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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
nevím, jak to máte vy, ale mně se zdá, že druhá polovina roku utí-
ká nějak rychleji. A tak tu máme před sebou poslední dva měsíce 
tohoto roku.
Přestože podzim je už nějaký ten týden tady, my jsme nezaháleli 
a pokračovali na investičních akcích města. Podařilo se dokončit 
chodníky a parkování na ulici Petra Bezruče a na Osadě Míru. Do-
plnili jsme odpočinkové posezení u cyklostezek v Zábřehu u kříže 
a u mostku na Smolkov. Pokračujeme na projektové přípravě cyk-
lostezky na Kozmice, autobusových zálivů u obchodního střediska 
a kulturního domu a parkovacího zálivu u Červené školy. Pokra-
čujeme na projekčních a přípravných pracích spojených s realizací 
obytné zóny v Zábřehu. Těsně před realizací jsou projekty na nový 
plot kolem Hlavní školy a oprava a dostavba zázemí na stadionu FC 
na Osadě Míru. Díky sponzorovi se podařilo získat dotaci na vý-
sadbu dalších stromů kolem rybníku Nezmar. V nejbližší době se 
proto připraví terén a odstraní některé poškozené vrby v prostoru 
pod Červenou školou, kde v letošním roce došlo k pádům stromů 
a tím ohrožení lidí, především dětí.
Myslím si, že z výše vyjmenovaného je jasné, že je snahou zastupite-
lů i všech pracovníků města mít Dolní Benešov krásný a čistý, aby se 
nám v něm pěkně žilo a aby ti, co k nám zavítají, se sem rádi vraceli. 
Tento zájem bohužel nemají všichni. Pro normálního člověka je 
nepochopitelné, že jsou opakovaně kradeny nově zasazené květiny 
a okrasné keře v centru města, jsou ničeny lavičky a odpadkové 
koše na vycházkových trasách kolem Nezmaru. Važme si práce 
druhých a pomáhejme udržet naše městečko hezké.
Začátkem podzimu jsme měli možnost navštívit několik kulturně 
společenských akcí. K tradičním patří Pivní slavnosti, které se letos 
díky počasí, krásným vystoupením, ale také díky vaší hojné účasti 
obzvláště vydařily. K pravidelným akcím v této části roku již také 

patří jeden z koncertů prestižního Svatováclavského hudebního 
festivalu. Letos se v kostele sv. Martina představila v nádherném 
vystoupení světově proslulá harfistka Jana Boušková spolu s Benne-
witzovým kvartetem. Je škoda, že přes bohatou nabídku a dostateč-
nou propagaci jsou některá kulturní vystoupení málo navštěvována. 
Ironií je, když vzápětí slyšíme, že se tady u nás „nic neděje“.
Závěr roku je spojen s památkou Všech svatých a Dušičkami. Záro-
veň spolu s farností připravujeme již tradičně akci ke Dni válečných 
veteránů. Ten letos oslavíme na místním hřbitově 8. listopadu. 
Podobný akt proběhne v Zábřehu u pomníku obětem válek 11. lis-
topadu po večerní mši svaté. No a to už bude klepat na dveře ad-
vent s tradičními adventními koncerty a slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí Cypriana Lelka.
Závěrem vám všem přeji krásně prožitý zbytek roku 2016 a mnoho 
klidu a pohody ve vánočním období v kruhu vašich rodin a blíz-
kých přátel.

Martin Štefek, starosta
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Z jednání rady a zastupitelstva města
47. schůze rady města 
dne 24. srpna 2016

Rada města schválila

- Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Výjimku z počtu dětí v Mateřské škole 
Dolní Benešov, Osada Míru. V jednotlivých 
třídách bude počet zvýšen z 24 na 28 dětí.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Výsledek výběrového řízení na  akci 
„Oprava válečného hrobu německých vo-
jáků“. Dodavatelem bude firma Pavel Woll-
ný – BETON A KÁMEN – „AUG -FRED“, 
Kobeřice

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Výsledek výběrového řízení na akci „Pa-
sivní odpočinek – Dolní Benešov a Pasivní 
odpočinek – Zábřeh“ (odpočívadla u cyk-
lostezek). Dodavatelem bude firma Frölich 
Kristian, U Zvonařky 11, Praha

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Vybudování vjezdu k  rodinnému 
domu Na  Březích přes pozemek města 
p. č. 1782/15.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu areálu 
Kynologického klubu

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
- Pořádání tradičního „Táboráku na ukon-
čení prázdnin“ na hrázi

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Prominutí nájmu za  sál kulturního 
domu Sboru dobrovolných hasičů Děhylov 
u příležitosti konání slavnostní zakončení 
Moravskoslezské ligy v požárním útoku 
dne 5. 11. 2016. zaplaceny budou pouze 
energie a ostatní přímé náklady

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

48. schůze rady města 
dne 26. září 2016

Rada města schválila

- Cenu inzerce v  Dolnobenešovském 
zpravodaji: A4 – 2000 Kč, A5 1000 Kč, A6 
500 Kč, A7 300 Kč

Pro hlasovalo 3, proti 0, zdrželi se 0

- Výjimku z počtu dětí v Základní škole 
Dolní Benešov ve školním roce 2016/2017. 
Ve třídě 4. A bude počet navýšen na 32 dětí

Pro hlasovalo 3, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o  právu provést stavbu  – 
Mokřady Kozmické ptačí louky – II. etapa 
na dotčených pozemcích města p. č. 2255/1 
a 2257 se ZO ČSOP Ochránce, Otice

Pro hlasovalo 3, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o spolupráci při realizaci pro-
jektu „Cyklostezka Dolní Benešov - Koz-
mice“ mezi Svazkem obcí mikroregionu 
Hlučínsko, obcí Kozmice a městem Dolní 
Benešov

Pro hlasovalo 3, proti 0, zdrželi se 0

Ze 49. schůze rady města 
dne 10. října 2016

Rada města schválila

- Přijetí účelové neinvestiční dotace z roz-
počtu MS kraje ve výši 29 960 Kč na zabez-
pečení plošného pokrytí území MS kraje 
jednotkami požární ochrany SDH

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o právu provést stavbu – vo-
dovodní přípojku na  pozemku města 
p. č. 391/2 v k.ú. Zábřeh u Hlučína k ro-
dinnému domku na ul. Opavské

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
s ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-8009262/2 Dolní 
Benešov, Hájecká, rozšíření kNN. Vedení 
zasáhne pozemky města p. č. 124/7, 1331/3 
a 1339/1

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Přijetí plné moci k provedení všech ne-
zbytných úkonů souvisejících se stavbou 

„Cyklostezka Dolní Benešov - Kozmice“

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

14. zasedání zastupitelstva města 
dne 8. září 2016

Zastupitelstvo města rozhodlo

- O výjimce z Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2013 – prodloužení hudební produk-
ce během „Pivních slavností“ v  zámec-
kém parku v sobotu 10. 9. 2016 do neděle 
11. 9. 2016 do 02.00 hodin.

Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 1

- Uzavřít smlouvu s Římskokatolickou 
farností Dolní Benešov o poskytnutí daru 
ve výši 20 000 Kč na pořádání koncertu 
Svatováclavského hudebního festivalu dne 
20. 9. 2016.

Pro hlasovalo 10 členů, proti 2, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města schválilo

- Rozpočtová opatření č. 4/2016 v před-
loženém znění, které je nedílnou součástí 
usnesení

Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

- Zprávu Policie ČR o stavu veřejného po-
řádku na území města v roce 2015

- Zprávu starosty o investičních akcích 
na území města 

Tyto události zveřejňujeme pouze s písemným souhlasem:
* snoubenců při uzavření manželství
* rodičů při narození dítěte
* jubilantů nebo rodinných příslušníků při významném jubileu (70, 75, 80, 85, 90 a více)
* pozůstalých při úmrtí

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky je k 10. 12. 2016.
Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18

Společenská kronika
Diamantovým manželům  
blahopřejeme

Jindřich Kupka a Anna Kupková, roz. 
Jandová Dolní Benešov

Zlatým manželům  
blahopřejeme

Jiří Dembek a Gerda Dembková, roz. 
Pačková Zábřeh
Gerhard Bazan a Eva Bazanová, roz. 
Fajková Zábřeh

Malé vítáme a rodičům  
blahopřejeme

Leticie Pačková, Dolní Benešov
Matias Chmelík, Dolní Benešov

Jubilantům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti

80 let
Anna Šoporová, Dolní Benešov
Engelberta Štefková, Dolní Benešov
Anna Baková, Dolní Benešov
85 let
Jindřich Kupka, Dolní Benešov
90 let
Hedvika Radošovská, Dolní Benešov
95 let
Siegelinda Dundrová, Dolní Benešov

Budeme na Vás vzpomínat …
 Adolfa Janecká, Zábřeh, 

 Emil Faika, Dolní Benešov

Výsledky krajských voleb v našem městě 
V tuto chvíli již všichni víme, jak dopadly říjnové volby do zastupitelstva našeho 
Moravskoslezského kraje. Pro zajímavost a srovnání uvádíme výsledky voleb 
do zastupitelstev krajů tak, jak skončily v našem městě.  

Vybrány jsou pouze výsledky stran, které získaly největší počet hlasů a které překročily 
5% hranici potřebnou pro účast v krajském zastupitelstvu.
Jak je vidět z přiložené tabulky, 5% hranici v našem městě překročilo pět stran. Oproti 
posledním krajským volbám před čtyřmi lety se nyní mezi nejsilnější strany nedostala 
ODS, naopak s velkým náskokem zvítězila tehdy ještě nekandidující strana ANO 2011.

Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ

Volební strana I. II. III. IV. celkem %
ANO 2011 84 77 65 43 269 25,54
ČSSD 50 46 60 21 177 16,80
TOP 09 36 65 32 21 154 14,62
KDU - ČSL 63 48 15 18 144 13,67
KSČM 16 26 18 8 68 6,45
Počet zapsaných voličů 972 917 932 597 3418
Počet odevzdaných hlasů 326 340 244 150 1060
Počet platných hlasů 324 339 241 149 1053
Účast voličů v % 33,54 37,08 26,18 25,13 31,01

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

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

Slavnostní vítání občánků se nyní při-
pravuje pro děti narozené od 01. 04. 2016 
a  týká se dětí, které mají trvalý pobyt 
na území města Dolní Benešov a části Zá-
břeh. Přihlásit se mohou také rodiče dříve 
narozeného dítěte, kteří vítání v měsíci 
červnu 2016 nenavštívili. 

Máte-li zájem se zúčastnit se svým dítě-
tem slavnostního obřadu vítání občán-
ků, dostavte se do středy dne 09. 11. 2016 
maminky osobně na matriku k p. Janě 
Spruchové (tel. 553 651 285, kl. 18) v pon-
dělí a středu od 8.00-12.00, 13.00 – 17.00 
hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 – 
12.00 hodin a od 13.00 – 14.30 hodin a do-
ložte k ověření těchto skutečností:

• originál rodného listu dítěte
• platný občanský průkaz

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

Slavnostní přivítání občánků se uskuteční 
v neděli 13. listopadu 2016 v 15.00 hodin 
v obřadní síni Městského úřadu Dolní 
Benešov.

matrikářka

=
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Zprávy z městské knihovny
Schopnost, vlastně neschopnost číst, je u dětí už opravdu alarmující. V minulých dnech jsem si to opět potvrdila. Nemluvím tu o tlustých 
beletristických knihách, které jsme my před 20, 30 a více lety pravidelně pročítali. Všechny ty dvou set stránkové knihy, které jsme měli 
za týden prolouskány. Já tady mluvím o základní schopnosti číst a čtenému hlavně porozumět. To je to, oč tu běží. Děti nerozumí, proto je 
nebaví číst… Myslím, že v blízké budoucnosti bude mít tato skutečnost neblahé důsledky. Děti se totiž nebudou umět učit! 

A tady je prostor i pro rodiče, škola děti 
číst naučí, rodiče by však měli dohlédnout 
na to, aby děti  čtení  procvičovaly a vyu-
žívaly.

Kdo netrénuje, nemůže být šampión! To 
platí pro každou lidskou činnost i pro čtení!

Městská knihovna má jak pro děti a mlá-
dež, tak pro dospělé opět řadu novinek, 
využijte této příležitosti a přijďte.

Nové knihy pro dospělé: 

Galbraith: Hedvábník, Mornštajnová, A.: 
Hotýlek, Komendová, J.: Láska na prodej, 
Malchárková, A.: Záhada kamenného 
svědka, Poncarová, P.: Kamarádky na sex, 
Kepler, L.: Playground, Chamerlain: Dvojí 
život, Riley, L:: Sedm sester, Jackson, L.: 
Prokletí, Elynn, G.: Temné kouty, Ondris-
ová: Láska po mexicku, Beverley, J.: Neuro-
zená, Dawson, L.: Ten, kdo odešel, Avenia: 
Bílá jako sních, rudá jako krev, Šopská: Sed-
milhářky, Brown, S.: Reportér, Řeháčková, 

v.: Nevím, kdo jsem, Cubeka, Karel: Písky 
času , Junek, V.: Třinácté komnaty našich 
prezidentů, atd.

Nové knihy pro mládež: 

Pierceová: Temný anděl, Hanlon, A.: Dorka, 
Roth, V.: Divergence, Aliance, Rezistence, 
Friedrich: Čtyři a půl kamaráda, 1000 nej-
lepších fotbalistů všech dob, Poznáváme 
vesmír, Green, D.L.: Kája super frája, Simo-
nová, F.: Pomsta  darebáka  Davida a další.

Venku je zima, tma a nepříjemně. Přijďte 
do knihovny, kde je teplo a  útulně 😊!

Půjčovní doba:

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

Na vaši návštěvu se těší  
Jana Petrásková, knihovnice Městské 
knihovny Dolní Benešov

S vámi od A do Z

Lenka Hladná, vedoucí týmu
Mírové náměstí 3/3, Hlučín
      603 824 859
lenka.hladna@iallianz.cz

Život přináší 
překvapení. 
Připravíme Vás 
na ně v naší 
kanceláři.

Hlucin inzerce 092015 A5.indd   1 29.09.15   18:41

Bezpečnost provozu na Opavské 
Vážení občané Dolního Benešova, dovo-
lím si i já přispět malou troškou do našeho 
zpravodaje a to s tématem stále diskuto-
vaným a  to je provoz na Opavské ulici. 
Za dobu, kdy bydlím v Dolním Benešově, 
se v úseku od křižovatky na Bolatice až 
po křižovatku na Bohuslavice, stalo po-
měrně mnoho dopravních nehod, z toho 
poslední dobou dvě v průběhu několika 
málo dnů, kdy jedna z nich byla poměrně 
vážná. Nechci vůbec spekulovat o vini-
cích těchto nehod, neboť mi to nepříslu-
ší. Intenzita provozu je natolik velká, že 
z hlediska pravděpodobnosti je zcela jasné, 
že k takovýmto nehodám muselo dříve či 
později dojít a  pokud nic nepodnikne-
me v oblasti bezpečnosti, bude docházet 
i nadále. V obou posledních případech je 

však jen vzácnou shodou náhod, že nedo-
šlo ke zranění dalších osob, tedy chodců. 
Obě dopravní nehody se odehrály v těs-
né blízkosti školy a jen díky denní době, 
kdy se nehody staly, nebylo na chodníku 
mnoho osob, tedy ve své podstatě téměř 
žádní. Nechci ani domýšlet situaci, kdy-
by se tyto události staly v době, kdy chodí 
děti do či ze školy, v případě nedělní srážky 
pak lidé do a z kostela. Je tedy na místě 
se zamyslet, jak zvýšit bezpečnost na této 
komunikaci. Zcela určitě existuje celá řada 
bezpečnostních mechanizmů, které by bylo 
vhodné použít. Věřím, že je v silách města, 
aby se alespoň pokusilo některé z nich vy-
jednat s vlastníkem a provozovatelem této 
komunikace. V okolních městech a vesni-
cích můžeme vidět omezení rychlosti a to 

buď dopravní značkou, či zpomalovacími 
světelnými zařízeními. Proč tedy neomezit 
rychlost projíždějících vozidel i v našem 
městě? Vždyť se jedná o nás, občany, kteří 
můžeme být v nevhodnou dobu na ne-
vhodném místě. Další možností je zave-
dení úsekových radarů, chápu, že se jedná 
o poměrně nákladnou investici, ale věřím, 
že do budoucna i rentabilní. Vnímám po-
zitivitu myšlenky vybudování zálivu pro 
vozidla u červené školy, jen se obávám, 
že záliv pro dvě vozidla je poněkud nedo-
statečný. Tím, že bydlím v těsné blízkosti 
školy, vidím téměř denně, že v době mezi 
půl 8 a 8 hodinou parkují částečně na chod-
níku ne dvě, ale několik vozidel, chvílemi 
i deset. Vozidla zastavují na obou stranách 
vozovky, respektive chodníku, rodiče pře-
vádějí své děti na protější chodník ke vstu-
pu do školy, přičemž se doslova proplétají 
mezi jedoucími vozidly. Mnohdy pozoruji 
až hazardující chování a jsem překvapen, 
že se prozatím nikomu nic nestalo. Pokud 
nebude u červené školy rozumné parkování 
a zároveň snížená rychlost, neshledávám 
toto řešení dostatečné. Kdy tedy budeme 
situaci řešit? Až se opravdu stane tragédie?

Tomáš Válek
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Poválečné dění v Dolním Benešově a Zábřehu v roce 1953
(dle zápisu kronikáře Aloise Blažeje 
do Pamětní knihy (kroniky obce) a školní 
kroniky)

Zábřeh rok 1953:

Rok 1953 byl významným pro další vývoj ži-
vota, hlavně hospodářských poměrů v obci. 
Došlo totiž k založení JZD, kterážto událost 
velmi pohnula zdejšími klidnými vodami.

Politický život obce byl usměrňován místní 
organizací KSČ, v jejímž čele nadále zůstává 
s. Josef Dominik. Místní akční výbor NF 
s předsedou Františkem Balarinem se zabý-
val většinou akcemi rázu veřejného.

Správa obce – ve složení MNV došlo k vět-
ším personálním změnám. V radě MNV 
převzal školský a  osvětový referát Josef 
Drastich, finanční Alfred Schmuck a ze-
mědělský Max Rošík. Za dosavadní členy 
Maxe Adamíka, Annu Adamíkovou, Josefa 
Balarina ml., Růženu Jarkulišovou, Amá-
lii Pačkovou, Františka Trunčíka a Josefa 
Vinárka byli nově jmenováni Jan Harazim, 
František Hlubek, Růžena Náhlíková, Fran-
tišek Pačka.

Činnost MNV byla v  tomto roce slabá, 
mezi nejdůležitější práce patřila důklad-
nější oprava budovy mateřské školy a vý-
sadba ovocných stromků (tzv. zelený pás 
u nádraží).

Výstavba - na tomto úseku skoro nic nového, 
byl jen dokončen domek Aloise Starostky 
a menší (nouzový) domek si postavil An-
tonín Planka.

Na veřejném prostranství před kostelem 
byla postavena betonová podezdívka pro 
plot.

Největších změn doznaly hospodářské po-
měry. Dne 23. 1. 1953 došlo k ustavení JZD, 
do kterého se přihlásilo 43 členů. Podle tříd-
ního rozvrstvení byli výkonnými zemědělci 
s výměrou 10 – 15 ha Pavel Reichel, Arnošt 
Vehovský, František Vrchovecký, Josef De-
dek, František Pačka, Pavel Balarin, Fran-
tišek Jarkuliš a Anna Závacká, s výměrou 
6 – 9 ha František Dihel, Amálie Dihlová, 
Arnošt Hlubek, Jan Harazim. Ostatní s vý-
měrou do 5 ha jsou většinou tzv. „kovoze-
mědělci“. Předsedou JZD byl zvolen Josef 
Dedek, do výboru JZD Pavel Balarin, Isidor 
Bílovský, František Dihel, Jan Harazim, Ar-
nošt Hlubek, Jakub Mrkva, František Pačka 
a Truda Reichlová.

Rozorání mezí bylo provedeno po  skliz-
ni. Podzimní osev provádělo již JZD a to 
i  na  polích státního statku. Rozloha po-

zemků tak vzrostla na  270 ha. Protože 
nebyl společný kravín, bylo provedeno tak 
zvané skupinové ustájení dobytka u šesti 
zemědělců. Dodávka mléka velmi poklesla. 
Po stránce finanční byli členové družstva 
velmi nespokojeni, protože za pracovní jed-
notku jim bylo vyplaceno jen 7,26 Kčs místo 
plánovaných 12 Kčs. Někteří členové

(s koňmi) měli přes 600 pracovních jedno-
tek, nejlepší pracovnice p. Mrkvová 291 prac. 
jednotek. Každý člen obdržel na l pracovní 
jednotku ještě naturálie 1,5 kg zrna a místo 
záhumenku dostal „sypané“ – 3,5 q zrní 
a každá rodina 15 q brambor.

Při práci na poli byly největší potíže se se-
nosečí. Ženy, které dříve ochotně pomáhaly 
na státním statku, neměly zájem pomoci 
družstvu – ani samy družstevnice. Tak se 
stalo, že ještě 25. 7. se svážela z luk sena. Žně 
začaly v polovině července a obilí se sváželo 
přímo ke dvěma mlátičkám. Vážení u mlá-
tičky kontrolovali členové MNV. Po celou 
dobu žní byly v pohotovosti z bezpečnost-
ních důvodů noční hlídky.

V srpnu postavili brigádníci (většinou členo-
vé KSČ) výběh pro dobytek. Nedělní směny 
na vytrhávání řepy 11. října se zúčastnili jen 
členové KSČ a školáci.

Velký ohlas vyvolalo zrušení vázaného 
hospodářství (potravinových lístků) a ješ-
tě větším překvapením bylo zavedení nové 
peněžní měny v poměru 5 : 1. Jen vklady 
do 5000 se měnily v uvedeném poměru. 
Od 5 do 10 tis. Kčs už jen v poměru 6,25 : l, 
od 10 do 20 tis. v poměru 25 : 1 a nad 50 tis 
Kčs v poměru 30 : 1. Nejhůře dopadli ti, kteří 
přechovávali své úspory doma, protože pe-
níze na hotovosti se měnily v poměru 50 : 1. 

Mzdy, penze, tarify, sazby apod. byly pře-
počteny v poměru 5 : 1. Peněžní reforma 
vstoupila v platnost dne 1. června.

Školství - na obou školách došlo v tomto 
roce k personálním změnám. Dosavadní 
ředitel školy Alois Blažej byl dnem 31. srpna 
zproštěn funkce ředitele školy a byl ustano-
ven učitelem na 8 leté střední škole v Hlučí-
ně. Školní rok 1953/1954 tak už zahájila nově 
jmenovaná ředitelka školy Jiřina Vavrlová, 
která na zdejší škole učí již 4 rok. Škola byla 
organizovaná jako dvojtřídní s 50 žáky, l. 
třídu vyučuje ředitelka školy, 2. třídu vyu-
čuje nová učitelka, manželka dosavadního 
ředitele Marie Blažejová, dosud učitelka 
mateřské školy. Na mateřskou školu byla 
přidělena učitelka Jiřina Vašutová. Dětí 
v červnu zde bylo zapsáno 38, v prosinci 25.

Bylo znovu ustaveno SRPŠ, předsedkyní 
byla zvolena Marie Pačková, školnice MŠ. 
Rodiče se o práci školy příliš nezajímají.

Všichni žáci 3. – 5. post.ročníku prošli zdra-
votnickým školením ČČK, které prováděla 
učitelka Vavrlová a asistent Petřík z Koutů. 
Žáci pak obdrželi legitimace a odznaky. Po-
kud jde o zdravotní stav žáků, v říjnu one-
mocnělo několik žáků l.třídy nakažlivými 
kožními vyrážkami. Koncem října onemoc-
nělo 50 % žáků l. třídy a 30 % žáků 2. třídy 
planými neštovicemi. V lednu a únoru se 
velmi rozšířila mezi žáky chřipka a černý 
kašel.

Ke školnímu spoření se v tomto roce při-
hlásili všichni žáci a ušetřili 8 926 Kč. Škole 
bylo vysloveno čestné uznání.

Kulturní poměry - v tomto roce došlo k oži-
vení v činnosti divadelní. Jen v březnu se 

odehrála v  Zábřehu tři divadelní před-
stavení:  „Maryša“ v podání ČSM Krava-
ře, štěpánkovičtí zde zahráli Mollierova „ 
Lakomce“ a konečně ČSM Zábřeh zahrál „ 
Jedenácté přikázání“, které opakoval ještě 
ve Štěpánkovicích. Také divadelní kroužek 
MSA Dolní Benešov vystoupil pohostinsky 
v Zábřehu 9. května s hrou „ Strakonický 
dudák“. 6. prosince zahráli opět zábřežští 
ochotníci hru „ Soucit“ od J.S.Tůmy. Všech-
na představení byla hojně navštívena.

Po stránce společenské se zábřežští obča-
né mohli pobavit na čtyřech plesích - ples 
hasičský, ples Sokola, ples KSČ a ples ČSM.

Obecní knihovna měla 507 svazků, 68 čte-
nářů a 935 výpůjček. Knihovníkem byl od l. 
srpna František Hlubek.

Pravidelným přínosem pro kulturní život 
zdejší obce jsou zájezdy putovního kina, 
jehož představení mají dobrou účast.

Spolkový život ČSM, Sokola a Hasičského 
sboru se nijak zvlášť nerozvíjel, naopak. So-
kol přestal samostatně pracovat a stal se jen 
přívěskem Spartaku Dolní Benešov. Sehráli 
14 zápasů. Předsedou je Max Kapperstein. 
Hasičský sbor byl přejmenován na Požární 
ochranu a je nyní financován MNV.

Ve  veřejném životě bylo nejvýznamněj-
ší událostí úmrtí J.V.Stalina a krátce nato 
14. března prezidenta naší republiky Kle-
menta Gottwalda. Ve dnech smutku byly 
v obci vlajky spuštěny na půl žerdě, výkladní 
skříně i okna četných domů byla smutečně 
vyzdobena. V den prezidentova pohřbu dne 
19. března se žactvo a občané v hojném po-
čtu zúčastnili ve smutečně vyzdobeném sále 
hostince rozhlasového přenosu smuteční 
tryzny z Prahy. Dne 21. března zvolilo Ná-
rodní shromáždění prezidentem republiky 
Antonína Zápotockého.

Oslav l. máje v Hlučíně se zúčastnilo méně 
osob. Ze Zábřehu nebyly vypraveny zvláštní 
povozy, nýbrž se jelo vlakem. Zemědělci se 
těchto oslav nezúčastnili.

K oslavě MDD byly 7. června uspořádány 
na hřišti dětské radovánky. Průvod dětí 
a četného občanstva se odebral na hřiště, 
kde žáci mateřské a národní školy předvedli 
bohatý program. Sportovci závěrem hráli 
kopanou. Počasí se vydařilo, rodiče i děti 
byli velmi spokojeni.

Obyvatelstvo – v roce 1953 se v Zábřehu 
narodilo celkem 9 dětí, z toho 2 se narodily 
v Opavě. Úmrtí bylo 6 vesměs přestárlých 
ve věku 85, 83, 81, 76, 75 a 74 let. Svateb 

s nevěstou ze Zábřeha bylo 11. K 31. prosinci 
1953 měl Zábřeh 653 obyvatel.

Dne 2. října vypukl u Žůrků č. 111 požár. 
Vyhořel starý výměnek a  stodola, novo-
stavba byla ohně ušetřena. Příčina požáru 
nebyla zjištěna.

Počasí bylo v tomto roce dosti rozmarné 
a nepříznivé. Po silném dešti koncem led-
na nastala obleva, která měla za následek 
povodeň ve dnech 30. 1. –2. 2. Od 6. února, 
kdy napadl opět sníh, bylo zimní počasí jen 
do půli března a to už tu bylo jaro. Čápi 
přiletěli 4. dubna a postavili si nové hnízdo 
na upraveném topolu vedle Dominiků (to-
pol s hnízdem vedle Sovíků byl poražen). 
Koncem dubna se ochladilo a deštivé počasí 
přešlo ve dnech 9. – 11. května ve sněhovou 
vánici. V obci nebylo pamětníka tak pozd-
ního sněžení. Utrpělo hlavně rané ovocné 
stromoví. I červen byl deštivý, teprve v po-
lovině července se vyjasnilo. Deště však ne-
chyběly ani v srpnu. Zato podzim byl velmi 
suchý, bez dešťů. Slabý sněhový poprašek 
přišel až o vánocích. Zima s více sněhem 
nastala až 31. prosince.

Sigrid Dziehlová

Cvičení požárníků na rynku, rok neznámý.

 

místo:  Bohuslavice (Opavská 254) 

od:  3. 12. 2016 

prodej:  Po-Pá od 15:00 do 19:00 hod. 

  So-Ne od  9:00 do 15:00 hod. 
 smrk ztepilý 
 jedle normanská & kavkazská 

 
Cena se odvíjí od výšky jednotlivých stromků. 
Pro bližší informace prosím volejte tel.  (+420) 725 420 829 - p. Piskoř 
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Kotlíková dotace - podpora města Dolní Benešov
Určitě jste si na svých procházkách po ulicích našeho města v době topné sezóny, ale i mimo ni všimli, že z některých komínů našich spo-
luobčanů vychází dým, který nemá nic společného s ekologickým vytápěním. Jistě namítnete, že  se zejména při zatápění dýmu ze svého 
komínu nevyhnete. Pokud ale kouř z komínu vychází dlouhodobě, tak je topivo zřejmě nekvalitní, nebo je špatně spalováno. V nedávné 
době většina z nás usilovala, abychom mohli pohodlně topit zemním plynem. Bylo tehdy příjemné chodit v zimě na procházky a pozorovat, 
že z komínů vychází jen bílá pára. Od té doby se ale někteří z různých důvodů vrátili k využití méně kvalitních surovin pro vytápění svých 
domů. Pro kvalitu našeho ovzduší tato varianta není dobrá a tak stát, kraje i obce hledají řešení pro nápravu tohoto stavu.  

Moravskoslezský kraj, který je dlouhodobě 
nadměrně zatěžován emisemi z výrobních 
závodů, ze silniční dopravy ale i z lokálního 
topenišť, vyhlásil Dotační program, jehož 
cílem je snížení emisí z lokálního vytápění 
domácností prostřednictvím náhrady stá-
vajících nevyhovujících zdrojů tepla (kot-
lů) na pevná paliva v rodinných domech 
za nové nízko emisní zdroje. Nevyhovující 
zdroje tepla rodinných domů se významnou 
měrou podílejí na emisích znečišťujících 
látek, samotné vytápění domů bez působení 
dalších stacionárních a mobilních zdrojů 
znečišťování ovzduší je na určitém úze-
mí v kraji schopno se významnou měrou 
podílet na překračování imisních limitů. 
U některých látek je schopno i samo o sobě 
několikanásobně překročit imisní limit.

Také vedení města Dolní Benešov řešilo při-
pomínky občanů k problematice nadměrně 
kouřích komínů. V rámci jednání rady měs-
ta a následně i zastupitelstva padlo rozhod-
nutí, podpořit své občany a vyčlenit ve svém 
rozpočtu finanční prostředky pro úspěšné 
žadatele, kteří požádali o Kotlíkovou dotaci 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v ob-
dobí let 2016 - 2020. Město takto získanou 
dotaci navíc podpoří jednorázovým finanč-
ním příspěvkem ve výši 5.000 Kč, který bude 
žadatelům vyplacen po ukončení projektu 
a jeho odsouhlasení krajským úřadem. Za-
stupitelstvo města zvažovalo již v minulosti 
možnosti podpory tohoto dotačního titulu. 
Z návrhů zastupitelů (poskytnutí investiční 
půjčky, procentní plnění dle ceny realizace 
…) nakonec vzešlo rozhodnutí o poskyt-
nutí jednorázového finančního příspěvku 
5000 Kč za těchto podmínek:
- Příjemcem příspěvku bude občan města 
Dolního Benešova mající zde kde dni podá-
ní žádosti o finanční příspěvek trvalý pobyt.
- Finanční příspěvek bude poskytnut jen 

u těch projektů, které jsou v rámci vypsané-
ho Operačního programu Životní prostředí 
2014 - 2020 realizovány na katastru města 
Dolní Benešov a Zábřeh.
- Příjemce příspěvku nemá v rozhodné 
době žádné finanční pohledávky po splat-
nosti 30 dnů u MěÚ Dolní Benešov  
- Žadatel dále předloží: 
• Uzavřenou „Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“
• Bankovní výpis dokládající přijetí dota-
ce z rozpočtu Moravskoslezského kraje
• Žádost o poskytnutí dotace města Dolní 
Benešov
- Schválená finanční podpora bude žada-
teli odeslána na učet, který je uveden v jeho 
žádosti a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.
Věříme, že rozhodnutí o poskytnutí finanč-
ní podpory našim občanům, přispěje k vět-
šímu zájmu o „Kotlíkovou dotaci“ a tím 

následně i k zlepšení ovzduší v našem městě 
a okolí.  Podmínky pro poskytnutí dotace 
naleznete na webových stránkách Morav-
skoslezského kraje: http://www.msk.cz/cz/
verejna_sprava/podminky-dotacniho-pro-
gramu-kotlikove-dotace-v-moravskoslez-
skem-kraji-62222/
Vzor žádosti a poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Dolní Benešov naleznete zde: www.
dolnibenesov.cz

Petřík Michal, člen rady města 

  Kreativní dílny v městské knihovně.
17. října v podvečer proběhla v knihovně další kreativní dílna, tentokrát s tématem PLSTĚNÍ. Účastnic se sešlo ještě více, než minule.
Podzimní nevlídný čas totiž setkávání nad ručními pracemi svědčí, příjemná tvořivá atmosféra byla podtržena útulným prostře-
dím naší knihovny, voňavým čajem, kávou a povídáním, které k takové akci patří. Rukodělné 😊 účastnice si odnesly vlastnoručně 
uplstěnou vánoční kouli a panenku, Láliku, jak ji nazvaly lektorky Gita Dudová a Jana Komárková.

Chci upozornit nato, že, 24. listopadu v 17 hodin proběhne poslední workshop tohoto roku a bude samozřejmě věnován ADVENT-
NÍMU a VÁNOČNÍMU tvoření. Cena dílny cca 150 Kč. Odnesete si netradiční adventní věnec. Vy, kteří máte zájem, nahlaste se 
na t. č. 774 602 404 nebo na email knihovna@dolnibenesov.cz.

Lektorky Gita a Jana se na vás již těší.

Svoz velkoobjemových  
a nebezpečných složek 
odpadů podzim 2016
Tak jako v předešlých letech tak i letos proběhl v podzímním  
měsíci říjnu svoz velkoobjemových a nebezpečných složek 
odpadů. I tentokrát se v hojném počtu účastnilo této akce 
velký počet občanů.

Akce proběhla v poklidu za asistence našich dobrovolných 
hasičů, kterým bych chtěl zároveň touto cestou poděko-
vat, protože ve svém volném čase přispěli a bez nich by 
to nešlo, aby tato akce proběhla v poklidu a především 
podle časového harmonogramu. Letos bylo odevzdáno 
31,48 tuny velkoobjemového odpadu a 5,02 tuny nebez-
pečného odpadu. Tato akce probíhá už několik let jak 
ke spokojenosti naších občanů tak ke spokojenosti odpa-
dového hospodaření města tím, že se minimalizují černé 
skládky. Věříme, že i v budoucnu bude tato akce probíhat 
ke spokojenosti nás všech.

GARÁŽOVÁ VRATA 
www.vrata-ostrava.cz 

 

Stavíme ploty na klíč 

• Pletivové ploty 

• Svařované sítě 

• Betonové ploty 

• Kované ploty 

• Živé ploty – túje na živý plot 

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000 

↥ Otázka: Co dělá železná prajzačka v zimě? Odpověď: Plstí...
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  Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Náš šachový klub v měsíci září uspořádal několik významných akcí – proběhlo tradiční soustředění na chatě Armaturka na Starých 
Hamrech, přes 100 šachistů a šachistek se sjelo do kulturního domu k 30. ročníku šachového rapid turnaje, rozeběhl se kroužek mládeže. 
V měsíci říjnu pak 5 družstev naskočilo do dlouhodobých soutěží, od 2. ligy „F“ (3. nejvyšší soutěž v ČR) až po okresní soutěž.

Jubilejní 30. ročník MKO vyhrál 
mezinárodní mistr Zwardoň

V sobotu 17. září se ve velkém 
sále kulturního domu uskuteč-
nil již 30. ročník MKO. Že vám 
tato zkratka nic neříká? V okru-
hu pořadatelů a  pravidelných 
účastníků turnaje se jedná již 
o zažitý pojem pro Memoriál 
Karla Osmančíka, tradiční ša-
chový turnaj před zahájením 
sezony družstev, krajský přebor 
Moravskoslezského kraje v rapid 
šachu a součást série Grand Prix 
ČR v rapid šachu.

Před několika lety došlo k roz-
dělení jednoho velkého tur-
naje na dvě části – hlavní ra-
pid dospělých a turnaj mládeže 
do 15  let. V  tomto modelu se 
turnaj odehrál i  letos  – hlav-
ní turnaj si přišlo zahrát 86 ša-
chistů a šachistek, turnaj mlá-

deže pak 42 dětí, dohromady 
se tedy počet účastníků zasta-
vil těsně pod hranicí 130. Vyš-
ší účast jistě znemožnil souběh 
některých dalších akcí v  tom 
termínu, např.  rapid turnaje 
v Moravském Berouně nebo ne-
dělní Memoriál Věry Menšíkové 
v Praze. I tak ale k nám do Dol-
ního Benešova zavítalo něko-
lik silných titulovaných hráčů, 
např. GM Velička, IM Zwardoň, 
IM Bureš, IM Kriebel a IM Ve-
sselovsky. Letos měli souboj 
o vítězství trochu snazší, nebo 
se nezúčastnili dva výteční hráči 
rapidů – GM Cvek a IM Plát. Jen 
pro upřesnění: GM (grandmas-
ter) = velmistr v šachu – nejvyšší 
možný šachový titul, IM (inter-
national master) = mezinárod-
ní mistr v šachu. Turnaj zahájil 
krátce po deváté hodině prezi-
dent ŠK Ing. Tomáš Vavřínek, 
pěknou hru popřál všem účast-
níkům starosta Dolního Bene-
šova pan Martin Štefek, rozhod-
čí řekli pár vět k pravidlům a šlo 
se na věc. Rapid na 9 kol tem-
pem 2x15 min. + 2 s za tah nej-
lépe rozehráli IM Vesselovsky 

a  překvapivě také FM Sobek, 
kteří po 6 kolech drželi vede-
ní se ziskem 5,5 bodu. Zatím-
co prvně jmenovaný prohrál až 
v posledním kole v přímém sou-
boji o turnajové vítězství, FM 
Sobek zakončil turnaj třemi po-
rážkami a skončil až ve druhé 
desítce konečného pořadí. Ví-
tězem se tedy stal již podruhé 
za sebou IM Zwardoň se ziskem 
7,5 z 9 kol, druhé místo přiřklo 
pomocné hodnocení poražené-
mu IM Vesselovskému, třetí pak 
skončil čerstvý třicátník FM Ca-
letka, oba po 7 bodech. Stejné-
ho bodového zisku ještě dosáhli 
IM Kriebel, FM Adámek a GM 
Velička.
Pořadí na prvních 11 příčkách 
zobrazuje tabulka. Schválně 
jsem k TOP10 přidal i 11. po-
zici, kterou obsadil výborným 
výkonem a ziskem 6 bodů pan 
František Vykydal, v 84 letech 
nejstarší účastník turnaj. Oprav-
du obdivuhodný výkon!
Turnaj mládeže se hrál bez při-
dávání času na klasických 2x15 
min. a celkové vítězství si zajis-
til ziskem 7 bodů z 9 kol Adam 
Frank z Beskydské šachové školy 
F -M. Na druhé místě skončil se 
6,5 body jeho oddílový kolega 
Marek Miča a bronzovou pozici 
obsadil Samuel Khadash z Lo-
komotivy Brno. Všichni patří 
do  kategorie do  12  let, takže 
H15 vyhrál celkově čtvrtý To-
máš Kocí, nejlepší dívkou byla 
domácí Kateřina Anna Janošo-
vá (6,5 b) na pátém místě. Hrá-
či Frýdku -Místku tedy obsadili 
první dvě příčky jak v turnaji 
dospělých, tak také mezi mlá-
dežníky.
Celá šachová akce proběhla letos 
bez vážnějších komplikací, hlav-
ní rozhodčí Ing. Karel Záleský 
nemusel během turnaje řešit 
žádný spor. Organizační výbor 
pod vedením ředitele turnaje 
Mgr. Radima Krupy pracoval 
na výbornou, partie z 1. šachov-
nice byla tradičně promítána 
živě na plátno, o zajištění občer-
stvení se staraly 4 dámy v bufe-

tu. Kdo se během polední pauzy 
posilnil výborným domácím 
hovězím gulášem s  cibulovo-
-česnekovým chlebem, určitě 
chybu neudělal. Žádný takto 
velký turnaj by se nemohl usku-
tečnit bez sponzorů  – letošní 
jubilejní 30. ročník MKO pod-
pořili mimo jiné Město Dolní 
Benešov, kulturní dům Dolní 
Benešov, MKŠS, Würth, s. r. o., 
MK Klemens a ZV OS KOVO 
Dolní Benešov. I díky nim od-
jížděli účastníci z Dolního Be-
nešova spokojení, kromě vítězů 
si cenu mohli odnést i ti šťastní, 
kterým výhru nadělil losovací 
program. Domů do Polska tak 
například odjížděl spokojeně 
účastník mládežnického turna-
je, který vyhrál dort. Jeho, stejně 
jako další hráče a hráčky, určitě 
rádi uvítáme i na dalším pravi-
delném ročníku tohoto turnaje 
v září 2017!
Naše družstva na úvod pouze 
s 1 bodem

V neděli 9. října oficiálně začala 
nová sezona dlouhodobých sou-
těží družstev. Ke svému první-
mu zápasu nastoupila 3 druž-
stva z 5. Velkým problémem pro 
náš klubu v aktuální sezoně je 
mimo jiné fakt, že „A“ i „B“ hrají 
svoje zápasy vždy ve stejném ter-
mínu. „A“ nastoupilo v 1. kole 2. 
ligy „F“ v Orlové jako outsider. 
Výsledná prohra 3,5-4,5 (hraje 
ve vždy na 8 šachovnicích) může 
sice vypadat těšně a  i  trochu 
mrzet, domácí ale měli zápas 
pod kontrolou a šance na něja-
ké body byla daleko. „A“ letos 
budou čekat opět krušné chvíle 
v boji o záchranu této velice silně 
obsazené soutěže. „B“ nastoupi-
lo ve stejném termínu k zápasu 
1. kola krajské soutěže „C“ proti 
rivalovi z Opavy, Slezanu „C“. 
Hráči z Opavy přijeli do Dol-
ního Benešova v silné sestavě 
a  i  díky vítězství 4-0 na  prv-
ních čtyřech šachovnicích na-
konec v zápase zvítězili 5,5-2,5. 
„A“ i „B“ tedy bodově vyšly v 1. 
kole naprázdno. Jediný bodový 
zisk tak nakonec zaznamenalo 

„E“ družstvo, složené z 5 dívek – ty 
remizovaly s Budišovem nad Budi-
šovkou „B“ v poměru 2,5-2,5. Prů-
běžné výsledky všech našich družstev 
lze sledovat na webu našeho klubu: 
http://sachy -msa.dolnibenesov.net!
Pokračuje kroužek mládeže pro školní 
rok 2016/17

Od 15. září probíhá každý čtvrtek ša-
chový kroužek v klubovně našeho ŠK 
v domě služeb vedle kostela (pod kni-
hovnou). Tyto šachové lekce momen-
tálně navštěvuje vždy 9 až 12 mladých 
zájemců o královskou hru. Stále ještě 
není pozdě se přidat – budeme pokra-
čovat až do konce školního roku, tedy 
do června 2017. Veškeré informace 
včetně kontaktů na trenéry lze na-
lézt na stránkách našeho šachového 
klubu (odkaz výše) v sekci „Kroužek 
mládeže“.

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús 

Setkání seniorů
Letošní setkání seniorů nad 85 let proběhlo v salónku re-
staurace Štika v Dolním Benešově ve čtvrtek 22. září 2016. 
Opět bylo zastoupeno jako vždy ve větší míře ženami, ale 
i mužů se letos sešlo více jako obvykle. Seniory přivítal 
pan starosta a minutou ticha jsme vzpomněli na ty, kteří 
se letošního setkání nedožili: na bývalou tajemnici paní 
Adelheidu Janíkovou, pana Josefa Leciána a paní Olgu 
Luzarovou. Setkání se zúčastnila i nejstarší občanka 
našeho města p. Siegelinda Dundrová.
Odpoledne bylo zpestřeno kulturním programem dětí 
z mateřské školy pod vedením paní učitelky Margity 
Maiwaldové. Vystoupení bylo pestré - s písničkami, básničkami a tanečky a setkalo se s obrovským potleskem a ohlasem. Chtěla bych 
touto cestou vyjádřit velký dík dětem, protože k nácviku vystoupení měly jen velmi málo času, protože teprve po prázdninách nastoupily 
do mateřské školy a nejen je zvládly bravurně, ale z vystoupení měly samy velikou radost.
Věřím, že se všichni dobře bavili, zavzpomínali si na své dětství i mládí a těšili se ze společného setkání zase po roce.
               matrikářka

Hvězdárna v novém kabátě

Jako každý rok je hvězdárna kulturního 
domu o prázdninách mimo provoz. Důvo-
dem jsou jednak dlouhé dny a krátké noci 
a také nutný odpočinek po celoročním ná-
ročném pozorování oblohy. A protože střecha 
hvězdárny už potřebovala údržbu – barva 
byla částečně odplavena – ložiska potřebovala 
promazat a hlavně bylo potřeba odstranit 
prašnost podlahy pod dalekohledem. Proto 
se benešovští astronomové rozhodli o prázd-
ninové výluce dalekohled demontovat a hvěz-
dárnu uvést do náležitého stavu. Především 
byl odstraněn starý nátěr plechové střechy. 
Nový základní a vrchní nátěr má nyní od-
stín sladěný s barevným odstínem fasády 
KD. Následně byly odstraněny podlahy pod 
dalekohledem a drolící se betonový povrch 
byl zbaven prachu a opatřen protiprašným 
nátěrem. Nakonec následoval úklid a nain-
stalování dalekohledu na montáž. Zahájení 
pozorování dne 2. září již proběhlo v plné 
parádě a tak vzájemné přiblížení – konjunkci 
planet Saturna, Marsu a hvězdy Antares, zá-
pad Slunce za Petrovy kameny a polostínové 
zatmění měsíce se podařilo jak pozorovat tak 
i fotografovat.

Měsíc září přál pozorovatelům oblohy, počasí 
bylo velmi dobré, i když sucho začalo být 
pro zahrádkáře a zemědělce již nepříjemné. 
V měsíci říjnu nastala prudká změna a počasí 
otočilo o 180°. Přes nepřízeň počasí navští-
vily dolnobenešovskou hvězdárnu dvě třídy 
základní školy z Kobeřic p. učitelky Lady 
Šimečkové a p. Kateřiny Mrovcové. Žáci 6 
tříd zhlédli krátký úvod do astronomické 
tématiky v podání p. Gaidečky a pak ná-
sledovala praktická ukázka pozorování as-
tronomickým dalekohledem pod vedením 
p. Proksche a p. Kostřánka. Ve volné diskusi 
žáci pokládali záludné otázky na které se naši 
astronomové pokoušeli odpovědět. Na závěr 
si třídy s astronomy dohodli další spolupráci 
až bude počasí zase přát.

Za astronomický kroužek K. Proksch a F. Gaidečka

Astronomický kroužek zve zájemce o pozorování 
každý pátek večer za příznivého počasí

Listopad od 18 hodin
Prosinec od 17 hodin
Pozoruje se dorůstající Měsíc, planety, mlhoviny, 
hvězdokupy a dvojhvězdy.

Poř.  Jméno Rtg FED Klub Body
1 IM Zwardoň Vojtěch 2496 CZE Beskydská šachová škola FM 7½
2 IM Vesselovsky Serguei 2341 CZE Beskydská šachová škola FM 7
3 FM Caletka Radomír 2330 CZE ŠK Slavoj Poruba 7
4 IM Kriebel Tadeáš 2405 CZE 1. Novoborský ŠK 7
5 FM Adámek Jiří 2370 CZE ŠK Slavoj Poruba 7
6 GM Velička Petr 2419 CZE ŠK HM Ostrava 7
7 FM Břečka Ivan 2298 CZE TJ Ostrava 6½
8  Krajina Aleš 2230 CZE ŠK HM Ostrava 6½
9 IM Bureš Jaroslav 2433 CZE ŠK AD Jičín 6
10  Dvořák Adam 2144 CZE ŠK Lokomotiva Brno 6
11 CM Vykydal František 2100 CZE ŠK Lokomotiva Brno 6
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Všechny fotky rodá-
ků i spolužáků najdet 
na www.hilda.stotkova.
rajce.idnes.cz (můžete si 
stáhnout i vytisknout).  

Pětasedmdesátníci včetně Bohuslavic
Horní řada: Josef Zawadský, Horst Kneifel(B), Krista Buhlová-Dardová, Krista Pilková-Sliwková, Karel Kocur, Horst 
Benek(B), Marta Foltová-Mullerová, Alfréd Bitta, Leo Kozlovský, Vítězslav Thiemel, Norbert Kocur(B), Erich Liška-
(B),Leonhard Vavřínek.

Dolní řada: Inge Víchová-Magerová, Edeltr. Fojtíková-Moldřiková, Irmgard Hnilková-Ludvíková, Marie Dombková-
-Krautwurstová, Krista Holečková-Ostárková, Renata Kokešová-Krautwurstová, Sigrid Dziehlová, Annamarie Do-
miniková-Rončková(B), Jana Vitásková-Bořucká(Z), Renata Kocurová-Dominiková(B), Hedvika Persichová-Bilíková, 
Renata Hubertová-Dudová, Marlis Ohřálová-Jenčová, Emma Starostková-Šindelová(Z), Eliška Prchalová-Sněhotová.

Osmdesátníci včetně Bohuslavic
Horní řada: Vili Pačka(Z), Terezie Onderková-Slovíková, Jan Janoš, Josef Jarkuliš(Z), Bruno Dominik(B), Arnold 
Vitásek(B), Josef Hanke, Hubert Birtek(B), Valter Benek.

Prostřední řada:  Leo Škroch(B), Erhard Kocur(B), Růžena Kubná Nesvadbová, Gertruda Thiemlová-Hulvová, 
Magda Reichlová-Balarinová(Z), Eva Sekáčková-Kubinová(Z),

Dolní řada: Reinhard Persich, Markéta Mlýnková-Schmidtová, Berta Fojtíková-Štefková, Anna Jantová-Kupková, 
Edeltr. Kappersteinová-Stanovská(Z),

Tomáš Thiemel 1937-1985 s dětmi 
Hanou (Jarolimovou) *1966 a Tomášem 
ml. *1963.

Ještě rodina Bořuckých před domem v roce 1917. 
Josefa roz. Pavlenková 1865-1952 a Anton 1865-1918 s nej-
mladšími dětmi: Fritz Bořucký 1902-1980, Štěpánka (Thie-
mlová) 1906-1994 a Anna (Slonková) 1914-1998. (Dům stojí
dodnes, bydlí v něm potomci Fritze Bořuckého). 

Štěpánka Thiemlová roz. Bořucká 1906-1994 a Alois Thiemel 
1903-1969, s dětmi Tomášem 1937-1985 a Editou (Ohnoutková-Rybo-
ňová) 1929-2006

Svatba Edity Ryboňové roz. 
Thiemlové 1929-2006 a Antonína 
Ohnoutka 
1936-2000 se svědky Erikou Thiemlovou 
roz. Nicklovou(z Hlučína) 1941-2013 a To-
mášem Thiemlem 1937-1985.



1514

Žijeme v Dolním Benešově…

Motorkáři 30. 9. 2016

Výstava psů 4. 9. 2016

Výstava psů 4. 9. 2016

Pivní slavnosti 10. 9. 2016

Motorkáři 30. 9. 2016

Motorkáři 30. 9. 2016

Pivní slavnosti 10. 9. 2016

Pivní slavnosti 10. 9. 2016

Tančíme s Míšou 15. 10. 2016Tančíme s Míšou 15. 10. 2016

Divadlo Zmrazovač 25. 9. 2016Oprava hřbitovní kaple 14. 9. 2016

Sdružení obcí hlučínska 13. 10. 2016

Členská schůze 29. 9. 2016
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Svatohubertská mše

Svatohubertská mše
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natáčení s Míšou Růžičkovou a hlavně hod-
ně zábavy. Mažoretkový sport je ideální pro 
všechny mladé dámy a slečny. Těšíme se 
moc na všechny nováčky. 😊

Mažoretky Excelent
Tel. číslo: 607 928 899
E -mail: mazoretky.excelent@seznam.cz
www.mazoretkyexcelent.cz

I RODIČE to umí pořádně rozjet a přivézt si 
vysněný titul:  
1. VÍCEMISTŘI SVĚTA
Pokud ještě nevíte o kom je řeč, představuje-
me vám rodičovský tým mažoretek LADIES 
z Dolního Benešova, který působí už pátým 
rokem.

O mažoretkovém sportu už bylo napsáno 
mnoho a to hlavně v souvislosti s probíha-
jícím Mistrovstvím světa v mažoretkovém 
sportu na konci srpna v Praze a kterého se 
zúčastnilo mnoho týmu nejen z České re-
publiky, ale také Slovenska, Polska, Ruska, 
Slovinska, Kazachstánu atd.

Co však ještě nikdo nezmínil je i zařazení 
nové věkové kategorie GRAND SENIORS 
na tomto mistrovství. Jedná se o kategorii 
nad 26.let a tak je to vlastně taková katego-
rie plná RODIČŮ a laiků, kteří si oblíbili 
tento zajímavý a náročný sport a kteří chtějí 
dokázat, že i v tomto věku se dá dosáhnout 
svou pílí a dřinou k vysněným cílům.

Díky této možnosti si i tým mažoretek La-
dies z Dolního Benešova,mohl splnit své pu-
tování za vysněným cílem a se svou sklad-
bou CAPTAIN JACK se umístil na krásném 
2. MÍSTĚ a tím se stal 1 VÍCEMISTREM 
SVĚTA v mažoretkovém sportu. A věřte, že 
cesta to nebyla jednoduchá. Spíš bych řekla 
plná potu, dřiny, slz, ale i smíchu a radosti. 
Než se totiž dostanete na pomyslnou bednu 
a odnesete si vysněnou stříbrnou medaili, 
tak musíte projít mnoha malými soutěžemi, 
kde si skladbu vyzkoušíte nanečisto. Poté 
následuje Kvalifikační kolo a nakonec boj 
na MČR. Všechny tyto soutěže byly vždy 
medailové a tak se čekalo na vysněnou Pra-
hu a boj ze všech nejtěžší.

V současné době již začínáme aktivně tré-
novat novou skladbu, se kterou budeme vy-
stupovat příští rok. Pocházíme z různých 
míst -Hlučín, Dolní Benešov, Zábřeh, Sudi-
ce, Píšť, Bohuslavice, Závada, Háj ve Slez-
sku. Ve volném čase se opravdu nenudíme.

Chceš se i ty stát našim členem, jen si tak 
zacvičit, zablbnout, zasoutěžit? Každý je ví-
tán bez ohledu na věk či pohlaví.Trénujeme 
každé pondělí od 17.30 hod v tělocvičně ZŠ 
v Dolním Benešově. Tréninky se snažíme 
po domluvě přizpůsobit, všichni jsme pra-
cující a každému to pokaždé nevyhovuje. 
Takže se neboj a přijď se za námi kdykoliv 
podívat!

„Tento úspěch je pro mě a můj tým doposud 
největším oceněním a já jako trenérka si spl-
nila svůj vysněný sen, že i laik může v životě 
něčeho dosáhnout“

Petra Schmidtová –trenérka LADIES

  Mistrovsví světa v mažoretkovém sportu 2016
 (World championship majorettes sport 2016)
Mažoretky Excelent z Dolního Benešova se 
letos probojovaly opět až na vrchol soutěžní 
sezóny, kterým bylo Mistrovství světa 2016 
v mažoretkovém sportu. Konalo se letos 
v Praze ve dnech 24. – 27. 8. 2016. „Mistrov-
ství světa je pro všechny mažoretky největší 
událost. Celý rok se trénuje a děvčata se moc 
těšila.“ Soutěží zde nejlepší skupiny, které 
se probojují z kvalifikačních kol přes finá-
lová až na Mistrovství Evropy a následující 
Mistrovství světa. Mažoretky Excelent zde 
měly zastoupení dvou skupin. Mladší pod 
názvem Excelent baby, kde soutěží děvčata 
ve věku 8-11 let a starší Excelent mini, kte-
rou tvoří děvčata s věkem 12-14 let. Děvča-
ta soutěžila v kategorii kadet MIX a junior 
MIX, tedy s batonem (hůlkou) i pompony 
(střapce). „U vyhlašování výsledků tekly 
proudy šťastných slz“. Z letošního ročníku 

si odvezla každá mažoretka Excelent me-
daili a titul. Mladší děvčata Excelent baby 
obsadila 3. místo a odvezla si titul II. vice-
mistryně světa 2016. Starší skupina Excelent 
mini předvedla výkon, který porota, složená 
ze světových odborníků, ohodnotila jako 
nejlepší v dané kategorii. Děvčata se tak 
ujala titulu mistryně světa 2016 a získala 
tak krásné zlaté medaile. „Jsem na děvčata 
opravdu pyšná, z takového úspěchu se bude-
me radovat ještě dlouho, “ uvedla trenérka 
mažoretek Excelent Michaela Kristová.

Křest nového DVD Míši Růžičkové

V sobotu 15. 10. se v Kulturním domě v Dol-
ním Benešově konal křest nového DVD. 
Kulturní dům se tak naplnil rodiči a dětmi 
z širokého okolí, všichni si užívali dětskou 
párty a nadšeně protancovaly odpoledne 
na nové líbivé písničky.

V pořadí již sedmé DVD s názvem Pod hla-
dinou se natáčelo opět ve spolupráci s míst-
ními mažoretkami Excelent. Videoklipy 
jsou nejen z krásného Dolního Benešova, 
dále se natáčelo na Landeku, ve Starých 
Heřminovech, u Zámku v Raduni a na dal-
ších místech z našeho okolí. U každého 
natáčecího dne se děvčata náramně bavila 
a několika hodinovou pozornost kamer si 
vychutnávala na maximum.

Nábor nových děvčat! 
Přijímáme děvčátka ve věku 
4-15 let.

Naučí se krásné držení těla, čeká je balet-
ní a gymnastická průprava, čeká je tan-
čení s  hůlkou i  střapci. Těšit se mohou 
na spoustu kamarádek, poznávání zajíma-
vých míst, úspěchy a medaile, vystoupení,  
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Zprávičky z barevné školičky …
První dva měsíce školky uběhly neuvěřitel-
ně rychle a tradičně -přivítání nových dětí, 
vzájemné seznamování s dětmi, pracov-
nicemi, prostory v budově, ve kterých se 
budou děti po celý rok pohybovat. Proměny 
v přírodě, méně slunečních paprsků a dří-
vější příchod tmy nám přinesly podzim. Ale 
i podzimní příroda má své kouzlo -stromy 
nabízejí barevné listy neuvěřitelných odstí-
nů, na keřích dozrávají šípky, padají kaštany 
a žaludy. A právě tyto plody se rozhodla 
sbírat s pomocí rodičů lesním zvířátkům 
třída SLUNÍČEK. Uvidíme, jak budou ro-
dičové i děti pilní.
Děti ze třídy KVĚTINEK podzimní příro-
da motivovala k naučení nových písniček 
a básniček, které ukázaly na vystoupení pro 
seniory v restauraci štika. Všichni hosté 
ocenili podzimní vystoupení dětí potles-
kem a sladkou odměnou.

Koncem září jsme připravili CYKLOVÝ-
LET s návštěvou letiště. Počasí nám vcel-
ku přálo, ale před samotným výletem nám 
mraky a déšť naše plány překazily. Na letiš-
tě dorazila větší skupina odvážných rodičů 
s dětmi, i když někteří cestou pořádně pro-
mokli. Přivítali jsme se s panem Babišem, 
v hangáru jsme vyslechli zajímavé povídání 
a na vlastní oči viděli letadla, která zde pilo-
ti užívají. Největším zážitkem pro všechny 
děti byla zkouška padáku. Všem dětem se 
na letišti líbilo, jen škoda, že nám nepřálo 

počasí, takže nedošlo na plánované opékání 
buřtů a soutěže dětí. Snad příště…
Třída BERUŠEK si pozvala rodiče na pod-
zimní KOMPOTOVÁNÍ. Všichni se vrhli 
do připravených soutěží, krájení jablíček 
a ochutnávky uvařeného kompotu. Děti 
pak odcházely domů s řádem šťavnatého 
jablíčka.
V polovině října se děti byly podívat v kul-
turním domě, kde jim byl promítnut film 
ZOOTROPOLIS. I přes nepřízeň počasí 
děti cestu zvládly a se zaujetím sledovaly 
napínavý příběh.
Za všechny KRTEČKY nám paní učitelka 
Jana popovídala tohle: 
Máme za sebou první dny v mateřské škole 
a jsme všichni moc rádi, že jsme se opět 
setkali s dětmi a rodinami, které již známe, 
že se naše školka rozrostla o nové kama-
rády, se kterými si pomaloučku zvykáme 
na školkovský způsob života bez maminek 
a tatínků.
Abychom se lépe poznali, uskutečnili jsme 
společnou akci pro děti a  jejich rodiče. 
Navštívili jsme letiště v Zábřehu, kde měli 
všichni možnost prohlédnout si různá leta-
dla a vyzkoušet si cvičný seskok padákem 
ve výukové místnosti. A protože nám přálo 
počasí, došlo samozřejmě i na opékání pár-
ků a veselé sportování na hřišti za budovou 
letiště. Celé odpoledne zpestřila paní Pe-
terková Veronika, která dětem vykouzlila 
na jejich obličejích úžasné výtvarné kreace.
Nezapomínáme také na domácí tvoření ro-
dičů se svými dětmi. Tentokrát měli těžký 
úkol – vyrobit značku svého dítěte. Všichni 
se tohoto úkolu zhostili na výbornou.
Snažíme se dětem zprostředkovat také kul-
turní zážitky. Děti zhlédly dvě divadelní 
představení v podání divadla KAŠPÁR-
KŮV SVĚT a divadla SMÍŠEK.
Jedinečným zážitkem byl hudební pořad 
„Wolfík“, kdy seznámení s vážnou hudbou 

zprostředkoval dětem malý Wolfík – lout-
ka, která představovala hudebního sklada-
tele W.A.Mozarta v naučném programu 
Martina Kubáta, profesora varhanické školy 
v Opavě. Malý Wolfík nás zavedl do hudeb-
ní říše, společně jsme si zazpívali, zatanči-
li, zahráli na hudební nástroje a vyslechli 
úryvky z několika jeho skladeb. Nakonec 
Wolfík dětem slíbil, že za nimi určitě při-
jede s novým hudebním pořadem.
Ještě bych chtěla touto cestou poděkovat 
maminkám, které organizují burzu dět-
ského oblečení za příspěvek na výlet dětí 
a za nákup kapsářů do dětské šatny.
Vypadá to, že léto se s námi nenávratně roz-
loučilo a letní oblečení téměř ze dne na den 
vystřídaly svetry a deštníky. Na téhle sku-
tečnosti se však dá najít spoustu pozitivních 
věcí, které se určitě promítnou do dalších 
plánovaných akcí u KRTEČKŮ.

Krásný podzim za celou barevnou školku přejí 
Jarmila Stanková a Vlasta Juchelková

Zprávy ze školy … Sběr papíru na ZŠ Zábřeh
V polovině září navštívil naši školu zástupce firmy RITSCHNY (kovošrot a sběrné suroviny s.r.o.) a sdělil nám překvapivou informa-
ci - Naše škola získala 1. místo v soutěži škol ve sběru starého odpadového papíru, přesněji v kategorii počtu nasbíraných kilogramů 
papíru na 1 žáka.

Tato soutěž probíhá již od roku 2000. První tři nejlépe umístěné školy dostaly kromě peněz za odevzdaný papír navíc finanční odměnu. 
Do této soutěže se v 2. pololetí školního roku 2015/2016 zapojilo celkem 28 škol, které dohromady odevzdaly 243 349 kg starého papíru. 
Naši nejpilnější sběrači  ve školním roce 2015/2016 byli Filip Halfar (3.C), Filip Luzar (3.C) a Lukáš Vinárek (4.C). 
Děkujeme všem, kteří pilně sbírali a přispěli tak k tomuto úspěchu!

Mgr. Lucie Vrchovecká

Dolní Benešov po dvaceti letech (vystava fotografií Evžena Sobka)
Naučit se vidět cizíma očima, abychom se lépe poznali. I takovy závěr si může odnést divák z chystané vernisáže fotografií Evžena Sobka. 
Tento přední česky fotograf, původem z Brna, nyní vystavuje vysledky své více než roční práce v Dolním Benešově. Svůj projekt nazval “20”. 
Je to totiž dvacet let, kdy v D. Benešově ještě coby student vyznamného fotografa Jindřicha Štreita z opavského Institutu tvůrčí fotografie, 
začínal. Jeho tehdejší tvorba byla ještě do značné míry ovlivněna Štreitovou sociálně laděnou dokumentární fotografií.

“Dříve byly moje fotografie víc dějové, po-
stavené na sociologickém rozměru, kdež-
to nyní jsou to více jakési obrazové kódy. 
Na mych současnych fotografiích se obje-
vuje poměrně málo lidí, ale snímky o nich 
přesto vypovídají, protože v krajině či pro-
středí zůstávají po lidech zřetelné otisky, 
a ty jsou na těch fotkách,” popsal svůj sou-
časný tvůrčí přístup Sobek, jehož snímky 
vystavují galerie v Česku i ve světě, jeho 
fotografie jsou součástí prestižních fotogra-
fickych sbírek (Museum of Fine Arts Hous-
ton, Kiyosato Museum of Photografic Arts, 
Uměleckoprůmslové muzeum v Praze či 
Moravská galerie Brno)

Vernisáž na náměstí
Sobek se tak vyhranil do syrovějšího glosá-
tora společenského dění, kdy jeho snímky 
mnohdy až fragmentálního obsahu postihu-
jí naši barevnou roztěkanou dobu. To je ale 
jen názor autora tohoto článku, ktery měl 
příležitost Evžena v D. Benešově několikrát 
hostit. Svůj pohled si budete moci utvořit 
sami. A to už na vernisáži, která se usku-
teční v sobotu 12. listopadu v 14.30 hod. 
na benešovském rynku.

Návštěvníci se mohou těšit na pestrý pro-
gram. Kromě vystavenych pěti desítek fo-
tografií (dvaceti starych z roku 1995 a tři-
ceti novych z let 2015-2016), budou moci 
zhlédnout i krátky film Evžen se vrací, ktery 
přiblíží Sobkovu práci v Dolním Benešově 
během jednoho roku. Ve filmu se mnozí 
občané města jistě poznají, protože fotograf 
navštívil několik společenskych akcí, jako 
byly plesy, diskotéky, hudební přehlídky, 
slavnosti v zámku, hasičská cvičení či hony 
i s mysliveckou poslední lečí, a všude poři-
zoval snímky. Nabízí se tudíž, že součástí 
vernisáže bude i ochutnávka originálního 
mysliveckého guláše. K veselejší zábavě pak 
přispěje netradiční dechovy kvartet.

Fotografie v ulicích
Ti, kdo by v sobotu na vernisáž nemohli, ne-
musejí želet, protože výstava dorazí za nimi. 
Fotografie totiž budou na speciálních bane-
rech instalovány po celém Dolním Benešově 
a Zábřehu. Zatímco na přední straně baneru 
bude současný snímek, na opačné pak čer-
nobílá fotografie s příbuzným tématickým 
obsahem z poloviny 90. let. Dolnobenešov-
skym občanům ale i přespolním vyletní-
kům tak připomenou současnou i minulou 
podobu obce.

Vystavují i děti
Součástí tohoto fotografického projektu byl 
i školní workshop, tedy jakysi fotograficky 
kroužek při základní škole, ve kterém Evžen 
Sobek učil děti fotografovat. Jeho sedm stu-
dentů bude své snímky rovněž vystavovat, 
a to ve foyeru Kulturního domu. Ten bude 
v sobotu 12.11. proto rovněž zpřístupněn.

text: Marek Sklář

Fotograf Evžen Sobek se do své práce  
v D. Benešově pustil naplno. Když 

fotografoval slavící partu v Otta clubu, 
zlomil si při nohejbale nohu.
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I. Adventní koncert 
Neděle 27. 11. v 16.30 hod. v kostele sv. Martina

Účinkují žáci a pedagogové ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín, 
odloučené pracoviště Dolní Benešov, pěvecký sbor Nezmar a Rozmar

v 18.00 hod. slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí C. Lelka

II. Adventní koncert 
Neděle 4. 12. v 17.00 hod. v kostele sv. Martina

Účinkují: Slezské žesťové kvinteto - hudba od renesance po současnost,
Komorní orchestr a pěvecký sbor P. Cypriána Lellka - Vívaldi, Michna, 

Th uri - Hymnus adventualis

III. Adventní koncert
Neděle 11. 12. v 16.30 hod. v kostele sv. Martina

Účinkují studenti akordeonového oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

IV. adventní koncert 
Neděle 18. 12. v 16:30 hod. v Kulturním domě
Vánoční koncert Městského  orchestru mladých Dolní Benešov

Srdečně Vás zveme 
na Adventní koncerty
v Dolním Benešově

Setkání s Abrahámem 
Připravuje a srdečně zve tajná skupina pověřených 

7. 1. 2017 v 17:00 hod. v Kulturním domě  

v Dolním Benešově 

Hudba, občerstvení i kulturní program zajištěn.  

 

Místa ke stolu a další informace lze získat u paní V. Dudové,  

 u paní T. Kubíkové a u paní M. Bábíkové (Zábřeh) v termínu  

od 1.12.2016 do 15.12.2016. 

 

Požehnání domu nebo bytu v našem městě
Vážení spoluobčané Dolního Benešova a Zábřehu, rád bych vám touto cestou nabídl 
tradiční obřad požehnání obydlí, tedy domu nebo bytu, kde žijete.
Žehnání je forma modlitby, při které prosíme o to, aby na lidech, bydlících spolu 
v konkrétním domě nebo bytě, spočinula boží ochrana a pomoc. Žehnání není 
zaklínadlo nebo amulet, ale je to projev lidské víry a důvěry, že můžeme spolu 
pod jednou střechou dobře žít, ale jelikož jsme pouze lidé – tedy ne vždy dokonalé 
„andělské“ bytosti – obracíme se o pomoc k Někomu vyššímu, který zná lidské 
srdce a lidskou slabost.
Malinkou sondu nebo spíše jednu ze zkušeností s tímto obřadem žehnání jsem 
popisoval v Nedělníčku (zpravodaj farnosti Dolní Benešov z října a listopadu 2013- 
možno nalézt ve formátu PDF na webu: farnost -dolni -benesov.estranky.cz), ale 
to spíše pro ilustraci, co všechno se může na téhle planetě dít. Běžně se žehnání 
provádí např. při ukončení stavby domu, rekonstrukci bytu nebo pouze čas od času 
na požádání.
Pokud byste měli zájem o požehnání bytu nebo domu, případně získat nějaké infor-
mace, můžete o ně požádat např. telefonicky – 731 534 093 nebo napsat na emailovou 
adresu rkf.dolnibenesov@doo.cz. V sousedních zemích se toto žehnání provádí 
většinou zkraje kalendářního roku (během měsíce ledna, ale i jindy dle domluvy). 
Žehnání se provádí zdarma, samotný obřad netrvá déle než dvacet minut. Pokud 
byste chtěli přispět na náš kostel, můžete tak učinit.
Přeji vám hodně radostných chvil a pokojných dnů ve vašich domovech.

Pavel Kuchař, farář

Pietní akty ke Dni veteránů
Město Dolní Benešov ve spolupráci se Základní školou Dolní Benešov, 
Sborem dobrovolných hasičů Dolní Benešov a farností Dolní Benešov 
vás při příležitosti Dne veteránů zvou na Pietní akt k uctění obětí válek.
Tento Pietní akt se uskuteční v úterý 8. listopadu 2016 v 16.00 hodin 
na místním hřbitově u památníku obětí I. a II. světové války.
Podobně uctíme oběti obou válek i v Dolním Benešově – Zábřehu, a to v pá-
tek 11. listopadu u památníku, stojícího u kostela sv. Urbana. V 16.00 bude 
sloužena mše za oběti a následně proběhne krátký Pietní akt u památníku.
Srdečně vás zveme k tomuto vzdání pocty obětí válečných konfliktů.

Předvánoční  zpovídání
DB – Zábřeh:
Pátek 16. 12. 2016: od 14.00 – 17.30 (cizí zpovědník)

Dolní Benešov:
Středa 21. 12. 2016: od 08.30 – 11.30 (2 cizí zpovědníci)
   od 14.00 – 17.30 (2 cizí zpovědníci)

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

1. svátek vánoční 25. 12. 2016: odpoledne 14:00 – 15:30
2. svátek vánoční 26. 12. 2016: odpoledne 14:00 – 15:00

Farnost Dolní Benešov 
 

Vás zve na 

 

Neděle 13. listopadu 2016 
v 15:00 hod 

v kostele sv. Martina  
v Dolním Benešově  

 

Učinkují: 

ONDRÁŠEK – novojičínský sbor 
ZUŠ a jejich hosté pod vedením 

sbormistra Josefa Zajíčka 

 Vstupné dobrovolné – výtěžek bude použit na úhradu 
nového odvodnění kolem kostela sv. Martina 

Z programu KD ...

Kulturní dům Dolní Benešov vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK
Sobota 17. 12. 2016 od 13.00 hod. 

před Kulturním domem
Nabízíme: 
Teplou zabíjačku, bramborové placky, uzenářské speciality, vá-
noční sladkosti, rukodělné výrobky, prodej vánočních stromků 
a mnoho jiného 

Kulturní program: 
Vystoupení dětí Mateřské školy, Základní školy a Základní 
umělecké školy P. J. Vejvanovského 

Těšíme se na vás

❄
❄❄

❄

Pivní slavnosti
Pivní slavnosti, podobně jako ostatní 
venkovní akce, jsou ve velké míře závislé 
na přízni počasí. Pokud počasí vyjde, má 
tato akce velký předpoklad, aby se stala 
úspěšnou a naopak. Letošnímu XIX. roč-
níku Pivních slavností počasí určitě přálo 
a sluncem zalitý zámecký park tak mohl 
přivítat stovky návštěvníků nejen z Dolního 
Benešova, ale také širokého okolí. Pivo teklo 
proudem a hasilo žízeň většiny těch, kteří 
tuto akci navštívili. Pivaři všech značek 
se v  tento den spojili a  hodnotili, které 
z nabídnutých piv se jim nejvíce zamlouvá 
a nejvíce jim chutná. Výsledek sice není 
znám, ale své favority si mezi nabídnutými 
více než dvaceti druhy piv určitě našli.  No 
a ti kteří pivu zrovna neholdují, tak ti mohli 
ochutnat výborné sladkosti, připravené 
právě z piva nebo spoustu jiných dobrot pro 
ně připravených. V kulturním programu si 
na své přišli jak milovníci dechové hudby, 
country, swingu, taneční a rockové muziky. 
Třešničkou na dortu a vrcholem večera pak 
bylo vystoupení ostravské kapely Banda 
del caffe, které bylo opravdu mimořádným 
zážitkem. O doprovodný program se posta-
raly mažoretkové skupiny Excelent a Ladies 
a dále pak Bolatičtí bobři, kteří si pro tento 
tropický den připravili originální Hawajské 
tance, které sklidili velký úspěch a potlesk. 

Milovníci akrobacie a adrenalinu si na své 
přišli při vystoupení Parkouru/freerun 
prajzská.  Potemnělou večerní oblohu nad 
zámeckým rozzářily laserové paprsky Dua 
Fatale, které vyprovodily většinu návštěv-
níků na cestu domů. Přesto zůstalo nemálo 
těch, kteří se na tanečním parketu bavili až 
do brzkých ranních hodin a užívali si tuto 
akci do poslední minuty 

Zmrazovač v Dolním Benešově. 
Il Congelatore – Zmrazovač je název di-
vadelního představení, s kterým v našem 
kulturním domě hostovalo kočovné divadlo 
Ad Hoc. Jádrem této divadelní inscenace 
byl mafiánský příběh z  dob americké 
prohibice (tady ovšem nikoli alkoholické, 
ale zmrzlinové) jenž obsahoval celou řadu 
aktuálních narážek, ale především jej tvo-
řilo  množství nejznámějších operních árií, 
v nápaditém nastudování celého souboru. 
Nejznámější operní hity hudebních veliká-
nů, jako je Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, 

Bizet, Offenbach, Smetana, Janáček a řady 
dalších zněly v  jazykově neodolatelném 
českém překladu, který si umně pohrával 
s  italskými či francouzskými originály 
a spolehlivě pobavil i neoperní publikum. 
Soubor divadla Ad hoc, složený z  velice 
zdatných herců, pěvců i instrumentalistů 
si získal přízeň publika již od prvních tónů 
předehry a každé další hudební číslo pak 
nadšení diváků jen stupňovalo. Závěr pak 
patřil bouřivému a dlouhotrvajícímu potles-
ku ve stoje. Osobně si dovolím konstatovat, 
že toto představení bylo nejlepší, které jsem 
v poslední době viděl. Byl jsem zcela nadšen. 
Hudební a herecké výkony, ale také zapále-
ní jednotlivých aktérů bylo nepopsatelné. 
Takový zážitek jsem nečekal a podobného 
názoru byli i všichni návštěvníci, s kterými 
jsem po představení mluvil. Škoda jen, že 
návštěvníků tak výjimečného představení 
nebylo více. 

Viktor Štefek😓
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Kategorie mužů
„Muži B“ V  tomto novém ročníku do-
šlo k reorganizaci soutěží a tak jsme byli 
všichni zvědavi, jak se jim povede ve III. 
Třídě OFS Opava. A není to vůbec špatné! 
Do konce podzimní části chybí ještě tři kola 
a tabulka má tuto podobu:

Postupně porazili – Bolatice „B“ 5:1, Dar-
kovičky „B“ 6:0, Závadu 1:0, Bohuslavice 

„B“ 3:1, Darkovice „B“ 4:0, Oldřišov „B“ 4:3 
a prohráli se Sudicemi 0:1, Služovicemi 1:2 
a Dobroslavicemi 2:3.

„Muži A“ No a za těmito úspěchy našich 
mužstev nezůstávají ani hráči našeho 
mužstva v Moravskoslezské fotbalové di-
vizi skupině „E“. Je to doslova podzimní, 
divizní, fotbalová pohádka! Do  konce 

podzimní části zbývají odehrát ještě čtyři 
zápasy (22. 10. So 14.30 FK Nový Jičín - FC 
DB, 29. 10. So 14.00 FC DB – FK Kozlovice, 
06. 11. Ne 14.00 Jiskra Rýmařov - FC DB, 
12. 11. So 14.00 FC DB – Lokomotiva Pet-
rovice) a tabulka má tuto podobu:

Od doby našeho posledního Zpravo-
daje odehrálo mužstvo tyto zápasy.

Dolnobenešovští poslali Hranice do čela 
tabulky!

SK Hranice - FC DB 2:1
Dolnobenešovští přijali v letošním roční-
ku nabídku fotbalové metodické komise 
a ukazují svým soupeřům, jak se dá přijít 
o bodový zisk v utkání, kdy se šance nemění 
v góly. V minulém domácím utkání to za-
žili hosté z Valašského Meziříčí a tentokrát 
to předvedli Hranicím. Zápas začali hosté 
ve velkém stylu. Ve 2. minutě naservíroval 
Foitzik nadýchaný centr na hlavu Těžké-
ho, jeho hlavička se mezi tyče nevešla. V 5. 
minutě nenašel přesnou mušku v koncovce 
Adamík. V 10. minutě se řítil na branku 
Býma, jeho střela však trefila jenom tělo 
padajícího Tomečka. V 11. minutě poslal 
na  zteč dlouhým pasem Haas Těžkého 
a ten se trefil báječně – 0:1. Překvapeným 
domácím trvalo téměř půlhodinu, než se 
z toho otřepali. Ve 27. minutě našel Vyka 
nabíhajícího Ference, ale jeho hlavička šla 
hodně mimo branku. O minutu později 
poslal Ferenc na branku hostů „padající 
list“, z brankové čáry ho stačil Rubý vyhla-
vičkovat do bezpečí! Hosté mohli své vedení 
pojistit ve 32. minutě, Rubý poslal Adamíka 
do „loženky“, super šance však skončila 
na hrudi Tomečka!!! Gólem neskončila ani 
další tutovka hostů ve 37. minutě, hlavička 
Moravce zasvištěla po akci Rubého těsně 
vedle levé tyče už bezmocného Tomečky. 

No a co muselo zákonitě následovat? Ve 42. 
minutě se hosté marně dožadovali odpíská-
ní nedovoleného zákroku, akce pokračovala 
brejkem domácích, Nehyba viděl nabíhají-
cího Kuchaře a ten nezaváhal – 1:1! Druhý 
poločas začal další šancí hostů. Býma po-
slal v 50. minutě z levého křídla nádherný 
centr do ohně, ale Foitzik na balón bohužel 
nedoskočil. V 54. minutě rozjásal domácí 
příznivce Ferenc, který prodloužil přímý 
kop Vanducha do branky hostů – 2:1. Vy-
rovnání měli hosté na svých kopačkách už 
o minutu později. Býmovu dělovku vyrazil 
Tomečka před Adamíka, ale ten se z gólu 
neradoval. V 58. minutě kopal přímý kop 
z dobré pozice Rubý, ale Tomečka přilepil 
balon bezpečně na svou hruď. Fotbalová 
štěstěna se opakovaně odvrátila od hostů 
v 68. minutě. Po parádní akci Václavka 
skončila střela jenom na levé tyči už pře-
konaného Tomečka… Domácí mohli přidat 
pojistku na své vedení v 70. minutě. Kolen-
ko v brance hostů si však výtečně poradil 
s dělovkou Lasovského i s dorážkou Kun-
dráta. Dolnobenešovští se z gólu neradovali 
ani v závěru utkání. V 78. minutě poslal 
do šance Adamík Klingera, s jeho hlavič-
kou si bravurním zákrokem poradil znovu 
Tomečka. Když gólem neskončila ani další 
hlavička Moravce po akci Václavka v 80. 
minutě, tak se hosté v krátkém čase znovu 
přesvědčili, že sebevětší počet šancí nesta-
čí bez vstřelených gólů na bodový zisk… 
Šťastné vítězství Hranic naopak znamená 
po třech odehraných kolech jejich posun 
na 1. místo divizní tabulky!
Sestava SK Hranice: Tomečka, Sobek (34. 
Vanduch), Čáp, Kalous (75. Sigut), Kundrát, 
Vyka, Kuchař, Ferenc (88. Frydrych), Širů-
ček, Nehyba, Lasovský
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Václa-
vek, Juchelka, Haas, Moravec, Býma, Rubý, 
Těžký (64. Klinger), Hartmann, Adamík, 
Foitzik (69. Oberherr), Pospěch
Utkání rozhodovali: Koláček, Novák, Šištík 
- delegát Urban návštěva 165 diváků
Žluté karty – domácí: 36. Lasovský, 47. Ne-
hyba hosté: 79. Oberherr 86. Adamík
Do třetice všeho dobrého!

FC DB – FK Jeseník 2:1
V minulých dvou kolech se domácí na vlast-
ní kůži přesvědčili, že fotbal se nehraje 
na šance, ale na góly! V tomto utkání však 
měli před sebou zdatného protivníka, kte-
rý přijel s vizitkou vysokého vítězství nad 
Šumperkem. Začátek utkání však znovu 
signalizoval, že se domácí budou zase trá-
pit. V 9. minutě se prošel hostující obranou 
Adamík a Rubý se ještě teď musí divit, jak 
z pětky přestřelil opuštěnou branku!!! V 19. 
minutě se však Dolnobenešovští radovali 
z gólu. Těžký našel přesnou přihrávkou 

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově,
jsou to už další dva měsíce od doby vydání 
našeho posledního ZPRAVODAJE MĚSTA 
Dolní Benešov! Všechny mistrovské sou-
těže našich družstev jsou v plném proudu 
a každý, kdo se o fotbal v našem městě za-
jímá, se nestačí divit. Jaká může být ještě 
lepší oslava 90. výročí založení klubu než ta, 
jak ji slaví hráči všech věkových kategorií. 
Posuďte sami z následujících informací!
Kategorie žák
Žáci mladší MINI přípravky v  závěru 
prázdnin odehráli ještě turnaj ve Vřesině, 
kde skončili na 5. místě. No a pak to začalo 
pěkně zostra. Už druhý den po zahájení 
nového školního roku jim začala mistrov-
ská soutěž ročníku 2016/2017. A jak možná 
nevíte, tak jenom připomínáme, že máme 
v soutěži dvě družstva – „červení“ a „mod-
ří“. A tady jsou dosavadní výsledky a ta-
bulka.

Tabulka mladší přípravky ročník 2016/2017

Žáci mladší MINI přípravky se ještě 17. září 
zúčastnili turnaje v Ludgeřovicích. Skončili 
na 2. místě a v turnaji byl jako nejlepší hráč 
vyhodnocen náš Filip Machovský! Jen tak 
dál!
Žáci starší MINI přípravky pod trenérskou 
taktovkou Martina Komárka a Petra Ku-
čery a asistenty Jiřím Bortlíkem a Petrem 
Baránkem zahájili mistrovskou soutěž vel-
mi dobře. Tady jsou dosavadní výsledky: 
Vítězství – s Hájem 11:1, s Hatí 5:4, s Hlu-
čínem 11:6, se Šilheřovicemi 11:5 – Poráž-
ky – s Darkovičkami 1:6, s Mokré Lazce 3:8.

MLADŠÍ a STARŠÍ ŽÁCI Trenérská dvoji-
ce Michal Beinhauer a Daniel Heger sklízí 
v letošním ročníku zaslouženou „sklizeň“ 
své dlouholeté práce. Mladší žáci jsou v ak-
tuální tabulce Krajské soutěže na 5. místě. 
Postupně porazili Vítkov 8:2, Vřesinu 2:0, 
Raduň 6:2, Město Albrechtice 2:0 a prohráli 
s Budišovem 7:3, Rýmařovem 10:1, Kobeři-
cemi 6:1 a Vrbnem 6:5.

No a věřte – nevěřte starší žáci ještě v pod-
zimní části neokusili hořkost porážky a jsou 
zaslouženě na 1. místě tabulky!!! Postupně 
porazili Budišov 9:1, Rýmařov 3:1, Kobeřice 
4:1, Vrbno 3:2, Vítkov 3:0, Vřesinu 6:1, Měs-
to Albrechtice 5:0 a remizovali s Raduní 1:1!

Kategorie dorostu
Všichni příznivci našeho klubu se nestačí 
divit, co nám letos svými výsledky dokazují 
naši dorostenci pod vedením trenérů Pe-
trem Šramelem a Petrem Baránkem! V ta-
bulce Krajské soutěže jsou na 2. místě a to 
je malý fotbalový zázrak! Postupně porazili 
Darkovičky 2:0, Hradec 4:3, Polanku 3:1, 
Svinov 4:1, Rýmařov 3:1, Vrbno 8:1, Vít-
kov 4:0, Klimkovice 3:2, Město Albrechtice 
13:0 - remizovali s Fulnekem 2:2 a prohráli 
s Kobeřicemi 4:1 a Vratimovem 4:3.

Informace z fotbalového klubu
Motto:  Jubilejní rok 90. výročí založení fotbalového klubu – 5. kapitola  – fotbalový ročník 2016/2017 jede na plné obrátky!

2.

FCDB modří - Hlučín 10 : 3
FCDB červení - Bolatice odloženo
 FCDB červení - FCDB modří 4 : 1
FCDB červení - Chuchelná 4 : 5
FCDB modří - Rohov 3 : 6
Vřesina - FCDB modří 5 : 8
Hlučín - FCDB červení 8 : 8
 FCDB červení - Vřesina 5 : 9
FCDB modří - Strahovice 4 : 5
Strahovice - FCDB červení 8 : 1
Chuchelná - FCDB modří 3 : 6 

Tým Výhra Remíza Prohra VG OG Body
1. Strahovice 2 1 0 19 11 7 b
2. Vřesina 2 0 1 35 19 6 b
3. Bolatice 2 0 1 35 23 6 b
4. FCDB 2 0 1 18 13 6 b
5. Rohov 1 1 1 26 14 4 b
6. Chuchelná 1 0 2 13 20 3 b
7. FCDB 0 1 2 14 25 1 b
8. Hlučín 0 1 2 18 53 1 b

1. Rýmařov 8 7 1 0 66:11 22 0 0
2. Kobeřice 9 6 3 0 45:14 21 0 0

3.
Budišov nad 
Budišovkou

9 6 2 1 43:19 20 0 0

4. Vrbno 8 5 1 2 36:32 16 0 0
5. Dolní Benešov 8 4 0 4 28:33 12 0 0
6. Vřesina 8 3 1 4 21:17 10 0 0
7. Břidličná 8 3 1 4 26:34 10 0 0
8. Slavia Opava 8 2 1 5 22:36 7 0 0

9.
Město  
Albrechtice

8 2 0 6 21:36 6 0 0

10. Raduň 7 1 0 6 10:36 3 0 0
11. Vítkov 7 0 0 7 9:59 0 0 0

Fotbal v Dolním Benešově
začíná novou etapu!

1. Dolní Benešov 8 7 1 0 34:7 22 0
2. Rýmařov 8 7 0 1 54:4 21 0
3. Raduň 7 5 1 1 18:5 16 0
4. Vrbno 8 5 0 3 27:14 15 0
5. Kobeřice 9 4 0 5 32:11 12 0

6.
Město 
Albrechtice

8 4 0 4 21:21 12 0

7. Slavia Opava 8 4 0 4 20:26 12 0
8. Vřesina 8 3 1 4 15:24 10 0
9. Vítkov 7 1 1 5 8:31 4 0
10. Břidličná 8 1 1 6 9:39 4 0

11.
Budišov nad 
Budišovkou

9 0 1 8 9:65 1 0

1. Kobeřice 11 11 0 0 38:14 33 0
2. Dolní Benešov 12 9 1 2 50:19 28 0
3. Fulnek 11 7 3 1 41:16 24 0
4. Polanka 11 7 0 4 44:23 21 0
5. Horní Benešov 12 6 3 3 39:35 21 0
6. Klimkovice 11 6 1 4 33:15 19 0
7. Vratimov 11 5 2 4 45:29 17 0

8.
Hradec nad 
Moravicí

11 4 1 6 27:29 13 0

9. Rýmařov 11 3 2 6 27:28 11 0
10. Studénka 10 3 2 5 17:21 11 0
11. Svinov 11 3 2 6 20:35 11 0
12. Darkovičky 11 2 3 6 25:31 9 0
13. Vítkov 11 3 0 8 28:44 9 0

14.
Město 
Albrechtice

12 2 1 9 13:66 7 0

15.
Vrbno pod 
Pradědem

10 1 1 8 17:59 4 0

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. Dobroslavice 5 5 0 0 16:6 15 0 0
2. Služovice 5 4 1 0 10:3 13 0 0
3. Bolatice "B" 5 3 1 1 21:9 10 0 0
4. Sudice 5 3 1 1 9:9 10 0 0
5. Bohuslavice "B" 4 3 0 1 19:5 9 0 0

6.
Dolní Benešov 
"B"

5 3 0 2 12:3 9 0 0

7. Závada 5 2 2 1 6:8 8 0 0
8. Darkovičky "B" 4 2 1 1 11:4 7 0 0
9. Hať "B" 5 2 0 3 18:20 6 0 0
10. Strahovice "B" 4 2 0 2 6:8 6 0 0

11.
Štěpánkovice 
"B"

4 0 1 3 5:18 1 0 0

12. Darkovice "B" 4 0 0 4 3:10 0 0 0
13. Oldřišov "B" 5 0 0 5 8:21 0 0 0

1.
Valašské 
Meziříčí

12 8 3 1 19:9 27 0 0

2. Havířov 12 7 3 2 16:14 24 0 0
3. Dolní Benešov 12 7 2 3 24:11 23 0 0
4. Hranice 12 6 3 3 23:20 21 0 0
5. Rýmařov 12 5 4 3 28:15 19 0 0
6. Petrovice 12 5 3 4 21:16 18 0 0
7. Kozlovice 12 5 2 5 18:16 17 0 0
8. Přerov 12 5 2 5 14:13 17 0 0
9. Opava B 12 5 2 5 17:19 17 0 0
10. Jeseník 12 4 3 5 18:19 15 0 0
11. Pustá Polom 12 4 3 5 11:13 15 0 0
12. Frýdlant n. O 12 4 3 5 13:18 15 0 0
13. Nové Sady 12 3 3 6 11:15 12 0 0
14. Nový Jičín 12 3 2 7 19:25 11 0 0
15. Šumperk 12 3 1 8 16:28 10 0 0

16.
Velké Karlovice 
+ Karolinka

12 2 1 9 9:26 7 0 0
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Adamíka a ten mazácky překonal bezmoc-
ného Pastuchu – 1:0. Zlá minuta potkala 
střelce vedoucího gólu Adamíka ve 31. mi-
nutě. Po souboji o míč opustil zápas, zra-
něný na nosítkách a to byla citelná ztráta… 
Hosty naopak vedoucí gól domácích nijak 
nedeprimoval. Ve 34. minutě pálil Minka 
z dobré pozice vysoko nad. Jeseničtí pak 
bez úhony přežili další příležitosti domá-
cích na pojistku svého vedení. Ve 37. minutě 
se vyznamenal domácí brankář Kolenko, 
který si poradil s jedovkou Navrátila. Jako 
blesk z čistého nebe uhodili hosté hned 
v úvodu 2. poločasu. Ve 47. minutě domácí 
obránci marně stíhali Navrátila, ten pro-
dloužil balón nabíhajícímu Břízovi a bylo 
vyrovnáno – 1:1: Domácí však tento gól 
nastartoval do ještě vyšších útočných ob-
rátek. V 53. minutě se báječně uvolnil Rubý, 
Hartmann však po jeho geniální přihrávce 
branku přestřelil. V 56. minutě pak stá-
lo při hostech velké štěstí. Rubý rozehrál 
rohový kop, Hartmann prodloužil balón 
na hlavu Moravce, ale jeho prudká hlavička 
se mezi tyče nevešla. V 65. minutě prokázal 
svůj přehled a kvality brankář hostů Pastu-
cha, výtečně si poradil s nebezpečnou hla-
vičkou Labudy. O gólovou radost připravil 
v 67. minutě famózním zákrokem brankář 
Kolenko Kyselu. V 79. minutě se radovali 
domácí. Václavek jako blesk prošel z pra-
vé strany obranou hostů, ukázkový centr 
skončil na hlavě domácího Labudy a pak už 
neomylně v brance hostů – 2:1! Přes snahu 
obou mužstev už do konce zápasu diváci gól 
neviděli a tak se tentokrát ze zaslouženého 
vítězství radovali domácí. Ve velmi korekt-
ním divizním utkání fotbalisté Jeseníku 
potvrdili, že se jedná o velmi kvalitní ce-
lek, který v žádném případě nepůsobí v roli 
ustrašeného, divizního nováčka!
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Václa-
vek, Juchelka, Haas, Moravec, Rubý, Těžký, 
Hartmann, Adamík (32.Klinger, 80. Býma), 
Foitzik (67. Večerek), Labuda, Pospěch, 
Spruch, Kozel
Sestava FK Jeseník: Pastucha, Novák, Ma-
cura, Karakasidis, Minka, Kysela (72. Fu-
rik), Plhák (87. Keltner), Mlynář (80. Hanz-
lík), Bříza, Woitek, Navrátil
Utkání rozhodovali: Kondler, Richtár, 
Macrineanu - delegát Boček návštěva 94 
diváků
Žluté karty – domácí: 74. Juchelka hosté: 27. 
Mlynář, 73. Furik
Derby zůstalo bez vítěze!

SC Pustá Polom - FC DB 1:1
Domácí nastupovali do utkání značně na-
motivováni s touhou po odvetě za vyřaze-
ní z Poháru MOL Cup a s vidinou plného 
bodového zisku v dalším utkání na domácí 
půdě, kde zatím nezískali ani jeden divizní 

bod! Zápas však začal pro ně malým šo-
kem. V 7. minutě poslal na zteč Rubý pasem 
Labudu a ten nezaváhal – 0:1. Adrenalin 
domácích hráčů se dostal na bod varu! Je 
proto s podivem, že zákroky na Adamíka 
a doslova likvidační faul na hostujícího 
hráče Těžkého, ten opustil zraněný trávník 
ve 28. minutě, zůstaly bez trestu… Štěstím 
pro domácí pak bylo, že přežili bez gólo-
vého efektu šance Labudy ve 23. minutě 
po akci Rubého s Adamíkem a sólo Býmy, 
které ve 30. minutě skončilo na hrudi Mi-
naříka! Po půlhodině se domácí dostali 
do první šance, táhlá střela Šmída ve 35. 
minutě ještě cíl minula. Ve 37. minutě pak 
Kundrátek P. nabil Potůčkovi, ale Moravec 
ho skvělým zákrokem na brankové čáře 
připravil o gólovou radost! K vyrovnání 
měli domácí nejblíže ve 46. minutě, gólové 
nebezpečí zažehnal parádním zákrokem 
Romaněnko. Po začátku 2. poločasu přežili 
domácí sérii tří rohových kopů ve 49. minu-
tě a především tutovku Býmy v 50. minutě 
hry. Absencí středopolaře Těžkého se však 
výrazně změnil obraz hry. Hosté ztratili 
střed hřiště a  domácí zatroubili mohut-
ně do ofenzívy. V 54. minutě se zaskvěla 
bratrská dvojice Štýbarů – Nikola uvolnil 
Filipa, ale jeho hlavička ve stoprocentní 
šanci gól nepřinesla. V 56. minutě se řítil 
na vybíhajícího brankáře Kolenka P. Kun-
drátek, ale ukvapeným lobem poslal balón 
jenom na horní síť. Štěstěna stála u hostů 
v 58. minutě když dlouhý aut Jaška poslal 
F. Štýbar jenom na pravou tyč už překona-
ného Kolenka! Z bleskového protiútoku měl 
pojistku na vedení hostů Rubý, ale brankáře 
Minaříka neprostřelil! V 64. minutě měli 
domácí super šanci vyrovnat z přímého 
kopu, ale střela F. Štýbara skončila jenom 
na dobře postavené zdi. Domácí zázračně 
přežili i super šanci hostův 69. minutě. Mo-
ravec poslal dlouhým pasem Adamíka, jeho 
přízemní střelu brankář Minařík minul, 
ale Labuda bohužel pro hosty nedoskočil… 
Brankář Kolenko se pak zaskvěl nevída-
ným zákrokem po akci F. Štýbara a dělovce 
Šmída v 70. minutě. V závěrečné desetimi-
nutovce se zrodil konečný výsledek zápasu. 
V 81.minutě prošel prudký přízemní centr 
až na nabíhajícího Šmída a ten touto šancí 
nepohrdnul – 1:1. Emoce v řadách domá-
cích dosáhly vrcholu, ale na výsledku se už 
nic nezměnilo.
Sestava SC Pustá Polom: Minařík,Potůček, 
Hradský M., Jašek, Šmíd,Černohorský (46. 
Štýbar F.), Štýbar N., Kundrátek P., Hradský 
T., Kundrátek L., Poštulka
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Ju-
chelka, Haas, Moravec, Rubý, Těžký (28.
Romaněnko), Hartmann, Adamík, Býma, 
Foitzik, Labuda, Václavek, Večerek, Kozel
Utkání rozhodovali: Černoevič, Páral, Za-

oral - delegát Káňa návštěva 250 diváků.
Žluté karty – domácí: 19. Šmíd, 90. Štýbar F. 
hosté: 41. Adamík, 45. Juchelka, 65. Býma

Zasloužené vítězství pořádně zhořklo!

FC DB - FC V. Karlovice 3:0
Hosté neprožívají právě nejlepší vstup do le-
tošního divizního ročníku. Potýkají se s ne-
bývalou marodkou hráčů. Tato skutečnost 
ovlivnila i  jejich dnešní sestavu. Domácí 
začali svižně. V 8. minutě prověřil kvali-
ty brankáře Sváčka tvrdou střelou Býma. 
Ve 29. minutě vytlačil brankář hostů snad 
očima jedovku Těžkého mimo pravou tyč! 
Ve 31. minutě odolala obrana hostů záva-
ru před brankou za cenu rohového kopu, 
po něm pálil Romaněnko nad. Ve 43. mi-
nutě udržel čisté konto Sváček po nádher-
né hlavičce Adamíka i po dorážce Býmy. 
Hosté zahrozili jenom jednou, ale brankář 
Kolenko se zaskvěl bravurním zákrokem 
v  19. minutě po  střele Škrobáka. Vstup 
do 2. poločasu domácím vyšel parádně. 
Ve 47. minutě posadil Rubý ukázkový cen-
tr na hlavu Adamíka a ten nedal Sváčkovi 
žádnou šanci – 1:0. Ve 49. minutě vykopával 
Píšek z brankové čáry balón po střele Rubé-
ho. Hosté byli blízko vyrovnání v 52. minu-
tě, ale Kolenko si fantastickým zákrokem 
poradil se střelou Pavelky. Domácí nenašli 
přesnou mušku v 56. minutě po střele Ada-
míka ani v 63. minutě po pumelici Těžkého. 
V 65. minutě opustil svou loď kapitán hostů 
Mikula pro střevní potíže a ta se začala po-
zvolna potápět… Hosté ještě zahrozili v 71. 
minutě, ale hlavička Škrobáka se mezi tyče 
nevešla. Domácí dokonale rozebrali obra-
nu hostů v 73. minutě a Moravec zakončil 
čítankovou akci druhým gólem - 2:0. Ka-
nonýr Labuda přišel na hřiště v 75. minutě 
a své střelecké umění dal jasně najevo. V 85. 
minutě prošel ukázkovým slalomem celou 
obranou a „blafákem“ zvýšil stav utkání na – 
3:0! Bohužel po této radosti se stal smutným 
hrdinou. To co následovalo v 88. minutě 
se tak hned nevidí. Hostující obránce Pí-
šek nakopnul kanonýra Labudu a karetní 
partie rozhodčího – žlutá – červená – žlutá 
diváky nejen rozesmála, ale doslova vy-
točila!!! Po konečném hvizdu rozhodčího 
tak dostalo vítězství domácí opravdovou 
chuť pelyňku. A na závěr ještě nezbytná po-

známka. Pro kanonýra domácích podzimní 
sezóna pravděpodobně skončila. Po ošetře-
ní v Ostravské nemocnici má kotník mimo 
hru s léčením a 3 až 6 týdnů!!! A jak to bývá, 
viník zůstal bez trestu…
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Václa-
vek, Juchelka, Haas, Moravec, Rubý, Těžký, 
Romaněnko (80. Foitzik), Hartmann, Ada-
mík (75. Labuda), Býma (85. Večerek), Kozel
Sestava FK Velké Karlovice + Karolinka: 
Sváček, Pinkava, Ondřejka T., Píšek, Mikula 
(65. Podešva J.), Pavelka, Podešva M., Lan-
ger, Zeť (75. Mynarčík), Chuchma, Škrobák
Utkání rozhodovali: Částečka, Mankovecký, 
Trigas - delegát Prokeš, 101 diváků
Žluté karty – domácí: 58. Adamík hosté: 65. 
Langer, 68. Škrobák, 82. Podešva, 88. Píšek

Fotbalová divizní paráda!

FC DB - 1.FC  
Viktorie Přerov 4:1
Hosté se po ročním působení v divizní sku-
pině „D“ vrátili do té severní. V letošním 
ročníku patří mezi TOP kluby a po šesti 
odehraných kolech jim patří 4. příčka ta-
bulky. Od úvodních minut roztočili kolotoč 
útočné kopané. V 6. minutě Koller v dobré 
pozici branku přestřelil. V 9. minutě ne-
chal Kovář vyniknout, po své prudké střele, 
domácího gólmana Kolenka. Třináctá mi-
nuta byla šťastná pro hosty. Býma prošel 
po levé straně a jeho dělovka v super šanci 
zasvištěla těsně kolem levé tyče. V 15. mi-
nutě se však Býma radoval z úvodního gólu. 
Hartmann rozehrál rohový kop a proti jeho 
hlavičce byl brankář Švec bezmocný – 1:0. 
Po gólu hosté ještě přidali na tempu. Ve 30. 
minutě znovu čaroval brankář Kolenko 
po nádherné hlavičce Baly. Příležitost hos-
tů na vyrovnání přišla ve 33. minutě, ale 
Koller z výborné pozice branku domácích 
z přímého kopu přestřelil. Velkou příleži-
tost k pojištění vedení domácích měl ve 37. 
minutě Rubý, ale brankář Švec ho o gólovou 
radost připravil. Vstup do 2. poločasu vyšel 
domácím náramně. V 52. minutě rozehrál 
Rubý přímý kop a Moravec nedal Švecovi 
v brance ani tu nejmenší šanci – 2:0. Diváci 
se už nadechovali k oslavě dalšího gólu, ale 
po akci Rubého trefil Hartmann v 54. minu-

tě jen tělo padajícího gólmana Švece. A co 
ve fotbale platí stále jako zákon? Nedáš – do-
staneš! V 57. minutě vyšel hostům bleskový 
brejk a Blažkovský je vrátil do zápasu – 2:1. 
Přerovští prahli po vyrovnání. V 60. minutě 
ho měl na kopačkách Hrabovský, ale střelec-
kou mušku měl špatně seřízenou! Ještě větší 
štěstí stálo při domácích v 63. minutě. Koller 
postupoval na brankáře Kolenka sám, ale 
ve svém sólu netrefil ani prázdnou branku… 
Do třetice všeho dobrého pro domácí vy-
hlavičkoval v 69. minutě Romaněnko balón 
z brankové čáry už překonaného Kolenka. 
Co asi mohlo následovat? V 72. minutě vrá-
til klid na kopačky domácích Adamík, který 
po parádní akci využil zaváhání Bogdaně 
při odkopu a zvýšil na – 3:1. Domácí gól-
man pak odvrátil gólovou pohromu hostů 
fantastickým zákrokem v 79. minutě, když 
ze šibenice vyrazil jedovku Bubeníka na ro-
hový kop! A věřte nebo ne. V 80. minutě si 
Adamík vysloužil ovace domácích příznivců 
za svůj druhý gól – 4:1. Na tento stav už 
hosté nenašli odpověď. Naopak v 87. minutě 
se proháčkoval celou obranou hostů Rubý, 
obešel i brankáře Švece, ale na brankové 
čáře trefil padajícího Bubeníka…
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Vác-
lavek (87. Večerek), Juchelka, Haas, Mora-
vec, Rubý, Těžký (76. Foitzik), Romaněnko, 
Hartmann (88. Moc), Adamík, Býma, Kozel
Sestava 1.FC Viktoria Přerov: Švec, Bogdaň, 
Bubeník, Kovář, Havlíček (58. Hýbner), Ko-
ller, Blažkovský, Zimčík (61. Kytlica), Kry-
špín (59. Hrabovský), Bala, Václavíček
Utkání rozhodovali: Svoboda, Lakomý, Bě-
hal - delegát Kaláb 113 diváků
Žluté karty – domácí: 28. Romaněnko hosté: 
25. Václavíček, 74. Kovář, 86. Hýbner
Dolnobenešovští vydolovali v Havířově bod!

MFK Havířov – FC DB 1:1
Utkání těchto dvou tradičních soupeřů ni-
kdy nepostrádají náboj a jiskru. Ani dnes 
tomu nebylo jinak, navíc v průběhu celého 
1. poločasu nepříjemně pršelo! Od první-
ho momentu se hrálo ve vysokém tempu 
a s maximálním nasazením. Do první šan-
ce se dostal Václavek, jeho střela skončila 
rohovým kopem. V 16. minutě zasvištěla 
nádherná střela Uhera kolem pravé šibe-
nice branky hostů. Do velké, gólové šance 
se dostal ve 27. minutě Uher, Kolenko mu 
však balón vzal přímo z hlavy! Velmi blízko 
gólu byli hosté ve 33. minutě. Balón puto-
val po ose Adamík – Václavek – Moravec, 
ale jeho střelu bezpečně přilepil do svých 
rukavic gólman Směták. Na druhé straně 
se blýsknul ve 37. minutě famózním zákro-
kem brankář Kolenko, po dělovce střelce 
Uhra. Vzruch na hřišti i v hledišti přinesla 
44. minuta, kdy hosté reklamovali hraní 
rukou domácího brankáře Smětáka mimo 

pokutové území… V poločasové přestávce 
déšť ustal, ale tempo hry nabralo ještě vyšší 
obrátky. Hrálo se „nahoru – dolů“ a diváci 
se dostávali do varu. V 62. minutě prošel 
Býma obranou domácích, jeho vyraženou 
střelu načechral Rubý na Adamíka a ten hla-
vičkou poslal hosty do vedení – 0:1. Gól ještě 
více vyburcoval domácí k atakům na bran-
ku hostů. V 67. minutě se v sólovém nájezdu 
řítil na brankáře Kolenka Švábík a po jeho 
střele si podal ruku s fotbalovou štěstěnou. 
Ta orazítkovala jenom pravou tyč, ale od-
razila se přímo na kopačky dobíhajícího 
Uhera a ten nezaváhal – 1:1! V závěrečné de-
setiminutovce chtěla obě mužstva strhnout 
vítězství na svou stranu. To byl tajfun! V 82. 
minutě připravil Kolenko o gólovou radost 
Gomolu. V 86. minutě ukázal Býma všem 
bránícím hráčům záda, ale jeho sólo skon-
čilo na hrudi domácího hrdiny okamžiku, 
brankáře Smětáka. No a na druhé straně 
se zaskvěl v 88. minutě Kolenko, když si 
poradil s dělovkou Švábíka. Nadstandardně 
kvalitní fotbalová „bitva“ na těžkém teré-
nu tak skončila dělbou bodů. Hráči obou 
mužstev si za předvedené výkony právem 
zasloužili, při odchodu do kabin, potlesk 
přítomných 120 diváků, kteří utkání i přes 
nepříznivé počasí navštívili!
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Ro-
maněnko (41. Foitzik), Václavek, Juchelka, 
Haas, Moravec, Rubý, Těžký, Hartmann, 
Adamík (79. Klinger), Býma, Kozel, Moc, 
Večerek
Sestava MFK Havířov: Směták, Lisický, 
Skoupý (63. Gomola), Omasta, Cigánek, 
Šváblík, Musiol (84. Trmal), Michalčák, 
Uher, Wojnar (77. Cenek), Zupko
Utkání rozhodovali: Silný, Šafrán, Kulička 
- delegát Sedláček 120 diváků
Žluté karty – domácí: 12. Wojnar, 22. Ci-
gánek, 89. Gomola hosté: 13. Václavek, 65. 
Adamík
V divizním derby se radovali domácí!

FC DB - SFC Opava „B“ 1:0
V nezáviděníhodné situaci byl domácí tre-
nér Christoph před derby utkáním s favo-
rizovanými hosty. Zranění hráčů výrazně 
zkomplikovalo sestavu. Do hry nemohli 
zasáhnout ani oba kanonýři Adamík a La-
buda. Jak se však už nejednou ve fotbale 
ukázalo, čím hůř, tím lépe!!! Ti co dostali 
důvěru trenéra se mu náramně odměnili. 
Enormním nasazením, bojovností a vůlí 
dokázali s kvalitním soupeřem nejen držet 
krok, ale dokonce dotáhnout zápas do ví-
tězného konce! Hosté roztočili útočnou hru 
od první minuty. V 6. minutě se řítil na do-
mácí branku Adamovský, ale „loženku“ 
zazdil nepřesnou střelou. V 17. minutě se 
do gólové šance dostal Jurečka, jeho prud-
ká hlavička zasvištěla jenom nad břevnem. 

Střelec Filip Labuda dohrál!
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Ve 27. minutě prošel obranou domácích 
Mezera, doslova nabil Jurečkovi, ale jeho 
dělovka trefila jenom pravou tyč!!! Ve 29. 
minutě zabránil gólové pohromě fantastic-
kým zákrokem obránce Václavek po střele 
Matěje Helebranda. Do té doby měli domácí 
jednu nebezpečnou šanci, se střelou Rubé-
ho si ve 14. minutě skvěle poradil brankář 
Muczka. Po úvodní půlhodinové smršti se 
obraz hry začal pozvolna měnit. Ve 30. mi-
nutě založil nádhernou akci Rubý, po něm 
prošel od Býmy přízemní centr podél celé 
branky, ale nabíhající Moc bohužel už ne-
doskočil… Ve 40. minutě to před hostující 
brankou doslova vřelo. Odražený balón se 
dostal na kopačky Rubého a ten ho napálil 
nezadržitelně do branky – 1:0! Hosté se 
ještě nevzpamatovali z inkasovaného gólu 
a mohlo být ještě hůř! Těžký v 41. minutě 
našel hlavu nabíhajícího Haase, ale Muczka 
fantastickým zákrokem vyrazil balón ze 
šibenice na rohový kop! Ani po přestávce 
se diváci nenudili. V 55. minutě si Mucz-
ka poradil se sólovým nájezdem Rubého, 
konečky prstů vyrazil míč na rohový kop. 
Vyrovnávací gól měl v 71. minutě na ko-
pačkách Gebauer, ale Kolenko ho skvělým 
zákrokem o gólovou radost připravil. V 73. 
minutě našel Pavelka svým centrem Jureč-
ku, jeho „nůžky“ se však mezi tyče nevešly. 
V 75. minutě pelášil na branku hostů Klin-
ger, v poslední chvíli zablokoval jeho střelu 
Metelka a ta skončila v rukavicích Muczky! 
Gólem neskončila na druhé straně ani stře-
la Rubého v 79. minutě, od tyče se odrazila 
do padajícího Muczky! Hosté vrhli všechny 
síly do vyrovnání. V 85. minutě hlavičkoval 
po rozehraném rohovém kopu Dřizgevič, 
Kolenko však udržel čisté konto. Na výsled-
ku se nic nezměnilo ano v 89. minutě, když 
jedovka Dřizgeviče skončila jenom na boč-
ní síti! Z plného bodového zisku a cenného 
skalpu se tak radovali domácí!
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Býma 
(68. Klinger), Václavek, Juchelka, Haas, Mo-
ravec, Rubý, Těžký, Hartmann, Moc (90. 
Večerek), Foitzik (91. Adamík), Romaněnko, 
Pospěch, Kozel
Sestava SFC Opava „B“: Muczka, Hele-
brand  M., Dřizgevič, Metelka, Mezera, 
Berger, Adamovský (77. Farský), Gebauer, 
Ivan (58. Pavelka), Jurečka, Machálek (62. 
Helebrand A.)

Utkání rozhodovali: Škrobák, Lysák, Chle-
višťan - delegát Hulcký 163 diváků
Žluté karty – domácí: 34. Rubý, 66.Foitzik, 
69. Juchelka hosté: 49. Dřizgevič, 59. Ada-
movský, 61. Mezera
Dolnobenešovským pršelo štěstí plným 
proudem!

FK Šumperk - FC DB 1:4
Po tropickém začátku podzimu přišly o ví-
kendu očekávané, dešťové srážky. Pršelo 
před utkáním i v jeho průběhu a doslova 
pršelo fotbalové štěstí hostům z Dolního 
Benešova. Domácí, vědomi si svého po-
stavení v tabulce a pod taktovkou nového 
trenéra se pustili do svého soupeře pěkně 
zhurta! V 5. minutě se ve vápně uvolnil přes 
padajícího stopera hostů Rozsíval a odraže-
ný míč napálil nekompromisně Muzikant 
do branky – 1:0! Vedoucí gól domácí pořád-
ně namlsal. V 9. minutě skončila dělovka 
Rozsívala těsně vedle pravé tyče. Z druhého 
gólu se domácí neradovali ani v 15. minutě, 
když centr Můčky poslal Jindra prudkou 
hlavičkou mimo tyče… Po půlhodině za-
čala domácí útočná smršť zvolna blednout. 
Ve  31. minutě stálo při domácích štěstí. 
Po akci Juchelky s Václavkem skončila stře-
la Foitzika jenom rohovým kopem. Hosté 
se z vyrovnání neradovali ani ve 36. mi-
nutě, když dlouhý aut Václavka prodloužil 
nádhernou hlavičkou Adamík, ale gólman 
Blaha se překvapit nenechal. Ve 41. minutě 
udržel hosty při životě brankář Kolenko, 
který připravil o gólovou radost Podhor-
ného. Základ na vítězství si hosté položili 
v závěru poločasu. Zdrcující úder dostali 
domácí ve 45. minutě hry. Moravec roze-
hrál akci, Býma přiťuknul míč na kopačky 
Těžkého a ten dalekonosnou střelou nachy-
tal brankáře Blahu v nedbalkách – 1:1. Gól 
do šatny znamenal pro domácí demolici 
jejich sebevědomí. To se dostalo na bod 
mrazu po několika minutách hry ve dru-
hé půli! V 51. minutě založil bleskový brejk 
dlouhým výkopem gólman Kolenko, Býma 
fantasticky nabil Rubému a ten nedal Bla-
hovi v brance sebemenší šanci – 1:2. Obrana 
domácích dostala takovou ránu, jako by ji 
spláchla vlna z protržené hráze přehrady 
na Dlouhých Stráních. Útok za útokem se 
valil na šumperskou branku a ta takovému 
náporu nestačila odolávat. V 60. minutě 
se probil přes stopera Jindru Adamík, ale 
střela Rubého skončila v náruči Blahy. V 75. 
minutě se na Blahu v brance valila další 
útočná vlna a Býma nevídaným „agliča-
nem“ pojistil vedení hostů – 1:3. Domácí 
vykřesali ještě jiskřičku naděje na zvrat ne-
příznivého stavu. V 77. minutě si Kolenko 
poradil se skákavou střelou Rozsívala a v 79. 
minutě minula tvrdá střela Podhorného 
o chlup cíl. Ještě ve stejné 79. minutě ro-

zehráli hosté doslova kulečníkovou akci 
před domácí svatyní a Býma už ve vyložené 
pozici dal šanci na gól nezištnou přihráv-
kou Adamíkovi, který dával do prázdné 
branky – 1:4!!! Z takového K.O. úderu se už 
domácí nezvedli. Výsledek mohl být ještě 
děsivější, ale se sólovým nájezdem Rubého 
v 80. minutě si poradil skvělým zákrokem 
Blaha. Gólem pak neskončila ani další sto-
procentní gólovka hostující dvojice Moc – 
Rubý v 89. minutě! Hosté si tak po zásluze 
připsali na své konto všechny body!
Sestava FK Šumperk: Blaha, Ševčík, Jindra, 
Můčka, Dostál (46. Soukup), Kotzmann (70. 
Horák), Podhorný, Rozsíval, Španihel, Mu-
zikant (56. Rýznar), Strnad
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Býma 
(84. Moc), Václavek, Juchelka, Haas, Mora-
vec, Rubý, Těžký, Hartmann(86. Romaněn-
ko), Foitzik, Adamík (82. Klinger), Labuda, 
Kozel
Utkání rozhodovali: Šamárek, Vrťo, Kotala 
- delegát Šoukal 120 diváků
Žluté karty – domácí: 39. Ševčík, 42. Dostál 
hosté: 67. Adamík

To není k vzteku, to je k pláči!

FK Nové Sady - FC DB 1:0
Postavení v tabulce velelo domácím v dneš-
ním utkání jediné – vyhrát! Hosté jsou na-
opak v letošním ročníku nečekanou „štikou“ 
divize. Ani v dnešním zápase na horké půdě 
nebyly bez šancí na bodový zisk. Začali 
sebevědomě. V úvodních osmi minutách 
přežili domácí bez gólové újmy tři šance. 
V  té největší minula hlavička Adamíka 
v 5. minutě jen o pověstný chlup pravou 
tyč už bezmocného Kaliny v brance. Skóre 
se neměnilo ani po střelách Rubého ve 22. 
a  Hartmanna ve  24. minutě. Čisté kon-
to udržel brankář Kalina i ve 28. minutě, 
když brejk Rubého a Foitzika skončil jen 
rohovým kopem. Domácí Škoda prověřil 
ve 36. minutě kvality gólmana Kolenka, 
ale ten jeho jedovku přilepil do svých ru-
kavic. Branka domácích přežila z nadějné 
pozice i přímý kop hostů, střelu Rubého 

tečovala zeď domácích na rohový kop! Do-
mácí kustod o poločasové přestávce dobře 

„přebrousil“ kopačky domácích. Vzájemné 
souboje hráčů na  trávníku byly na ostří 
nože. Výsledek nedal na sebe dlouho čekat. 
Po zákroku na Adamíka se v 52. minutě ko-
pala penalta. Hostující Býma však tuto super 
výhodu bohužel nevyužil, Kalina v brance 
se stal domácím hrdinou zápasu! Misky vah 
se začaly postupem času naklánět na stra-
nu Nových Sadů. V 53. minutě se červenal 
Schlimbach, který z vyložené pozice branku 
netrefil. V 58. minutě prošel obranou hostů 
Kopp, ale Kryl ani z jednoho metru odrytý, 
pravý kout branky netrefil!!! V 67. minutě 
připravil brankář Kolenko o gólovou radost 
výtečným zákrokem Dvorského po jeho ne-
vídané dělovce. Domácí dokazovali, proč 
jim letos patří umístění v suterénu tabulky. 
V 67. minutě Režný tak dlouho seřizoval 
mušku, až místo branky trefil jenom levou 
tyč!!! Další vývoj zápasu ovlivnila 68. mi-
nuta, když v souboji o míč byl tvrdě zasažen 
hostující špílmachr Rubý. Než se po ošetře-
ní vrátil do hry, musel si brankář Kolenko 
ještě poradit s gólovou střelou Schlimbacha 
v 72. minutě. Domácí se neradovali z gólu 
ani v 81. minutě, když Škoda zbrkle zahodil 
stoprocentní loženku. Závěr zápasu hosté 
nezvládli. Nakopnutý Rubý odstoupil v 86. 
minutě. Než hosté zformovali své řady, bylo 
zle. V 89. minutě rozehrál domácí Andre-
ev akci, z pravé strany našel centr Koppa 
hlavu zcela nekrytého Schlimbacha a jeho 
hlavička skončila v brance hostů – 1:0. Gej-
zír radosti tryskal z domácích silněji než 
ze známé kašny na Olomouckém náměstí! 
Hostům tak v hodině dvanácté proklouzla 
mezi prsty vidina bodového zisku. Domácí 
si naopak připsali na své konto veledůležité 
body, které je katapultovaly z posledního 
místa divizní tabulky…
Sestava FK Nové Sady: Kalina, Kopp, Na-
vrátil, Banasik, Samek, Režný (91. Dlouhý), 
Šuba,Škoda, Kryl, Schlimbach, Dvorský(75. 
Andreev)

Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Býma 
(81. Labuda), Václavek, Juchelka, Haas, Mo-
ravec, Rubý (86. Baránek), Těžký, Hartmann, 
Foitzik (65. Moc), Adamík, Kozel
Utkání rozhodovali: Broskevič, Trávní-

ček, Částečka - delegát Mlsna 52 diváků
Žluté karty – domácí: 87. Kryl hosté: Bez 
karet
Podzimní, fotbalová pohádka má další 
pokračování!

FC DB – 1.BFK Frýdlant 4:1
Po nepochopitelném zkolabování fotbalistů 
Dolního Benešova v Nových Sadech, čekal 
na domácí tým zajímavý program. V týdnu 
si mužstvo poradilo v přípravném utkání 
s rezervou FC Baníku Ostrava vítězstvím 
4:3. Do dnešního zápasu nastupovali domá-
cí s touhou po plném bodovém zisku. První 
poločas však měl nečekaný průběh. Po po-
čátečním oťukávání zahrozili jako první 
hosté. V 19. minutě zakončil neomylně bles-
kový brejk Němec a na ukazateli svítil stav – 
0:1! Ve 23. minutě to mohlo být pro domácí 
ještě horší, útok Svatonského a Marka však 
zazdil Vojvodík střelou z dobré pozice nad! 
Hosté za svou lehkovážnost pochopitelně 
pykali. Ve 36. minutě prošel obranou hostů 
nezadržitelně Adamík a Býma se v koncovce 
nemýlil – 1:1. Ve 38. minutě svitla hostům 
gólová šance, ale zkušený Šrámek z přímého 
kopu Kolenka v brance nepřekvapil! Dru-
hý poločas začali domácí ve velkém stylu. 
Ve 47. minutě zakončil akci Moravce Ada-
mík hlavičkou nad! Ve 48. minutě si po akci 
Rubého poradil Jež se střelou Moce. Klíčo-
vý moment zápasu přinesla 56. minuta hry. 
Hostující obránce Hrdlička zahrál rukou 
a kapitán domácích Juchelka nedal Ježovi 
z nařízené penalty žádnou šanci – 2:1. Než 
se hosté z tohoto momentu vzpamatovali, 
udeřilo ze strany domácích podruhé. V 62. 
minutě kopali domácí z dobré pozice pří-
mý kop. Kapitán Juchelka orazítkoval svou 
střelou břevno, ale odražený míč trefil hlavu 
brankáře Ježe a od něho skončil v síti – 3:1!!! 
Hosty tento moment dokonale pozname-
nal. Než se z toho vzpamatovali, bylo ještě 
hůř! V 67. minutě vyrobila hostující obrana 
nevídaný kiks a pro Adamíka to už nebyl 
žádný problém, aby posunul ukazatel skóre 
na - 4:1!!! Ani za tohoto stavu hosté utká-
ní nezabalili. Právě naopak. V 68. minutě 
si Kolenko poradil se střelou Myšinského. 
Stejného hráče pak připravil výtečným zá-
krokem o gólovou radost v 73. minutě. Když 
pak brankář Kolenko nevídaným zákrokem 
vyrazil ze šibenice gólovou hlavičku Hrd-
ličky v 78. minutě, tak se už na výsledku 
nic nezměnilo! Domácí si tak zaslouženým 
vítězstvím pojistili umístění na „bedně“ di-
vizní tabulky a to je nefalšovaná podzimní, 
divizní pohádka!
Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Býma, 
Václavek, Večerek (46. Těžký), Rubý (85.
Foitzik), Moravec, Adamík, Juchelka, Haas, 
Romaněnko, Moc (75. Hartmann), Klinger, 
Labuda, Kozel

Sestava 1. BFK Frýdlant: Jež, Šrámek (85. Ja-
nošec), Jandek (54. Křiva), Marek (46. Šigut), 
Hrdlička, Vojvodík, Svatonský, Myšinský, 
Dvořák, Střižík, Němec
Utkání rozhodovali: Kostelník, Poláček, Ši-
moník - delegát Rabušic 119 diváků
Žluté karty – domácí: 54. Těžký, 77. Adamík 
hosté: 25. Střižík, 30. Svatonský, 38. Vojvo-
dík, 56. Hrdlička, 82. Myšinský

Mimo mistrovské, divizní zápasy jsme se-
hráli ještě přípravný zápas s fotbalisty FC 
Baníku Ostrava. A výsledek byl více než 
překvapivý!
Bohuslav Moc se zaskvěl čistým hattrickem!

FC DB - FC Baník Ostrava 
4:3
Fotbalisté Dolního Benešova přivítali zno-
vu po dvou měsících k přátelskému utkání 
fotbalisty Baníku. Trenér Petržela dal šan-
ci dalším hráčům svého kádru, přesto se 
bylo i v nepříznivém, deštivém počasí na co 
dívat! Domácí začali svižně. V 6. minutě 
založil Moc bleskový brejk, Klinger poslal 
do gólovky Rubého, ale ten v super šanci ne-
trefil branku. V 8. minutě to bylo 1:0 – Vác-
lavek načechral centr na hlavu Klingera, ten 
prodloužil na nabíhajícího Moce a ten pro-
střelil gólmana Murína. O minutu později 
se znovu po akci Václavka s Mocem dostal 
do gólovky Adamík, ale jeho střela se mezi 
tyče nevešla! Pro hosty byla nešťastná 13. 
minuta. Romaněnko poslal na zteč Adamí-
ka, ten viděl lépe postaveného Moce a bylo 
to – 2:0. Domácí i nadále hýřili aktivitou. 
Ve 25. minutě si Adamík poradil chladno-
krevně se svou loženkou a na ukazateli svítil 
stav – 3:0! Hosté se dostali do první gólové 
šance ve 27. minutě, ale hlavička Šašinky se 
otřela jenom o pravou tyč branky domácích. 
Ve 33. minutě se nádherně trefil k levé tyči 
nechytatelnou střelou Moc a zkompletoval 
tak svůj čistý hattrick – 4:0!!! Takový vývoj 
zápasu čekal málokdo. Skóre se znovu mě-
nilo ve 36. minutě, tečovaná střela domácím 
obráncem skončila za zády brankáře Kolen-
ka – 4:1. Ve 43. minutě se dostal do dobré 
pozice Matěj, ale branku ukvapeně přestře-
lil. Do druhého poločasu domácí prostřídali 
sestavu, ale na stavu utkání se dlouho nic 
neměnilo. Ve 49. minutě se mezi tyče ne-
vešla střela Malého. V 53. minutě si Kolenko 
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skvělým zákrokem poradil s jedovkou Ma-
ceje. V 56. minutě znovu čaroval Kolenko, 
který tutovku Ozvoldy vyrazil na rohový 
kop. Skóre zápasu vydrželo až do 67. minuty. 
Právě v této minutě se zapsal do střelecké 
listiny Malý – 4:2. Hostům se podařilo při-
dat ještě jeden gól, jeho autorem byl v 69. 
minutě Matěj. Výsledek se pak už do konce 
zápasu nezměnil ani po šanci Celby, kte-
rý v 87. minutě branku ve vyložené pozici 
netrefil. Domácí se tak radovali z vítězství, 
i když hosté nehráli v kompletní druholi-
gové sestavě je výsledek překvapením! Pro 
trenéry to však byl poučný a zajímavý test 
před dalšími mistrovskými zápasy!

Sestava FC Dolní Benešov: Kolenko, Vác-
lavek, Večerek, Rubý, Moravec, Adamík, 
Juchelka, Moc, Haas, Romaněnko, Klinger – 
střídali Hartmann, Býma, Foitzik, Baránek, 
Těžký, Kozel
Sestava FC Baník Ostrava: Murín, Ptá-
ček, Novák, Malý, Šašinka, Matěj, Plesník, 
Ozvolda, Lupták, Jakubov, Celba
Utkání rozhodovali: Kotala, Šafrán, Dedek
Vážení čtenáři Zpravodaje našeho města. 
Ve zbývajících měsících letošního roku nás 
ještě v klubu čekají důležité události. V po-
lovině listopadu budou dohrány mistrovské 
soutěže. V klubu budou vrcholit i oslavy 90. 
výročí jeho založení, a pokud všechno dobře 

dopadne, tak bude zahájena i stavba nových 
kabin v areálu našeho fotbalového stadionu. 
O tom všem Vás budeme informovat v letoš-
ním posledním Zpravodaji našeho města 
Dolní Benešov!

Vedení fotbalového klubu děkuje všem svým 
sponzorům a městu Dolní Benešov za finanč-
ní pomoc při zajištění činnosti klubu. Jubi-
lejní rok 2016 jde do finiše. Všichni máme 
opravdovou radost z dosavadních sportov-
ních výsledků, které jsou tím největším da-
rem a vkladem a důkazem o tom, že náš 
klub opravdu žije a píše další stránky do své 
fotbalové historie!

„  S p o r t u  z d a r  a   D o l n o b e n e š o v s k é m u  f o t b a l u  z v l á š ť  “ !
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12.  a 13.  l istopadu 2016 
od 1000  do 1800 hod.  (neděle do 1700 hod.)

 zámek Kravaře

Inspirace nejen pro Vaši svatbu...

Mediální partneři: Partneři akce:
DANCE UNIVERSITY

TANEČNÍ ŠKOLA

Hlavní mediální partner

www.kravare.cz

www.tropp.cz

Generální partner

MĚSTO KRAVAŘE

Více se dozvíte
Na telefonním čísle: 725 519 336 nebo 553 751 368,  
na webu: www.lanex.cz/kariera-u-nas a emailu: alena.sedlackova@lanex.cz

Co budete dělat
■	 Obsluha strojního zařízení při výrobě lan, šňůr a vláken

Co považujeme za samozřejmost
■	 Vyučení v jakémkoliv oboru, příp. základní vzdělání
■	 Ochotu pracovat na směny (třísměnný nebo čtyřsměnný provoz)
■	 Manuální zručnost, fyzická zdatnost
■	 Spolehlivost a zodpovědnost za odváděnou práci

Co by Vás mohlo zajímat
■	 Hodinová mzda + příplatky + prémie závislé na výkonu a kvalitě práce
■	 21 dnů dovolené + 4 dny pracovního volna
■	 Příspěvek na penzijní připojištění
■	 Příspěvek na stravování v podnikové jídelně
■	 Pitný režim na pracovišti
■	 Příspěvek na dopravu zaměstnancům dojíždějícím 15 a více km
■	 Mimořádná odměna za odpracování všech směn v měsíci
■	 Mimořádná odměna za přesčasovou práci nad 15 hod. v kalendářním měsíci

Dělník/ce ve výrobě

LANEX hledá nové 
zaměstnance
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Nabízíme:
Největší vozový park na prajzské – k dispozici až 10 vozů 
a to 5-ti, 7-mi až 9-ti místných.

Letištní transfer – nabízíme přepravu osob na letiště 
i z letiště po celé EU.

Přeprava z akcí – nabízíme přepravu osob z �remních akcí, 
večírků, oslav či svateb.

Kurýrní služby – přeprava zásilek.

Drink servis – pakliže jste jakkoliv indisponováni, nabízíme 
přepravu Vás i s Vaším vozem.

Fofr  TAXI  prajzská
602 202 808
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Program listopad – prosinec:
5. 11. – 6. 11. – výlov rybníka Nezmar
Úterý 8. 11. – Pietní akt na hřbitově k uctění památky  
válečných veteránů
Pátek 11. 11. v 16.40 hod. – Pietní akt k uctění památky 
válečných veteránů v Zábřehu
Sobota 12. 11 v 10.00 hod. – svátost Biřmování v kostele 
sv. Martina
Sobota 12. 11. – Vernisáž fotografií Evžena Sobka
Sobota 12. 11. – Podzimní koncert Dolbendu
Neděle 13. 11. v 15.00 hod. – Svatomartinský koncert  
v kostele sv. Martina
Pátek 18. 11 v 18.00 hod. – Koncert Veselá trojka
Čtvrtek 24. 11 v 15.00 hod. – Společenský večírek SPCCH
Pátek 25. 11. – Taneční závěrečná manželů Hartmanových
Sobota 26. 11. – Opava Cantat – celostátní přehlídka  
středoškolských pěveckých sborů
Neděle 27. 11 v 16.30 hod. – 1. Adventní koncert v kostele 
sv. Martina, účinkují žáci a pedagogové ZUŠ P. J.Vejvanov-
ského Hlučín, odloučené pracoviště Dolní Benešov, pěvecký 
sbor Nezmar a Rozmar, v 18.00 hod. slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí C. Lelka
Neděle 27. 11. - Taneční závěrečná manželů Hartmanových
30. 11. – 4. 12. – Taneční závěrečné manželů Hartmanových
Sobota 3. 12 – Mikulášení na rynku
Neděle 4. 12. v 17 hod. – 2. adventní koncert v kostele 
sv. Martina, účinkují Slezské žesťové kvinteto, Komorní 
orchestr a pěvecký sbor P. Cypriána Lellka
Středa 7. 12. – Děti dětem – setkání zdravotně postižených 
dětí ze sociálních zařízení Moravskoslezského kraje
Čtvrtek 8. 12. – Členská schůze SPCCH
Sobota 10. 12. – Dolnobenešovská hůlka – soutěž mažoretek
Sobota 10. 12. – Vánoční kapr – volejbalový turnaj
Neděle 11. 12. v 16. 30 hod. - 3. Adventní koncert v koste-
le sv. Martina, účinkují studenti akordeonového oddělení 
Janáčkovy konzervatoře v OstravěJanáčkovy konzervatoře 
v Ostravě
Neděle 11. 12. – Vím, že víš, že vím – divadelní představení
Čtvrtek 15. 12 v 16.00 hod. – Zasedání zastupitelstva města
Sobota 17. 12. od 13.00 hod. – Vánoční jarmark před  
Kulturním domem
Sobota 17. 12. – Taneční závěrečná manželů Davídkových
Neděle 18. 12. 2016 v 16.30 hod. - Vánoční koncert  
Městského orchestru mladých
Neděle 25. 12. – Štěpánská zábava

Plesová sezóna 2017

Pátek 6. 1. Myslivecký ples

Sobota 21. 1. Ples Benešovských rodičů

Pátek 27. 1. Reprezentační ples města Dolní Benešov

Pátek 3. 2. Rybářský ples

Pátek 18. 2. Ples mladých

Pátek 24. 2. Hasičský ples

Pátek 17. 3. Rock and Rollovýples

Více informací naleznete na: www.kddb.cz nebo na www.dolnibenesov.cz


