J.: Zvrat, MacBride: Slepé oko, Tanel, 
F.: Železnice, Deaver, J.: Říjnový seznam, 
Kellerman: Motiv, Müllerová: Muž ve stří-
davé péči, Child, L.: Poslední sbohem, Va-
culík, L.: Jsme v nebi, atd.

Nové knihy pro děti a mládež:
Kimmel: Norman a duchové, Lewman, D.: 
Tajný život mazlíčků, Rašková: Samota 
není zlej, Co skrývá naše tělo, Matějovský: 
O  ježkovi, který se., Tetourová: Řím, ří-

kám…, Koumáci v akci, Boehme, J.: Tafík 
a obří miminko, Stilton, T. Cooolettin tajný 
deník, Bertram: Coolman a já, Pospíšilová, 
Z.: Hravá škola cvičení, Urban, J.: Deník 
malé blondýnky 5., Friedrich: Čtyři a půl 
kamaráda 4., Rožnovská: Kouzelný mlýnek, 
Wilson: Zlaté srdce Tracy, atd.

Další úspěch naší dolnobenešovské 
spisovatelky paní Anna Malchárkové
Je mou milou povinností informovat vás 
o dalším úspěchu paní Anna Malchárkové, 
jejiž další knihu si vybral Český rozhlas 
2 k dramatizaci. Po realizaci četby knihy 
Grunt, si nyní budete moci poslechnout 
četbu její dalšího úspěšného románu Vy-
hnalovec. Bude to četba na pokračování 
od 10. dubnu- 14. dubna 2017 vždy ve ve-
černích hodinách.
Všechny knihy paní Aničky Malchárkové 
má městská knihovna samozřejmě k dis-
pozici k vypůjčení.

Půjčovní doba :

Pondělí: 13,00 – 17,30
Úterý: 10 – 12 / 12,30 – 15,00
Čtvrtek: 13,00 – 17,30

Jana Petrásková, 
knihovnice Městské knihovny Dolní Benešov

Konečně a opravdu svítá naděje?
Na předvolebním klání u příležitosti voleb do krajských zastupitelstev na podzim loňského roku si někteří kandidáti dávali různá 
předsevzetí k odstranění palčivých nedostatků a zlepšení života obyvatel svého kraje.

Jedním z kandidátů do zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje, který byl později zvolen do jeho čela, bylo přislíbeno 
přednostní prosazování zlepšení dopravní infrastruktury spo-
čívající v řešení silničních koridorů s obchvaty zastavěných 
území.
Tento příslib zaujal dobrovolnou skupinu místních nespokoje-
ných občanů a ti se krátce po volbách obrátili na nově zvole-
ného hejtmana Moravskoslezského kraje dopisem, ve kterém 
seznámili nové vedení kraje s neutěšeným a dlouhodobě 
neřešeným silničním provozem na silnici l/56 mezi Opavou 
a Ostravou, která prochází naším městem a navazuje na ni 
značně frekventovaný provoz z okolních obcí. Nespokojenost 
občanů našeho města a také občanů ostatních obcí na této 
trase spočívá ve špatné kvalitě životního prostředí v důsledku 
nadměrného provozu, hluku, prachu, poškozování k silnicím 
přilehlých nemovitostí, ohrožování bezpečnosti a mnohých 
dalších příčin. Situace se s přibývajícím počtem aut na silnicích 
stále zhoršuje.
Odpověď na náš dopis nedala na sebe dlouho čekat. Počát-
kem tohoto roku došlo na adresy uvedených občanů sdělení 
ze speciálního útvaru krajského úřadu, že přeložka silnice 
l/56 je zařazena do Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 
Moravskoslezského kraje, Zásad územního rozvoje i územních 
plánů jednotlivých obcí pro budoucí modernizaci na rychlost-

ní silnici mimo zastavěná území obcí s napojením na severní 
obchvat Opavy a dálnici D l v Ostravě. S vědomím náročnosti 
přípravy stavby stanovilo vedení kraje prioritu přednostní 
výstavby obchvatů jednotlivých měst a obcí s možností ná-
sledné dostavby celistvého tahu.
Za účelem prověření možnosti přednostního případně eta-
povitého odklonění tranzitní dopravy bylo v prosinci 2016 
krajským úřadem zadáno zpracování územní studie
»Vedení silnice l/56 v úseku Opava – Ostrava«. Zpracovaná 
a schválená studie se stane odborným argumentem k jednání 
kraje s ústředními orgány ve věci urychleného zahájení pří-
pravy stavby i s ohledem na udržitelnost centrálních rozpočtů.
Věříme, že tím nám nastala jiskřička naděje na zahájení příprav 
k odstranění dlouhodobě neřešeného problému s dopravním 
ruchem v našem městě, který nám notně znepříjemňuje život. 
Vzhledem k tomu, že občanská iniciativa není partnerem 
kompetentních úřadů, bude nyní záležet na soudržnosti a vůli 
místních zastupitelstev na trase silnice l/56, jak budou sle-
dovat další postupné kroky a usilovat o urychlenou realizaci 
této stavby. 

 Za občanskou iniciativu, Josef Záwadský, Ervin Malchárek, Jan Bitta,  
Mgr. Marie Sovíková, Ing. Hedvika Thiemlová, Blažena Ranošová,  

Ing. Marek Kupka, Mgr. Jaroslava Ratajová, Karel Chrzibek,  
Sigrid Dziehlová

Zákaznická linka: 800 292 400
V pracovní dny 7:30 - 20:00

Další vstřícný krok zákazníkům
Poté, kdy se od 1. října loňského roku změnila čísla zákaznické i poruchové 
linky a místo zpoplatněných bílých linek volají lidé na bezplatné zelené 
linky, učinila společnost SmVaK Ostrava další vstřícný krok směrem k zá-
kazníkům. 

Od 2. ledna roku 2017 je zákaznická linka přístupná až do 20:00. Vodáren-
ská společnost chce tímto krokem umožnit svým zákazníkům, by se na ni 
mohli obracet se svými dotazy, podněty a připomínkami i ve večerních 
hodinách třeba po příchodu ze zaměstnání.

Poruchová služba: 800 292 300
24 hodin denně

Kroužek korálkování a ručních prací

Již druhým rokem jsme od října odstartovali kroužek korálkování, kde mladí kutilové rozvíjí svojí velkou trpělivost a kreativitu. Spo-
lečně vytváříme zajímavé dekorace z perliček, drátků, papíru, vlny, přírodnin a jiných materiálů. 

Dnešní uspěchaná doba počítačů a mo-
bilů pomalu zapomíná na  rukodělné 
výrobky a málo kdo má chuť se tomu 
věnovat. Kutilové mají radost, když vý-
robkem mohou obdarovat maminku, 
babičku, kamarádku a jsou pyšní na to, 
že se jim to podařilo, i když tu a tam se 
drátek přetrhne. Kroužek máme jednou 
týdně a podle dětí velmi rychle uteče 
a kolikrát se nám nechce domů. Letos 

máme 12 dětí. Všichni navštěvují kroužek 
poctivě a nikdy nikdo nechyběl.
 Ve středu 14. 12. jsme připravili „vá-
noční mini výstavku prací“ a pozvali jsme 
babičky, maminky a naše příznivce. Vá-
noční atmosféru vytvořily hrané koledy. 
Pro děti bylo připraveno občerstvení, 
cukroví a malé dárečky, které si vysou-
těžily. Pro dospělé kávička s vánočním 
cukrovím, kterým přispěly i některé ma-

minky a za to děkuji. Za školu nás přišel 
podpořit Mgr. Leon Hahn, který obdi-
voval výrobky a pochválil šikovnost ma-
lých tvůrců. Jsem ráda a děkuji dětem, 
rodičům a všem kdo si na nás udělal čas 
a také paní školnici Martě a paní uklízeč-
ce za pomoc s přípravou a následným 
úklidem. Jen tak dál děti, máme z Vás 
radost !!!

Kamila Gregořicová Paverová
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Na začátku bych se vrátil k několika akcím, které se odehrály na konci roku 2016, ale z důvodu termínu uzavírky se nedostaly do minulého 
zpravodaje. Pak zhodnotím výkony našich mládežníků v různých soutěžích a zmínit se musím samozřejmě i o dlouhodobých soutěžích 
družstev, ve kterých se dolnobenešovským celkům zatím velmi daří.

Vánoční Memoriál LB a KD 
v Opavě

 V tradiční vánoční atmosféře 
se na  sklonku roku 2016 ko-
nal již 12. ročník Memoriálu 
Lubomíra Bednárka a  Karla 
Dihla. Tito naši dva dobří ka-
marádi nás předčasně opustili 
téměř současně již před tolika 
lety, na jejich počest tedy kluby 
TJ Slezan Opava a ŠK TJ D.B. 
pořádají každoročně vzpo-
mínkový rapid turnaj, střídavě 
v Opavě a Dolním Benešově. 12. 
ročník se uskutečnil 27. prosin-
ce 2016 v Opavě, zúčastnilo se 
ho 18 hráčů, z toho 6 z Dolní-
ho Benešova. Rapid na  7 kol 
tempem 13 min. + 2s za  tah 
pro každého hráče vyhrál Vác-
lav Židek (Opava), na 2. místě 
skončil Pavel Rakús (DB, oba 
shodně 6/7) a na 3. pozici nej-
větší favorit FM Caletka (Slavoj 
Poruba). Po skončení turnaje 
pak následovalo přátelské pose-
zení až do pozdních večerních 
hodin. Z  turnaje vznikl také 
jeden šachový diagram, jedná 
se o pozici z partie Rakús – Ca-
letka. Zadání: i přes materiálně 
zcela rovnou pozici bílý rychle 
vyhraje. Řešení na konci článku.

Open Kozmice ovládli 
naši hráči

Těsně před koncem roku se hrál 
další přátelský turnaj, OPEN 
Kozmice 2016. V konkurenci 
13 hráčů vyhrál s  přehledem 
kozmický občan a hráč našeho 
klubu Jan Vitásek (6,5 bodu ze 
7 kol), následovaný Lubomírem 

Bělkou (5b) a dvojicí Matouš 
Gemsa a  Radomír Vavřínek 
(shodně 4,5b).

O mistra Opavy 2016

V Opavě se 17. prosince odehrál 
jednodenní turnaj pro mládež, 
nazvaný „O  mistra Opavy“. 
Hrálo se na  5 kol netradič-
ním tempem 30 min. + 30s/
tah pro každého, což znamená 
dost času na rozmýšlení oproti 
klasickému rapid tempu, které 
je kolem 15 minut pro hráče. 
Turnaje se zúčastnili dva naši 
svěřenci z kroužku, kteří také 
potvrdili dominanci ŠK TJ 
D.B. v okrese, a obsadili 1. a 2. 
místo. Vyhrál Tomáš Kučera, 
na pomocné hodnocení druhá 
skončila Tereza Gemsová (oba 4 
body z 5 kol). Celkem si v tomto 
klání zahrálo 14 mladých ša-
chistů z okresu Opava.

3. turnaj OP opět naší 
kořistí

Jak již bylo zmíněno, v okres-
ních soutěžích mládeže se na-
šim svěřencům daří výborně. 
V  sobotu 21. ledna pořádal 
šachový klub TJ Slezan Opava 
3. díl série okresního přeboru 
mládeže do 18 let. Hrálo se na 7 
kol klasickým rapidovým tem-
pem 15 min. pro hráče na partii. 
K souboji o body do celkového 
pořadí se dostavilo dohromady 
38 mladých sportovců, kteří pak 
byli vyhodnoceni v kategoriích 
do 10, 13 a 18 let. V nejmladší 
kategorii skončil na  3. místě 
Ondra Bitta (4b), v  kategorii 
do 13 let taktéž na 3. místě On-
dra Křefký (4b) a nejstarší ka-
tegorii (a také celkové pořadí) 
naši šachisté ovládli, když vy-
hrál Tomáš Kučera (7/7, 100%) 
a na stříbrném postu se umís-
til Kuba Křefký (5,5b). Nejlepší 
dívkou se stala na 7. místě Kat-
ka Janošová. Náš klub reprezen-
tovalo 8 mládežníků.

Vrcholí série GP KP mlá-
deže

Daleko větší konkurence než 
v okrese Opava je ale v celém 
moravskoslezském kraji. Náš 
kraj je na tom v republikovém 
srovnání obecně velmi dobře, 
jsou zde tradiční silná trénin-
ková střediska ve  Frýdku – 
Místku, Orlové, Havířově, nově 
se přidává i Město Albrechtice 
a Krnov, takže na tomto poli je 
daleko těžší se prosadit na me-
dailové pozice. 3. turnaj série se 
konal 7. ledna v Ostravě. Tyto 
turnaje mají jiný formát, hrají 
se vždy 4 samostatné skupiny 
do 10, 12, 14 a 18 let. Dobře si 
tentokrát vedly především dív-
ky, když Julie Stříbná skonči-
la v kategorii D10 na 2. místě 
a Tereza Gemsová v kategorii 
D18 na 3. místě. Ostatním se 
příliš nedařilo a  zahráli pod 
svoje možnosti, z našeho klubu 
se do Ostravy vypravilo kvůli 
nemocem a  jiným aktivitám 
pouze 6 mládežníků. 4. turnaj 
bodované série Grand Prix byl 
odehrán v  sobotu 4. 2. 2017 
v Havířově. Zde již byla naše 
účast vyšší, když do Havířova 
odjelo bojovat o medaile a body 
do tabulky GP 10 našich mla-
dých šachistů. V kategorii do 10 
let hrálo 51 chlapů a dívek, 4 
body ze 7 kol se podařilo získat 
dvojici Marek Hranoš a Ondřej 
Bitta (21. a 22. místo), ostatní 
uhráli 3 body nebo méně. V ka-

tegorii do 12 let nás zastupoval 
pouze Ondřej Křefký, který 
se ziskem 3,5 bodu obsadil 19. 
místo z 35 hráčů. Toto je vzhle-
dem ke  zkušenostem Ondry 
spíše podprůměrný výsledek. 
Kategorii do 14 let hráli 3 naši 
hráči, nejlépe dopadl 12. Tomáš 
Kučera (3,5b), o půl bodu méně 
uhrála Katka Janošová (16. mís-
to) a další půlbod zpět byl Jakub 
Křefký (21. místo). Tuto katego-
rii hrálo 24 šachistů. V nejstar-
ší kategorii do 18 let uhrála 3 
body Tereza Gemsová a stačilo 
to na konečné 14. místo ze 17 
hráčů. Stala se ale nejlepší dív-
kou do 18 let. Závěrečný turnaj 
této série GP krajských přeborů 
2016/17 je naplánován na sobo-
tu 25. března 2017, hrát se bude 
v kulturním domě v Dolním 
Benešově.

KP družstev starších 
žáků v Krnově
V sobotu 11.2. se naše výprava 
vydala do  Krnova, abychom 
odehráli krajský přebor druž-
stev starších žáků v rapid šachu, 
postupovou soutěž do 1. ligy 
mládeže. Naše ambice byly vy-
soké, doufali jsme v boj o první 
příčky. Soutěž se hrála při účas-
ti 7 družstev systémem každý 
s každým, jedno družstvo mělo 
vždy volno. Naše šestičlenné 
družstvo začalo turnaj výbor-

ně, když porazilo papírově nejslabší Vrbno 
p. Pradědem 6-0, po volnu ve 2. kole ale ná-
sledovala nešťastná remíza 3-3 s Havířovem 
v kole 3. a naopak trochu šťastná remíza 
3-3 s Krnovem ve 4. kole. Prohra 2,5-3,5 
s Frýdkem-Místkem „E“ v následujícím 
kole nás pak definitivně vyřadila ze souboje 
o medailové pozice, v 6. kole jsme prohráli 
s vítězným celkem z Města Albrechtic 2-4 
a již zmíněnou dominanci v okrese Opava 
jsme potvrdili hladkou výhrou 5-1 nad Sle-
zanem Opava v posledním kole. 8 bodů za 2 
výhry, 2 remízy a 2 prohry nám nakonec 
přidělilo 4. místo tabulky, s velkým odstu-
pem od bronzové příčky a naopak s násko-
kem na další družstva. O lepší umístění nás 
bohužel připravily zbytečné individuální 
chyby některých hráčů. Náš celek nastoupil 
ve složení: 1. David Němec (4,5 bodu ze 6 
partií) – host z Kuřimi, 2. Tomáš Kučera 
(1,5b), 3. Kateřina Anna Janošová (5b), 4. 

Tereza Gemsová (3,5b), 5. Jakub Křefký 
(4,5b) a 6. Ondřej Křefký (2,5b). Družstvo 
může hrát ve stejném složení i příští rok.

Úspěchy v soutěžích družstev

Ke svému konci také pomalu směřují dlou-
hodobé soutěže družstev. V sezoně 2016/17 
v nich bojuje celkem 5 družstev našeho ša-
chového klubu. Ve velmi těžké pozici bylo 
ještě nedávno „A“ družstvo, které hraje 2. 
ligu „F“, 3. nejvyšší soutěž v ČR. Po úvod-
ních 4 prohrách s  velmi silnými celky 
a adepty na souboj o postup do 1. ligy se 
našemu družstvu podařilo uhrát těsné vý-
hry s papírově silnějšími celky z Vrbna pod 
Pradědem a Velkých Losin (oba zápasy do-
padly 4,5-3,5). V 7. kole jsme pak s přehle-
dem vyhráli v Litovli 6,5-1,5 a po povinné 
výhře v 8. kole s nejslabším Uničovem (ten-
tokrát 6-2) jsme s 12 body na 7. místě tabul-
ky a s velmi dobrými šancemi na udržení 

soutěže, což bylo hlavním cílem pro letošní 
rok. Výborně má svou soutěž rozehrané 
i „B“ družstvo, které aktuálně vévodí ta-
bulce krajské soutěže „C“ se sedmi výhrami 
a jedinou prohrou. Rozhodující zápas o po-
stup do krajského přeboru proti družstvu 
Orlu Opava „A“ se hraje v Dolním Benešo-
vě 19. března. Okresnímu přeboru okresu 
Opava suverénně vládnou naše družstva 

– „C“ a „D“. Obě shodně s poměrem (V-R-P) 
6-1-0, ztrátu zaznamenala pouze ve vzájem-
ném zápase. Jako trenér mládeže jsem rád, 
že se do těchto družstev daří zapojovat naše 
svěřence z kroužku, kteří zde sbírají zkuše-
nosti v partiích proti dospělým, a některým 
se i mimořádně daří (např. Tomáš Kučera 

– 5 z 5, 100%). Toto platí i pro „E“ družstvo 
v okresní soutěži, kde zatím všechny utkání 
odehrála Terka Gemsová (5,5b/8 – 69%). 
Toto družstvo drží 4. pozici v devítičlenné 
tabulce. Cíl pro posledních několik kol je 
tedy jasný – udržet přední celek ve 2. lize, 
postoupit s „B“ do krajského přeboru, vy-
hrát pohár za 1. místo v okresním přeboru 
a dát prostor mládežníkům získat zkuše-
nosti ve vážných partiích.

Následující akce ŠK

Blíží se konec sezony, i přesto nás ale čeká 
ještě několik významných akcí. Náš klub 
pořádá 2 turnaje mládeže – 25.3. je to finále 
GP KP mládeže (kulturní dům), 8.4. pak 
finále OP mládeže (klubovna ŠK). Naše 
děvčata budou mít možnost změřit své 
síly na Mistrovství ČR mládeže do 16 let 
(od 11.3.), všichni členové ŠK si pak mohou 
zahrát rapid turnaj v Bohuslavicích (22.4.). 
29. 4. začíná významný festival Ostravský 
koník 2017, kterého se každoročně účastní 
i řada našich členů.    

Kroužek mládeže pokračuje na ZŠ

Naše klubovna v domě služeb u kostela 
je stále v rekonstrukci, kroužek mládeže 
pod vedením trenérské dvojice Pavel Rakús 
a Lubomír Bělka proto nadále pokraču-
je na hlavní škole, každý čtvrtek od 15:30 
do 17:00 hod. 
Více informací a aktualit z dění v šacho-
vém klubu TJ Dolní Benešov je uvedeno 
také na našich webových stránkách: http://
sachy-msa.dolnibenesov.net/

Za výbor ŠK TJ DB sestavil
Ing. Pavel Rakús   
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Dolnobenešovskou hvězdárnu navštívil indický student
Začátkem letošního roku byla hvězdárna kulturního domu svědkem zajímavé návštěvy, kterou byl indický student polytechnické univer-
zity v ruském Tomsku. Je mu 21 let, jmenuje se Sai Kiran Sabavath a na univerzitě v Tomsku studuje bakalářský program ve strojírenství. 
Do české republiky se dostal na šestitýdenní stáž v rámci výměny zkušeností s ostravskou VŠB. Co způsobilo, že se dostal až na hvězdárnu 
do Dolního Benešova je trochu komplikované, ale klíčovou roli v tom hraje jeho zájem o přírodu a astronomii.

On sám pochází z města Hajdarábád ze 
státu Telangány z jižní části Indie. Hovoří 
rusky a anglicky, česky pochytil zatím jen 
pár obecných frází. Proto jsme vedli rozho-
vor prostřednictvím překladatele p. Pavlíč-
ka juniora, z jehož podnětu k nám Kiran 
zavítal. V prvé řadě jsme se zeptali jaký je 
rozdíl mezi hvězdnou oblohou v indii a tou 
naší. Kupodivu žádný velký rozdíl nevidí, 
jen u nich doma vidí trochu dál na jižní 
oblohu, a tím také více hvězd a některá jižní 
souhvězdí, která od nás viditelná nejsou. 
Také příroda je v indii víc rozlehlejší, docela 
ho u nás překvapila hustota našich měst 
a vesnic, kdy u nich v indii jedete mezi dvě-
ma městy stovky km. Prohlédnul si také náš 

dalekohled a ocenil jeho výkon. Bohužel 
v pátek 13 ledna příliš počasí nepřálo a tak 
pozorování bylo jen symbolické. Daleko za-
jímavější pak pro něj byla prohlídka našich 
astronomických fotografii, kroniky krouž-
ku a také výčtu akcí, které náš kulturní dům 
v minulosti pořádal a jaké možnosti sou-
borů a kroužků má v nabídce. Z fotografií 
se mu nejvíc líbily scenérie z Měsícem nad 
Dolním Benešovem.

Na závěr se tedy podělme o pár informací 
o tzv. superúplňku, který nastal 13. prosin-
ce loňského roku. Měsíc obíhá Zemi po drá-
ze, která je mírně eliptická a tak jeho vzdá-
lenost od Země se periodicky mění a kolísá 

od 350 tisíc do 400 tisíc km. Proto je tedy 
někdy poněkud menší a jindy zase větší. 
Prakticky se to projevuje zejména u zatmě-
ní Slunce. Pokud je Měsíc dále od Země 
nastává zatmění prstencová, pokud je blíže 
nastane zatmění úplné. Posoudit velikost 
Měsíce na obloze je poměrně obtížně běž-
ně rozdíl mezi malým a velkým Měsícem 
nelze odhadnout. Nabízíme tedy pohled 
na Měsíc v tzv. superúplňku, kdy byl Zemi 
nejblíže a zároveň vycházel nad panorámou 
Dolního Benešova.

za astronomický kroužek František Gaidečka 
a Karel Proksch

Hvězdárna astronomického kroužku je 
přístupná každý pátek po setmění

Pozorují se planety Venuše, Mars a Uran 
a  krátery na  Měsíci ve  fázi okolo první 
čtvrti. Pokud Měsíc neruší svým světlem 
můžeme pozorovat mlhoviny, galaxie 
a hvězdokupy.

Počátkem dubna bude dobře viditelná ko-
meta s označením 41P/Tuttle -Giacobini-

-Kresak
Kontakt: mobil 732 845328

  XX. Reprezentační ples města Dolní Benešov
Poslední lednový pátek již tradičně patřil Reprezentačnímu plesu města Dolní Benešov. Letošní jubilejní XX. ročník proběhl ve znamení 
ledových barev a tónů nové výzdoby, které ovládly nejen velký sál, ale také přísálí a foyer a které se inspirovaly mrazivým rázem počasí této 
zimy. Všechny účastníky, přicházející po červeném koberci, vítala nejen cimbálová muzika, ale také pan starosta s moravským „welcome 
drinkem“ a kytičkou pro dámy.  Po úvodním vystoupení mladých tanečníků z KST Hlučín, začalo to pravé plesové veselí s kapelami  Dol-
bend a Nafestband, které v přestávkách doplnilo kulturní vystoupení houslisty a showmana Jiřího Erlebacha a Tanečního souboru PULS 
z Opavy. Pro milovníky lidového tónu vyhrávala ve vinárně Cimbálová muzika Sekeráše.  Půlnoc byla ve znamení bohaté tomboly, jejíž 
hlavní cenou byl nádherný dort v barvách a se znakem města Dolní Benešov. Po celý večer vládla příjemná 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 letošním roce byli: AutoTip 
HALFAR, s.r.o., Baránková Monika, Bc. Barč Daniel, 
Hájovský Tomáš – Gras Servis, s.r.o., Jalůvková Jana, 
Kerlin Pavel, Ing. Kerlin Václav, Klemensová Jaroslava 

– MASOMA, Kokeš Valdemar – VALKO DOPRAVA, 
s.r.o., Ing. Kristián René – BEST, spol. s.r.o., Lichovníko-
vá Petra, Lokaj Kamil, Martiník Václav, MAS Hlučínsko, 
Mokrý Kamil, MUDr. Novosad Libor, Pečínka Rostislav 

– TV Hlučínsko, Ing. Reichel Maxmilián – SLS Music 
systems, s.r.o., Slivka Daniel, Sovík Martin, Šimeček 
Václav, Vichtora Miroslav – KARO inženýrské sítě s.r.o., 
Šustková Diehlová Terezie – Sweetbar. 

KD Dolní Benešov  26. 3. 2017 v 17.00 hod.

Vstupné 80 Kč.

Romantická komedie nejen o lásce. Líbánky skončily a mladí novomanželé se vydávají 
na dlouhou trať každodenní rutiny a začínají si budovat společné hnízdečko lásky. Jde 
o to, jak přežít první společnou noc v nezařízeném bytě. A následně si odbýt setkání 
s její konzervativní matkou a exotickým sousedem, sukničkářem. Opravdový křest 
ohněm. Skvělá podívaná na první trable novomanželů, kde to s vtipem a nadhledem 
zkrátka správně jiskří, ať už se hádají či milují. 

Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský 
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Poválečné dění v Dolním Benešově a Zábřehu v roce 1954
(z podkladů obecní kroniky dle kronikáře 
Aloise Blažeje a kroniky školní)

Zábřeh rok 1954:
Tento rok byl ve znamení voleb do Národ-
ních výborů i do Národního shromáždě-
ní. Volby do MNV, ONV i KNV se konaly 
16. května. Pro volby do MNV byla obec 
rozdělena na 9 volebních obvodů, z nichž 
každý obvod volil svého kandidáta. Navr-
ženi byli tito kandidáti:
Obvod č. l Pačka Emrich soustr. mistr 43 let
č. 2 Náhlíková Růžena v domácnosti 28 let
č. 3 Lašek Jan děl. – kontrolor 33 let
č. 4 Kapperstein Josef stolař 47 let
č. 5 Stošek Max zedník 33 let
č. 6 Vrchovecká Antonie v domácnosti 26 let
č. 7 Kapperstein Max dělník 33 let
č. 8 Ballarin Berthold soustružník 28 let
č. 9 Pačka Bruno stolař 35 let
Všichni kandidáti byli zvoleni nadpoloviční 
většinou, pouze nejmladší Antonii Vrcho-
veckou nahradila v doplňovacích volbách 
Božena Rošíková, v  domácnosti, 30  let. 
Na ustavující schůzi byl zvolen předsedou 
MNV Max Kapperstein, jeho náměstkem 
Berthold Ballarin a tajemnicí Růžena Náh-
líková.
Do ONV byl za Zábřeh zvolen těsnou nad-
poloviční většinou Josef Dominik, stejně 
jako kandidát do KNV K. Vilkus z Vřesiny. 
Volby proběhly v sále místního hostince. 
Ve voličských seznamech bylo zapsáno 416 
oprávněných voličů nad 18 let (180 mužů 
a 236 žen), volilo 409. Kdo chtěl, mohl jít 
za plentu škrtnout jméno kandidáta, velká 
část však volila manifestačně, to znamená 
přímo k urně.
Manifestačně se hlavně volilo při volbách 
do Národního shromáždění, které se kona-
ly 28. listopadu. Za náš okres kandidovala 
MUDr. Vlasta Trpíková z ÚNZ v Hlučíně, 
pro kterou se vyslovilo 93 % zábřežských 
ze 400 voličů.
MNV byl po volbách složen vesměs z no-
vých členů, poměrně mladých a brzy se za-
čala projevovat i neodbornost v administra-
tivní práci, což vedlo ke změnám ve složení 
MNV. V důsledku úmrtí Maxe Stoška byl 
v doplňovacích volbách v listopadu zvolen 
Jindřich Otipka, který byl již dříve členem 
MNV. Předseda MNV Max Kapperstein po-
žádal k 31. 12. o zproštění z funkce předsedy.
Na hospodářství obce byla podle rozpočtu 
obce určena částka 140 tis. Kč, skutečné vý-
daje činily 120 tis. Kčs, z toho na školství 48 
tisíc a na opravu hostince 27 tis. Kčs.
Výstavba obce – v tomto roce bylo prove-
deno snížení obecní cesty od hlavní silnice 
k nádraží, protože u rozcestí byla značně 

vyšší než státní silnice. Z veřejných budov 
byl opraven hostinec (nová střecha). Před 
kostelem byl postaven železný plot s beto-
novými pilíři.
Na pozemku, určeném původně ke stavbě 
nové školy, bylo 26 zájemců o stavbu nových 
rodinných domků. V tomto roce se stavbou 
započal Ferdinand Starostka, Vilém Vrcho-
vecký, Ignác Kostka (Kocurovi) a Reinhold 
Ballarin. Na západním konci vesnice si po-
stavil domek Karel Kozel.
Hospodářské poměry – JZD prožívá znač-
né potíže. Ukázalo se, že většina členů ne-
vstoupila do družstva z přesvědčení a podle 
toho vypadala i pracovní morálka. Nízká 
pracovní jednotka (9,24 Kčs a naturálie 2,55 
Kčs) byla hlavním důvodem k vystoupení 
z JZD. Koncem roku vystoupilo z družstva 
23 členů. Mnozí členové si hledí více svých 
záhumenků, na nich si chovají nadměrné 
stavy dobytka, což jde na úkor družstevního 
krmiva. Ve dvou případech bylo podáno 
i trestní oznámení proti členům JZD, kteří si 
seno z luk odvezli domů. Počátkem červen-
ce byly dojnice, dosud skupinově ustájené, 
převedeny do společné stáje ve dvoře JZD. 
Koně zůstávají u svých původních majitelů. 
Kromě 47 kusů hovězího dobytka se chovalo 
96 vepřů a 150 slepic. Dodávka hovězího 
byla splněna jen na 71 %, vepřového masa 
na 87 %. Dojivost na l dojnici činila 5,22 
litrů.
Polní práce byly jen stěží zdolány, často 
museli vypomáhat brigádníci. Žňové práce 
byly ukončeny teprve koncem srpna, ješ-
tě počátkem září byl oves na poli. O žních 
bylo poprvé v Zábřehu použito kombajnu 

z  STS v  Kravařích, po  dvou dnech však 
musel odjet pro vlhkost a polehlost obilí. 
Z ostatních moderních strojů bylo použito 
rozmetadla hnojiv, zrnometu, senometu, vy-
orávače brambor. Úroda byla pěkná, zvláště 
u pšenice. Dodávky obilovin i brambor byly 
splněny na 100 %, u cukrovky na 97 %. Do-
dávky u soukromého sektoru byly vesměs 
splněny na 100 %.
Školství – na mateřské škole bylo k l. září 
zapsáno 26 dětí, místo učitelky J. Vašutové 
byla ustanovena Věra Matějková z Hlučína. 
Škola byla nově vybavena ledničkou a lino-
leem, v budově byly z verandy zřízeny nové 
záchody.
Na národní škole je k l. září zapsáno 49 žáků, 
vyučují ředitelka Jiřina Vavrlová (provdá-
na Ballarinová) a učitelka Marie Blažejová. 
Na škole je celkem 6 pionýrů. Ve školním 
spoření ušetřením 1532 Kčs se škola umís-
tila na 4. místě v okrese. Dále žáci nasbírali 
1450 kg železného šrotu a 23 kg sušených 
léčivých bylin. Docházka žáků do školy či-
nila 98, 6 %.
Poměry sociální  – rozvrstvení obyvatel 
Zábřeha podle zaměstnání bylo následující:
horníků 5 pracovníků v JZD 23
dělníků 174 samostatných rolníků 34
úředníků aj. 25
Stále méně je případů, že by děvčata zůstá-
vala doma a nešla do zaměstnání. I vdaných 
pracujících žen přibývá. V tomto roce je 
zaměstnáno 18 vdaných žen.
Stoupá počet motorových vozidel. V tomto 
roce je v Zábřehu 10 motocyklů a 2 osobní 
auta.

Obyvatelstvo – v roce 1954 se v Zábřehu 
narodilo 12 dětí, zemřelo 6 osob vesměs 
starších, jen jeden 22 letý. Nevěsta ze Zá-
břeha byla v tomto roce jen l. Celkový počet 
obyvatel k 31. 12. 1954 je 695 osob, z tohoto 
osob do 15 let je 200, nad 15 let je 226 mužů 
a 269 žen.
Poměry kulturní – veřejná obecní knihov-
na byla přemístěna do  volné místnosti 
v budově školy.Knihovníkem je František 
Hlubek. Dospělí nemají o knihy velký zá-
jem. Čtenářů bylo i s mládeží celkem 30, 
výpůjček za rok 1954 celkem 213.
Ochotnický divadelní odbor při Osvětové 
besedě v Zábřehu zahrál v tomto roce tyto 
divadelní hry:

7. března „Marjánka, matka pluku“. Tuto 
hru hráli pak pohostinsky v Koutech, Koz-
micích a ve Štěpánkovicích.
24. října „Skapinova šibalství“ – hru opa-
kovali v Markvartovicích, Bohuslavicích 
a Vřesině.
26. pros. „Václav Hrobčický z Hrobčic“
11. dubna hráli benešovští ochotníci v Zá-
břehu „Tvrdohlavou ženu“.
Také putovní kino bylo velmi početně na-
vštěvováno. Celkem se promítlo 17 předsta-
vení s dvojprogramem.
Ostatní složky v Zábřehu kulturní činnost 
nevyvíjely, omezily se jen na uspořádání 
plesů a tanečních zábav. Plesy se v únoru 

uskutečnily čtyři (myslivecký spolek, spor-
tovci, Jednota a požární sbor). Tanečních 
zábav mnoho nebylo, snad v důsledku vy-
sokého poplatku ze zábav.

Spolkový život – místní organizace KSČ 
má jen 3 členy, ostatní jsou organizováni 
v závodních organizacích (celkem 23). Před-
sedou je Max Rošík.

Předsedou ČSM je Josef Pačka, činnost té-
měř nevyvíjí.

Předsedou SČSP je B. Koprovský, celkem 
10 členů.

Požární ochrana má 40 členů, předsedou 
Alois Schwarz.

ČSČK má 15 členů, předsedou je Emil Bo-
řucký.

Spartak Dolní Benešov – pobočka Zábřeh, 
předsedou je B. Adamík. Celkem má 70 
členů, 13 hráčů a sehráno bylo 16 zápasů.

Jednota, předs. dozorčí rady B. Koprovský, 
96 registrovaných členů.

Divadelní kroužek při OB, správce OB je 
Jiřina Vavrlová.

Lidový myslivecký spolek, předs. Dr. Pole-
dník (z KNV), celkem 8 členů.

Oslava l. máje se konala jako každoročně 
v Hlučíně. Kromě těch, kteří šli se závodem 
(hlavně z MSA) se zúčastnilo v průvodu jen 
8 zábřežských občanů. Jedinou větší veřej-
nou akcí v Zábřehu byl Dětský den, který 
pořádala národní a mateřská škola na hři-
šti. Četné obecenstvo bylo velmi spokojeno 
s pěknými, hlavně tělocvičnými vystoupe-
ními našich dětí.

Počasí – zima byla téměř beze sněhu, v úno-
ru uhodily dvacetistupňové mrazy. Po otep-
lení v březnu se po celý duben střídaly deště 
se sněhovými přeháňkami. Také květen byl 
chladný a deštivý, slunečné počasí bylo až 
v červnu. 30. června bylo zatmění slunce 
a druhý den byl prudký liják s bouřkou, kte-
rý trval i následující den. Výsledkem byla 
povodeň 3. a 4. července a protože celý čer-
venec byl deštivý, velmi utrpěla sena, která 
na loukách většinou shnila a musela být 
spálena. V září a říjnu bylo slunečno, horké 
dni a sucho, koncem října konečně popršelo. 
Podzim byl pěkný, první sníh napadl v po-
lovině listopadu, pak začaly mrazy. Vánoce 
sice byly bílé, ale hned po nich přišel déšť. 
Teprve poslední den v roce napadlo více 
sněhu.

 
 Sigrid Dziehlová

Restaurační zařízení, rok neznámý.

Projekt Probační a mediační služby pomáhá 
obětem trestných činů
Pokud jste se stali obětí trestného činu a kladete si otázku, proč se to muselo stát 
zrovna vám, ovládají vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti a nevíte, 
kam přesně se s vaší tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc, tak právě pro vás 
je zde projekt „Proč zrovna já? II“. 

Tento projekt je financován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpoč-
tem a je realizován Probační a mediační 
službou ČR. 

„Projekt si klade za cíl působit v 55 měs-
tech naší republiky a je zaměřen na práv-
ní i psychosociální poradenství a pomoc 
obětem trestných činů. Je důležité zdůraz-
nit, že služby jsou poskytovány naprosto 
bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí 
byť i subjektivně obětí trestné činnosti, 
nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobe-
nou újmu či fázi trestního řízení,“ uvádí 
Petr Hýl, regionální konzultant projektu 
a dodává:  „Poradenství poskytují zku-
šení, empatičtí a vzdělaní poradci, kteří 
se snaží o maximálně citlivý, diskrétní 
a profesionální přístup. Každá oběť, ať 
závažného či bagatelního skutku, si totiž 
zaslouží adekvátní a individuální péči, 
neboť prožívání újmy může být velmi 
osobité.“

V  rámci severní Moravy působí po-
radna také v Opavě na ulici Jaselská 
16, v  blízkosti zastávky linky MHD  

č. 218 – Městské sady, ve vile Ústřední-
ho kontrolního a zkušebního  ústavu 
zemědělského. Poradnu lze kontakto-
vat telefonicky: 727 940 191, e-mailem: 
makovy.pms@gmail.com, či osobně 
bez objednání v rámci poradenských 
hodin, a to v úterý od 14 do 18 hodin 
a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. 

„Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se 
maximálně vyjít vstříc a pomoci. Obětem 
trestného činu poskytneme informace 
týkající se průběhu trestního řízení a na-
stíníme jim možný vývoj. Podáme také 
informace o tom, kdy a jak mohou na-
příklad uplatnit nárok na náhradu ško-
dy, případně nabídneme možnost řešení 
situace s pachatelem formou mediace. 
Služba je diskrétní s individuálním přístu-
pem. Jsme státní organizace, disponuje-
me kontakty na spolupracující organiza-
ce i orgány činné v trestním řízení, naše 
možnosti pomoci jsou poměrně široké,“ 
uvádí na závěr Radek Makový, jeden 
z poradců pro oběti trestných činů.
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Ročník 1951 v roce 1966 9. A
Sedící: L. Kozlovská -Kropáčová, V. Bajgarová -Jarošová, A. Thiemlová -Fuchsová, K. Krakovčíková -Štadlerová,  
J. Kotalová -Gaidečková, A. Štverková -Vránová, H. Kotalová -Švédová, H. Halfarová -Rusňáková, M. Golová -Dastíková

2. ř: R. Bílá -Jarošová, M. Dominiková -Holubková, E. Oczková -Paláčková, M. Magerová -PalichlebováR. Kupková -Ochvatová, 
S. Foltová -Laskovská, M. Zawadská -Veselá, H. Patschková -Stuchlá, E. Kozelková -Fojtíková, D. Tošková -Ratajová, třídní 
Vodičková

3. ř.: J. Zawadský, J. Petrák, J. Koska, J. Mrkva, E. Thiel, K. Klos, J. Balarin, P. Slivka, J. Sommer, A. Postulka

Ročník 1951 v roce 1966 9. B
Úplně dole zleva: J. Ječmínek, P. Kokeš, H. Malchárek

Sedící: M. Blokšová, A. Vitásková -Osmančíková, M. Faiková -Kurková, F. Koslová, E. Liebnerová -Benešová, V. Petlachová-
-Halfarová, S. Vavřínková -Říčná, H. Holečková, M. Kohutová -Goláňová, H. Zatloukalová -Novohradská

2. ř: uč. J. Ošmera, třídní M. Petříková, J. Hofman, B. Gaidečková -Dombková, O. Mrkvová -Ondrušová, M. Straková-
-Žakasová, M. Osmančíková, J. Bílá, J. Vašíčková -Sýkorová, J. Fuchs, ředitelka M. Hanzlíková, uč. Bartáková

3. ř.:  J. Hartoš, H. Poruba, F. Kubný, A. Scholz, J. Bitta, L. Baar, J. Ranoš, K. Kozelek, A. Dorna

Sraz rodu Bořuckých ze Zábřehu, 

fotografie Rodáků v posledních třech Zpravodajích, zaslal Vítek Jarolim, student gymnázia v Hlučíně.  
Organizátory srazu v roce 2015 byli jeho matka Hana Jarolimová (Thiemlová) a strýc Tomáš Thiemel. 

Horní řada zleva: Spišek, Spišková (Mlýnská), Illichmann s partnerkou, Prokeš, Prokešová (Jarolimová), Slonka,  
Skýbová (Vondrušková), Skýba, Magerová, Magera, Baier, Baierová (Bogdalová), Šoustka, Šoustková (Slonková)

2. ř.:  Řeháčková, Thiemel, Thiemlová (Jankovská), Jarolim st., Jarolimová (Thiemlová), Jarolim ml., Janíková (Pochopieno-
vá), Ryboňová, Pochopien s partnerkou Kristou, Magerová (Štědroňová), partner Palichlebové, Slonková (Fluksová), Bořuc-
ká (Vitásková), Slonková  (Havlásková), Slonková, Bořucká, Slonka, za ním Slonka, Trunčík, za ním Bořucký, Trunčíková 
(Maiwaldová) Lokaj, Lokajová (Trunčíková),

Sedící zleva: manželé Pochopienovi s dětmi Jakubem a Julií, Bartošová (Illichmannová) s přítelem, Illichmannová 
(Pochopienová), Sýkorová (Pochopienová), Mlýnská (Pochopienová), Magerová (Bielková), Palichlebová (Magerová), Illi-
chmann, Bogdalová (Kolečková), Max Bogdal, Roman Bogdal s dcerou Julií, Ševčíková (Ryboňová), Ševčík,

Dole zleva: Slonka, Slonka, Lorenzová (Bogdalová), Jarolimová, Magera, Ševčík, Ševčíková ml., Trunčíková  
(Michalíková) a Trunčík se synem Danielem. Ležící Lorenz a Tomáš Thiemel.

⇠ Maminka Edeltruda Köhlerova 2. 11. 1931 - 6. 9. 1985
⇠	 Tatínek František Köhler 9. 5. 1929 - 21. 4. 1994
⇡	 Děti Edeltrudy a Františka Köhlerových, Eva, Anička,  
 dvojčata Irenka a Eliška a Sylva
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Žijeme v Dolním Benešově…

Městský ples  27. 1. 2017

Myslivecký ples 6. 1. 2017

Setkání s Abrahámem 7. 1. 2017

Valná hromada 90 let FC DB 13. 1. 2017

Městský ples  27. 1. 2017

Městský ples  27. 1. 2017

V. Bierfest ples 21. 1. 2017

Myslivecký ples 6. 1. 2017
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POZVÁNKA od seniorů 
MSA na JARNÍ 
POSEZENÍ DŮCHODCŮ, 
které se koná již tradičně 
první sobotu po Velikonocích, 
tj. sobota 22.dubna 2017.

Byli bychom rádi, kdybyste využili tuto 
příležitost a přišli se pobavit do společ-
nosti 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 odpoledne vám zahraje a za-
zpívá pan Jiří Mazánek z Háje k dobré 
náladě, zpěvu i tanci. Vstupné zůstává 
100 Kč. Je v něm přípitek, občerstvení 
a káva s koláčem. Poslouží i dobře zá-
sobený bufet a potěší i bohatá tombola.
Předprodej vstupenek bude ve  čtvr-
tek 6. dubna 2017 v 8-12hod. v přísálí 
KD. Současně si můžete zakoupit losy 
na  ceny v  tombole díky sponzorům, 
kterými jsou: Město DB, MSA a,s,, ZVOS 
KOVO MSA, CK Kozak Tour, Pekařství 
Obrusník, Masoma Klemens a Květinová 
síň M. Pernerové. Tento termín platí i pro 
placení přihlášených zájezdů na  rok 
2017. Podrobnější informace k zájezdům 
získáte přímo při placení 6.dubna 2017.
Spolu s vedením Města, MSA a ZV OS 
KOVO, kteří se na tomto setkání podílejí, 
vás jménem výboru Klubu důchodců 
MSA zvou senioři MSA.

Uzenářský kutil roku 2016 – II. ročník
Dne 27. 12. 2016 v 19 hodin se v restauraci U Cesty v Dolním Benešově – Zábřehu rozdávaly body a poháry. Skončila veřejná 
amatérská soutěž o kutila roku 2016. A jak to vše dopadlo?

Na prvním místě se umístil a stal Klobáskovým kutilem roku 2016 a získal tento 
titul a pohár Jan Dominik (Zábřeh) s 8 body od 22 ochutnávačů. Druhé místo 
a stříbrná medaile patřila Petru Gregorovi (Zábřeh). Třetí místo a bronzovou 
medaili vybojoval Josef Martínek (Kouty).
Druhá kategorie byla v uzení masa. Umístění dopadlo takto. Na prvním místě 
se umístil a stal se Kutilem roku 2016 a získal pohár Karel Rošík (Zábřeh) s 11 
body od 26 ochutnávačů. Druhé místo a stříbrnou medaili získal Josef Martínek 
(Kouty). Třetí místo a bronzovou medaili získal Ing. Josef Martínek (Kouty).
Všem soutěžícím blahopřeji. Děkuji všem zúčastněným za přízeň této soutěži. 
Také veřejnosti za sponzorský (finanční) příspěvek. Zároveň chci poděkovat 
porotci Marku Žurkovi za objektivní hodnocení a našemu hospodskému 
Lumírovi za prostory pro umožnění této soutěže.

Organizátor soutěže Karel Rošík

 

XXIIIIII..  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 31. 3. 2017 – 15:00 – 19:00h. – příjem věcí k prodeji 
Sobota 1. 4. 2017 – 8:00 – 12:00h. – prodej věcí 

Neděle 2. 4. 2017 – 8:30 – 10:00h. – finanční vyrovnání a vrácení 
neprodaných věcí „POZOR ZMĚNA“ 

 
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 
 
Při příjmu věcí k prodeji je vybírán manipulační poplatek Kč 2,-/ks.  
Ceny prodávaného zboží si určí majitel. Z ceny prodaného zboží bude odečteno 10%.   
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Zprávičky z barevné školičky – Osada míru
Zimo, už jsi jistě unavená, běž si odpoči-
nout a předej vládu jaru! I když už sluneční 
paprsky hladí naše tváře, tak se ještě podí-
vejte do naší MŠ v zimě. V měsíci lednu nás 
přišel do školky navštívit klaun Hopsalín. 
Společně jsme si užili karneval v nejrůzněj-
ších maskách. Děti tančily a plnily úkoly, 
za které si vysloužily sladkou odměnu.

Výjezdní lyžařský kurz na Vaňkově kopci 
byl každý den zahájen zábavnou rozcvičkou 
a pak družstva pod vedením instruktorů 
začala zdolávat svahy. Během pětidenní-
ho, pilného tréninku se z našich „nelyža-
řů“ postupně stávali lyžaři. Všechny chvíle 
na kopci jsme prožívali s úsměvem na tváři. 
Děti zvládly skvěle páteční závěrečný závod, 
při kterém byli dětem velkou podporou ro-
diče.

Třída Květinek se vydala na ulici Sluneční 
ke krmelci, který naplnili pamlsky pro vol-
ně žijící zvířátka. Určitě všem zvířátkům 
chutnalo!

Velice nás oslovil příběh malé Emmy z Bola-
tic, jejiž rodiče potřebují zaplatit nákladnou 
léčbu holčičky. Zapojili jsme se do sběru 
plastových víček, abychom alespoň trochu 
přispěli k jejímu vyléčení.

Se třídou Motýlků jsme byli na exkurzi 
v pekárně u pana Obrusníka. Dětem ukázal 
stroje na míchání těsta, místo, kde pečivo 
kyne i pec, ve které se peče chleba. Každý 
nakonec dostal výborný koblížek a limoná-
du. Děti byly ze všeho nadšené.

Letošní zima byla opravdu krásná a moc 
jsme si ji užili. Po dlouhé době jsme měli 
na školní zahradě spoustu sněhuláků a za-
jezdili jsme si na kopci na „lopatách“. Přesto 
všechno se ale už těšíme na jarní sluníčko 
a teplejší dny. Takže -ahoj na jaře.

Jarmila Stanková a Vlasta Juchelková

Zprávičky z barevné školičky – U krtečků v Zábřehu
Poslední zbytky sněhu už roztály, všichni se pomalu a jistě loučíme se zimou a těšíme se na brzký příchod jara. Jarní počasí nepřichází 
najednou, rádo si hraje na schovávanou. A když potom nastane, je den ze dne krásněji. Dětem pak nastává pravý ráj pro hry v přírodě 
na hřejivém slunci. My však ještě zavzpomínáme na období zimní, období, které je v určitém směru pro děti také zajímavé.

Po vánočních svátcích se všichni vrátili 
do školky odpočatí, zdraví a připraveni 
na nové zážitky se svými kamarády.
Hned první týden v lednu jsme se vypravili 
do místního kostela, kde si děti prohlédly 
krásný betlém a vyslechly biblický příběh 
o narození Ježíška.

Za dětmi přijelo divadlo SMÍŠEK s vese-
lou pohádkou plnou písniček a humorných 
scének.

My jsme školka barevná, školka plná dětí… 
Těmito slovy začíná melodická písnička, 
která provází KRTEČKY po celý rok. Barvy 
jsou všude kolem nás a jsou součástí života. 
S barvami si děti hrály v rámci BAREVNÉ-
HO TÝDNE. A jaký byl? Veselý, zábavný, 
poučný, inspirativní, neobvyklý a hlavně 
BAREVNÝ!

Celý leden se děti těšily na sníh, který stále 
nepřicházel. Začátkem února se konečně 
dočkaly. Díky nové sněhové nadílce se za-
hrada školky proměnila v ledové království, 
ve kterém si všichni užili pravých zimních 
radovánek.

Zimnímu období patřil také program v Mu-
zeu Hlučínska s názvem ZA DLOUHÝCH 
ZIMNÍCH VEČERŮ. Úvodní muzikote-
rapie děti příjemně naladila a pak už se 
zájmem poslouchaly zajímavé vyprávění 
o řemeslech a činnostech, kterým se lidé 
věnovali v zimním období. ↗
Nezapomněli jsme ani na domácí tvoření 
rodičů s dětmi, tentokrát na téma

↓	MALUJEME S BÁSNIČKOU.

Předělem mezi zimním časem a časem pro-
bouzející se přírody je masopustní období. 
Toto období provází veselí, tanec a zpěv se 
spoustou taškařic. Je to také období plesů 
a dětských karnevalů. Ten náš karneval se 
uskutečnil v neděli

12. února v místním hostinci. Všichni si 
společně užili odpoledne plné tance, sou-
těžení, veselých písniček a pravého karne-
valového dovádění.

My se už těšíme na jaro, kdy nás čeká mno-
ho nového nejen v naší školce, ale i v pří-
rodě.

Jana Balarinová
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Divadélko pro školy
Ve středu 15. 2. 2017 navštívilo naši hlavní školu „Divadélko pro školy“. Tentokráte nás jejich interaktivní představení „Divadlo 
nekouše“ provedlo napříč divadelními žánry. A opravdu nekousalo. Děti si připomněly tragédii, komedii, melodrama, pantomi-
mu… Někteří dokonce dostali šanci s herci vystoupit. Například jsme netušili, že máme v 9. třídě krásnou Desdemonu. Všechny 
nás jejich vystoupení rozesmálo a příjemně pobavilo.

Mgr. Gabriela Halfarová

Zprávy ze školy – Lyžařský výcvik 2017 – ZŠ Dolní Benešov
Od 6. 2.–10. 2. 2017 proběhl ve Starých Hamrech v areálu Ski park Gruň lyžařský výcvik žáků 8. tříd. Kurzu se zúčastnilo 27 statečných 
žáků a 3 odvážní učitelé. Nesměla chybět ani paní zdravotnice, která se o nás všechny pěkně starala a jako už tradičně, ani pan farář. 

Všechno to začalo v pondělí, kdy jsme se 
všichni, naložili“ do autobusu směr Staré 
Hamry. Cesty nám přály, a tak nás pan ři-
dič mohl vyvést až na autobusovou stanici 
Jamník. Odtud už jsme šli pěškobusem, nic-
méně to byla krásná procházka zasněženou 
krajinou. Po příchodu nás odměnili vydat-
ným obědem. Jakmile jsme se ubytovali 
na Hlavní chatě a na chatě Jiřině, tak jsme 
se oblékli a vyrazili vstříc novým výzvám 
na svahu. 

Měli jsme štěstí, letos nám vyšly výborné 
sněhové podmínky, a tak se mohli všichni 
zúčastnění naučit lyžovat. Za to jim patří 
obrovská pochvala. Nic se ale nemá přehá-
nět, proto jsme ve středu odpoledne zvolili 
odpočinkový program ve formě vycházky 
po okolí. Tou všichni žáci načerpali fyzické 
i psychické síly na čtvrteční závod v obřím 
slalomu, musím říci, že velice úspěšně. 

Kromě dvou žákyň, dojeli do cíle všichni. 
V kategorii chlapců se na 1. místě umístil 
Závěšický Matěj, na 2. místě Baron David 
a na 3. Herich Daniel. První příčku mezi 
dívkami obsadila Kozlová Felicitas, druhou 
příčku Kocurová Viktorie a třetí Herichová 
Barbora. Těchto šest nejlepších závodníků, 

bylo ve čtvrtek večer odměněno na vyhláše-
ní výsledků na chatě Kolibě pohárem, me-
dailí a diplomem. Mimo jiné zde proběhlo 
vyhlášení za nejlépe uklizený pokoj, které 
kupodivu vyhráli chlapci. 

Myslím, že letošní lyžařský výcvik nám 
krásně vyšel, žáci si ho užili a navíc se na-
učili lyžovat. Chtěla bych poděkovat nejen 

učitelům - Libě Widlové, Davidu Ranošovi, 
ale také naši milé zdravotnici Jindřišce Ko-
sínové a našemu panu faráři Pavlu Kucha-
řovi. Zvláštní poděkování patří také SRPŠ, 
které uhradilo částku 10 600 Kč za dopravu.

Lyžařským výcvikům zdar.
Mgr. Hana Maulerová

Znáš, umíš, dokaž
Už tradičně se žáci na vyšším stupni v den pololetního vysvědčení učí tak trochu jinak. I letos pro ně školní parlament připravil 
na 31. 1. zajímavé soutěže. Zástupci jednotlivých tříd se snažili získat body pro svůj kolektiv v soutěžích sportovního, zna-
lostního i vyloženě zábavného charakteru. Děti bojovali jako lvi v poznávání písniček, známých staveb světa, vlajek států… 
Chlapci prokázali ladnost pohybu v, „hula hup“, jiní zase podlézali tyč, chytali míče, zasahovali soupeře polštářem. Vítězem 
se letos stala třída 9. A.

Blahopřejeme, Mgr. L. Widlová

Den svatého Valentýna
Letos se školní parlament rozhodl svátek svatého Valentýna oslavit nejen psaníčky, ale taky netradičním školním oděvem. Děti 
přišly do školy v pyžamu. A nejen děti. Proč ne? V pyžamu se člověk cítí dobře. Třeba se tím začala nová tradice – sv. Valentýn 
v pyžamu. Uvidíme za rok.

Za školní parlament L. Widlová

Zprávy ze školy

Sport - Olympijský vítěz v Bolaticích!
Sportovní club Bolatice pořádá pro sportovní jezdce i širokou veřejnost 
v sobotu 8. dubna 2017 již tradiční závod horských kol „Bolatická třicítka 
2017“. Start hlavního závodu je ve 12.00 hodin u fotbalového hřiště. Na 
trati, která vede zejména po lesních a polních cestách, můžete sledovat 
jak rekreační jezdce, tak i držitele závodních licencí. Účast v letošním 
ročníku přislíbil dokonce i olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý. 

Podrobnosti na www.bolatickatricitka.cz

SCB
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Zprávy z Červené školy
Letošní zimní čas na naší škole byl opět ve znamení krásné pohody.
Začátkem prosince děti 3. – 5. tříd zhlédly loutkovou anglicko - českou pohádku „THE 
EGG ON THE TRIP“. Tvůrci představení hravou formou přiblížili dětem anglický ja-
zyk. Klasický lidový příběh o přátelství a odvaze byl našim mladým divákům vyprávěn 
lehkým a srozumitelným jazykem, takže rozuměli i ti nejmenší, kteří s angličtinou 
začali teprve v září.

Během listopadu a prosince probíhala na 
naší škole výtvarná soutěž o NEJSTRA-
ŠIDELNĚJŠÍHO ČERTA. Opět bylo vel-
mi těžké vybrat toho nejlepšího. O post 
vítězů se podělili:

LUKÁŠ KUBLÁK
JULIE HANÁKOVÁ
NATÁLIE SUTTOVÁ
KRISTÝNA MARŠÁLKOVÁ
VANESA PAČKOVÁ
SOFIE SNIEHOTTOVÁ
VIKI SCHMIEDHAMEROVÁ
I školní kuchyňka byla v předvánočním 
čase plně využitá. Peklo se cukroví, zdo-
bily se perníky. Vůně jehličí doprovázená 
vůní čerstvě upečeného cukroví byla cítit 
po celé škole. Chutnalo všem, aby ne! ☺ 
Děti si tuto uvolněnou atmosféru vánoč-
ního času náramně užily.

Během letošní zimy jsme byli plně spor-
tovně vytíženi. Žáci 1.– 4. ročníku od 

listopadu do ledna navštěvovali plavecký 
kurz. Díky příznivému zimnímu počasí 
jsme míče a žíněnky vyměnili za brusle 
a sáňky. Mrazivé období nás doprovázelo 
celý leden. Naší provizorní tělocvičnou 
se přechodně stala ledová plocha za ob-
chodním domem a kopec na Kolovratě. 
Kdo nesáňkoval a nebruslil, stavěl sně-
huláky nebo se kouloval.

Na konci ledna čekala na děti odměna za 
půlroční práci- vysvědčení. Každá třída 
si tento výjimečný den užila po svém. 
Někde se tančilo v maskách, jinde se po-
slouchaly a četly pohádky nebo se sou-
těžilo. Neznám vítěze stolních her, které 
byly rozehrány v některých třídách, ale 
vím, že pomazánky a jiná kutilská díla 
z naší kuchyňky byla výborná ☺

Všichni už se těšíme na jaro. Co přinese, 
ještě nevíme, ale doufáme, že si ho po-
řádně užijeme.

Za kolektiv Červené školy
Mgr. Marcela Halodová

Oznámení ředitelky ZŠ
Zápis žáků do 1. třídy v roce 2017

Zápis žáků do 1. třídy se letos poprvé 
uskuteční v  měsíci dubnu a  to v  pátek 
21. dubna 2017 na „Červené škole“.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se 
uskuteční ve středu 19. 4. 2017 v 15.30 hod. 
na „Červené škole“.

Veškeré informace budou pravidelně ak-
tualizovány na webových stránkách školy.

Příprava oslav školy

V květnu uplyne 80 let od otevření „měš-
ťanské školy“- budovy dnešní hlavní školy 
na Nádražní ulici 134. U této příležitosti 
připravujeme řadu kulturních a sportov-
ních akcí, kterými bychom si měli toto 
výročí připomenout.

Mimo jiné bychom chtěli vydat publikaci 
o naší současné škole, která by zároveň 
zmapovala uplynulých 20 let. Vydání této 
publikace bude vyžadovat nemalé finanční 
prostředky. Proto se prostřednictvím do-
pisu obrátíme na některé z Vás o finanč-
ní pomoc, která poslouží k vydání této 
publikace.

Mgr. Marie Sovíková, ředitelka školy

Rozpis předvelikonočního zpovídání
DB – Zábřeh:
PÁTEK 7. 4. 2017:
15.00 – 18.00 (cizí zpovědník)

Dolní Benešov:
STŘEDA 12. 4. 2017:
08.30 – 11.30 (2 cizí zpovědníci)
14.00 – 17.30 (2 cizí zpovědníci)

Poděkování fajným lidem
Dolní Benešov. Znáte to město? Znáte nebo si jen myslíte, že znáte? Víte, kde 
se dobře sedí v restauraci nebo to dobré posezení je vytvořeno spíše lidmi, 
se kterými jste u stolu? Znáte, kde kdo bydlí nebo máte vhled i do vnitřních 
vztahů toho kterého domu nebo bytu? Máte přehled a jasno, co by město 
a vůbec naše společnost měla podle Vás dělat nebo jste ochotni sami něčím 
přispět, i když se to dnes „moc nenosí?“ Toto je pouze malinký díl z toho, na 
co si mohu denně znovu a znovu odpovídat.

Nejsem zdejší a  jsem tady velmi 
krátce. Přesto jsem přesvědčen, že 
kousek po kousku poznávám „puls“ 
tohoto městečka. Že jsou v něm ne-
dokonalosti nebo nešvary, to víme. 
Nakonec, kde nejsou? Ale mnoho 
obyvatel jistě hledá cesty ke změ-
nám, byť někdy podle našeho míně-
ní kosmetickým – aby se nám dobře 
nebo lépe žilo. Jsme většinou vděčni 
za chvíle, které i přes všednost rychle 
plynoucího času nám nabídnou za-
kusit radost ze setkávání, z komuni-
kace, z kreativity jednotlivců nebo 
skupinek. A to je jeden z důvodů, 
proč toto poděkování píšu.
Dávno jsou pryč ty chvíle, kdy jsem 
Dolním Benešovem jako dítě pouze 
projel vlakem k příbuzným na krmáš 
do Štěpánkovic, na kole jel párkrát 
v rámci projížděk nebo nesčetněkrát 

cestoval autem na západ od našeho 
města, do lokalit, kde jsem sloužil. 
Sice jsem věděl, kde a v kterém mís-
tě silnice č. 56 je víko kanálu skoro 
uprostřed silnice, tudíž je potřeba se 
tomu místu vyhnout, aby auto nepo-
skočilo. Dnes už vím víc. Totiž, že 
jsem mohl s obyvateli města prožít 
velmi vzácné chvíle oslavy mého ži-
votního jubilea, které také oni sami 
připravili jako velké překvapení pro 
mou maličkost.
Chci poděkovat nejen pořadatelům 
této akce, která zaplnila sál našeho 
kulturního domu. Především chci 
poděkovat všem hostům, kteří přišli 
a vytvořili atmosféru, která se mi jen 
těžko popisuje… Také díky všem, 
kteří mi prostě vyšli vstříc.

Díky Vám!
Pavel Kuchař, farář

Kostel sv. Martina rozezní vážná hudba
Pokud jste příznivci kvalitní hudby, nenechte si ujít vystoupení Alfreda 
Strejčka, jenž bude recitovat za doprovodu světově proslulého kytaristy 
a skladatele Štěpána Raka. Koncert se uskuteční v sobotu 8. dubna v 18:30 
v kostele sv. Martina v Dolním Benešově. Za programem, který se koná 
v rámci cyklu Čtvero ročních období, stojí organizátoři Svatováclavského 
hudebního festivalu.

„Velice mě těší, že poslucha-
čům můžeme nabídnout 
koncert tohoto uměleckého 
dua, které má za sebou stov-
ky a stovky vystoupení v de-
sítkách zemí po celém světě 
a jsem si jist, že koncert v Dol-
ním Benešově bude jedinečný 
a strhující. S ohledem na dub-
nový termín umělci odehrají 

pašijový příběh, přinášející nejen věčnou inspiraci, ale i naději pro nás pro 
všechny,“ říká ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.
Cena vstupného je 150 korun. Senioři, studenti a držitelé průkazu ZTP, resp. 
ZTP/P mají nárok na zlevněné vstupné ve výši 100 korun. Vstupenky lze 
zakoupit 30 minut před koncertem. Více informací na www.shf.cz.

Informace z farnosti sv. Martina

Osmácká mozaika lyžařská
Nespatříte je prostě v žádné TV ‑bedně, 
představím vám je tedy klidně abecedně:
Tak jestli v paměti poctivě bádám, první z těch lyžníků zove se Adam.
Slečna sličná hned z prvního tábora, je přece s copánky ze Břehů Barbora.
Vítal nás na svahu moc čerstvý vánek, no, byl to spíš vítr – to prosvištěl ze 
Břehů Danek.
Kdyby stál na svahu s hotdogem stánek – jistě by stavil se až z Rynku Danek.
Zda ještě do rána sněhem nám nakydá – zeptej se klidně menšího Davida.
David je následné jméno, ne poslední – i s ním byl ten týden opravdu  
nevšední.
Na chatě veselí, tanec, rozpuštěný vlas, nad tím vším i úsměv osmačky 
Felicitas.
To, co pro Formuli 1 znamená Monza, to předved na Gruni z B třídy Honza.
Námraza na stromech je jak bílé chmýří, s razancí sjel kopec
i závodník Jiří.
Že na svah patří tu tmavá, tu blondýna, to jasně dokáže z dvojky Karolína.
Nejezdit lyžovat do italské Verony, důkazem pro všechny – přítomnost Leony.
Po pádu na svahu si na čelo ťukáš, spadl na tu plochu i osmák Lukáš?
Myslíš, že sjezdovky každého zklátěj? Na to ti odpoví jen z áčka Matěj.
Z výletu prozkoumej namrzlé závěje, skoč do nich, bolí to! – zeptej se Matěje.
Při mrazu ranním se utvoří knírek, určitě zkusil to i z Kozmic Mirek.
V soutěžích vyzná se při Bongu Monika, sjezdovkou obloučky i lety podniká.
Nenápadným úsměvem kdo že tu žije? Vyvstane ti náhle jméno Natálie.
Škola trpělivosti pomalu začíná, o tom ti vypoví osmačka Sabina.
Psst! Na cimře kecali až hodně do rána, že ne? Zeptej se smělého Štěpána.
„Tereza, jedině Tereza…“ to je ta píseň, na svahu odešla od tří Terez tíseň:
‑ u Terez z jedničky už kdysi zdávna,
‑ u Terez ze dvojky z lyžáku kraje,
‑ u Terez ze trojky bitva to stravná,
u všech tří vítězná vlajka tu vlaje.
Dialog v češtině vedl kdos s Tomášem, nešlo se domluvit, tak začal „po našem“.
Změnit už „lyžáky“ za teplé kamaše, to je teď názor prý brankáře Tomáše.
Celý ten proces, jak lyžař tu vzniká, to řekla by Verča – psaná Veronika
Aby dobrá parta děla: „To tu fakt žije“, k tomu též přispěla dílem Viktorie.
Škoda, že parta zde je časem svázaná, mozaiku úplnou doplní Zuzana.
Co napsat závěrem?
Děvčata předvedla U hada při tanci svého těla vlnění,
v tu chvíli chlapci jako by skončili v jakémsi sevření,
v sevření těžkého a tudíž pevného brnění.
Krunýř však poctivě na svazích shodili, do ovládání lyží zcela se vnořili.
Ať už zde na Gruni cokoliv prožili, osmákům přeji, aby stále dobrou partu 
tvořili.

P K F
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Informace z fotbalového klubu

Fotbal v Dolním Benešově
začíná novou etapu!

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově, po několika létech pro-
žíváme pravou zimu a tak i letošní fotbalo-
vá přestávka má charakter zimní, právem! 
Náš „SKI areál Nezmar“ nabízí mimořádné 
podmínky pro bruslaře, hokejisty i běžkaře 
a další vyznavače zimních sportů. To však 
vůbec neznamená, že fotbalu nenakloněné 
období znamená pro klub „zimní spánek“. 
Vůbec ne a to je patrné z následujících řádků. 
Tak pěkně popořádku!

Slavnostní schůze FC MSA Dolní 
Benešov konané k 90. výročí svého 
založení dne 13. 01. 2017
Fotbalový klub FC Dolní Benešov slaví 
a jsou to oslavy ve velkém stylu. Uplynu-
lý rok 2016 byl rokem 90. výročí založení 
klubu. Slavnostní Valná hromada k tomuto 
výročí se uskutečnila v pátek 13. ledna 2017. 
Valnou hromadu zahájil předseda klubu Petr 
Machovský přivítáním všech účastníků, 
včetně hostů – 1. místopředseda ČUS Praha 
Marek Hájek, starosta města Martin Štefek, 
členové rady města Marie Adamíková, Mi-
chal Petřík, Jindřich Otzipka (omluven Jiří 
Krömer), zástupci okolních oddílů. Všichni 
věří, právě toto „magické“ datum je impul-
sem ke startu dalších úspěchů, které klub 
s hrdostí bilancoval. Nejen hráči, ale i tre-
néři, vedoucí mužstev svými schopnostmi 
přispěli a přispívají ke kvalitní kopané a vý-
chově mladé, fotbalové generace v našem 
městě! V roce 1926 byl oficiálně založen SK 
Dolní Benešov s jedním sportem a to kopa-
nou. Tehdy se hrávalo na škvárovém hřišti 
na Pastvisku. V roce 1960 byla ukončena vý-
stavba nového stadiónu, která trvala 4 roky. 
Nelze opomenout nejvýraznější postavu 
našeho fotbalového klubu - pana Evžena 
Hadamczika, který jako mladý hráč přišel 
do našeho klubu, kde pro vážné zranění 
zahájil svou trenérskou činnost. Naše muž-

stvo pod jeho vedením za pět let postoupilo 
z okresního do krajského přeboru. V roce 
1971 odešel do Ostroje Opava, poté získal 
trenérské křeslo v Baníku Ostrava, kde je 
jeho systém výchovy mladých fotbalistů 
dodnes uznáván. Taktéž péče ve výchově 
mládeže u nás přinesla své ovoce a v součas-
né době i odchovanci z našeho klubu hrají 
v ligových soutěžích, např. – Jan Baránek – 
junior ve Viktorii Plzeň, Vít Baránek v FC 
Baník Ostrava, Lukáš Magera v Mladé Bo-
leslavi. S klubem jsou rovněž spojeni takové 
osobnosti, jakými byli Jan Baránek – senior, 
Marcel Melecký, Jan Nezmar, Radek Onder-
ka, Roman Sialini, Jan Vožník a další. No 
a po nostalgických vzpomínkách přišla na 
program současnost. A věřte, podzimní část 
mistrovských soutěží to byla óda na fotbal! 
Mladší žáci – 5. místo v Krajské soutěži MS 
KFS, starší žáci 1. místo v KS MS KFS (bez 
porážky!!!), dorost 2. místo v KS MS KFS, 

„B“ muži 3. místo v OS Opava a „třešnička 
na dortu“ – „A“ mužstvo „stříbrná“ příčka 
v Moravskoslezské divizi sk.“E“!!!
Po zahájení uctili všichni přítomní minu-
tou ticha památku všech, kteří nás v době 
od poslední valné hromady už nenávratně 
opustili…
Předseda pak ve svém projevu informoval 
o historii klubu od jeho založení v roce 1926 

až do současnosti. Především mladí účastní-
ci valné hromady tak měli možnost naslou-
chat a „nahlédnout“ do jeho bohaté historie.
Po projevu předsedy následovalo vyhodno-
cení a ocenění členů klubu, kteří se v minu-
lém období svou činností a prací významně 
podíleli na „psaní“ dalších stránek do jeho 
fotbalové historie. Pamětní list za dlouho-
letou obětavou práci ve prospěch fotbalu 
v Dolním Benešově – převzali v abecedním 
pořádku tito členové klubu:
Babilas Teofil, Baďura Josef, Bitta Jan, Faika 
Josef, Hellebrand Josef, Juchelka Jaroslav, 
Kohn Pavel, Kozlovský Jaroslav, Kramář 
Miroslav, Krom Petr, Krömer Petr, Otzip-
ka Jindřich, Pačka Karel, Stoklasa Milan, 
Večerek Jaroslav, Večerek Petr
Po tomto slavnostním okamžiku viděli ve 
video produkci všichni účastníci působivé 
a dojemné vzpomínky dvou významných 
členů minulosti – předsedy Petra Kokeše 
a úspěšného trenéra Rudolfa Vojvody.
Po video reportážích začala diskuze. Jan 
Bitta připomněl některé zajímavosti z histo-
rie. Poděkoval svým bývalým spolupracov-
níkům za jeho působení v klubu. Předsedovi 
Machovskému pak předal cenný, historický 
dokument – dopis z roku 1936 do klubové 
kroniky. Klubu taky věnoval do síně slávy 
svou plaketu Doktora Václava Jíry, kterou 
byl vyznamenán v roce 2011. V diskuzi dále 
vystoupil 1. místopředseda ČUS Ing. Marek 

Motto: Oslavy 90. výročí založení klubu skončily, jedeme dál!

Foto 1 – Slavíme 90. výročí založení klubu
Foto 2 – předseda Petr Machovský při projevu
Foto 3 – čestný host místopředseda ČUS –   
Ing. Marek Hájek
Foto 4 – v sále
Foto 5 – starosta Martin Štefek při zdravici
Foto 6 – účastníci po diskuzi
Foto 7 - realizační tým
Foto 8 – bylo na co vzpomínat

1. 2. 3. 4.

8.7.6.5.

„Co jste hasiči“
Ve středu 1. 2. 2017 za krásného zimního odpoledne posloužila zamrzlá hladina největšího rybníku na Hlučínsku “ rybník Nezmar“ 
v Dolním Benešově místní jednotce sboru dobrovolných hasičů k výcviku a ukázkám pro veřejnost záchrana tonoucích osob z ledové vody. 
Výcvik probíhal ve spolupráci s hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje stanice v Opavě.

Cílem bylo navázat na již probíhající výcvi-
ky ostatních hasičských sborů HZS MSK 
a  jednotek dobrovolných hasičů, které 
jsou předurčeny pro práci na vodě. Výcvik 
zahrnoval jak teoretickou tak praktickou 
přípravu. Hasiči si vyzkoušeli záchranu 
několika způsoby. Pomocí žebříku, lana, 

hadice a jinými dostupnými prostředky, 
kterými hasičské jednotky disponují a mají 
ve výbavě.
Tento výcvik byl také zaměřen k ukázkám 
a výstavě techniky pro veřejnost, tak aby 
lidé, děti a široká veřejnost věděli co mají 
v případě mimořádné situace dělat a jak 

mají postupovat při záchraně osob z ledové 
vody nebo zamrzlé vodní hladiny.
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří 
se zúčastnili nebo jen přihlíželi a není jim 
lhostejná práce profesionálních a dobro-
volných hasičů.

 Za JSDH Dolní Benešov Martin Zawadský
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Hájek. Po pronesené zdravici k 90. výročí 
předal ocenění – „Čestné uznání ČUS“ fot-
balovému klubu FC Dolní Benešov a dále 
těmto jeho členům: Bitta Jan, Krömer Petr, 
Machovský Petr, Mosler Václav, Patschka 
Bruno
Diskuze pak pokračovala příspěvkem sta-
rosty města pana Martina Štefka. Jeho slova 
včetně uznání a ocenění práce klubu pro 
město jako i prohlášení o finanční podpo-
ře ze strany města byla přijata s nadšením! 
V diskuzi dále vystoupil pan Václav Mosler, 
který zavzpomínal na své začátky v klubu 
jako fotbalista, přestože v následujících lé-
tech a vlastně dodnes je jeho hlavním spor-
tem volejbal!!!
Po diskuzi následovala druhá video produk-
ce, kde se připomněly okamžiky Pohárové-
ho utkání našeho mužstva proti Spartě Pra-
ha! Blok gólů z jednotlivých zápasů našeho 
mužstva od roku 2010 byl taky příjemným 
zpestřením!
Valná hromada pak pokračovala informací 
o další činnosti klubu, jeho vizi a o připra-
vené a zahájené přestavbě zázemí klubu na 
našem stadionu! Všichni tak měli možnost 
seznámit se s tím, co bude v červnu letošní-
ho roku po dokončení kolaudováno!!!
V závěru poděkoval předseda klubu pan 
Petr Machovský všem přítomným za účast 
a popřál klubu všechno nejlepší do dalších 
let činnosti! Úplným závěrem pak byl vi-
deo - medailon a pozdrav našeho úspěšného 
odchovance Jana Baránka – mladšího, člena 
mistrovského fotbalového klubu Viktorie 
Plzeň natočený panem Markem Sklářem! Po 
tomto ukončení byl slavnostní raut a volná 
zábava. Od 20.30 hodin následovala Fotba-
lová taneční párty k příležitosti 90. výročí 
založení klubu Football Night s DJ LOWA.
Jak to v životě bývá, jsou oslavy minulostí 
a „Jedeme dál“! Ke slovu se hlásí halová 
sezóna a příprava na fotbalové jaro!

Kategorie žáků
Žáci mladší MINI přípravky pod trenér-
skou taktovkou Romana Halody a Michala 
Bachroníka jsou mimořádně aktivní. Od za-
čátku roku odehráli žáci několik přátelských 
zápasů: Porazili FC Hlučín 9:2, Slavii Malé 
Hoštice 7:6, MFK Kravaře 14:3 a prohráli 
jenom s FK Kobeřice 5:7. Mimo tyto zápa-
sy se zúčastnili i halových turnajů. V tom 

„O pohár města Opavy“ skončili na 6. místě. 
Na turnaji ve Vítkově jim patřila „stříbr-
ná příčka“. Velmi úspěšní byli i v „Poháru 
starosty obce Bolatice“, kde skončili taky 
na 2. místě konečné tabulky! A nabitý pro-
gram mají i v příštích dnech. Dne 19. 2. 2017 

„Turnaj v Oldřišově“, 5. 3. 2017 „Turnaj FC 
DB CUP“ v Dolním Benešově a 20. 3. 2017 

„Memoriál Antonína Tylšara“ v Opavě.

Žáci starší MINI přípravky pod trenérskou 
taktovkou Martina Komárka a Petra Kučery 
a asistenty Jiřím Bortlíkem a Petrem Barán-
kem pravidelně trénují každé pondělí v naší 
tělocvičně. V sobotu 11. 2. 2017 se zúčastnili 
turnaje „O pohár starosty Obce Bolatice“ 
a tak jako jejich mladší kolegové skončili 
na krásném 2. místě celkového pořadí. Na 
sobotu 18. 2. 2017 připravili Turnaj starší 
MINI přípravky u nás v Dolním Benešově.

MLADŠÍ a STARŠÍ ŽÁCI Trenérská dvojice 
Michal Beinhauer a Daniel Heger pokračuje 
velmi intenzivně v přípravě na fotbalové 
jaro. Podzimní umístění mladších žáků na 
5. místě a starších žáků na 1. místě tabulky 
Krajské soutěže Moravskoslezského kraje 
zavazuje a žáci mají cíl toto umístění obhá-
jit a vylepšit! V sobotu 18. 2. 2017 startuje 
mužstvo starších žáků na Turnaji o pohár 
starosty v Bolaticích a v neděli 19. 2. 2017 
bude v  naší tělocvičně Turnaj mladších 
a starších žáků klubů z našeho okolí.

Kategorie dorostu
Dorostenci v podzimní části Krajského pře-
boru dokonale překvapili svým konečným 
umístěním na 2. místě tabulky! A to je ne-
malá výzva pro celé mužstvo pod vedením 
trenérů Petra Šramela a Petra Baránka toto 
místo minimálně udržet! Příprava proto in-
tenzivně začala nejen v tělocvičně, ale taky 
venku a na umělce v Kravařích a Chlebi-
čově. Přípravné zápasy odehraje mužstvo 
19. 2. 2017 proti MFK Kravaře, 5. 3. 2017 
proti FK Kobeřice a 12. 3. 2017 proti FK Bo-
latice. V sobotu 25. 2. 2017 pořádají doros-
tenci v naší tělocvičně halový turnaj.

Kategorie mužů
„Muži B“ Jak už z předchozí informace víte, 
připravili naši muži „Halový turnaj“, který 
se uskutečnil v sobotu 21. ledna 2017 v naší 

tělocvičně. Této zajímavé fotbalové akce se 
zúčastnilo 8 mužstev. Domácí postavili dvě 
mužstva – „B“ muži a PELE tým. K „bra-
trovražednému“ boji pak došlo v utkání 
o 3. místo. Vítězně skončilo pro PELE tým, 
kterému tak patřila „bronzová“ příčka za 
vítězem turnaje  – mužstvem Budišova 
a druhým mužstvem – fotbalisty Sokola 
Závady. Mužstvo je v přípravě na jarní od-
vety Okresní soutěže, pravidelně trénuje 
v tělocvičně a má sjednané přípravné zápasy 
26. 2. 2017 proti Budišovu, 11. 3. 2017 proti 
Hlavnici a 18. 3. 2017 proti U 19 MFK Kra-
vaře. Významnou změnou pro jarní část je 
pak skutečnost, že mistrovská utkání budou 
hrána na hřišti v Zábřehu opět v neděli!!!

„Muži A“ Pro celé mužstvo skončila podzim-
ní sezóna divize netradičně. Jak víte, probí-
há v současné době rekonstrukce a přestav-
ba kabin a tak fotbalisté přiložili ruce k dílu 
při nutné demolici. Trenér toto počínání 
považuje za fyzickou přípravu a výsledkem 
byl nejen překvapen ale skoro šokován! Vi-
díte to sami, co dokáží hráči nejen na hřišti, 
ale i ve svých kabinách!

Příprava mužstva na jarní, divizní odvety 
začala prvním tréninkem v úterý 17. 1. 2017. 
Určitě Vás čtenáře našeho zpravodaje 
bude zajímat ohlédnutí trenéra Dušana  

MINI přípravka – 2. místo o Pohár starosty Bolatic

Starší přípravka „Stříbrní“ z Bolatic

PELE tým – 3. místo

„B“ muži – 4. místo

Kabina po sezóně

Christopha za skončenou podzimní částí. 
A právě o „A“ mužstvu jsme si povídali s tre-
nérem mužstva panem Dušanem Christo-
phem. Na parádním 2. místě divizní tabulky 
sk. „E“ přezimují fotbalisté Dolního Bene-
šova. Nikdo nečekal, že by Vaši svěřenci 
mohli hrát tak vysoko. Právě Vám se poda-
řilo sestavit dobře fungující tým z mladých 
hráčů postavených okolo dolnobenešovské 
ikony Michala Juchelky. Jenom dva body 
dělí mužstvo od vedoucího Valašského 
Meziříčí. I když je mužstvo druhé, může 
se pyšnit nejlepší ofenzivou a defenzivou 
v soutěži! A ještě jedna pozornost, Benešov 
má hned tři sedmigólové střelce, a to Ond-
řeje Adamíka, Jakuba Býmu a Filipa Labudu. 
Co Vy na to? Pohled na tabulku mluví za 
vše, nebo ne? Jsme maximálně spokojeni. 
Získaných pětatřicet bodů je nadstandard-
ních. Radost mám i z předváděné hry, i díky 
ní jsme tam, kde se momentálně nacházíme. 
V čem vidíte příčinu tohoto dolnobenešov-
ského úspěchu? Dva roky zpět jsme začali 
s přestavbou kádru. Zapracovali jsme do 
sestavy mladé hráče. Během tohoto období 
se nám vykrystalizoval tento tým. Sázka 
na hráče, kterými jsme kádr doplnili, vy-
šla. Bylo to o trpělivosti. Dva roky jsme se 
v divizi trápili, nyní ale sklízíme ovoce. Na 
první Valašské Meziříčí ztrácíte dva body, 
mohlo to být i lepší? Určitě ano! Právě zá-
pas s lídrem nám nevyšel. Hráli jsme dobře, 
ale selhali jsme po střelecké stránce. Bran-
kář Květon nás vychytal. Ale musíme být 
objektivní, druhé místo je víc, než jsme 
před sezónou čekali! Když se podíváme 
na podzimní sestavu, tak jste věřil úzké-
mu kádru… Ano, je to tak. Mužstvo táhlo 
třináct chlapů. Těm se dařilo a nebyl důvod 
nějak výrazně do sestavy zasahovat. Přes-
to, byly v podzimní části zápasy, které vám 
vůbec nevyšly? Určitě hodně mrzí porážka 
s vedoucím Valašským Meziříčím, a taky 
v Hranicích jsme mohli dát nejméně osm 
gólů, ale totálně jsme selhali v zakončení. 
Ani dnes jsem se ještě nesmířil s porážkou 
z Nových Sadů, kde jsme přišli o body smol-
ně až v poslední minutě zápasu. Všechny 
tři porážky byly naprosto zbytečné, klidně 
jsme mohli podzim odehrát bez jediné po-

rážky! A jak vstupujete do jarní části sou-
těže? Přípravu jsme zahájili 17. ledna. Těší 
mě, že kádr se výrazně nezmění. Uvidíme, 
jak to dopadne s jedním z kanonýrů, On-
dřejem Adamíkem, velký zájem má o jeho 
střelecké schopnosti sousední FC Hlučín. 
A vy uvažujete o nějakých posilách? Já se 
poohlížím po hráčích z okolí. Do přípravy 
se zapojí krajní záložník Michal Malchárek 
ze Strahovic. Věřím ale i klukům, kteří toho 
během podzimu moc nenahráli, ať už jde 
o Aleše Baránka, Lukáše Foitzka nebo Vojtu 
Těžkého. Jedná se o mladé kluky, kteří už 
mají zkušenosti z podzimu a mají toho ještě 
hodně před sebou. Všichni mají na to, aby se 
porvali o základní sestavu. Postavení Dol-
ního Benešova v tabulce vyvolává otázku, 
co postup Benešova do MSFL? My stojíme 
pevně nohama na zemi. V Benešově se v mi-
nulosti hrála 17 sezón třetí liga, zkušenosti 
máme. Chceme hrát na špici, s tím do jarní 
části jdeme. Kandidátem číslo jedna však je 
Valašské Meziříčí, ale nikdy neříkej nikdy! 
U nás začala po podzimu přestavba kabin, 
jaro bude pro nás i naše soupeře organizač-
ně náročnější. Jak však naši příznivci v eu-
forii dodávají, zázemí bude minimálně pro 
MSFL, snad i Národní ligu. Tak uvidíme!
Náročná zimní příprava zaměřená na zís-
kání fyzické kondice je zpestřována sérií 
přípravných zápasů. V tomto období je to 
především pro vyladění herní činnosti a za-
pracování a sehrání mužstva tak, aby vstup 
do jarních odvetných zápasů byl co nejlepší!

Příprava na jarní divizi začala!

Spartak Bílovec - FC DB 2:2
První přípravné utkání na jarní část divize 
odehrálo naše mužstvo na umělce 6. muž-
stva Krajského přeboru MS KFS v Bílovci. 
Domácí mají mladý, ambiciózní tým a jak 
ukázaly následující minuty zápasu, byli na 
úvod dobrým soupeřem. Po počátečním 
oťukávání se do první gólové šance dostal 
Moravec, ale jeho prudká hlavička se mezi 
tyče nevešla. Ve 31. minutě jsme vedli 0:1, 
Býma prošel celou obranou a „angličanem“ 
otevřel skóre 1:0. Blízko gólu byl v 38. mi-
nutě Malchárek, po nádherném centru 
Radka však jeho hlavička skončila na tyči, 
už překonaného gólmana domácích Nikse. 
Domácí se do první gólové šance dostali ve 
44. minutě. Seman však ve vyložené pozi-
ci branku přestřelil. Nedáš – dostaneš, tak 
znovu platilo! Ve 45. minutě z protiútoku 
našel Malchárek přesným centrem Býmu 
a poločas skončil druhým gólem hostů – 
0:2! Do 2. poločasu provedli trenéři změny 
v sestavě. Domácí získávali postupně převa-
hu. Hlavní příčinou však nebyl jejich lepší 
výkon, ale naše lehkovážná a nedůsledná 
hra v obraně! První trest přišel pro nás v 55. 

minutě, Kocmich nabídnutou šancí nepo-
hrdnul – 1:2. Domácí gól povzbudil, na naší 
hře se objevily naivní a nečekané trhliny. 
Chyběla především přesnost a v koncovce 
jsme pro branku domácích už nebyli ničím 
nebezpeční! V 75. minutě skončila dělovka 
Limanovského na břevně naší branky, od-
ražený balón jsme nedokázali odkopnout do 
bezpečí, naopak Kocmich se nemýlil a vy-
rovnal stav zápasu na – 2:2! V závěrečné 
čtvrthodince měla obě mužstva šance na 
góly, ale ani jedna ze šancí už gólem ne-
skončila a tak zůstal stav zápasu 2:2 až do 
závěrečného hvizdu rozhodčího Trigase 
nezměněn…
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Košá-
rek, Haas, Pospěch, Moravec, Těžký, Foitzik, 
Malchárek, Večerek, Býma, Radek – 2. polo-
čas Kozel, Moc, Romaněnko, Rubý

Nebylo to špatné, mladíci nás 
prověřili!

FC DB – SFC Opava U 19 3:1
Poprvé v tomto přípravném období jsme 
hráli na umělce v Kravařích. Ambiciózní, 
ligový dorost SFC Opava vedený trenérem 
Skácelem byl pro náš divizní celek důstoj-
ným soupeřem. Už ve 3. minutě dal o sobě 
poprvé vědět divizní kanonýr Labuda, ale 
jeho pohotovou střelu stačil brankář Mosler 
vyrazit na rohový kop. Opavští odpověděli 
více než sympaticky. V 6. minutě, výteč-
nou akci zakončil Socha, ale jeho střela 
orazítkovala jenom levou tyč branky do-
mácích. V 19. minutě se zaskvěl skvělým 
zákrokem brankář Kozel, který připravil 
o gólovou radost Bartesku. Ve 29. minutě 
vedli hosté – 0:1, brankový účet otevřel tvr-
dou střelou Litwiak. Mladíci v dresu Opavy 
se však z vedení neradovali dlouho. Ve 32. 
minutě poslal Moravec nádherný centr na 
nabíhajícího Malchárka, ten přiťuknul ba-
lón Baránkovi a bylo vyrovnáno – 1:1. Do 
2. poločasu oba trenéři sestavu promíchali. 
Zkušenější domácí získávali postupně pře-
vahu a to se projevilo i na vývoji skóre. V 51. 
minutě si na dlouhý centr naběhnul Labuda, 
důrazně si poradil v souboji s hostujícím 

Demolice pokračuje

Začali jsme v Bílovci
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obráncem a Mosler v brance byl bezmoc-
ný – 2:1. Mladíci už nestačili držet krok 
s domácími. Jejich útočné snaze scházelo 
zakončení. Naopak. V 58. minutě potvrdil 
Labuda své střelecké schopnosti a dělov-
kou doslova prostřelil Moslera mezi tyčemi 
opavské branky – 3:1. Opavský gólman pak 
zachránil hosty o dalšího gólového přídě-
lu parádními zákroky po střelách Radka 
a znovu Labudy v závěrečné čtvrthodině. 
Na výsledku se už nic nezměnilo ani pro 
bleskové akci Košárka, který v 86. minutě 
našel dlouhým centrem Rubého, ale ten 
tutovku „zazdil“.

Sestava FC Dolní Benešov: Kozel, Václavek, 
Romaněnko, Haas, Moravec, Rubý, Moc, 
Večerek, Malchárek, Baránek, Labuda – 2. 
poločas Kolenko, Košárek, Pospěch, Těžký, 
Foitzik, Radek

Utkání rozhodoval: Dedek, Hrubý, Šafrán

Nadějné Baníkovské mládí!

FC DB – FC Baník Ostrava 
U 19 2:1
Příprava našeho mužstva pokračovala 
utkáním proti 5. mužstvu I. celostátní ligy 
dorostu  – nadějím FC Baníku Ostrava. 
Utkání začalo raketovým nástupem na-
šeho mužstva, ale šancím Labudy v 1. a 3. 
minutě a Radka v 8. minutě chybělo gólo-
vé zakončení. Svižné tempo pokračovalo 
i v následujících minutách. Ve 20.minutě 
rozehrál Moc rohový kop, balón skončil 
na kopačkách Rubého, ten se proháčkoval 
na brankové čáře obranou hostů a neví-
daným „angličanem“ otevřel brankový 
účet – 1:0! Po dvou minutách byl blízko 
dalšímu gólu Radek, ale jeho dělovka mi-
nula o chlup levou tyč! Baníkovský Lehnert 
měl na kopačkách vyrovnání ve 29. minutě, 
ale o gólovou radost ho připravil skvělým 
zákrokem brankář Kolenko. Z protiútoku 
měl super šanci Labuda, ale střelecká muška 
byla vychýlená mírně doleva! Ve 2. poločase 
naskočili do hry noví hráči a kvalitní fotbal 
pokračoval dále. V 50. minutě prověřil kva-
lity Kolenka povedenou střelou Dolba. V 52. 

minutě ukázal střelec vedoucího gólu Rubý, 
co se dá i zahodit a to se tak hned nevidí!!! 
Baníčci se z vyrovnání neradovali ani v 70. 
minutě, Bolfova tvrdá střela orazítkovala 
jenom levou tyč. V 72. minutě zakončoval 
Radek bleskovou akci vydařenou střelou, 
brankář Lapeš ji vyrazil před sebe, ale proti 
nechytatelné dělovce Václavka však už byl 
bezmocný – 2:0. Své kvality však potvr-
dil dalším skvělým zákrokem v 75. minu-
tě, když zmařil sólo Býmy. Taky Kolenko 
v brance domácích se blýsknul parádním 
zákrokem v 77. minutě po „jedovce“ Tůmy. 
Právě tento mladík zaměstnával obranu 
domácích i v závěrečných minutách. V 80. 
minutě se jeho střela mezi tyče ještě nevešla. 
Mladí „Baníci“ však nakonec gól vydolovali. 
V 90. minutě se radoval Tůma a dal tím 
výsledku konečnou podobu – 2:1.

Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Václa-
vek, Hartmann, Haas, Moravec, Rubý, Moc, 
Košárek, Těžký, Labuda, Radek – 2. poločas 
Býma, Kubiš, Spruch, Večerek

Utkání rozhodoval: Dedek, Hrubý, Bukov-
ský

Příprava bude pokračovat ještě 
těmito zápasy:

18. 2. 2017 FK Krnov – FC DB

22. 2. 2017 FC DB – FC Hlučín

26. 2. 2017 FC DB – SF Raxendorf

01. 3. 2017 FC DB – MFK Kravaře

04. 3. 2017 FC DB – FC ODRA Petřkovice

11. 03. 2017 FC DB – SF Kirchberg

Po skončení přípravného období pak už 
přijde ostrý start Moravskoslezské divize 
sk. „E“, která má na jaře tento program:

19. 3. 2017 Valašské Meziříčí – FC DB 10.15 hodin
25. 3. 2017 FC DB – SK Hranice 15.00 hodin
01. 4. 2017 FK Jeseník – FC DB 15.30 hodin
08. 4. 2017 FC DB – Pustá Polom 15.30 hodin
16. 4. 2017 V.Karlovice – FC DB 16.00 hodin
22. 4. 2017 FC DB – MFK Havířov 16.00 hodin
30. 4. 2017 SFC Opava „B“ – FC DB 10.15 hodin
06. 5. 2017 FC DB – Šumperk 16.30 hodin
10. 5. 2017 Viktoria Přerov – FC DB 17.00 hodin
13. 5. 2017 FC DB – FK Nové Sady 17.00 hodin
21. 5. 2017 Frýdlant n/Ostravicí – FC DB 17.00 hodin
27. 5. 2017 FC DB – FK Nový Jičín 17.00 hodin
04. 6. 2017 FC Kozlovice – FC DB 17.00 hodin
10. 6. 2017 FC DB – Jiskra Rýmařov 17.00 hodin

Vedení fotbalového klubu děkuje všem 
svým sponzorům a městu Dolní Benešov 
za finanční pomoc při zajištění činnosti 
klubu. Všichni hráči se už těší na fotbalové 
jaro a věří, že si cestu na stadion najde více 
našich příznivců. V jarní části budeme mít 
v souvislosti s přestavbou kabin složitější 
organizační podmínky při domácích zápa-
sech, a proto bude podpora diváků ještě více 
žádoucí! Fotbal se hraje nejen pro hráče, 
ale taky pro diváky a právě jejich podporu 
budeme při zápasech potřebovat. Při na-
šem klubu funguje „FAN KLUB“ a ten se 
těší na své další členy. Jeho vedoucí pan 
Martin Novák oslavil své životní jubileum 
a jak jinak, než s dortem FC Dolní Benešov – 
blahopřejeme!

„ Sportu zdar 
a Dolnobenešovskému

fotbalu zvlášť “ !

Tady jsme už hráli v zimě!

Na Baník to umíme

Michal se vrací

Jubilant Martin Novák

PF PLASTY CZ s.r.o. 
          

naše společnost AKTUÁLNĚ HLEDÁ PRACOVNÍKY na pracovní pozice: 

 
 NÁSTROJÁŘ pro výrobu a opravy forem     

Požadavky:   - SŠ / strojírenský obor,  
- znalost čtení technických výkresů a práce s měřidly, 
- praxe v oboru vítána. 

Mzda:                                                                 16.000 – 30.000 Kč 

 

 OBRÁBĚČ KOVŮ (obsluha CNC)        

Požadavky:   - vyučen ve strojírenském oboru,  
- znalost čtení technických výkresů a práce s měřidly, 
- praxe v oboru vítána. 

Mzda:                                   16.000 – 30.000 Kč 

 OBRÁBĚČ KOVŮ (obsluha frézky, brusky, atp.)      

Požadavky:   - vyučen ve strojírenském oboru,  
- znalost čtení technických výkresů a práce s měřidly, 
- praxe v oboru vítána. 

Mzda:                                  14.000 – 26.000 Kč 

 SEŘIZOVAČ LISŮ         

Požadavky:   - vyučen ve strojírenském oboru,  
- znalost čtení technických výkresů, 
- praxe v oboru vítána, 
- ochota práce v nepřetržitém provozu. 

Mzda:                                  16.000 – 30.000 Kč 

 OBSLUHA LISŮ v plastikářské výrobě      

Požadavky:    - zájem pracovat, manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost, 

- ochota práce v nepřetržitém provozu. 
Mzda:                                                                                                                                                        14.000 – 20.000 Kč 

 
 

 REFERENT CONTROLLINGU       

Požadavky:   - SŠ/VŠ ekonomického oboru, 
- Schopnost analytického myšlení, 
- Dobrá znalost excelu a znalost IS SAP výhodou. 

Mzda:                                   17.000 – 24.000 Kč                    

 SMĚNOVÝ MISTR        

Požadavky:   - SŠ technického směru, 
- dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, 
- znalost práce s MS Office, znalost IS SAP výhodou, 
- ochota práce v nepřetržitém provozu. 

Mzda:                                                                22.000 – 35.000 Kč 

 ELEKTRIKÁŘ pro údržbu a opravu strojů      
Požadavky:   - zkoušky podle § 14 vyhl.50/78 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

- ochota práce v nepřetržitém provozu. 
Mzda:                                                               15.000 – 30.000 Kč 

 
 

              Aktuálně volné pozice na www.pfplasty.cz 
 
 
 

              PF PLASTY CZ s.r.o. 
              Masarykova 144, Chuchelná, tel: +420 553 750 208, e-mail: zamestnani@pfplasty.cz. 
 
 

             NABÍZÍME: 
                   - PŘÍPLATEK ve výši 6 Kč za práci v odpoledních a 11 Kč v nočních směnách,                     - 5 dnů DOVOLENÉ NAVÍC (celkem 25 dnů v kalendářním roce) 
                   - PŘÍPLATEK ve výši 25% za práci v sobotu a neděli a práci přesčas,                                    - PŘÍSPĚVEK na PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ ve výši 500 Kč (po prvním roce práce pro společnost), 
                   - PŘÍPLATEK za práci v nepřetržitém pracovním režimu ve výši 9 Kč,                                   - MIMOŘÁDNÝ BONUS za docházku ve výši 2.600 Kč měsíčně, 
                   - STRAVOVÁNÍ v AREÁLU SPOLEČNOSTI s PŘÍSPĚVKEM zaměstnavatele,                             - měsíční PRÉMIE závisející na společnosti HV ve výši až 30% ze mzdy, 
                                                                                                                                                                               - pololetní ODMĚNA závisející na společností dosahovaných HV ve výši 4,5% pololetní mzdy. 
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Program březen – duben
Pátek 3. 3. 2017 –  Koncert Sebastian, 
AtmoMusic, Lipo

Sobota 11. 3. 2017 –  Excelent cup 2017

Čtvrtek 16. 3. 2017 – Výroční čl. schůze  
SPCCH

Pátek 17. 3. 2017 –  Rock and Roll ples

Sobota 18. 3. 2017 –  Koncert kapely SLZA

Sobota 25. 3. 2017 – Krajský přebor  
mládeže v rapid šachu

Neděle 26. 3. 2017 – Divadelní představení 
SVĚTÁCI

28. 3. 2017 – 29. 3. 2017 – Taneční  
závěrečná manželů Hartmannových

31. 3.– 2. 4. 2017 – Dětská jarní burza 

Sobota 1. 4. 2017 – Benešov Open,  
amatérský badmintonový turnaj, 3. ročník

7. 4. 2017 – 8. 4. 2017 – Taneční  
závěrečná manželů Hartmannových

Sobota 8. 4. 2017 –  MČR – kvalifikace 
mažoretek

Sobota 8. 4. 2017 –  Vystoupení Alfreda  
Strejčka v kostele sv. Martina

Neděle 16. 4. 2017 – Velikonoční  
tancovačka s kapelou Dolbend

Sobota 22. 4. 2017 –  Jarní setkání sezení 
seniorů

Čtvrtek 27. 4. 2017 – Setkání přátel SPCCH

Sobota 29. 4. 2017 –  Pálení čarodějnic 

ROCK & ROLL PLES
17. 3. 2017 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 .

Vstupné: 250,- Kč.   Předprodej vstupenek v KD Dolní Benešov 
a Café Evžen, Lepařova 4, Opava

Účinkuje  Rock & Rol l  Band Marcela Woodmana
a Neo Chess Sunny Rock & Rol l  Band

Prosíme maminky, te čky, hodné lidičky, kteří by nám chtěli 
pomoct při realizaci výběru a prodeje zboží na dětské burze 
v KD v Dolním Benešově ve dnech 31. 3. - 1. 4. 2017. 

Podmínkou je účast v pátek i v sobotu (dopoledne nebo 
odpoledne) 

Zájemci ať se přihlásí nejpozději do 10. 3. 2017 
732 269 921 nebo 728 385 261 

Děkujeme a těšíme se na nové spolupracovnice !!!  

na tel.: 

Výzva – Žádost o pomoc na dětské burze


