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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
čas se nezastavil ani letos, a tak máme před sebou závěrečné období 
letošního roku. Hned na úvod bych vám chtěl všem poděkovat 
za trpělivost při pracích na opravách různých komunikací, ať už 
se jedná o směr na Háj ve Slezsku, opravy železničních přejezdů 
a především pak silnice I/56 od Hrušky až do Zábřehu k firmě 
Lena hračky. Víme, že opravy komunikací jsou velmi důležité, 
ale v letošním roce se toho nakupilo trochu moc. Tyto akce se 
překrývaly, koordinace mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, Krajem 
a Správou železniční dopravní cesty je velice špatná a zhoršuje už 
tak komplikovanou dopravu v našem městě. 
Můžeme s uspokojením konstatovat, že jsme úspěšně dokončili 
stavby na Osadě Míru. Jednalo se o opravu domu č.p. 306 a přede-
vším rozsáhlou rekonstrukci sportovního zázemí ve sportovním 
areálu FC, která toto zařízení města jistě vyzvedne na mnohem 
vyšší úroveň.
Začátek školního roku nám ukázal větší zájem rodičů o umístě-
ní dětí ve školní družině a to i pro děti ze Zábřehu. V současné 
době je zařízen převoz těchto dětí do družiny v Dolním Benešově. 
S vedením základní školy však připravujeme vybudování zázemí 
družiny a výdejny jídla přímo v budově školy v Zábřehu. Doufám, 
že se společným úsilím podaří všechno zvládnout tak, aby v příštím 
roce bylo vše stavebně i „papírově“ připraveno.
Nejen prací živ je člověk, a tak jsme si mohli v uplynulých měsících 
také vybrat z bohaté nabídky kulturních a společenských akcí. 
Myslím, že se shodneme na tom, že mezi NEJ akce patří v našem 
městě již tradičně Pivní slavnosti. Na těch letošních se sešlo hned 
několik faktorů, které jsou nezbytné pro dobrou akci. Vyšlo nád-
herné počasí, byla zde široka nabídka kulturních vystoupení, kde 
si každý mohl vybrat podle své chuti, to vše doplněno o širokou 
nabídku piva a jídla a hlavně nechyběli návštěvníci, kteří se chtějí 
a umějí bavit.

Bohužel se musím zmínit i o některých negativních věcech. Jedná se 
o naprosto nevhodné chování některých občanů, kteří se v nočních 
a ranních hodinách vracejí z různých akcí. Tito lidé asi ještě v životě 
nic pořádného neudělali, jinak si nedovedu představit, proč musí 
všechno ničit a chovat jako ……, zkrátka mimo všechna pravidla 
slušného chování.
Na druhé straně proto rád děkuji všem, kteří se snaží o to, aby naše 
město bylo krásné a občanům se zde příjemně žilo.
V době, kdy budete číst tyto stránky, již budou známy výsledky 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dou-
fám, že jako občané budeme se svou volbou spokojeni a další vláda 
povede naší republiku správným směrem.
Protože se jedná o poslední Zpravodaj v letošním roce, již teď vám 
ze srdce přeji příjemné prožití závěrečných dnů roku, především 
vánočních svátků v kruhu rodiny a blízkých, a také hodně štěstí, 
zdraví a pohody v celém příštím roce. 

Martin Štefek, starosta
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Z jednání rady a zastupitelstva města

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

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky je k 10. 12. 2017 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18

Společenská kronika
Zlatým manželům blahopřejeme

Vítězslav Thiemel a Hedvika Thiemlová,  
roz. Postulková – Dolní Benešov
František Thiemel a Anna Thiemlová,  
roz. Gajdečková – Dolní Benešov
Jan Thiemel a Lydie Thiemlová,  
roz. Buhlová – Dolní Benešov

Malé vítáme a rodičům blahopřejeme 

Nikol Vidláková, Dolní Benešov
Anna Vichtorová, Dolní Benešov
Mikuláš Havlík, Dolní Benešov
Tomáš Černota, Dolní Benešov

Jubilantům přejeme hodně zdraví  
a spokojenosti

80 let
Josef Kolařík, Dolní Benešov 
Leo Šlosárek, Zábřeh
Maxmilián Reichel, Zábřeh

Budeme na Vás vzpomínat …

Walter Kubný, Dolní Benešov
Jakub Mrkva, Zábřeh

68. schůze rady města dne 
28. srpna 2017

Rada města schválila

- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu provést stavbu 
zemní kabelové přípojky NN na pozem-
ku města p. č. 55 v k.ú. Zábřeh u Hlučína 
na ulici Opavské

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu provést stavbu 
zemní kabelové přípojky NN na pozem-
ku města p. č. 363/1 v k.ú. Dolní Benešov 
na ulici Nádražní

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Ceník služeb pro občany platný 
od 11. 9. 2017

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města potvrdila

- Výsledek výběrového řízení na zhoto-
vitele vybavení a zařízení místností č. 1.33, 
1.42 a 1.43 včetně montáže, dopravy a ma-
nipulace v rámci projektu Rekonstrukce 
budovy šaten a sociálního zázemí ve spor-
tovním areálu v Dolním Benešově – doda-
vatelem bude FORM, s. r. o. Kozmice

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města

- Schválit přímý prodej majetku Státní-
ho pozemkového úřadu ČR dle zákona 
č. 92/1991 Sb. - stavby bez č. p.  (skladu) 
na pozemku p. č. 108/2 v k. ú. Dolní Bene-
šov do majetku města za cenu dle znalec-
kého posudku

- Schválit rozpočtová opatření č. 5/2017

69. schůze rady města dne 
11. října 2017

Rada města schválila

- Smlouvu o zajištění přeložky plynáren-
ského zařízení na ulici Opavské a úhradě 
nákladů s ní souvisejících (parkovací záliv)
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – uložení plynárenského 
zařízení na ulici Opavské (parkovací záliv)

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

- Žádost příspěvkové organizace Kulturní 

dům Dolní Benešov o předchozí souhlas 
zřizovatele k přijetí daru - finanční příspě-
vek ve výši 10 000 Kč pro Městský orchestr 
mladých na částečné krytí nákladů spoje-
ných s účinkováním souboru ve Španělsku 
ve dnech 19. – 23. 9. 2017

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Požadavky Základní školy Dolní Bene-
šov, příspěvkové organizace:

a) Čerpání fondu reprodukce majetku, fon-
du investic ve výši 177 483 Kč na pořízení 
dvou kondenzačních kotlů pro plynovou 
kotelnu školy v Zábřehu a odpisové plány 
těchto zařízení

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

b) Výjimku z počtu žáků ve čtvrté třídě pro 
školní rok 2017/18 - navýšení z 30 na 32 dětí

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

c) Navýšení kapacity školní družiny ze 75 
na 90 žáků

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

d) Zapsání míst k poskytování vzdělávání 
a školských služeb a to:

Dolní Benešov, Opavská 173 – 1. až 5. stu-
peň

Dolní Benešov, Opavská 173 – ranní školní 
družina

Dolní Benešov -Zábřeh, Opavská 80 – školní 
družina

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Uhrazení oprávněné provozní ztráty 
neziskové organizace DomA  – domácí 
asistence Kobeřice při výkonu sociálních 
služeb pro občany města v 1. pololetí roku 
2017 ve výši 2065 Kč

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města potvrdila

- Výsledek výběrového řízení na pořízení 
dopravního automobilu pro jednotku SDH 
Dolní Benešov. Dodavatelem bude firma 
Hagemann, a. s., Ostrava

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města doporučuje odboru výstavby 
a dopravy

- Povolit pokácení stromů na pozemcích 
města p. č. 999/2, 999/26 a 1013/1 souvise-
jících se stavbou rozvodny TR 110/22 kV 
v k. ú. Dolní Benešov v celkovém množství 
32 ks (olše lepkavá)

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města

- Schválit smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s ČEZ Distribuce, a. s. na zhotovení 
podzemní přípojky NN na pozemcích měs-
ta p. č. 2185/1 a 1747/2 v k.ú. Dolní Benešov

- Rozhodnout o  odkoupení pozemků 
p. č. 110/25 o výměře 170 m2 a části 110/7 
o výměře cca 160 m2 v k. ú. Zábřeh u Hlu-
čína

21. zasedání zastupitelstva města 
dne 14. září 2017

Zastupitelstvo města schválilo

- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o zří-
zení věcného břemene na pozemku města 
p. č. 2175/1 pro stavbu podzemní přípojky 
NN k novostavbě rodinného domku na uli-
ci Petra Bezruče

Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Přímý prodej majetku Státního pozem-
kového úřadu ČR dle zákona č. 92/1991 
Sb. - stavby bez č. p. (skladu) na pozemku 
p. č. 108/2 v k.ú. Dolní Benešov do majetku 
města za cenu dle znaleckého posudku vč. 
znalečného tj. 125 550 Kč

Pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Rozpočtová opatření č. 5/2017 v předlo-
ženém znění, které tvoří nedílnou součást 
usnesení

Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

- Potvrzení o potřebnosti a využitelnosti 
investičních záměrů Mateřské školy Dolní 
Benešov, Osada Míru, příspěvkové organi-
zace

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

- Potvrzení o potřebnosti a využitelnos-
ti investičních záměrů Kulturního domu 
Dolní Benešov, příspěvkové organizace

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

Zprávu o činnosti rady města od poslední-
ho zasedání zastupitelstva města 

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

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda-
jů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně někte-
rých 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 připravuje pro děti narozené 
od 1. 4. 2017 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území města Dolní 
Benešov a části Zábřeh. Přihlásit se mohou také rodiče dříve narozené-
ho dítěte, kteří vítání v měsíci červnu 2017 nenavštívili.

Máte -li zájem se zúčastnit se svým dítětem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se do středy dne 1. 11. 2017 
maminky osobně na matriku k p. Janě Spruchové (tel. 553 651 285, kl. 18) v pondělí 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 doložte k ověření těchto sku-
tečností:

• originál rodného listu dítěte
• platný občanský průkaz

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

Slavnostní přivítání občánků se uskuteční v neděli 5. listopadu 2017 v 15.00 hodin v obřadní síni Městského 
úřadu Dolní Benešov.

matrikářka



4

Dolnobenešovský zpravodaj • 6 / 2017 listopad – prosinec 

5

Dolnobenešovský zpravodaj • 6 / 2017 listopad – prosinec

Přehled místních poplatků a ceník služeb
Uvádíme zde přehled všech v současnosti platných místních poplatků a ceník služeb, které městský úřad nabízí občanům.

Poplatek ze psů

poplatek ze psů v rodinném domě ............................................................................................................................... 100 Kč/ ročně
poplatek ze psů v bytovém domě .................................................................................................................................. 500 Kč/ ročně
u druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v RD .................................................................................................................................................................................. 150 Kč/ ročně
v bytovém domě .............................................................................................................................................................. 750 Kč/ ročně
u držitele v invalidním, starobním a sirotčím důchodu
v RD .................................................................................................................................................................................. 100 Kč/ ročně
v bytovém domě .............................................................................................................................................................. 200 Kč/ ročně
u druhého a každého dalšího psa téhož držitele -důchodce
v RD .................................................................................................................................................................................. 150 Kč/ ročně
v bytovém domě .............................................................................................................................................................. 300 Kč/ ročně

Poplatek za užívání veřejného prostranství

za provádění výkopových prací .................................................................................................................................... 1 Kč/m2/den
za umístění zařízení sloužícího k poskytnutí prodeje .............................................................................................. 10 Kč/m2/den
za umístění stavebního zařízení ................................................................................................................................... 2 Kč/m2/den
za umístění reklamního zařízení ................................................................................................................................. 10 Kč/m2/den
za umístění lunaparků a cirkusů a atrakcí .................................................................................................................. 4 Kč/m2/den
za použití VP pro kulturní, sportovní a reklamní akce ............................................................................................ 2 Kč/m2/den
za užívání VP pro tvorbu filmových a televizních děl .............................................................................................. 10 Kč/m2/den

Poplatek - paušální částkou

za umístění předzahrádek v měsících květen -září .................................................................................................... 500 Kč/ měsíčně

Poplatek z ubytovací kapacity
..............................................................................................................................................................  4 Kč za každé využité lůžko a den

Poplatek za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných míst města

za vozidlo a den ................................................................................................................................................................ 20 Kč/den
za vozidlo a rok - paušální poplatek .............................................................................................................................. 500 Kč/ročně
Výše uvedené poplatky jsou stanoveny v OZV č. 4/2010 o místních poplatcích

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
............................................................................................................................................................................................. 440 Kč/osobu/ročně
Výše uvedený poplatek je stanoven v OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování  
a odstraňování komunálního odpadu.

Ceník služeb

Hlášení v místním rozhlase ............................................................................................................................................ 121 Kč/ 1 relace
Kopírování černobílé ..................................................................................................... A4, 2 Kč/jednostranně, A4, 3 Kč/oboustranně
zajištění služby malotraktoru s vlečkou ....................................................................................................................... 200 Kč/ jednorázově
(dovozy, odvozy)
vozidlo AUSA kontejnerový nosič ................................................................................................................................. 200 Kč/ jednorázově
použití přívěsného vozíku .............................................................................................................................................. 200 Kč/ den
palivové dříví - dle kvality dřeva ................................................................................................................................... 600 - 1 200 Kč
nájem zahrádky ................................................................................................................................................................ 5 Kč/1 m2/ rok
nájem stánku..................................................................................................................................................................... 200 Kč/den/kus
nájem pivního setu (stůl a 2 lavice) ............................................................................................................................... 100,-Kč/den 
hrobová místa ................................................................................................................................................................... 3,-Kč/ 1 m2/ měs. 
odvádění odpadních vod - občané - Zábřeh ................................................................................................................ 11,50 Kč/ m3

  Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v našem městě 
V tuto chvíli již všichni víme, jak dopadly říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pro zajímavost a srovnání uvádíme 
výsledky voleb tak, jak skončily v našem městě. Vybrány jsou pouze výsledky stran, které získaly největší počet hlasů a které překročily 
5% hranici potřebnou pro účast ve Sněmovně.
Jak je vidět z přiložené tabulky 5% hranici v našem městě překročilo 8 stran. V rámci celé republiky to bylo 9 stran, Starostové a ne-
závislí by se za naše město do sněmovny nedostali. Ostatní strany jsou shodné s celorepublikovými výsledky, ovšem s jiným pořadím. 
V pravé tabulce uvádím výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v našem městě před čtyřmi lety. Tehdy by se za naše město do sně-
movny dostalo 6 stran, volební účast byla o něco nižší než letos.

Volební strana – 2013 I. II. III. IV. celkem %

ČSSD 156 115 182 107 560 29,52
ANO 2011 77 98 62 59 296 15,6
KDU-ČSL 90 65 42 19 216 11,38
KSČM 37 48 75 37 197 10,38
TOP 09 33 84 33 18 168 8,85
Úsvit 44 38 41 24 147 7,74
ODS 34 32 12 16 94 4,95
Počet zapsaných voličů 958 937 948 589 3432  
Počet voličů 537 537 511 334 1919  
Účast voličů v % 56,05 57,31 53,9 56,71  55,91

Volební strana – 2017 I. II. III. IV. celkem %
ANO 2011 225 208 220 117 770 38,69
SPD – T. Okamura 64 72 74 52 262 13,16
ČSSD 56 47 63 41 207 10,40
KDU-ČSL 52 53 33 18 156 7,83
Česká pirátská strana 37 36 37 33 143 7,18
ODS 46 45 23 17 131 6,58
KSČM 22 27 44 10 103 5,17
TOP 09 23 56 11 10 100 5,02
Počet zapsaných voličů 953 914 917 586 3370
Počet odevzdaných hlasů 559 579 530 333 2001
Počet platných hlasů 557 577 526 330 1990
Účast voličů v % 58,76 63,35 57,80 57,00 59,44 Ing. Libuše Vichtorová  tajemnice MěÚ

Zprávy ze školy 
Dopravní výchova, básně 6. ročníků

NEBEZPEČÍ
Na přechodu pozor dej,
hlavně při tom nespěchej.
Je-li řidič nešika,
tak tě blátem postříká.

Přede mnou je křižovatka,
tak se dívám do zrcátka.
Rychle, honem za zatáčku,
protože mám doma pračku.
 Závěšická Veronika, 6.B

Být účastníkem provozu
- to je velká věda.
Bez znalostí pravidel,
řídit se fakt nedá.
 Chmurová Nela, 6.A
DOPRAVA
Na červenou pozor dej,
do křižovatky neskákej.
Nebezpečí číhá všude,
zelená tu brzy bude.
 Babiš Luboš, 6.A

Setkání seniorů 
V úterý dne 19. září 2017 v 14.30 hodin 
odstartoval v našem městě 14. ročník se-
tkání seniorů nad 85 let. A kde? Jako již 
tradičně v salónku restaurace Štika v Dol-
ním Benešově. Naše seniory přivítal pan 
starosta, opět se zavzpomínalo na ty, kteří 
na setkání vždy rádi chodili a už nejsou 
mezi námi. Všechny pozdravil a krátkou 
modlitbu přednesl i náš pan farář Mgr. Pa-
vel Kuchař. Milým zpestřením bylo kulturní 
vystoupení dětí z Mateřské školy v Dolním 
Benešově, třída Motýlci. Byly to 4-5 leté 
děti, které se svými učitelkami Veronikou Zelinovou a Klárou Michalíkovou předvedly, co se od začátku 
září naučily. Všichni s dojetím sledovali celé vystoupení a myslím, že se dobře cítily i děti a úsměv a radost 
z jejich předvedení měli i samotní senioři, kteří děti odměnili dlouhým potleskem.

Chceme tímto setkáním být nápomocni, aby se i lidé tohoto věku setkávali, vždyť někteří se vidí opravdu 
jen jednou za rok. Zavzpomínají, počítají vrásky, které jim přibyly, proberou nemoci, děti, vnuky, pravnuky, 
radosti i starosti a hlavně zavzpomínají na své dětství a mládí, zkrátka proberou život. 

A že se setkávají rádi, protože mnozí chodí opravdu každoročně, je pro nás odměnou.

matrikářka

Volby v okrseku číslo tři, v budově Mateřské školy na  Osadě míru
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Zprávy z městské knihovny
Když píšu tyto řádky, za okny svítí slunce, co svítí, hřeje a pálí. Ale to nás jenom chce ještě chvilku potěšit, protože ve skutečnosti je už 
podzim. Čekají nás dny chladné, upršené, nepříjemné.

Pro některé z nás je v takových dnech, kdy 
se už nedá pobývat venku potěšením a ra-
dostí, kniha.
Ceny knih bohužel stále stoupají a tak se sa-
mozřejmě snažím při nákupu hledat i mož-
nost, nakoupit co nejlevněji. Existují totiž 
nakladatelství, prodávající knihy po roce, 
dvou od vydání, levněji. Ovšem novinky, ty 
musíme mít co nejdříve ☺. I když se ceny 
obyčejného románu vyšplhaly až na 299 

-399 Kč.
Čtení se čím dál více začíná stávat luxusním 
koníčkem. A pro všeobecnou dostupnost 
tu jsou právě veřejné knihovny, které vám 
knihy za minimální poplatek 1x ročně do-
spělí – 80 Kč, děti – 50 Kč zapůjčí. Takže 
neváhejte a přijďte si vybrat.
V minulých dvou měsících  
jsem zakoupila pro naše čtenáře 
např. tyto knihy:

Knihy pro dospělé:

Vily slavných, Gentry, A.: Dcera někoho 
jiného, Bomann, V.: Vůně jasmínu, Cod-
dington: Měl to být hezký život, Larson, 
E.: Ďábel v bílém městě, Dvořáková, P.: Já 

jsem hlad, Skarlantová: Ze života prababi-
ček, Yamamoto: Kamikadze, Hrachovcová: 
Víš, s mužskýma je kříž, Mlynářová: Zač 
je života loket, Anders, Ch.: Všichni ptá-
ci na nebi, Koubská, L.: Dědečkův deník, 
Bauer, J.: Lucemburkové, Scheunemann: 
Z pohledu jezevčíka, Krausová, K.: Vesmír 
je ženatý, Smith, W.: Šelma, Deaver: Zapa-
dákov, Viewegh: Bůh v renaultu, Mornštaj-
nová, A.: Hana, Váša, M.: Dělám si to sám, 
Hykisch, A.: Věřte císaři, Patterson, J.: Zabít 
Alexe Crosse, Horák, J.: Kočky jsou vrženy, 
Cook, R.: Hostitel, Lagercrantz: Muž, který 
hledal svůj stín (Milénium 5) a další.

Knihy pro děti a mládež:

Pospíšilová: Zábavný semafór, Říha, B.: 
Honzíkova cesta, Sugg, Z.: Girl Online, Wa-
lliams, D.: Babička drsňačka, Green, D.L.: 
Kája, super frájaKinney, J.: Deník malého 
poseroutky -Všechna sláva…, Simon: Da-
rebákova škola, Bizzi, R.: Winx club, Winx 
club magic, Rožnovská, L.: Anežka se těší 
na miminko, O dinosaurech, Brenckert, E.: 
Péťa je zamilovaný, Lomová, L.: Anča a Pe-
pík, 3. kniha a další.

Pro připomenutí půjčovní doba:

Pondělí: 13.00 – 17.30
Úterý: 10 – 12 / 12.30 – 15.00
Čtvrtek: 13.00 – 17.30
Upozornění:
Na chodbě před knihovnou jsou a do konce 
roku 2017 budou, vyřazené knihy z knihovního 
fondu. 
Kdokoliv si může za 1,-Kč vybrat a vzít knihu, 
měl-li by o nějakou zájem.

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

Zahrada na podzim
Podzim je nejvhodnější doba k výsadbě všech nových stromků s výjimkou broskvoní. Strom-
ky ještě do jara zachytí dostatek vody a dobře zakoření. Při výsadbě na jaře riskujete při 
slabších dešťových srážkách, že vám stromek uhyne. Kořeny zakrátíme a stromek zasadíme 
do dosti veliké díry, tak, aby se kořeny nedotýkaly jejího obvodu. Stromek nesmí být zasazen 
hlouběji, než když vyrůstal ve školce, abychom neoddálili jeho plodnost. Korunu stromku 
zastřihneme výchovným řezem až na jaře. Na jaře sadíme pouze broskvoně, které jsou 
v případě zasazení na podzim náchylné k zmrznutí.

Z jabloní doporučuji sázet zimní odrůdu 
Rubinola (konzumní zralost prosinec – bře-
zen), která je rezistentní proti strupovitosti 
a padlí. Jedná se o českou odrůdu, která 
byla vyšlechtěna křížením odrůd Rubín 
a  Prima. Z  pravých švestek doporučuji 
z vlastní zkušenosti samosprašnou odrůdu 
Jojo. Jedná se opět o rezistentní odrůdu vy-
šlechtěnou v Německu, z čehož vyplývá, že 
jde o odrůdu vhodnou k pěstování v našich 
přírodních podmínkách na rozdíl od odrů-
dy Čačanská lepotica, jejímž domovským 
prostředím je Balkán (oblast bývané Ju-
goslávie). Na zahradách doporučuji sázet 
i  černý rybíz a aronii – černý jeřáb (od-
růda Nero). Černý jeřáb je rostlina, jejímž 
zralým téměř černým plodům připisujeme 
velkou léčivou sílu a schopnost zpomalení 
stárnutí. Zlepšuje paměť a koncentraci. Je 
královnou antioxidantů a vitamínů. Do-
poručuji kupovat ve formě keře, protože 

stromy neuhlídáte před ptactvem, které se 
může za touto bobulovinou utlouct. Zpra-
cování zralých plodů se provádí tradičním 
způsobem: sirup, marmeláda, víno.
Po opadu listí je třeba věnovat čas ošetření 
proti monilióze plodů meruněk, višní, třeš-
ní a broskvoní. Stromy je třeba doslovně 
umýt postřikem Kuprikol. Pro tyto účely se 
velice hodí teleskopický postřikovač MA-
ROLEX, který je k dostání např. v Hlučíně 
v železářství U Leoše. Přídavná duralová 
velice lehká trubice umožňuje prodloužení 
až tři metry.
Plíseň sněžná je nejčastější a nejvážnější 
onemocnění trávníku. Typickým přízna-
kem je výskyt bílého až narůžovělého vato-
vitého povrchu. Proti plísni sněžné musíme 
bojovat už na podzim, protože jarní ošetře-
ní nemají potřebný efekt. Trávník bychom 
měli před zimou řádně vyhrabat a odstranit 
z něj všechny organické zbytky posečené 

trávy a listí spadaného z okolních stromů.
Na podzim bychom již neměli používat 
dusíkatá hnojiva, která podporují růst, ale 
naopak přihnojit trávník hnojivem drasel-
ným, které zesiluje buněčné stěny a trávník 
je proto odolnější. Můžeme použít klasický 
síran draselný nebo některé speciální hno-
jivo určené pro podzimní hnojení trávníku. 
Osvědčená je aplikace Ortiva. Postřik pro-
vádíme v druhé polovině října až počátkem 
listopadu při teplotě, která by neměla být 
nižší než 10 stupňů celsia.

Mgr. Jindřich Otzipka

Výňatky z dolnobenešovských kronik
Tuto rubriku vždy uvádím tak, že kronikář není u psaní kronik úplně svobodným zapisovatelem dění. Měl by být objektivní, ale přesto 
jsou zápisy obecních kronik poplatné své době. Zkuste si být objektivním kronikářem v době totalitní, například v té, která u nás panovala 
od 1945-1989. Snad největší svobodu má kronikář v Závěru, kde může svými vlastními slovy popsat dění toho konkrétního roku. V dnešním 
čísle Zpravodaje znovu přepisuji závěry jednotlivých dolnobenešovských kronik. Dnes nás v přehledu závěrů kronik čekají zajímavá léta 
1965 - 1969. Roky, kdy by se věci i ve zkostnatělém komunistickém Československu, měly začít poněkud hýbat.

1965
Naše vlast, Československá socialistická 
republika, jde pevně socialistickou cestou. 
Naše obec se rozrostla, přibylo mnoho no-
vých domů. Bydlí se mnohem lépe a mno-
hem levněji, než za dob kapitalistických. 
Obyvatelstva v naší obci přibylo o více než 
polovinu. Dnes má naše obec asi 3000 oby-
vatelů. A všichni mají práci. Díky prozíravé 
politice KSČ daří se našemu lidu tak, jako 
ještě nikdy. Mladí považují dnešní stav 
za něco samozřejmého, je však nutno při-
pomenout, že dnešní dobrá životní úroveň 
našeho pracujícího lidu stála mnoho bídy 
a strádání hlavně příslušníky dělnické třídy. 
Té třídy, ze které vyrostla naše slavná KSČ. 
Mám jediné přání: aby zápisy na konci této 
pamětní knihy zaznamenaly časy a události 
ještě lepší.

1966

Rok 1966 je za námi. Pro naši obec a občan-
stvo byl celkem úspěšný, i když by se dalo 
udělat mnohem více. Bude záležet na inici-
ativě a obětavosti nejen členů a pracovníků 
místního národního výboru, ale na všech 
našich občanech, aby budoucí léta zazna-
menala větší rozkvět naší obce.

V roce 1970 došlo z důvodu vážného one-
mocnění původního kronikáře, který psal 
„Pamětní knihy“ dvacet let ke změně, takže 
zápis z roku 1967 je dodatečně popsán již 
novým kronikářem.

1967

Co říci na závěr roku 1967? Není to bás-
nická otázka, ale otázka pro mne, nového 
kronikáře. Mám obavy, že s tím, co v této 
knize uvedeno, nebude spokojeno mnoho 
lidí. Cítím to sám, je to špatným přístupem 
více lidí k zodpovědnosti, málo zpráv jsem 
od jednotlivců za rok 1967 získal. Přičiň-
me se všichni a těch listů, listů zajímavých 
bude víc. Vždyť všichni víme, že obec Dolní 
Benešov žije plným životem hospodářským, 
politickým i kulturním a má plné právo, 
aby veškeré děje byly zapsány do dějin.

Minulý kronikář se pro tentokrát pro zane-
prázdněnost vzdal této funkce a roky 1968, 
1969 popisuje také dodatečně, a to až v roce 
1971, další kronikář.

1968

Rok byl plný politických událostí, zvratů, 
neklidu a jitření. Členové UV KSČ nebyli 
spokojeni s politikou prvního tajemníka 
ÚV KSČ a prezidenta republiky s. Anto-
nína Novotného. Pozbyl důvěry, jelikož 
vedl politiku z moci síly. Jeho nástupcem 
se stal s. Alexandr Dubček, prezidentem 
armádní generál s. Ludvík Svoboda. Avšak 
situace se neuklidnila a benevolence s. A. 
Dubčeka využily podvratné živly, které se 
snažily odchýlit se od socialistické koncep-
ce. Na ochranu socialismu zasáhla spoje-
necká vojska Sovětského svazu, Maďarska, 
Bulharska a Polska. Dne 22. srpna 1968 

ve 2 hodiny v noci přijela od Bohuslavic RA. 
Část pokračovala směrem na Ostravu, část 
na Opavu a část na Háj. I když toto všechno 
přešlo v obci celkem klidně, zanechalo pře-
ce určité známky nekázně a nechuti k prá-
ci. Projevilo se to i u některých poslanců 
i hospodářských pracovníků. Vše trvalo jen 
krátce, takže rychle se poměry konsolido-
valy. Jak v MSA, tak v JZD se hospodářské 
poměry zlepšily a projevily zvýšeným úsi-
lím o zkvalitněním práce. Místní národní 
výbor provedl pohovor s poslanci, kteří 
ochabli v práci. Částečně se práce zlepšila, 
ovšem někteří přece přestali pracovat a ne-
uvědomili si, že práci za ně musí vykonávat 
ti svědomití.

1969
Použitím všech dostupných dokladů a ma-
teriálů byly zaznamenány nejdůležitější 
události obce. Bylo vykonáno mnoho zá-
služné práce pro zvelebení obce. Moderní 
život si žádá zdravé lidi. Kteří dovedou obě-
tovat práci ku zlepšení životního prostředí 
doma i v zaměstnání. Dnes je již známo, že 
život si prodloužíme, když budeme řídit se 
radami lékaře a dodržovat základní pravi-
dla životosprávy. Je si jen přáti, aby všichni 
občané pochopili význam všeho, co pro 
ně socialistická společnost dělá a pokud 
jim síly a čas dovolí, pomohli při pracech, 
které MNV koná. A dá ještě hodně práce 
a poučení, aby občané šetřili to, co bylo již 
k okrase i užitku vykonáno.
Po  dopsání těchto řádku mohu jen kon-
statovat, že je škoda, že vypjaté roky 1968, 
1969 byly popsány dodatečně, až v roce 1971. 
A tehdy, jak si příště přečtete“…byla již poli-
tická situace zkonsolidována“. A proto tyto 
zápisky, z dob historicky a politicky vyhro-
cených, působí tak mdle, zkonzolidovaně. 
Jako bychom si vystřihli nějaký oficiální 
komentář z tehdejších novin, které byly sa-
mozřejmě pouze a jenom ve službách KSČ 
a ne jako živý text.

Příště: začátek let sedmdesátých, začátek 
normalizace.

Výňatky přepsala a doplnila komentářem 
Jana Petrásková, kronikářka Dolního Be-
nešova

Jana Petrásková,  
současná kronikářka Dolního Benešova

BOHEMIA Troppau, o. p. s.

Jste živnostníkem na Hlučínsku? 
Potřebujete investovat?
Nabízíme úvěry s úrokovou mírou 3 - 3,9%
(RPSN 3,95%)

BOHEMIA Troppau, o. p. s.

www.troppau.cz, tel. 553 616791

A pak, že kluci nechodí do knihovny ☺, čtvrtek 
14.40 hod. a ani jedna žena
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
S příchodem podzimu šachistům pomalu ale jistě začíná nová sezona. Zápasy družstev, turnaje ve vážných i zrychlených rapid partiích, 
kroužek mládeže, páteční tréninky, společenské události. Aktivit je opravdu hodně a startuje se ostře – jedním z největších šachových 
turnajů v rapid šachu v České republice!  

31. ročník Memoriálu Karla Osmančíka

V sobotu 23. září se v našem městě uskuteč-
nil další, v pořadí už 31. Memoriálu Karla 
Osmančíka. Turnaj se hraje na počest bý-
valého aktivního šachisty a propagátora 
královské hry v Dolním Benešově a okolí, 
pana Karla Osmančíka. Již 5. rokem byla 
tato šachová událost rozdělena na 2 samo-
statné turnaje – hlavní OPEN pro všechny 
hráče bez rozdílu věku a výkonnosti a do-
provodný turnaj dětí do 15 let. Oba na 9 
kol, dětský na 15 minut pro každého hráče, 
OPEN navíc s bonusem 2s za provedený tah. 
Tato koncepce si začíná pomalu získávat 
na oblibě – jestliže k nám vloni zavítalo 
necelých 130 šachistů, z toho 42 dětí, letos 
se počet příznivců hry na 64 polích zasta-
vil až na čísle 174, z toho 67 mládežníků 
do 15 let! Kromě hráčů z ČR vždy přijíždí 
početná skupina hráčů z Polska a tento rok 
dorazilo i více šachistů ze Slovenska. Na-
sazenou jedničkou a největším favoritem 
byl mezinárodní mistr Vojtěch Zwardoň, 
dvojkou byl fide mistr Marian Sabol a tro-
jici nejvýše postavených hráčů na startovní 
listině uzavíral další mezinárodní mistr, 
Serguei Vesselovsky. Turnaj začal s mírným 
zpožděním, způsobeným chybou v komu-
nikaci při zadávání resp. odstraňování pře-
dem přihlášených hráčů ze startovní listiny. 
Po obědové pauze se ale již pokračovalo 
podle původního plánu. Na úvod promlu-
vili starosta Dolního Benešova pan Martin 
Štefek, něco málo k pravidlům dodali roz-
hodčí Ing. Karel Záleský z Opavy a Matouš 
Gemsa a klání mohlo začít. S přehledem si 
třetí vítězství v řadě (zvítězil i vloni a před-
loni) pohlídal největší favorit, Vojta Zwar-
doň, který po 7 kolech dominoval celému 
startovnímu poli se ziskem 7 bodů. V po-
sledních dvou kolech si pak již jenom jistil 
vítězství dvěma remízami. Výborný turnaj 
odehrál i Kuba Rabatin (Frýdek-Místek), 
který bral zcela zaslouženě 2. místo se 7,5 
body, když prohrál právě jenom s vítězem 
turnaje. Bronzovou pozici obsadil další 
výborný hráč rapidů, Honza Malík z Ost-
ravy. Nejlepší ženou se stala Olina Sikorová 

z Třince, nejlepším juniorem Adam Dvořák 
z Brna (oba 6,5 bodu), cenu za nejlepší ju-
niorku převzala domácí Tereza Gemsová (4 
body) a souboj o nejlepšího domácího hráče 
vyhrál Pavel Matějka, což mu stačilo na 10. 
místo. Nejstarším účastníkem turnaje byl 
vyhlášen pan Alfons Tomíček (ročník 1935) 
z domácího šachového klubu. 

Turnaj mládeže byl rozdělen do 3 katego-
rií podle věku. Suverénním vítězem se stal 
první nasazený Marek Miča (Frýdek-Mís-
tek) se ziskem 9 bodů z 9 kol, který záro-
veň vyhrál kategorii do 15 let. Na druhém 
místě v U15 skončil Marek Štefaník, třetí 
místo bral Daniel Bušos. Kategorii do 12 
let vyhrál Jan Šlachta z  Krnova (celkově 
10. místo, 6 bodů), kategorii do 9 let ovládl 
a celkově výborné 4. místo obsadil Bartolo-
měj Buchta, který uhrál 6,5 bodu. Nejlepší 
dívkou byla vyhlášena Anna Vavřínková 
(6b) na 8. místě. Celkem se turnaje zúčast-
nilo 67 dětí, z toho 9 dětí hrajících za náš 
šachový klub. Výsledky jsou na webové 
adrese: http://chess-results.com/tnr291602.
aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821. 
I  letošní ročník proběhl bez vážnějších 
problémů. Největší oříšek je vždy odhad-
nout množství guláše, který je potřeba 
připravit na polední pauzu. Letos se pro-
dalo 71 porcí, zájem byl ale vyšší, takže ně-
kteří později dorazivší museli vzít za vděk 
klobásou od místního dodavatele uzenin. 
Nicméně organizační výbor pod vedením 
ředitele turnaje Mgr. Radima Krupy dělal 
maximum, aby se akce vydařila a všichni 
účastníci odjížděli domů spokojeni a chtěli 

se do D. Benešova vracet. Dámy v bufe-
tu stíhaly kromě výdeje potravin i dopl-
ňování zásob za běhu, nemálo starostí se 
špatně nebo vůbec nezadanými výsledky 
měli jak Rudolf Kriebel za počítačem, tak 
prezident klubu Ing. Tomáš Vavřínek jako 
konferenciér za mikrofonem. Nakonec se 
ale vše zvládlo. Litovat tak mohl pouze hráč 
z Krnova, který předčasně odjel z vyhlašo-
vání výsledků a propadla mu losovatelná 
cena – šachový dort. Turnaj finančně nebo 
jinak podpořilo několik sponzorů, mimo 
jiné město Dolní Benešov, kulturní dům 
Dolní Benešov, společnost Würth spol s.r.o., 
Masokombinát MK Klemens a odborový 
svaz KOVO MSA Dolní Benešov. Velký sál 
kulturního domu komfortně pojme i více 
než 200 šachistů, komu to letos nevyšlo, 
může bez obav o místo u stolu dorazit třeba 
příští rok. A nemusí mít ani vysoké ambice 

– s trochou štěstí může sladkou odměnu 
za pouhou účast vyhrát každý.

1. turnaj KP v Krnově

V sobotu 14. října odstartoval další ročník 
Grand Prix krajského přeboru mládeže 
do 18 let v rapid šachu. 1. turnaj se hrál 
v Krnově, kam se vypravilo 9 našich mla-
dých nadějí. Hrály se 4 samostatné turnaje 
do 10, 12, 14 a 18 let, chlapci a dívky do-
hromady. V kategorii do 10 let jsme měli 3 
zástupce a všichni nakonec uhráli shodně 
4 body ze 7 kol. Nejlépe se umístil Oliver 
Kusyn (19.), následován Ondrou Bittou (21.) 
a Markem Hranošem (28.), celkem v této 
kategorii hrálo 57 dětí. V kategorii do 12 
let se tentokrát příliš nedařilo Julii Stříbné, 

která v poli 31 hráčů obsadila s 3 body 24. 
místo, rychlejší tempo jí prostě nesvědčí. 
Slabší výkon podal i náš jediný zástupce 
v U14, Ondra Křefký, když mu 2,5 bodu sta-
čilo až na 19. místo z 21 účastníků. Největší 
zastoupení měl náš klub v turnaji do 18 let, 
kde hráli hned 4 naši šachisté. Nejlépe si 
v konkurenci 23 hráčů vedl Tomáš Kučera, 
když 4,5 bodu nakonec stačilo na 6. místo. 
O půl bodu méně uhrála Tereza Gemsová, 
což ji vyneslo na 8. místo celkově a 1. místo 
mezi dívkami. Tři a půl bodu uhráli Jakub 
Křefký (14.) a Katka Janošová (15.), ta záro-
veň skončila druhá mezi dívkami. Na úvod 
série to byl průměrný start, ale do dubna 
2018, kdy se bude hrát závěrečný turnaj 
v Dolním Benešově, je ještě čas to vylepšit.

Soutěže družstev

Krásné počasí provázelo start soutěží druž-
stev v nové sezoně 2017/18 v neděli 15. října. 
Šachový klub TJ Dolní Benešov opět přihlá-
sil do soutěží celkem 5 celků – „A“ hraje 2. 
ligu „F“, což je 3. nejvyšší soutěž v ČR, letos 
navíc velice kvalitně obsazená, „B“ bojuje 
v krajském přeboru MS kraje, „C“ v kraj-
ské soutěži, „D“ v okresním přeboru a „E“, 
složené z našich nejmladších hráčů, zápolí 
se soupeři v okresní soutěži. Na úvod naše 
družstva narazila na silné soupeře a první 
zápasová neděle pro naše barvy tak ne-
dopadla úplně dobře – podařilo se uhrát 
pouze jednu remízu ze tří utkání. Postaralo 
se o ni áčko, které s extraligovou posilou 
na 1. šachovnici, mezinárodním mistrem 
Tadeášem Krieblem, nakonec po velkém 
boji zakončilo zápas za stavu 4-4 (3 výhry, 2 
remízy, 3 prohry). Velmi těsně pak podlehlo 

„C“ také jednomu z favoritů soutěže, opav-
skému „Orlu“. Zápas měl několik kritických 
fází a bohužel individuální přehlédnutí na-
konec způsobily prohru 3,5 ku 4,5. První 
zápas má za sebou i družstvo mládežníků, 
kde čistě dívčí sestava v okresní soutěži 
podlehla Bolaticím poměrně hladce 0,5-4,5. 
Je ale dobře, že se holky nebojí hrát soutěže 
družstev proti dospělým. Po loňské úspěšné 
sezoně je plán pro všechna družstva jasný 

– udržet výhodné rozložení našich celků 
v soutěžích a zachránit tedy ligu, krajský 
přebor a soutěž a okresní přebor. Rozhod-
ně to nebude lehký úkol. O okresní soutěž 
nepřijdeme, z té není kam spadnout. 

Noví trenéři ŠK

Od soboty 14. října máme v klubu tři nové 
certifikované šachové trenéry. Školení 
a úspěšnou závěrečnou zkoušku pro trenéry 
III. třídy splnili Pavlové Rakús a Gemsa, 
trenérskou licenci IV. třídy pak obdržel 
Lubomír Bělka. Školení se konalo ve dvou 
víkendech ve Frýdku-Místku, pod vedením 
legendy českých trenérů, stále velmi vitální-

ho pana Ing. Evžena Gonsiora, který letos 
slaví již 86. narozeniny. Předané zkušenosti 
budou velmi užitečné při pravidelných tre-
nérských lekcích v kroužku. 

Šachový kroužek 2017/18

Od září probíhá v klubovně šachového klu-
bu v přízemí knihovny šachový kroužek 
pro nejmenší děti i mírně pokročilé. Za-
čátečníci se scházejí každé úterý v 16 hod. 
a pod vedením trenéra III. třídy Ing. Miro-
slava Suchánka se učí základy šachové hry. 
Pro ty zkušenější je vždy připraven trénink 
ve čtvrtek od 16 hod., kdy se dětem věnuje 
trenér III. třídy Ing. Pavel Rakús. Pravi-
delně v pátek od 15 hod. pak mají všichni 
bez rozdílu výkonnosti možnost přijít si 
zahrát a změřit svoje síly s ostatními dět-
mi z kroužku. Tyto hodiny vede trenér IV. 
třídy pan Lubomír Bělka. Všechny děti pak 
mají možnost se podle výkonnosti zapojit 
do různých turnajů v rámci okresu nebo 
kraje.

Plánované akce

V  měsíci říjnu proběhlo v  Koutech nad 
Desnou tradiční Mistrovství Moravy a Slez-
ska mládeže do 16 let, turnaj ve vážných 
partiích, jehož výsledky nebyly v  době 
uzavírky tohoto zpravodaje známy. V lis-
topadu čeká děti 2. turnaj KP v rapid šachu 
mládeže ve Frýdku-Místku, 1. turnaj série 
okresního přeboru v rapid šachu v Opavě 
a okrskový turnaj pro začátečníky v Dol-
ním Benešově, v prosinci pak pokračuje 
okresní přebor v Malých Hošticích, mezi 
svátky pořádá náš klub další vzpomínko-
vý turnaj, Memoriál Lubomíra Bednárka 
a Karla Dihla. Do toho vždy v neděli po-
kračují soutěže družstev a vždy v úterý, 
čtvrtek a pátek probíhá kroužek mládeže. 
Více informací o našich aktivitách a klubu 
na webu: http://sachy-msa.dolnibenesov.net. 

Za výbor ŠK TJ DB sestavil
Ing. Pavel Rakús   

Pořadí na prvních deseti místech zobrazuje tabulka.

Poř.  Titul Jméno FED Rating Klub Body PH
1 IM Zwardoň Vojtěch CZE 2455 Beskydská šachová škola z.s. 8 42,50
2 FM Rabatin Jakub CZE 2216 Beskydská šachová škola z.s. 7,5 41,50
3 FM Malík Jan CZE 2226 TJ Ostrava 7 44,00
4  Gibiec Ernest CZE 2143 Slavoj Český Těšín 7 42,00
5 IM Klíma Lukáš CZE 2132 ŠK Slavoj Poruba 6,5 41,00
6 WGM Sikorová Olga CZE 2236 TŽ Třinec 6,5 40,00
7 FM Břečka Ivan CZE 2300 TJ Ostrava 6,5 38,00
8 FM Sobek Jaroslav CZE 2223 ŠK Karviná 6,5 37,00
9  Dvořák Adam CZE 2220 ŠK Lokomotiva Brno, z.s. 6,5 37,00
10  Matějka Pavel CZE 2213 ŠK TJ Dolní Benešov 6,5 34,00

Využijte speciální akce!

488 999 488

* platí pouze pro nové
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Astronomický kroužek – Zákryt Aldebarana Měsícem
Pod trochu záhadným názvem se skrývá velmi zajímavý astronomic-
ký úkaz na obloze a tím byl zákryt Měsícem jedné z jasných hvězd 
na obloze a to hlavní hvězdy souhvězdí Býka, kterou je Aldebaran. 
Měsíc jak obíhá okolo Země čas od času nějakou hvězdu zakryje. Jeho 
dráha je vůči rovině zemské rotace nakloněna o necelých 6°, takže 
každý oběh kolem Země je z pohledu pozorovatele poněkud posu-
nut do jiné části oblohy. Tentokrát se zákryt odehrál dne 16. srpna 
v dopoledních hodinách, tedy za denního světla. Začátek zákrytu 
nastal v 9 hod. 4 min. za osvětleným okrajem Měsíce, výstup již 
na neosvětlené straně v 10 hod. 8 min. Pozorování hvězd za plného 
denního světla není bez dalekohledu možné, protože jas modré 
oblohy každou hvězdu přezáří. Použijeme -li v dalekohledu vhodné 
zvětšení, pak celkem bez problémů jasnější hvězdy uvidíme.

Úplně jinak je to s fotografováním hvězd. 
Aby bylo možno na fotografii zachytit hvěz-
du na denní modré obloze, je nutno zvolit 
expozici tak, aby obloha byla dostatečné 
tmavá a hvězda naopak dostatečně zářivá. 
Pro dolnobenešovské astronomy to byla vý-
zva, protože to ještě nikdy před tím nedoká-
zali. Také počasí bylo zatím bez mraků, ale 

celé Čechy a jižní Morava již byly pokryty 
oblačností. Dalekohled během prázdninové 
odstávky vyčištěný a seřízený. Takže uve-
dený zákryt se nakonec podařilo nafotit 
nejen zde v D.Benešově ale i v Bělé u ko-
legy astronoma Ericha Zlotého. Fotografie 
jsou umístěny ve čtenářské fotogalerii na  
www.astro.cz

V době hlavních prázdnin v měsíci červen-
ci byl dalekohled naší hvězdárny v režimu 
údržby. Bylo nutno demontovat přední 
meniskus a  vyčistit sekundární zrcátko. 
Zaprášený meniskus propláchnout vysu-
šit a nainstalovat zpět. Seřízení optických 
ploch do ideální roviny nás teprve čeká. 
S  počátkem nového školního roku také 
astronomický kroužek zahájil podzimní 
sezónu. S nástupem podzimu nastává sou-
mrak stále dříve a tak i pozorování oblohy 
můžeme prodloužit.

Astronomický kroužek D.Benešov, soukro-
má hvězdárna Chuchelná a amatérský ast-
ronom Erich Zlotý uspořádali u příležitosti 
celorepublikové akce "Noc vědců" veřejné 
pozorování noční oblohy v Bělé. Akce se 
uskutečnila za neobvyklého zájmu občanů 
Bělé v pátek 29. září. K akci se také připojil 
se svým menším přenosným dalekohle-
dem člen české astronomické společnosti 
Jaromír Ciesla z Chlebičova. Ve večerních 
hodinách mohli občané Bělé v dalekohle-
dech spatřit krátery na Měsíci, nebo planetu 
Saturn s plně nakloněným prstencem a také 
přelet mezinárodní kosmické stanice ISS. 
Později po setmění dalekohledy zamířily 
na hvězdné nebe, dvojhvězdy hvězdokupy 
a mlhoviny. Zájem přítomných byl nevída-
ný a kdyby oblohu nezačaly pokrývat obla-
ka, jistě by se pozorovalo ještě i po půlnoci. 
I tak se ještě dlouho po zatažení oblohy dis-
kutovalo nejen o astronomii a kosmonau-
tice, ale probraly se i předvolební politická 
témata.

Za astronomický kroužek František Gaidečka 
a Karel Proksch

Astronomický kroužek zve k pozorování ob-
lohy dalekohledem na hvězdárně KD,
každý pátek večer za  příznivého počasí 
od 18 hod.

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

KOVOVÝROBA - ZÁMEČNICTVÍ 
PLOTY NA KLÍČ, MŘÍŽE, ZÁBRADLÍ 

 

Prodej materiálu – montáže plotů na klíč: 
Pletivové ploty, svařovaná pletiva, betonové ploty, 
kovové svařované dílce, branky, brány. 

   www.PLOTY-OSTRAVA.CZ 

Tel.: 722 550 000 
 

POTŘEBY PRO CHOV DRŮBEŽE 
KRMÍTKA, NAPÁJEČKY, OHŘEV, LÍHNĚ, KLECE PRO KŘEPELKY 

WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ 

 

   THUJE NA ŽIVÝ PLOT 

www.THUJA.cz        tel.: 722 550 000 
        Pěstujeme a prodáváme thuje na živý plot.  

„Co jste HASIČI…“
Se začátkem topné sezony přibývá i počet požárů kotelen a komínových těles. Abychom těmto požárům předcházeli, je nutné hořlavé 
materiály umísťovat v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla. Navíc každý majitel nemovitosti provozující kotel, a to především na pevná 
a kapalná paliva, má povinnost zajistit každoroční kontrolu spalinových cest odborně způsobilou osobou, a také zajišťovat jejich čistění 
(termíny a z působ kontrol ukládá vyhláška č. 34/2016 Sb.). V případě vzniku požáru od těchto topidel, je hasičským záchranným sborem 
doklad o provedené kontrole vyžadován, pokud tento doklad majitel nepředloží, hrozí mu až několika tisícová pokuta!

Během uplynulých podzimních měsíců 
(září a října) jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Dolní Benešov zasahovala celkem 
u 5mimořádných události v našem městě.

1 x  požár

• požár hořící trávy  o  ploše cca 50 m2 
za Zábřehem  podél hlavní cesty směrem 
na Kravaře

4 x technická pomoc

• 1 x odstranění spadlého stromu po silném 
větru na ulici Opavská u kulturního domu 
v Dolním Benešově

Strom  ležel přes oba jízdní pruhy a přetrhal 
dráty elektrického vedení

3 x likvidace bodavého hmyzu (vosy, sršni)

Dne 9. září jsme v Dolním Benešově při-
vítali 11člennou delegaci z Dobrovolného 
hasičského zboru Slovenské republiky, kon-
krétně z obce Jasenové. Seznámili je s fun-
gováním naší jednotky, s její předurčeností, 
a problematikou požární ochrany v České 
republice jako celku. Byla jim představena 
požární technika, kterou má naše jednotka 
k dispozici, a prostory hasičské zbrojnice. 
V  odpoledních hodinách naši hosté ab-
solvovali procházku městem, při které se 
dozvěděli něco z historie a současnosti Dol-
ního Benešova. Poté se přesunuli do zámec-
kého parku, kde jsme se společně zúčastnili 

XX. ročníku pivních slavností. Na této akci 
hasiči z Jasenové předvedli krátké kulturní 
vystoupení v krojích, a zahráli na hudební 
nástroje. Tímto našim prvním společným 
setkáním jsme navázali vzájemnou spolu-
práci, a rádi bychom ji i dále rozvíjeli.

Koncem měsíce září členové jednotky 
na  žádost městského úřadu, asistovali 
u svozu velkoobjemového a nebezpečné-
ho odpadu v Dolním Benešově. Děkujeme 
tímto občanům města za trpělivost a po-
chopení při omezení v dopravě. Zvláště pak 
na parkovišti u obchodního domu. Toto 
omezení bylo nutné pro ustavení techniky 
společnosti zajištující odvoz tohoto odpadu.

Během zbývajících  dvou  měsíců letošního 
roku nás ještě čeká mnoho úkolů. Pravidel-
ná odborná příprava, výcvik a se „začátkem 
kulturní sezóny“ v KD  Dolní Benešov, nám 
začínají také  pravidelné preventivní požár-
ní hlídky na těchto společenských akcích.  

Dále pak budeme zajišťovat bezpečnost  dě-
tem při pochodu strašidel městem a lampi-
onového průvodu v Zábřehu.

Blíží se nám konec roku, advent a vánoční 
svátky. Kromě krásných chvil s rodinou 
můžou některé z nás potkat i nemilé staros-
ti spojené s požárem bytu či domu. Počty 
požárů, vznikající v posledních měsících 
roku jsou vyšší oproti měsícům ostatním. 
Je to dáno především častějším používá-
ním otevřeného ohně (zapalování svíček) 
vypouštění tzv. „lampionu štěstí“ a neo-
patrnou manipulací se zábavnou pyrotech-
nikou. V posledních letech přibývá zvláště 
požáru od adventních věnců. Příčiny bývají 
prosté. Na malém věnci z chvojí, které je 
vysoce hořlavé, se zapálí svíce a po chvílí 
se na něj jednoduše zapomene.

NENECHÁVEJTE PROTO BEZ DOZORU 
ZAPÁLENÝ  ADVENTNÍ  VĚNEC!

Závěrem bych Vám chtěl popřát jménem 
sboru dobrovolných hasičů Dolní Benešov, 
k blížícím se vánočním svátkům,  jejich 
klidné prožití ve společnosti Vašich  blíz-
kých, a do nového roku především pevné 
zdraví!

za   JSDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Facebook: „ SDH Dolní Benešov“

Foto 1. Požár trávy Zábřeh (směr Kra-
vaře)
Foto 2. Odstranění spadlého stromu   
D. Benešov - ulice Opavská 
Foto 3. Likvidace bodavého hmyzu   
(vosí hnízdo v komíně RD)
Foto 4. a 5. Návštěva DHZ Jasenové 
(Slovenská republika)

1 2

53 4
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Městský Orchestr Mladých nezahálí

Orchestr si každoročně dopřává v létě volno, i přesto jsme letos hudbou zpříjemnili několika našim současných i bývalých členům jejich 
svatební den. Sezóna orchestru pak začíná ještě před koncem školních prázdnin.

Barca, Barca, Baaarca!

Koncem srpna nastal čas začít se pilně 
připravovat na novou sezónu, kterou jsme 
zahájili týdenním zájezdem do dalekého 
Katalánska. Šlo o naši dosavadní nejdelší 
cestu – více než dvacet čtyři hodin jízdy 
pouze s krátkými přestávkami. Odměnou 
nám ale byl cíl v podobě přímořského měs-
tečka Lloret de Mar. A tak když nám naši 
blízcí hlásili z domova studené a deštivé 
počasí, my jsme si vychutnávali koupání 
v moři za příjemných slunečných zářijo-
vých dní.
Vrcholem pobytu pak byla návštěva kata-
lánské metropole Barcelony, kde jsme za je-
diný den stihli projít celým centrem města 
a navštívit mnohé z jejich vyhlášených pa-
mátek, včetně katedrály Sagrada Familia 
a ulice La Rambla. Den jsme pak zakončili 
promenádním koncertem v parku Parc de 
l’Espania Industrial.
Hlavním důvodem naší cesty však byla me-
zinárodní soutěž odehrávající se v místě 
našeho pobytu. Největším úspěchem bylo 
vítězství zlatého pásma za provedení hymny 
fotbalového klubu FC Barcelona, na němž 
se největší měrou podílel dirigent Bohumír 
Stoklasa, který pro nás soutěžní aranžmá 
skladby napsal. Konkurence byla veliká, 

zisk stříbrného pásma v hlavní kategorii 
soutěže je tedy pro nás nemalým zadosti-
učiněním.

Výchovné koncerty a konec roku 2017

Protože je orchestr svou podstatou tělesem 
živým, plánujeme i v tomto roce výchov-
né koncerty pro mládež. Získání přízně 

nových potenciálních muzikantů je pro 
existenci našeho uskupení velmi důležité. 
Najít nové mladé členy je v dnešní době, 
kdy je výběr zájmových aktivit nesmírně 
široký, stále těžším úkolem. Pokud tedy 
máte v rodině malého zapáleného hudební-
ka, nepromarněte jeho talent a kontaktujte 
kteréhokoliv člena orchestru.
Příprava na Vánoční koncert současně s ji-
nými aktivitami začíná také již v průběhu 
podzimu. V současné době se tedy plně 
soustředíme na trénování nových skladeb, 
které jistě zaujmou a pobaví publikum ka-
ždého věku.
Nakonec nám dovolte vyjádřit své velké 
díky vedení Kulturního domu i  Města 
Dolní Benešov, bez jejichž podpory by nic 
z výše zmíněného nebylo možné. Prosíme, 
mějme na paměti i nadále, že nejen z chleba 
živ je člověk a vyspělost společnosti se měří 
také mírou pozornosti věnované rozvoji 
kultury.

Těšíme se s vámi na shledanou na Vánoč-
ním koncertě 17. 12. 2017.

Pavlínka, Klárka, Vašek a Martin
členové MěOM

Koncert v kostele byl zážitek

Z kulturního domu …
Dolnobenešovský Gulášmajster 2017

Již delší dobu se místní kulinářští nadšenci 
přeli o to, kdo že vaří v Dolním Benešově 
nejlepší guláš. Slovo dalo slovo a uspořá-
dali jsme zcela novou akci, které jsme dali 
název Dolnobenešovský Gulášmajster 2017. 
Z původně osmi přihlášených týmů, zůstali 
pouze čtyři, kteří poslední srpnovou sobotu 
změřili své síly ve vaření guláše. Od brz-
kých ranních hodin provoněla zámecký 
park smažená cibulka, paprika, ale také 
různé druhy masa. S blížící se dvanáctou 
hodinou vrcholilo napětí a nervozita všech 
soutěžících týmů s počtem příchozím ná-
vštěvníků a hodnotitelů gulášového klání 
viditelně stoupala. V pravé poledne moh-
li návštěvníci ochutnat guláš srnčí, jelení, 
z hovězích líček a také francouzský z mla-
dých kohoutů. K tomu všemu vyhrávala 
svižná dechovka, v podání domácí Praj-
zovanky. Netrvalo příliš dlouho a kotlíky 
zely prázdnotou. Přišel čas na vyhodnoce-
ní vítězů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, 
a to o nejlepší guláš a o nejlépe vyzdobený 
stánek. V kategorii nejkrásnějšího stánku 
vyhrál tým francouzského guláše a Dolno-

benešovským Gulášmajtrem 2017 se stal 
Karel Rošík ze Zábřeha, kterého dekoroval 
pan starosta nádhernou dřevěnou vařeč-
kou a věcnými cenami, které do soutěže 
věnovala paní Pavlína Štěpitová z restau-
race na Hřišti. Ještě dlouho po vyhlášení 
vítězů se vášnivě debatovalo o tom, jakou 
ingredienci přidat nebo co naopak přerá-
želo, jestli té cibule nebylo málo, no a také 
padla výzva vítězi na odvetu v příštím roce. 
Takže sláva vítězi a ať žije Dolnobenešovský 
Gulášmajster 2018!

Posezení u vína s kapelou BosoBos

Skvělá hudba a lahodné víno, to patří ne-
odmyslitelně k sobě. Nejinak tomu bylo ve 
čtvrtek 5. října, kdy se v přísálí kulturního 
domu poprvé na domácí půdě představila 
kapela BosoBos. Trojice mladých, flexi-
bilních, jazzových muzikantů vytvořila 
nádhernou atmosféru a přes tři hodiny 
předávala radost všem příchozím poslu-
chačům. Samozřejmě byli všichni na boso, 
protože jsou přece  BosoBos!!! Lahodné 
víno z vinařství pana Pfeiffera z Rakvic 
bylo třešničkou na dortu tohoto krásného 
komorního večera, který s poslední notou 
této skvělé kapely nekončil, ale protáhl se, 
až do nočních hodin. 

Zahvala jeseni u Klanjcu 2017

Zahvala jeseni znamená v překladu z chor-
vatštiny poděkování podzimu. Právě takto 
se nazývala akce, které se poslední záři-
jový víkend zúčastnili zástupci města 
Dolní Benešov, v čele se starostou panem 
Martinem Štefkem. Po strastiplné páteční 
třináctihodinové cestě v autobuse, společ-
ně se zástupci partnerských měst Willa-
movice a  Rajecké Teplice nás přivítalo 
podhorské městečko Klanjec s jeho vždy 
usměvavým panem starostou. Ubytováni 
jsme byli v blízké vesnici Kumrovec, které 
byla rodištěm bývalého prezidenta Jugo-
slávie Josipha Broz Tita, jehož rodný dům 
a skanzen jsme si měli možnost prohléd-
nout. Sobota patřila konferenci, na které 
jednotliví zástupci zúčastněných států pre-
zentovali svá města, regiony a také realizo-
vané a připravované projekty. Odpoledne 
patřilo kulturně -společenskému progra-
mu, jehož vyvrcholením byla kuchařská 
show, nazvaná „Kukaj kak ti ja velim“, kde 
jsme reprezentovali v  společném česko-

-slovensko -polském týmu. Neděle již pa-
třila odpočinku, prohlídce okolí a návratu 
domů. Cela akce byla realizována v rámci 
projektu Europe for Citizens a měla přispět 
k většímu porozumění a spolupráci mezi 
jednotlivými národy a jejich integraci. To-
hoto cíle bylo bezesporu dosaženo a měs-
to navázalo spoustu zajímavých kontaktů, 
které bude do budoucna rozvíjet.

Viktor Štefek

Do posledního místa zaplněný kostel sv. Martina hostil dne 
7. 9. 2017 v rámci Svatováclavského hudebního festivalu bel-
gického flétnistu Bartholda Kuijkena a cembalistu Ewalda De-
meyera. 

Barthold Kuijlken patří k žijícím legendám hry na barokní 
příčnou flétnu, věnuje se interpretaci staré hudby s využitím 
původních hudebním nástrojů. Jeho žáci patří mezi světově 
uznávanou elitu. Celý koncert byl věnován památce nedávno 
zesnulého slavného stavitele kopií historických dřevěných 
dechových nástrojů Rudolfa Tutzce z Innsbrucku, na jehož 
nástroje Barthold Kuijken hraje a s nímž ho pojilo dlouholeté 
přátelství. Repertoár složený ze sonát J.S.Bacha a jeho synů 
přítomné publikum velice nadchl a byl pro něj opravdovým 
zážitkem. 

Recept na vítězný srnčí guláš Karla Rošíka
7 kg zvěřiny naložíme na 3 dny do 30 dkg česneku a jed-
noho balení mletého pepře, dále dodáme 70 gr. soli. Den 
předem smažíme 3,5 kg cibule na 0,5 kg sádle a vaříme 
následující den. 1 hod. před koncem vaření přidáme 
6 kostek masoxu, dochutíme sladkou paprikou 4 balení, 
1 kořenícím přípravkem, 1 protlakem 800 gr., máslem 
250 gr. a  dvěmi sáčky přípravku minutka guláš. Všeo-
becně dochutíme.

Dobrou chuť přeje Karel Rošík
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Žijeme v Dolním Benešově…

Pivní slavnosti 9. 9. 2017Gulášmajster 26. 8. 2017

Motorkáři 16. 9. 2017

Poděkování za úrodu 2. 9. 2017 Motorkáři 16. 9. 2017

Hubertská mše 8. 10. 2017 Svatováclavský hudební festival 7. 9. 2017Svatováclavský hudební festival 7. 9. 2017 Boso Boss 5. 10. 2017

Představení Bláznivý Petříček 17. 10. 2017Krajská výstava psů 3. 9. 2017

Pivní slavnosti 9. 9. 2017Poděkování za úrodu 2. 9. 2017

Divadlo ŠAMU 24. 9. 2017Krajská výstava psů 3. 9. 2017Gulášmajster 26. 8. 2017
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Jak ten čas letí… 

První dva měsíce ve školce uběhly neuvěři-
telně rychle. Pro mnohé děti byly víceméně 
seznamovací, děti si zvykly na nový režim, 
kamarády, prostředí, vstřebávaly pravidla 
třídy… Letos poprvé je u nás zřízena pozice 
chůvy, která nám pomáhá s péči o dvouleté 
děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy, za-
jištění bezpečnosti a individuálních potřeb 
dítěte.

Krásný začátek nového školního roku nám 
připravilo divadélko ŠIKULKA. Představilo 
nám tři pohádky plné veselého vyprávění, 
ale i moudrého poučení. Děti se do děje 
zapojily pohybem, rytmizací i zpěvem. Pří-
nosem byly vhodně vytvořené kulisy a pře-
devším vystoupení účinkujících.

Děti a paní učitelky ze třídy Motýlků nacvi-
čily krátký program písniček, básniček a ta-
nečků pro místní seniory. Za svou píli byly 
děti oceněny potleskem a sladkou odměnou.

Po celý školní rok budeme nabízet ty nej-
kvalitnější služby v oblasti předškolního 
vzdělávání a  také ho doplníme spoustou 
různorodých aktivit.

Jarmila Stanková a Vlasta Juchelková

  Zprávičky z barevné školičky / Osada Míru U Krtečků v Zábřehu
Čas utíká jako voda a my jsme opět vstoupili do nového školního roku. Máme za sebou letní prázdniny, které byly plné sluníčka, dešťových 
kapek, ale především neuvěřitelných zážitků, na které budeme ještě dlouho vzpomínat.

A co už jsme stihli zažít? Hned začátkem 
měsíce září jsme navštívili výstavu LEGA 
v Muzeu Hlučínska. Děti byly nadšené ne-
jen z modelů poskládaných z LEGO kosti-
ček, umístěných v tematických expozicích, 
ale i z hracích koutků a jezdícího vláčku.

Jaký by to byl školní začátek bez domácího 
výtvarného tvoření rodičů a dětí? Tento-
krát se tvořilo na téma „Zážitek z prázdnin“. 
Velmi oceňujeme kreativitu rodičů, kterým 
samozřejmě pomáhaly jejich děti. Výsled-
ky společné práce si můžete prohlédnout 
v šatně mateřské školy.

První podzimní dny nám naše aktivní 
maminky zpříjemnily seznamovací akcí 
s  názvem „Vítání podzimu“. Jednalo se 
o přátelské setkání dětí, jejich rodičů, sou-
rozenců i prarodičů. Všichni jsme se sešli 
na zábřežských loukách, kde na děti čekalo 

plnění úkolů s podzimní tématikou. Od-
měnou za splnění všech úkolů byla sladká 
dobrota. Celé odpoledne bylo zakončeno 
táborákem a společným opékáním párků. 
Moc děkujeme všem maminkám, které se 
podílely na organizaci této zdařilé akce. Už 
se těšíme na další!

Krtečci mají rádi hudbu ve všech podobách, 
proto netrpělivě čekali návštěvu pana Mar-
tina Kubáta, profesionálního varhaníka. 
Ten děti zábavnou formou seznámil s tvor-
bou hudebního skladatele J. S. Bacha. Děti 
se ocitly na královské hudební hostině, kde 
si zatančily, zazpívaly, zahrály na rytmické 
nástroje, také si vyslechly úryvky ze zná-
mých skladeb slavného hudebního velikána. 
Na závěr se naučily jednoduchou písničku.

„O kocourovi Čičínovi“- tak takhle se jme-
novala humorná pohádka se kterou za dět-

mi do naší školky přijelo divadlo SMÍŠEK.

A za kulturním zážitkem jsme zajeli také 
do Slezského divadla v Opavě, kde na děti 
čekala veselá pohádka se spoustou písniček 
„O vlku a kůzlátkách“. Prostředí divadla 
všechny okouzlilo svým noblesním inte-
riérem, barevnými dekoracemi, zlatými 
prvky a křišťálovými lustry. Určitě se ně-
kdy vrátíme!

Babí léto nás zahřálo posledními sluneční-
mi paprsky a papíroví draci ve skříni se už 
těší, až je oprášíme a provětráme na vlnách 
rozdováděného větru. Čeká nás spousta ba-
revného podzimního tvoření a nespočet 
činností které k tomuto období určitě patří. 
Ale o tom až příště…

Jana Balarinová

Představení divadélka ŠIKULKA

Vystoupení pro seniory
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Informace z farnosti sv. Martina
Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2017
Nadšení, bojovnost, elegance, flexibilita, šminky, tužidla, pestré kostýmy – to byly mažoretky v Praze, tedy již na 5. mistrovství světa 
v mažoretkovém sportu. Sportovní hala Královka doslova praskala ve švech.  V letošním roce se na světové utkání probojovalo celkem 562 
nejlepších formací z celého světa a na startu se vystřídalo takřka 4 tisíce soutěžících. Ti rozvířili své soutěžní sestavy v pestrých kostýmech 
v termínu 23. – 26. 8. 2017. Silné startovní pole zaplnily týmy z České a Slovenské republiky, z Bulharska, Chorvatska, Itálie, Kazachstánu, 
Kyrgyzstánu, Polska, Rumunska,  Ruska… atd. 

Pro nás to bylo to nejkrásnější 
zakončení letošní sezóny. Mis-
trovství světa 2017 se letos opět 
konalo v Praze. Po náročném 
Mistrovství Evropy v Chorvat-
sku, jsme si tedy užily mistrov-
ství světa v  naší krásné zemi, 
zároveň v srdci Evropy. Tento 
velký mažoretkový svátek vr-
cholil po několik dní v Praze 
za přítomnosti členských států 
z celého světa. Z nejlepších 562 
formací bylo 9 formací našich! 
Devět našich sestav se probo-
jovalo letos až na Mistrovství 
světa 2017! Neuvěřitelné a my 
jsme za tento úspěch moc rádi! 
V roce 2016 se na MS se dostaly 
3 naše sestavy. Letos jsme získa-
ly postup s 9 sestavami, což je 
o 6 více a pro nás to byla oprav-
du nádherná příležitost. 

Skoro rok, přesně 11 měsíců pří-
prav nových sestav, nácvik nové 
choreografie a těžkých prvků. 
Gymnastické, baletní a taneční 
workshopy, to vše stojí za letoš-
ním úspěchem mažoretek Exce-
lent z Dolního Benešova. První 
den soutěžila Bára Sobková 
a Terezka Przeczková v katego-
rii duo 2 BATON. S touto sesta-
vou se děvčata stala II. vicemis-
tryně ČR 2017 i II. vicemistryně 
Evropy 2017. Na  Mistrovství 
světa se o 0,15 bodu umístila 
hned za medailovou pozicí, tedy 

na 4. místě. Den na to soutěžila 
Terezka Lechnerová v kategorii 
sólo 2 BATON a umístila se na 2. 
místě s titulem I. vicemistryně 
světa 2017. V dalších dnech ná-
sledovala kategorie MIX, kde se 
kadetky umístily na krásném 
4. místě a juniorky na 2. místě 
s titulem I. vicemistryně světa 
2017. V kategorii miniMIX bylo 
velkým překvapením úžasné 4. 
místo, kde děvčata dělilo od 1. 
místa jen  1,65 bodu, což je 
velmi těsné bodování.  Úspěch 
nastal také v disciplíně klasic-
ké mažoretky, kde se hodnotí 
nápaditost sestavy, náročnost 
přechodů, 

útvarů, práce s hůlkou a pochod. 
Kadetky získaly 2x 3. místo 
za defilé i za pódiovou sestavu. 
Juniroky měly 2x zlaté umístění 
a jsou tedy Mistryně světa 2017 
za defilé a také za pódiovou se-
stavu. 

Jak je výše zmíněno, 9 sestav 
na  MS 2017 a  všech 9 sestav 
umístěných do 4. místa. K tomu 
není víc co dodávat. Všichni 
jsme byli dojatí, slavil se totiž 
tento kompletní úspěch všech 
děvčat naší skupiny Excelent. 
Na tomto světovém šampionátu 
jsme si užívali všichni opravdu 
světovou atmosféru. A  nikdo 

z  nás nečekal, že

budou všechny naše sestavy 
v  této velké konkurenci tak 
úspěšné! Zažívat po čtyři dny 
téměř obsazené tribuny, živé vy-
sílání (on-line stream), vysílání 
záznamu na ČT Sport, to jsou 
další velké zážitky z těchto dnů 
a zároveň důkazy zájmu o tento 
nový, moderní a čím dál popu-
lárnější mažoretkový sport. ☺

Naše letošní největší 
úspěchy:

Mistryně světa 2017
I. Vicemistryně světa 2017 (2x)
I. Vicemistryně Evropy 2017
II. Vicemistryně Evropy 2017
Mistryně ČR 2017 
II. Vicemistryně ČR 2017 
Jsme rádi, že jsme se mohli 
o  tento úspěch s  Vámi podě-
lit. Zároveň děkujeme všem 
za krásné gratulace a motiva-
ci do další sezóny. Snažíme se, 
aby děvčata z Dolního Benešova 
a okolí využívala svůj volný čas 
k seberozvíjení, k pohybu, tanci 
a celkově ke sportu. Předchází 
se tak velkému vlivu a nástra-
hám dnešního virtuálního světa 
a patologickým jevům. 

Michaela Kristová, trenérka 
Mažoretky Excelent Dolní Benešov

www.mazoretkyexcelent.cz
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Předvánoční svátost smíření

DB – Zábřeh:
Pátek 15. 12. 2017:
od 15.00 – 17.30 (cizí zpovědník)

Dolní Benešov:
Středa 20. 12. 2017:
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. 2017
odpoledne 14:00 – 15:30

2. svátek vánoční 26. 12. 2017
odpoledne 14:00 – 15:00

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 pátek 10. listopadu 2017 v 15.30 hodin na místním hřbitově u památníku obětí I. světové války.

Podobně uctíme oběti obou válek i v Dolním Benešově – Zábřehu, rovněž v pátek 10. listopadu u památníku, stojícího 
u kostela sv. Urbana. V 17.00 bude sloužena mše za oběti a následně proběhne krátký Pietní akt u památníku.

Srdečně vás zveme k tomuto vzdání pocty obětí válečných konfliktů.

Požehnání domu nebo bytu 
v našem městě
Vážení spoluobčané Dolního Benešova a Zábřehu, rád bych vám 
touto cestou znovu po roce 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 ob-
řadem žehnání jsem popisoval v Nedělníčku (zpravodaj far-
nosti 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, pří-
padně získat nějaké informace, můžete o ně požádat např. te-
lefonicky  – 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
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Informace z fotbalového klubu
Motto:  FC DB jede – prožíváme, stříbrný 
fotbalový podzim!
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově, každý kdo sleduje dění 
v našem českém fotbale se nestačí divit, co 
se v něm v letošním roce odehrává. Aféra 
stíhá aféru, klid nepřinesla ani Valná hro-
mada, která se konala 2.6.2017 a stala se 
skoro fraškou! Celé fotbalové hnutí s nadějí 
očekává, že ke stabilizaci snad dojde na té, 
která je svolána na den 12.12.2017. Přízniv-
ce nepotěšila ani naše reprezentace, která 
nepostoupila z kvalifikace na mistrovství 
světa do Ruska, bohužel ani do baráže! 
Naštěstí se tyto problémy profesionálního 
fotbalu nedotýkají ještě v takovém rozsahu 
toho našeho, výkonnostního – a to je dob-
ře!  V době letošního tropického léta začala 
paradoxně podzimní část nového ročníku 
2017/2018 a jak uvidíte v následujících pří-
spěvcích, je to pro náš Dolnobenešovský 
fotbal doslova – „stříbrné období“! Ale 
pěkně po řadě.

Kategorie žáků
Žáci MLADŠÍ a STARŠÍ MINI Přípravky 

– startují ve své MINI fotbalové lize. V sou-
těži máme dvě družstva MINI 1+ 4 a MINI 
1+5. A jak si naši fotbaloví žáčci v dosavad-
ním ročníku vedli? Družstvo 1+4 pod ve-
dením trenérů Martina Komárka a Petra 
Kučery postupně porazilo FC Hlučín 10:7, 
Mokré Lazce 4:3, Chlebičov 7:6, Štěpánko-
vice 7:1. Naopak prohrálo s Bolaticemi 7:4 
a Služovicemi 6:4. Do konce soutěže ještě 
na ně čeká Oldřišov a Kobeřice. Družstvo 
1+5 U družstva došlo po zahájení mistrov-
ské soutěže ke změně trenérské dvojice, Ro-
mana Halodu vystřídal Petr Machovský 
a zůstal dále Michal Bachroník. Žáci po-
razili Darkovičky 9:4, Háj 14:6, remizovali 
v Šilheřovicích 8:8, v Hati 11:11, a porazili je 
žáci Hlučína 10:3 a Kravař 10:1. Ve zbývají-
cích dvou kolech budou ještě hrát s Vřesi-
nou a v Píšti!

MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – hrají v Krajské 
soutěži ve skupině „A“. Družstva patří už 
po dobu několika sezón k předním celkům 

a nemalou zásluhu na tom mají trenéři – 
mladších žáků Michal Beinhauer a Michal 
Spruch, starších žáků Daniel Heger a To-
máš Glogar!
Mladší žáci porazili Břidličnou 3:2, Fulnek 
6:0, remizovali s Vítkovem 5:5, a prohráli 
s Budišovem 9:4, Městem Albrechtice 2:0 
a v Kobeřicích 4:1. Nejlepším střelcem je 

– 7 x Martin Svoboda, 6 x Jan Plaček, 2 x 
Matěj Dombek a Filip Glogar, 1 x Luboš 
Babiš a Nikolas Gajdečka. Tabulka po 7. 
kole vypadá takto:

KLUB Z V R P S B + P-
1. Kobeřice 7 7 0 0 45:5 21 0 0

2. Budišov nad 
Budišovkou 7 4 2 1 42:21 14 0 0

3. Juventus Bruntál 7 3 2 2 21:24 11 0 0
4. Město Albrechtice 7 3 1 3 19:25 10 0 0
5. Vrbno p. P. 6 3 1 2 20:30 10 0 0
6. Slavia Opava 7 3 0 4 27:24 9 0 0
7. Fulnek 7 2 2 3 15:23 8 0 0
8. Dolní Benešov 6 2 1 3 19:22 7 0 0
9. Břidličná 7 1 1 5 21:33 4 0 0

10. Vítkov 7 0 2 5 17:39 2 0 0

Starší  žáci porazili Vítkov 5:2, Budišov 6:1, 
Fulnek 7:2, Město Albrechtice 4:0, Břidlič-
nou 11:1 a prohráli v Kobeřicích 4:2. Nej-
lepším střelcem je – 12 x Tomáš Kaluža, 11 
x Matěj Závěšický, 3 x Roman Kováč, 2 x 
Vojtěch Glogar, Filip Hluchník,  Vojtěch 
Poláček, 1 x Štěpán Liška a Martin Svobo-
da. Tabulka po 7. kole vypadá takto (naše 
mužstvo má odehráno o 1 utkání méně, 
v případě vítězství se posune na 1. místo!!!)

KLUB Z V R P S B + P-
1. Kobeřice 7 5 2 0 42:7 17 0 0
2. Slavia Opava 7 5 1 1 37:10 16 0 0
3. Juventus Bruntál 7 5 1 1 29:12 16 0 0
4. Dolní Benešov 6 5 0 1 35:10 15 0 0

KLUB Z V R P S B + P-
5. Vítkov 7 4 1 2 30:17 13 0 0
6. Budišov nad Budišovkou 7 3 0 4 30:20 9 0 0
7. Fulnek 7 2 1 4 29:26 7 0 0
8. Vrbno p. P. 6 1 1 4 15:42 4 0 0
9. Břidličná 7 0 1 6 8:58 1 0 0

10. Město Albrechtice 7 0 0 7 3:56 0 0 0

Kategorie dorostu
„B“ dorost jak jsme před začátkem sezóny 
informovali došlo v letní přestávce k usta-
vení kombinovaného mužstva z  hráčů 
Dolního Benešova a Bohuslavic. Mistrov-
ská utkání Okresního přeboru hraje toto 
mužstvo v Bohuslavicích a odehrálo už 7 
kol s těmito výsledky. Porazili Vřesinu 6:4, 
Bolatice 5:0, remizovali s Vávrovicemi 3:3 
a taky s Litultovicemi 3:3. Píšť je porazil 2:1, 
Kylešovice 2:1 a Malé Hoštice 3:2. Po ode-
hraných 7 kolech má tabulka tuto podobu:

KLUB Z V R P S B + P-
1. Malé Hoštice 7 6 0 1 22:11 18 0
2. Bolatice 6 5 0 1 25:9 15 0
3. Háj ve Slezsku 6 4 1 1 43:11 13 0
4. Litultovice 6 4 1 1 26:14 13 0
5. Slavkov 6 4 0 2 15:12 12 0
6. Vávrovice 8 2 3 3 25:28 9 0
7. Píšť 7 3 0 4 18:26 9 0
8. Dolní Benešov "B" 7 2 2 3 21:17 8 0
9. Kylešovice 6 2 1 3 9:23 7 0

10. Hať 7 0 0 7 9:33 0 0
11. Vřesina 6 0 0 6 8:37 0 0

„A“ družstvo dorostu hraje své zápasy 
Krajské soutěže na hřišti v Zábřehu. Pod 
vedením trenérů Petra Šramela a Petra Ba-
ránka družstvo svými výsledky dokonale 
překvapilo všechny své příznivce! Porazili 
Klimkovice 4:1, Dolní Lhotu 4:1, Fulnek 6:2, 
Horní Benešov 3:0, Darkovičky 4:0, Zlat-
níky 6:0, Vítkov 6:1, Polanku 7:1 a Svinov 
2:1!!! Remízu uhráli s Ostravou – Jih 1:1 
a prohráli jenom v Kobeřicích 3:1. Do konce 
podzimní části soutěže zbývají odehrát ještě 
utkání proti Heřmanicím, Studénce a Rý-
mařovu. V našem družstvu je 2. nejlepší 
střelec celé soutěže – Daniel Mlýnek dal už 
17 gólů! Dalšími úspěšnými střelci byli – 9 x 
Daniel Skroch, 4 x Daniel Petrák, 3 x David 
Skroch a Dominik Večerek, 2 x Petr Bittner, 
Jakub Kolondra a Robin Vitásek, 1 x Dani-
el Pospěch! Dorostencům patří v tabulce 
po 12. kole „stříbrná příčka“ za 2. místo!!!
Celkem

KLUB Z V R P S B + P-
1. Kobeřice 12 11 0 1 58:13 33 0
2. Dolní Benešov 12 10 1 1 45:11 31 0
3. Hradec nad Moravicí 12 8 2 2 41:18 26 0
4. Ostrava - Jih 11 7 2 2 35:24 23 0
5. Polanka 12 6 1 5 42:37 19 0
6. Klimkovice 12 6 0 6 36:35 18 0
7. Darkovičky 11 4 4 3 23:24 16 0
8. Horní Benešov 11 5 0 6 23:28 15 0
9. Zlatníky 12 4 3 5 24:49 15 0

10. Dolní Lhota 12 4 2 6 24:25 14 0
11. Fulnek 12 4 1 7 35:39 13 0
12. Studénka 11 4 1 6 19:24 13 0

Fotbal v Dolním Benešově
začíná novou etapu!

Okénko šéfkuchaře
Vážení čtenáři,
počínaje tímto číslem, zařazujeme do našeho zpravodaje novou rubriku, kterou jsme nazvali Okénko 
šéfkuchaře, v kterém vás bude šéfkuchař Petr Žurek seznamovat s novými recepty a kulinářskými po-
stupy v moderní gastronomii. Petr Žurek je tenoristou (nezaměňovat s teroristou) Městského orchestru 
mladých v  Dolním Benešově a  působil jako kuchař ve  vyhlášených pražských restauracích. Dlouhá 
léta šéfoval kuchyni v restauraci U Vodníka Slámy a nyní je šéfkuchařem opavské restaurace U Tiskár-
ny. Pro toto číslo si připravil recept, který právě nyní v restauraci U Tiskárny připravuje.

Pečené selátko na meruňkách, černém pepři a bílém víně s kadeřábkem, recept na 5 porcí

1 kg vepřové plece rozřízneme na plát, na který nasekáme čerstvý rozmarýn a tymián. Maso osolíme, ochutíme čerstvě 
mletým pepřem a  zamotáme do  rolády. Roládu vložíme se do  marinády z  250 g meruňkové marmelády, soli, balení 

celého pepře, 400 ml bílého suchého vína a 3 snítek 
tymiánu. Přes noc marinujeme a druhý den pečeme 
při 150 stupních cca 5 hodin, až do úplného změknu-
tí. Výpek scedíme, zredukujeme a zatáhneme máslo-
vou jíškou. Roládu nakrájíme a  podáváme s  máslo-
vým nebo opékaným bramborem a blanšírovaným 
kadeřábkem, který můžeme nahradit brokolicí, baby 
karotkou, popř. jinou zeleninou.

Dobrou chuť přeje Petr Žurek 

MINI po zápase

MINI před zápasem

Myslivecký spolek Dolní Benešov a Zábřeh
Vás srdečně zve na tradiční

mysliveckÝ ples
5. 1. 2018 ve 20 hod.

kulturní dům Dolní Benešov

Hudba  – Lordi
Vstupné 200 Kč • Večeře v ceně • Bohatá tombola 

Předprodej vstupenek od 1. 12. 2017

Dolní Benešov: Michal Pavelek 606 739 698
Dolní Benešov – Zábřeh: JanDominik 607 199 505
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KLUB Z V R P S B + P-
13. Heřmanice 12 3 2 7 20:39 11 0
14. Svinov 12 2 2 8 21:35 8 0
15. Rýmařov 12 2 2 8 20:38 8 0
16. Vítkov 12 2 1 9 26:53 7 0

Kategorie mužů
„Muži B“ v Okresní soutěži III. Třídy sku-
piny „A“ se mužstvo svými výsledky zařa-
dilo do absolutní špičky! Postupně porazili 
Štěpánkovice 3:0, Hať 7:3, Darkovičky 5:4, 
Bělou 6:3, Bohuslavice 7:0, remizovali se 
Strahovicemi 4:4, Sudicemi 4:4, Závadou 
1:1 a  Služovicemi 0:0. Jedinou porážku 
mají s Bolaticemi 2:1. Naše mužstvo má 
ve svém kádru nejlepšího střelce celé sou-
těže – Richard Husovský dal už 11 gólů! 
Dalšími střelci jsou 7 x Martin Janík, 6 x 
Lukáš Stříbný, 3 x Daniel Mlýnek, 2 x Ja-
kub Janovský, Patrik Rubý, 1 x Pavel Lokoč, 
Jiří Polák, Jiří Reichel a Michal Vavřínek.  
Do konce podzimní části ještě zbývají dvě 
kola – soupeři Oldřišov a Kozmice. Před 
těmito zápasy má tabulka tuto podobu a je 
to další „stříbrná příčka“:   

KLUB Z V R P S B + P-
1. Bolatice "B" 9 8 1 0 28:9 25 0
2. Dolní Benešov "B" 10 5 4 1 38:21 19 0
3. Služovice 9 6 1 2 23:10 19 0
4. Oldřišov "B" 9 5 2 2 32:24 17 0
5. Bělá 9 5 1 3 29:19 16 0
6. Sudice 9 4 2 3 31:33 14 0
7. Hať "B" 9 3 2 4 18:25 11 0
8. Darkovičky "B" 9 3 1 5 22:22 10 0
9. Strahovice "B" 9 3 1 5 22:23 10 0

10. Štěpánkovice "B" 9 3 0 6 14:25 9 0
11. Bohuslavice "B" 9 2 1 6 16:30 7 0
12. Závada 9 1 3 5 12:21 6 0
13. Kozmice "B" 9 1 1 7 10:33 4 0

„Muži A“ Jak jsme informovali v minulém 
příspěvku v letní přestávce došlo k výraz-
ným změnám nejen v  kádru hráčů, ale 
i v realizačním týmu. Proto byli všichni 

v očekávání, jak si nově tvořící mužstvo, 
výkladní skříň našeho fotbalového klubu 
FC Dolní Benešov, v novém ročníku povede. 
A  jak sami uvidíte v následujících infor-
macích není to špatné, naopak je to docela 
malý fotbalový zázrak! Ale postupně, jak 
k tomu došlo.

Hrdinou zápasu byl „Muž 2. kola“ – 
David Hampel
FK Bospor Bohumín – FC DB   1:1
V krátkém čase se oba dnešní soupeři opět 
utkali, tentokrát v mistrovském divizním 
zápase, který byl po vzájemném střetnutí 
v Předkole MOL Cupu. V poháru vyhráli 
domácí 4:2 a ani dnes se netajili touhou 
po prvním divizním vítězství. Proti pohá-
rovému zápasu doznaly sestavy obou muž-
stev výrazné změny, a tak přítomných 350 
diváků sledovalo zajímavý souboj. A hned 
v úvodu je nutné zdůraznit, že charakteris-
tikou zápasu byl souboj domácích s hostu-
jícím gólmanem Hamplem. Posuďte sami 
z průběhu následujících minut. V 1. minutě 
zlikvidoval fantastickým zákrokem sólo 
Ptáčka z 5-ti metrů!!! Hosté odpověděli v 7. 
minutě, prudkou střelu Rubého přilepil 
Švrřina na svou hruď. V 11. minutě se dostal 
do šance hostující kanonýr Labuda, jeho 
stažení zůstalo bez trestu…. Ve 12. minutě 
čaroval mezi tyčemi znovu Hampel, dělov-
ku Hanuse vyrazil na rohový kop a po jeho 
rozehrání vytáhl ze šibenice hlavičku Sitt-
ka! Po ostrém zákroku Nowinského skončil 
zápas pro hostujícího Těžkého, který pro 
zranění musel střídat a bohužel nedohrál!!!! 
Ve 25. minutě se nádherná střela Halašky 
mezi tyče už překonaného Hampla nevešla. 
Ve 33. minutě poslal halaška do gólovky 
Ptáčka, ale toho o gólovou radost připravil 
znovu výtečný Hampel. Poslední pětiminu-
tovka první půle přivedla diváky do varu. 
Ve 41. minutě nevěřil Ptáček tomu, jak si 
Hampel poradil s jeho „loženkou“ z hranice 
velkého vápna. Z bleskového protiútoku ne-
chal vyniknout Švrčinu v brance na druhé 
straně Foitzik. Ve 45. minutě tleskal celý 
stadion parádnímu zákroku Hampla po pu-
melici Halašky!  Druhý poločas začal pro 
hosty krutě. Sittkova tečovaná střela z pří-
mého kopu skončila u pravé tyče a domácí 
vedli – 1:0. V 51. minutě mohli domácí své 
vedení pojistit, Halaška „nabil“ Hanusovi, 
ale ten z vyložené pozice branku přestřelil! 
V 53. minutě připravil Hampel o gólovou 
radost Sittka, když jeho přímý kop z hra-
nice velkého vápna vyrazil z pravé šibenice 
tygřím skokem na rohový kop!!! Hádejte 
co následovalo? Nedáš – dostaneš! V 56. 
minutě rozehrál Rubý fantasticky rohový 
kop a hlavička Labudy rozesmutnila pří-
znivce domácích – 1:1. Vidina domácích 
po plném bodovém zisku dostala pořád-

nou trhlinu. V 72.minutě si Hampel znovu 
brilantně poradil se střelou Ptáčka a gólem 
neskončila ani střela Hanuse v 86. minu-
tě. Naopak domácí mohli být rádi, že v 88. 
minutě zůstalo bez trestu stažení Labudy 
a následné hraní rukou padajícího domácí-
ho obránce … Závěrečný hvizd tak potvrdil 
dělbu bodů. Obě mužstva si tak na vítězství 
musí počkat minimálně do příštího kola! 
Za zmínku určitě stojí i nepřehlédnutelný 
fakt, bez dalšího komentáře – věřte nebo 
ne – na žluté karty vyhráli hosté 8:4 a to se 
může stát divizním rekordem !!!
Sestava FK Bospor Bohumín: Švrčina, Koš-
ťál, Nowinski, Palej, Ptáček (78. Jatagandzi-
dis), Socha, Sittek, Halaška, Hanus, Vaclík 
(78. Kubinski), Baculák 
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Rych-
novský, Romaněnko, Rubý (58. Adamík), 
Moravec, Gebauer, Labuda, Haas, Těžký (27. 
Hartmann), Foitzik (75. Oberherr),  Pecuch,  
Košárek, Krivčík, Kozel
Utkání rozhodovali: Kneisl L., Trigas, Vrťo 
- Malinovský - 350 diváků
Žluté karty – domácí: 24. Nowinski, 62.Si-
ttek, 69. Palej, 80. Kubinski hosté: 42. Mo-
ravec, 43. Romaněnko, Rubý, 47. Hampel, 
52. Rychnovský, 74. Gebauer, 89. Labuda, 
Hartmann

My jsme valaši, zpívala kabina domácích!

FC DB – FC Vsetín 1:0
Po dvouleté odmlce se vrátilo mužstvo hos-
tů za Vsetína znovu do Dolního Benešova. 
Z tehdejšího kádru vyběhlo na trávník šest 
hráčů! V obou kolektivech došlo ke změ-
nám nejen v kádru, ale i na trenérské lavičce. 
U domácích jsou trenér Melecký a asistent 
Horsinka, u hostů je trenérem Miroslav 
Mičega, který v minulosti vedl mužstvo 
Brumova! Pikantností bylo utkání i tím, že 
proti sobě stáli v brance „Muži 1. a 2. kola 
divize“ Eliáš a Hampel!!! Hostující nováček 
začal utkání bez bázně a hany. V 10. minutě 
si gólman Hampel skvěle poradil se střelou 
Matúše. Domácí se tlačili do útoku. V 17. 
minutě se dostal do šance Adamík, jeho 
střela se však mezi tyče nevešla. Fotbalovou 
lahůdku pak přinesla 33. minuta hra. Ne-
vídanou akci rozehrál Gebauer, Adamík li-
šácky prodloužil patičkou balón na Rubého 
a ten fantastickou levačkou nedal Eliášovi 

v brance žádnou šanci – 1:0! Své vedení 
mohli domácí pojistit už o minutu později, 
ale střelu Adamíka zablokoval Dulík a pro 
Eliáše už to byla snadná kořist! Eliáš si po-
radil skvělým zákrokem ve 35. minutě s dě-
lovkou Gebauera! Do poločasu už diváci 
další gól neviděli. Po změně stran se obraz 
hry výrazně změnil. Hosté se snažili o změ-
nu nepříznivého stavu. Bez gólového trestu 
přežili tutovku domácích v 57. minutě, La-
buda poslal na zteč Foitzika, ten prodloužil 
na Rubého, ale Eliáš v brance udržel hosty 
ve hře! V 66. minutě se mezi tyče nevešla 
pohotová střela Mydláře. V 67. minutě ro-
zehrál Jaroš výtečně přímý kop, naštěstí 
pro domácí Matúš na centr nedoskočil…. 
Z protiútoku se dostal do gólovky Gebauer, 
ale jeho pumelice se do černého netrefila!!! 
Hosté přežili bez úhony i super šanci domá-
cích v 69. minutě. Košárek našel skvělým 
pasem Foitzika, ale ten z „pětky“ přestřelil 
nejen padajícího Eliáše, ale i jeho branku….. 
Gólem neskončila ani utěšená střela Rubé-
ho v 77. minutě, a tak bylo o dramatickou 
koncovku postaráno až do  závěrečných 
minut. Hosté vycítili šanci na bodový zisk. 
V 85. minutě centroval Surovec, Mačekova 
střela však šla vedle branky. Když gólem ne-
skončila ani šance Jaroše s Mydlářem v 88. 
minutě tak se z prvního vítězství v novém 
ročníku,  radovali domácí!   
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Rych-
novský, Romaněnko, Rubý, Moravec, Ada-
mík (63. Hartmann),  Gebauer, Labuda 
(72. Oberherr), Haas, Těžký (57. Košárek), 
Foitzik (75. Oberherr),  Pecuch, Kozel
Sestava FC Vsetín: Eliáš, Dulík, Stuchlík 
(38. Amrich), Mydlář, Surovec, Matúš, Bar-
tozel (81. Maček), Bublák, Kapusta, Ondráš 
(30. Jaroš), Kresánek
Utkání rozhodovali: Kondler, Podhajský, 
Šafrán -  delegát Volek - 105 diváků
Žluté karty – domácí: 24. Rychnovský, 90. 
Hartmann hosté: 78. Dulík
Hlasy po utkání: Domácí trenér – Marcel 
Melecký – Z našeho prvního vítězství mám 
pochopitelně radost i když ve hře máme 
ještě mnoho co zlepšovat. Věřím, že je to 
velké povzbuzení pro naše mladé hráče 
do dalších kol!
Hostující trenér Miroslav Mičega – V 1. 
poločase nás domácí přehráli. Dali gól 
a naštěstí další šance neproměnili. Po pře-
stávce jsme měli více za hry, ale koncovka 
nás zradila. Celkově musím konstatovat, že 
domácí vyhráli zaslouženě!
Lokomotiva už potřetí doma „vykolejila“ 

Loko Petrovice – FC DB  1:2
Vstup do  podzimní divize nezačal pro 
Petrovické nejlépe. Už potřetí nedokázali 
na vlastním trávníku bodovat. Po vítězství 
v minulém kole v Jeseníku si dnes věřili. 

Zápas měl slavnostní předehru, dlouholetý 
funkcionář pan Vojáček převzal z rukou 
předsedy MS KFS pana Karla Kuly oceně-
ní za rozvoj kopané v Moravskoslezském 
kraji! Pro domácí to byl po následujících 
90. minutách hry ten poslední úspěch…..  
S úvodním hvizdem to Lokomotiva rozjela 
plnou parou! Se štěstím přežila dva brejky 
hostujícího kanonýra Labudy. Ve 2. minutě 
si s jeho nájezdem poradil brankář Mrozek, 
ve 4. minutě zablokoval šanci Kempný! Prv-
ní klíčový moment pro domácí přinesla 6. 
minuta. Hampel fantastickým zákrokem 
připravil o gólovou radost Gomolu po jeho 
hlavičce z malého vápna! Ve 14. minutě pře-
střelil ve vyložené pozici branku hostů Ha-
nusek. Z gólu se domácí neradovali ani v 19. 
minutě. Hoffmannem rozehraný přímý kop 
skončil prudkou hlavičkou Gilla, ale ta za-
svištěla nad břevnem. Průnik hostujícího 
Pecucha ve 25. minutě skončil v náruči 
Mrozka. Další útok hostů ve 26. minutě 
odvrátila obrana domácích nedovoleným 
hraním rukou a z nařízené „penalty“ se 
Labuda nemýlil – 0:1. Na trávníku se zača-
lo jiskřit! Šance hostujícího Pecucha ve 32. 
minutě druhým gólem neskončila. Naopak! 
Zaváhání obrany hostů ve 39. minutě vy-
užil Hanusek a proti jeho sólu byl Hampel 
bezmocný – 1:1. V poločasové přestávce 
zapomněli domácí přiložit pod kotel a jak 
potvrzují následující minuty viditelně jim 
docházela „pára“… Ve 47. minutě zradila 
koncovka Hanuska, z gólové pozice branku 
přestřelil. Hostující Rubý našel nádherným 
centrem v 53. minutě z přímého kopu Ro-
maněnka, ale jeho hlavička orazítkovala 
jenom pravou tyč! V 57. minutě poslal Rubý 
do šance Pecucha, ten však měl vychýlenou 
mušku. Bez gólového efektu skončily dvě 
šance domácích. V 59. minutě se mezi tyče 
nevešel chytrý lob Hanuska. O minutu poz-
ději znovu čaroval brankář Hampel, skvěle 
si poradil s dělovkou Urbana. Trenéři hostů 
poslali do závěrečné třicetiminutovky čer-
stvé síly. A na trávníku se děly věci. V 63. 
minutě prošel obranou domácích Košárek, 
střele Pecucha scházela razance. V 68. mi-
nutě už hosté jásali, Adamíkův slalom však 
skončil střelou do boční sítě….. Adamík 
znovu úřadoval v 71. minutě. Obranou do-
mácích prošel jako nůž máslem, v koncovce 
však trefil jenom tělo padajícího gólmana 
Mrozka. Štěstí stálo při domácích v  73. 
minutě. Košárek našel dlouhým centrem 
nabíhajícího Rubého, jeho hlavička však 
skončila na břevně. Lokomotivě došla pára 
v 88. minutě. Gebauer rozehrál parádní 
akci, kolmicí našel Pecucha a ten nechyta-
telnou střelou do protipohybu vybíhajícího 
Mrozka dal výsledku konečnou podobu 

– 1:2!!! Vítězství hostů pak definitivně po-
tvrdil znovu fantastickým zákrokem v 90. 

minutě Hampel, který přímo z kopaček se-
bral míč Hoffmannovi! Domácí tvrz tak už 
potřetí v tomto ročníku neodolala a padla…  
Sestava TJ Lokomotiva Petrovice: Mro-
zek, Chwastek (73. Martikán), Paduch 
(79. Fukala), Gill, Bujok, Urban (65.Hujo), 
Hanusek, Gomola, Bajzáth, Kempný, Ho-
ffmann
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Rych-
novský, Romaněnko, Rubý, Moravec, Ge-
bauer, Labuda (62. Adamík), Haas, Foitzik 
(68. Těžký), Pecuch, Oberherr (62. Košárek)
Utkání rozhodovali: Dudek, Šamárek, Kon-
toršikov – delegát Mužík 105 diváků
Žluté karty – domácí: 26. Hoffmann, 39. 
Hanusek, 41. Paduch, 52. Urban, 91. Bajzáth 
hosté: bez karet
Hlasy po utkání: Domácí trenér – Mazurek 
Pavel – Po vítězství v Jeseníku jsem věřil, 
že ve třetím utkání na domácím hřišti už 
konečně vyhrajeme! Bohužel se to nepoda-
řilo ani dnes i když si myslím, že nevyhrálo 
lepší, ale šťastnější mužstvo……
Hostující trenér Marcel Melecký – Věděli 
jsme, že to bude dnes mimořádně těžké, 
o to cennější je naše vítězství! Hráči se vy-
dali v tomto bojovném utkání do posled-
ních sil a plný bodový zisk je tou nejlepší 
odměnou. Myslím si, že o našem úspěchu 
rozhodnul především výkon ve 2. poločase, 
kdy jsme domácí přehráli, a  korunovali ho 
i rozhodujícím, vítězným gólem.

Dolnobenešovští přidali další patro 
na svou tvrz …
FC DB – FK Šternberk 2:0
Utkání dvou dnešních soupeřů bylo prv-
ním ve vzájemné historii! Divizní nováček 
dokázal po remíze s Havířovem v minu-
lém kole poprvé vyhrát s Jeseníkem a tak 
si i dnes věřil na bodový zisk!  Jak násle-
dující minuty ukázaly, bylo to jen zbožné 
přání….. Už ve 2. minutě rozehrál Rubý 
útočnou akci, Hartmann přes vybíhající-
ho gólmana Sohlicha naservíroval balón 
nádherně na  hlavu Foitzika a  ten neza-
váhal – 1:0! Hosté odpověděli sympatic-
ky. V 9. minutě si Hampel skvěle poradil 
se střelou Zifčáka. V 15. minutě odvrátil 
gólovou hrozbu v poslední sekundě blok 
obránce Moravce po střele Tögela. Ve 24. 
minutě pálil z dobré pozice vysoko nad Hla-
váček. O minutu později znovu parádní 
zákrok Hampla připravil o gólovou radost 
Zifčáka. Fotbalová štěstěna stála u hostů 
ve 30. minutě hry. Labuda prošel obranou 
hostů jako nůž máslem, akci zakončoval 
střelou do prázdné branky Foitzik, ale ta 
se odrazila od levé tyče!!!! Ve 37. minutě 
dostal naloženo domácí špílmachr Rubý, 
ale po ošetření obětavě v zápase pokračo-
val. Do poločasu se už skóre nezměnilo. 
Domácí příznivci nevěřícně kroutili hla-

Fotbal v Zábřehu táhne

Brankářská zkušenost a mládí – Hampel a Kozel

Nejlepší střelec Richard Husovský



24

Dolnobenešovský zpravodaj • 6 / 2017 listopad – prosinec 

25

Dolnobenešovský zpravodaj • 6 / 2017 listopad – prosinec

vami, když Labuda poslal ve 48. minutě 
do ticící procentní šance Rubého, ale ten 
odkrytou branku hostů neuvěřitelně pře-
střelil!!!! V 62. minutě postupoval Adamík 
na hostujícího gólmana Sohlicha ve svém 
ukázkovém sólu. Ten ho rukama ve vylo-
žené šanci poslal k zemi a právem se šel 
předčasně sprchovat! Z následného přímé-
ho kopu olízla střela Labudy jenom břevno! 
Pojistku na své vedení dali domácí v 71. mi-
nutě hry. Střídající brankář Vytřísal napálil 
svým odkopem vlastního hráče a odražený 
míč poslal nádherným „padajícím listem“ 
do opuštěné branky Gebauer – 2:0! Hosté se 
ještě pokoušeli o zvrat nepříznivého stavu, 
ale kýženého gólu se nedočkali. V 75. mi-
nutě poslal Zifčák do gólovky Soukupa, ale 
ten branku zbrkle přestřelil. V 78. minutě 
vyšel hostům bleskový brejk, Tögl poslal 
na zteč Zifčáka, ale jeho hlavička se mezi 
tyče nevešla…. Hosté se neradovali z gólu 
ani v 80. minutě, se Smrčkovou pumelicí si 
Hampel poradil. Poslední minuty utkání 
patřili domácím. V 86. minutě naservíro-
val Těžký jako na stříbrném tácu „loženku“ 
Košárkovi, ale ten měl vychýlenou mušku… 
V 89. minutě rozebrala útočná dvojka do-
mácích Labuda – Adamík celou hostující 
obranu, hlavičku Adamíka si však brankář 
Vytřísal přilepil do svých rukavic!  Z třetího 
vítězství v řadě se tak radovali zaslouženě 
domácí!
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Roma-
něnko (62. Košárek), Rychnovský, Moravec, 
Krivčík, Foitzik (73. Těžký), Rubý (58. Ada-
mík), Gebauer, Hartmann, Labuda, Pecuch, 
Oberherr, Kozel
Sestava FK Šternberk: Sohlich, Smrček, 
Kuba M., Reichl, Kuba D. (63. Vytřísal), 
Zifčák, Hustý (80. Jurečka), Toman (78. 
Tomanec), Tögel, Soukup, Hlaváček 
Utkání rozhodovali: Žurovec, Duda, Galá-
sek – delegát Juřička 115 diváků
Žluté karty – domácí: 55. Gebauer hosté: 
54. Smrček, 74. Kuba M. - Červené karty – 
hosté: 62. Sohlich
Hlasy po utkání: Domácí trenér – Marcel 
Melecký – Zápas od  zápasu se lepšíme. 
V tom dnešním jsme si dokázali vytvořit 
tolik gólových příležitostí, že soupeř mohl 
odjet s debaklem. V koncovce jsme však ně-
kolikrát neuvěřitelně selhali a tak si musíme 
vážit i výsledku, který pro nás znamená 
další, zasloužený tříbodový zisk! Utkání 
nám v plné nahotě ukázalo, kde musíme 
výrazně v  dalším tréninkovém procesu 
maximálně přidat!
Hostující trenér Jaromír Lukášek – Z ví-
tězství se radují domácí, ale my jsme jim 
k tomu značně pomohli neuvěřitelnými 
chybami. Už v 2. minutě jsme po kiksu Soh-
licha prohrávali, zápas však byl dále otevře-
ný. Po další minele celé obrany a brankáře 

Vytřískala jsme inkasovali druhý gól a bylo 
rozhodnuto. My jsme mnoho šancí na gól 
neměli, ale i těch několik málo jsme do gó-
lového efektu nedokázali přetavit. Domácí 
tak vyhráli zaslouženě!

Benešov stoupá divizní tabulkou jako 
dým…

FK Nové Sady – FC DB   0:4
Domácí se na Benešov těšili. V loňském 
ročníku vyhráli obě utkání a na plný bodo-
vý zisk si věřili i dnes. Jak dále sami uvidíte, 
jejich naděje se rozplynuly rychleji než pod-
zimní mlha! Ve 3. minutě rozehrál Rubý 
přímý kop a Moravec se zapsal jako první 
do střelecké listiny – 0:1. Než se domácí 
z tohoto šoku stačili probrat, přišel druhý 
nečekaný úder. V 7. minutě potěšil všechny 
fotbalové „fajnšmekry“ Patrik Rubý. Přímý 
kop poslala jeho excelentní levačka přes 
domácí zeď nechytatelně do levé šibenice 
a hosté jásali – 0:2! Ve 27. minutě šel tento 
střelec po zákroku domácího hráče k zemi 
a šanci na ošetření dostal, ve své premiéře, 
hostující fyzioterapeut Janoš. Rubý po-
kračoval dále a lavička hostů si zhluboka 
oddechla ….. Ve 28.minutě se na domácí 
přihnal „uragán IRMA“. Foitzik se neuvě-
řitelně proháčkoval mezi trojicí domácích 
obránců a jeho milimetrovou přihrávku 
přetavil Oberherr chladnokrevně, svým 
premiérovým, divizním gólem – 0:3!!! 
Ve 30. minutě mohlo být ještě hůř, bleskový 
brejk Pecucha zakončoval střelou z voleje 
Oberherr, ale brankář Zbořil ji stačil vyrazit 
na rohový kop. První půlhodina hry tak 
byla pro domácí doslova „smrtící“! Jiskřič-
ku naděje na zvrat přinesla domácím 36. 
minuta. Parádní střelu Novotného z přímé-
ho kopu však Hampel skvělým zákrokem 
přilepil do svých rukavic. Hostům patřily 
i úvodní minuty 2. poločasu. V 54. minutě 
střihnul Pecuch ukázkový slalom, na jeho 
střelu těsně před opuštěnou brankou však 
Oberherr nedoskočil ….. V 57. minutě po-
slal svou vizitku nádhernou střelou Rubý, 
Zbořil ho však o gólovou radost připravil! 
Sympatické bylo na domácích, že ani za to-
hoto stavu zápas „nezabalili“. V 73. minutě 
poslal Režný do stoprocentní gólovky Ško-
du, ale ten branku přestřelil…. Na druhé 
straně tleskali diváci čítankové akci Pecuch 

– Rubý – Gebauer, střela posledně jmeno-

vaného však orazítkovala jenom levou tyč! 
Domácí se neradovali ani z čestného gólu 
v 81. minutě, táhlá střela Šuby minula těsně 
svůj cíl. Kalich hořkosti vypili domácí v 89. 
minutě. Brejk hostů zakončil „blafákem“ 
Adamík a dal výsledku konečnou podo-
bu – 0:4!!! Hosté si tak nadšeně užili svůj 

„VELKÝ PÁTEK“ a svou vítěznou sérii už 
rozšířili na čtyři „zářezy“! 
Sestava FK Nové Sady: Zbořil, Ronza, Sa-
mek, Makowski, Hodis, Dvorský (82. Bla-
ha), Škoda, Urbančík, Roupec (65. Režný), 
Novotný, Brhel (32. Šuba)
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Ro-
maněnko, Rychnovský, Moravec, Haas,  
Foitzik (73. Krivčík), Rubý, Pecuch, Košá-
rek (66. Hartmann), Gebauer, Oberherr (69. 
Adamík), Kozel
Utkání rozhodovali: Hájek, Hanáková, Za-
platilová  - delegát Urban 71  diváků
Žluté karty – domácí: bez karet hosté: 58. 
Košárek, 64.Haas
Hlasy po  utkání: Domácí trenér – Petr 
Mrázek – Vstup do zápasu jsme měli kata-
strofální! Když přidali hosté další gól, bylo 
to dále velmi složité. Proti očekávání jsme 
však ve 2. poločase hru vyrovnali, ale ne-
dokázali jsme to, co hosté před přestávkou! 
Naše dobré šance jsme nedokázali přetavit 
v góly a nakonec jsme ještě v samotném 
závěru inkasovali! Vítězství hostů je za-
sloužené!
Hostující trenér Marcel Melecký – Jsme 
v  euforii! Fantasticky nám vyšel vstup 
do zápasu a hráči tak naznačili, jaký po-
tenciál mužstvo má. Jdeme však zápas 
od zápasu, vítězství nás těší, ale v žádném 
případě to nemůže být signálem k uspoko-
jení. Máme ještě mnoho co zlepšovat, jsme 
teprve v poločase podzimní divize!
Benešov přežil tajfun IRMA ale ne tajfun 
MFK…….

MFK  Havířov  –  FC DB   5:1
Vzájemné zápasy těchto soupeřů patří 
vždy k ozdobám divize. Nejinak tomu bylo 
i v dnešním utkání dvou mužstev z čela 
divizní tabulky. Na trávník se proti sobě 
postavil celek s nejlepším „útokem“ a proti 
němu celek s nejlepší „obranou“. Svůj kredit 
potvrdili jen domácí. V 9. minutě kopal pří-
mý kop Matušovič a tečovaný balón skončil 
k radosti domácích v brance – 1:0. To byl 
nečekaný signál k útočné lavině. Obrana 
hostů byla pod tlakem. V 16. minutě vyro-
bili hosté fatální kiks a Matušovičova „le-
vačka“ krutě dalekonosnou střelou do opuš-
těné branky trestala – 2:0! Hosté dali o sobě 
poprvé vážně vědět ve  24. minutě, akci 
Hartmanna s  Labudou zakončil střelou 
Foitzik, ale Smětáka nepřekvapil. Domácí 
gólman pak připravil skvělým zákrokem 
o gólovou radost kanonýra Labudu po jeho 

dělovce ve 26. minutě. Stav se neměnil ani 
ve 30. minutě, když si Směták poradil se 
střelou Romaněnka. Bez gólového efektu 
zůstala i pumelice Rubého, kterou tělem za-
blokoval Bialek! Další góly už do poločasu 
diváci neviděli, šance Omasty ve 34. minutě 
a Skoupého ve 43. minutě skončily nepřes-
nou koncovkou. Konec 1. poločasu pobavil 
diváky, rozhodčí ho ukončil po „běžeckém“ 
vystoupení malého pejska, který si chtěl asi 
taky zahrát!!! Úvodní čtvrt hodina 2. polo-
času patřila hostům. Ve 47. minutě udržel 
Směták čisté konto po nádherné střele Ge-
bauera. Z následného brejku se mezi tyče 
netrefil Omasta. V 56. minutě zasvištěla 
střela Rubého těsně vedle levé tyče. V 58. 
minutě vytlačil Směták hlavičku Labudy 
na rohový kop. K jeho rozehrání se postavil 
Rubý a hlavička Rychnovského vrátila hosty 
do zápasu – 2:1! Domácí diváci nechápali, 
co se s jejich mužstvem děje! Fotbalová štěs-
těna však domácí neopustila. V 64. minutě 
se k odraženému míči dostal Skoupý a ta-
kovou šanci nepromarnil – 3:1. Domácí to 
evidentně uklidnilo. V 73. minutě nádherně 
odcentroval Klejnot a Wojnarova dělovka 
vymetla levou šibenici branky hostů – 4:1. 
Z tohoto úderu se už hosté nezvedli. Na-
opak! V 79. minutě skončil po přímém kopu 
Förstra balón u pravé tyče gólmana Hampla 
a výsledek dostal konečnou podobu – 5:1. 
Po závěrečném hvizdu odměnilo 370  di-
váků obě mužstva zaslouženým potleskem. 
Takové zápas, kdy obě mužstva chtějí hrát 
fotbal,  a ne kopanou se musí vždy a kaž-
dému líbit! 
Sestava MFK Havířov: Směták, Bialek, Ci-
gánek, Matušovič (72. Uher), Zupko, Förs-
ter, Skoupý (86. Slivka), Omasta, Wojnar, 
Klajnot, Michalčák
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Roma-
něnko, Rychnovský, Moravec, Haas,  Foitzik 
(67. Košárek), Rubý, Pecuch, Hartmann (58. 
Oberherr), Gebauer, Labuda, Krivčík, Těž-
ký, Kozel
Utkání rozhodovali: Šafrán, Šamárek, Ga-
lásek - delegát Holík 3710  diváků
Žluté karty – domácí: 12. Matušovič hosté: 
bez karet
Hlasy po utkání: Domácí trenér – Miroslav 
Matušovič – Výsledek je fantastický, potvr-
dili jsme naši momentální formu a konečně 
zlomili i „benešovské prokletí“. K mimo-
řádné úrovni zápasu však taky přispěli 
hosté, kteří chtěli hrát a hráli až do konce 
i když se z jejich pohledu utkání nevyvíjelo 
příznivě. Na naše mužstvo jsem pyšný!  
Hostující trenér Marcel Melecký – K fotbalu 
patří i takový „výbuch“. V dosavadních sed-
mi zápasech jsme dostali jen 4 góly a dnes 
bohužel „bůra“!!! Při vší úctě k domácím 
musím přiznat, že minimálně tři góly jsme 
jim darovali …. Bohužel jsme po  kon-
taktním gólu znovu zbytečně inkasovali 

a na další zvrat to už v této situaci nebylo! 
Na  dnešek musíme rychle zapomenout, 
v týdnu nás čekají další dva těžké zápasy!
Z vítězství se nakonec radovali domácí!

FC DB - Elseremo Brumov 1:0
Po roční přestávce se do Dolního Benešo-
va vrátili fotbalisté Elserema z Brumova. 
V loňském ročníku hráli v divizní skupi-
ně „D“ a tak znovu došlo ke vzájemnému 
souboji dvou dlouholetých rivalů! Před 
domácími fotbalisty stál nemalý úkol, 
zapomenout na nevydařené utkání v Ha-
vířově! Hosté však od úvodního hvizdu 
dokazovali, že nepřijeli prodat svou kůži 
lacino! Brumovští bez gólové újmy přežili 
dvě tutovky domácích. Ve 2. minutě pro-
šel obranou hostů Rubý jako nůž máslem, 
před vybíhajícím gólmanem Smolíkem 
prodloužil na Košárka a jeho střelu smě-
řující do prázdné branky stačil vykopnout 
z brankové čáry Chovanec! V 9. minutě 
poslal na zteč Pecuch nádhernou kolmicí 
Rubého, pumelice však zasvištěla těsně ve-
dle levé šibenice.  Hosté v 1. poločase s vě-
trem v zádech a důraznou hrou domácí 
přehrávali. V koncovce však byli bezzubí 
a do vyložené, gólové šance se nedostali. 
Čisté konto udržel Smolík v brance hostů 
i po střele Pecucha ve 25. minutě a dělov-
ce Labudy ve 28. minutě. Druhý poločas 
začali hosté ostrostřelbou. V 55. minutě 
pálil ostře Imeri, ale střela se mezi tyče ne-
vešla. O minutu později se neradoval ani 
Kolář, jeho volej minul cíl! Domácí odpo-
věděli rychlým brejkem, Pecuchovu střelu 
brankář Smolík vyrazil před Labudu, ale 
jeho „zadovka“ skončila vedle levé tyče….. 
V 60. minutě se domácí radovali. Obrana 
hostů zaváhala s odkopem, Gebauer vy-
hrál hlavičkový souboj a Rubý fantastickou 
střelou nedal Smolíkovi sebemenší šanci 

– 1:0! Hosté otevřeli svou obranu a prah-
li po  vyrovnání. V  62. minutě Hampel 
odvážným skokem sebral míč z kopačky 
Chuchmy. Hampel se zaskvěl opakovaně 
v 72. minutě, když si poradil s tutovkou 
Řeháka. Závěrečná čtvrthodina patřila do-
mácím. Do otevřené obrany hostů se valil 
útok za útokem, ale kýžená pojistka v po-
době druhého gólu chyběla. V 73. minutě si 
na přímý kop Rubého vyskočil ve skrumáži 
nejvýše Labuda, jeho ukázková hlavička 
minula pravou šibenici o pověstný chlup! 
Vedení domácích mohl zvýšit v 81. minutě 
Oberherr, postupoval zcela sám na gólmana 
Smolíka, ale tuto superšanci v gól nepřeta-
vil……. Hosté tak dále žili v naději na zisk 
alespoň jednoho bodu, diváci však už další 
gól neviděli. Blízko k němu měli domácí 
ještě v 87. minutě po dalekonosné střele 
Gebauera a v 90. minutě po ukázkovém 
voleji Rubého! Benešovští se tak radovali 
z plného bodového zisku, který je balzá-

mem na nedělní porážku!   
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Roma-
něnko (79. Hartmann), Rychnovský, Mora-
vec, Haas, Foitzik, Košárek (56. Oberherr), 
Rubý, Pecuch, Gebauer, Labuda, Krivčík, 
Moc, Těžký, Kozel
Sestava FC Elseremo Brumov: Smolík, Ko-
louch, Imeri (79. Bůbela), Habanec, Juřica, 
Řehák, Zvoníček, Naňák, Chuchma (72. 
Doležal) , Kolář, Chovanec (85. Kubiš)
Utkání rozhodovali: Křepský, Lukašík, 
Broskevič – delegát Hulcký 87 diváků
Žluté karty – domácí: 52. Košárek, 84. Ge-
bauer hosté: 64. Kolouch, 90. Bůbela
Hlasy po utkání: Hostující trenér – Pavol 
Gabriš – Dnešnímu utkání by více slušela 
remíza. Naše herní převaha v 1. poločase 
zůstala bez gólového efektu. Domácí plně 
využili našeho kiksu, a tak se nakonec do-
čkali i vítězství. 
Domácí trenér Marcel Melecký – Po po-
sledním zápase v Havířově bylo nemalým 
problémem napravit pošramocenou psy-
chiku. Moc času jsme díky této dohrávce 
v týdnu neměli, tím cennější je dnešní ví-
tězství. Škoda, že jsme několik vyložených 
šancí nezakončili gólově, mužstvo muselo 
bojovat až do závěrečného hvizdu, abychom 
dotáhli jednogólové vedení do vítězného 
konce. Hosté se ukázali jako zdatný soupeř.  
Domácí zakončili „anglický týden“ sko-
kem na 1.místo

FC DB – TJ Sokol Ústí  3:1
Ano, je to přesně tak. Velmi rychle se Bene-
šovští vzpamatovali z „debaklu“ v Havířově 
a dvě vítězství v těžkém „anglickém týdnu“ 
je posunuly minimálně do neděle na 1. mís-
to divizní tabulky! Divizní nováček z Ústí 
s vizitkou druhého nejproduktivnějšího 
celku dostal dnes lekci z  produktivity! 
Od první minuty dokazovali hosté svou 
hrou, že jejich dosavadní působení v divizi 
není vůbec náhodné. Už ve 2. minutě se za-
skvěl parádním zákrokem domácí gólman 
Hampel po tutovce Černotského! Hampel 
udržel čisté konto i v 6. minutě, když si 
poradil s jedovkou Oravy! Domácí odpo-
věděli nádhernou akcí v 8. minutě, Haas 
zakončil svůj brejk ukázkovým centrem, 
ale Pecuchův volej vyrazil brankář Urbášek 
na rohový kop! V 10. minutě však akce stej-
né dvojice domácích hráčů, jako přes kopí-
rák, znamenala po střele Pecucha vedení 

– 1:0. Hosty tento stav nijak nedeprimoval. 
Ve 23. minutě střela Maléře jen o fous mi-
nula pravou šibenici domácí branky. Ve 27. 
minutě připravil Hampel o gólovou radost 
Marka. Ve 29. minutě rozehrál bleskový 
brejk domácí Hartmann, do gólovky poslal 
kanonýra Labudu, ale jeho hlavička se mezi 
tyče nevešla. Ve 35. minutě se však domácí 
kanonýr Labuda gólově prosadil a chlad-
nokrevně po akci Pecucha zvýšil vedení 

Tady jsme doma 
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„ Sportu zdar a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !

na – 2:0! Ve 38. minutě udržel čisté konto 
domácích fantastickým zákrokem Hamp-
el po přímém kopu Oravy! Parádní fotbal 
pokračoval i po přestávce. Střelecká muška 
zradila ve 49. minutě domácího Gebauera 
a 55. minutě střelce hostů Oravu. Hosté 
přežili v 60. minutě i akci domácích Mora-
vec – Labuda – Rubý, který ani opakovanou 
střelou Urbáška nepřekonal. V 63. minutě 
pálil z bezprostřední blízkosti hostující Za-
gol, ale trefil jenom boční síť! Hrdinou do-
mácích se stal gólman Hampel, který fan-
tastickým zákrokem v 70. minutě připravil 
o gólovou radost Oravu!!! Nedáš – dosta-
neš! V 71. minutě se proháčkoval hostující 
obranou Pecuch, nevídanou přihrávkou na-
šel nabíhajícího Hartmanna a na ukazateli 
svítil stav – 3:0!!! Hosté se dočkali alespoň 
čestného gólu v 76. minutě. Zákrok domácí-
ho obránce posoudil rozhodčí odpískaným 
pokutovým kopem a Bezděk tuto příležitost 
neodmítnul – 3:1. Tento stav se už do kon-
ce zápasu nezměnil, z gólu se neradoval 
ani hostující Holoubek v 84. minutě, ani 
domácí Košárek v 86. minutě. Benešovští 
se tak právem radovali z plného bodového 
zisku a minimálně do neděle se posunuli 
na 1. místo divizní tabulky!  
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Roma-
něnko, Rychnovský, Moravec, Haas, Foitzik, 
Rubý (66. Oberherr), Hartmann (78. Košá-
rek), Pecuch, Gebauer, Labuda (86. Moc), 
Krivčík, Pospěch, Kozel
Sestava TJ Sokol Ústí: Urbášek, Bezděk, 
Král, Michálek, Marek (57. Holoubek), Čer-
notský (73.Žingor), Smolka, Maléř, Zagol, 
Orava, Pančochář (73. Vladík)
Utkání rozhodovali: Cieslar, Macrineanu, 
Kotala – delegát Bábíček 94 diváků
Žluté karty – domácí: 9. Haas, 11. Gebauer 
75. Rychnovský hosté: 69. Orava, 72. Čer-
notský

Domácí trenér Marcel Melecký – Naše 
mužstvo dnes dokázalo proti nejlepšímu 
podzimnímu soupeři svou nespornou kva-
litu. Hráči dokonale proměnili své příleži-
tosti v góly a obrana v čele s gólmanem si 
poradila se všemi ataky soupeře. Právem 
se radujeme z vítězství a z toho, jak jsme 
zvládli tento mimořádně náročný, fotba-
lový týden!

Hlasy po utkání: Hostující trenér – Radim 
Žingor – K dnešnímu zápasu řeknu to nej-
podstatnější – my jsme hráli, ale domácí 
dávali góly ……. 
V Jeseníku po dnešku už ví, že se historie 
neopakuje! 

FK Jeseník - FC DB  0:3

S  nemalým respektem odjížděli Dolno-
benešovští k dnešnímu diviznímu utkání 
do Jeseníku. V živé paměti ještě měli jarní 
porážku 3:0! Jeseničtí navíc povzbuzeni 
vítězstvím v minulém kole ve Frýdlantě si 
hodně věřili i dnes. Po závěrečném hvizdu 
se však přesvědčili, že „čo bolo, to bolo“…… 
Početná návštěva domácích příznivců hnala 
své miláčky od úvodního hvzidu za vítěz-
stvím. Domácí nasadili okamžitou forsáž! 
Ve 4. minutě poslal Karakasidis nádherný 
centr do vápna, ale hlavička Plháka se mezi 
tyče nevešla. V 8. minutě se poprvé zaskvěl 
brankář hostů Hampel, střela Minka skon-
čila na jeho hrudi. V 11. minutě znovu pálil 
z dobré pozice Minka, jeho střelu srazila 
obrana hostů na rohový kop. V 18. minu-
tě si Hampel připsal další výtečný zákrok 
po střele Marcinova. Počáteční uragán do-
mácích skončil ve 27. minutě fantastickým 
zákrokem Hampla, který připravil o gólo-
vou radost znovu agilního Minku!!! Hosté 
tuto smršť přežili a ve 28. minutě dali o sobě 
poprvé vědět. Gebauer poslal na zteč Foj-
tzika, ale taky brankář Červenka potvrdil 
své kvality. Po půlhodině se obraz hry za-
čal výrazně měnit. Ve 30. minutě stálo při 
domácích štěstí, střela Rubého z přímého 
kopu zasvištěla těsně na břevnem. Ve 36. 
minutě potvrdil roli kanonýra Labuda. Jako 
úhoř se protáhnul mezi domácími obránci 
a Červenka si poprvé zalovil – 0:1! Domácí 
euforie dostala první důrazné varování! Že 
to Labuda před brankou umí ukázal ve 38. 
minutě, nevídaným lobem potrestal kiks 
domácího obránce, ale Červenka snad oči-
ma vytlačil balón na břevno!!! Druhý po-
ločas patřil už jednoznačně hostům! V 50. 
minutě rozehrál Pecuch bleskový brejk, ne-
přesná přihrávka však domácí zachránila 
od pohromy. Pecuch si vysloužil potlesk 
diváků v 52. minutě za nádhernou, táhlou 

střelu, která však o chlup minula pravou ši-
benici. Hosté se však radovali v 62. minutě. 
Rubý nevídanou kolmicí uvolnil Labudu 
a jeho „blafák“ zarmoutil všechny domácí 
příznivce i hráče – 0:2! Z tohoto úderu se 
domácí už nedokázali zvednout. Naopak 
kalich hořkosti si vypili do dna v 70. minutě. 
Gebauerovu dělovku neudržel Červenka 
ve svých rukavicích a Rubý dal výsledku 
konečnou podobu – 0:3!!! Domácí brankář 
může ještě děkovat, že za následný zákrok 
na střelce viděl jen žlutou kartu ….. Závěr 
zápasu byl v dokonalé režii hostů, kterým 
se tak náramně povedla odveta za  jarní 
porážku! Objektivní diváci ocenili výkon 
obou družstev a uznali, že jejich „miláčci“ 
na dnešního soupeře prostě neměli. K pa-
rádnímu fotbalovému zážitku přispěla i tro-
jice rozhodčích a hráči obou mužstev, kteří 
chtěli především hrát fotbal! 
Sestava FK Jeseník: Červenka, Kelter (67. 
Mráz), Macura, Karakasidis, Minka, Plhák 
(56. Bříza), Mlynář, Vavrač, Žák, Marcinov, 
Řezníček (46. Furik)
Sestava FC Dolní Benešov: Hampel, Roma-
něnko, Rychnovský (46. Košárek), Moravec, 
Haas, Foitzik (72. Těžký), Rubý, Hartmann 
(78. Košárek), Pecuch (Moc), Gebauer, La-
buda, Krivčík, Kozel
Utkání rozhodovali: Pospíšil, Kozubík, Ha-
nák – Delegát Boček  292 diváků
Žluté karty – domácí: 29. Minka, 39. Ma-
cura, 70. Červenka, 85. Vavrač hosté: 85. 
Těžký
Hlasy po utkání: Domácí trenér Josef Zbý-
ňovec – Bohužel naše mužstvo nedokáže 
odehrát na domácím trávníku stejně kvalit-
ní zápasy, jaké se nám daří venku. Současný 
kádr nemá takovou herní kvalitu, aby uměl 
hrát „do plných“. Máme na čem pracovat, 
hosté vyhráli dnes zaslouženě! 
Hostující trenér – Marcel Melecký – Ještě 
nevím, jestli tomu výsledku mohu věřit! 
Ten mluví za  všechny komentáře a  celé 
mužstvo zaslouží jen slova obdivu!!!
K doplnění ještě zbývá dodat, že v kádru 
našeho mužstva máme 3. nejlepšího střelce 
tohoto divizního ročníku. Filip Labuda už 
má na svém kontě 7 gólů! Dalšími střelci 
jsou – 4 x Patrik Rubý, 2 x Martin Pecuch, 
1 x Ondřej Adamík, Lukáš Foitzik, Tomáš 
Gebauer, Martin Hartmann, Tomáš Mora-
vec, Jan Oberherr, David Rychnovský. Bez 
zajímavosti není ani fakt, že náš brankář 
David Hampel vychytal v tomto ročníku 
už „Pátou nulu“!!! Divizní tabulka má po 11. 
kole tuto podobu a jenom potvrzuje náš 
v úvodu avizovaný „stříbrný podzim“. Při-
znejme si, že takovou bilanci všech našich 
mužstev před začátkem nového ročníku 
2017/2018 očekával málokdo! 

KLUB Z V R P S B + P-
1. KOZLOVICE 11 7 3 1 23:9 24 0
2. Dolní Benešov 11 7 3 1 20:10 24 0
3. Havířov 11 6 3 2 35:17 21 0
4. Slavičín 11 6 3 2 18:12 21 0
5. Ústí 11 5 4 2 23:9 19 0
6. Bohumín 11 4 5 2 16:10 17 0
7. Nové Sady 10 4 2 4 14:20 14 0
8. Frýdlant n.O. 11 4 2 5 14:21 14 0
9. Jeseník 11 4 2 5 14:22 14 0

10. Nový Jičín 10 2 6 2 12:13 12 0
11. Brumov 11 3 2 6 12:18 11 0
12. Opava B 10 2 4 4 16:13 10 0
13. Vsetín 10 3 1 6 6:12 10 0
14. ŠTERNBERK 11 2 3 6 14:18 9 0
15. Hranice 11 2 2 7 13:30 8 0
16. Petrovice 11 2 1 8 11:27 7 0

Mimo fotbalové dění na zeleném trávníku 
očekáváme ještě v závěru podzimní se-
zóny jednu významnou a neuvěřitelnou 
událost. Dne 11. 11. 2017 bude na našem 
stadionu slavnostně otevřená nová, zre-
konstruovaná budova. Všechny své pří-
znivce na tuto akci srdečně zveme (viz 
pozvánka nahoře).

Vedení fotbalového klubu děkuje všem 
svým sponzorům a městu Dolní Benešov 
za finanční pomoc při zajištění činnos-
ti klubu. Připojují se taky hráči, trenéři 
a vedoucí mužstev. Všichni společně se už 
těšíme na to, až bude otevřena nová bu-
dova a věříme, že budete v daleko větším 
počtu navštěvovat nejen tento nový areál, 
ale taky naše fotbalové zápasy. Děkujeme 
předem!

Vážení spoluobčané,
jménem předsedy našeho fotbalového klubu Vás chci všechny pozvat, včetně 
bývalých hráčů, funkcionářů, trenérů a fandů kopané a sportu v Dolním 
Benešově, na níže zveřejněnou akci:

Slavnostní otevření nové budovy 
stadionu města Dolní Benešov
SOBOTA 11. 11. 2017
Program: Zahájení v 9 hodin ● 9:00–12:30 prohlídka budovy pro veřejnost, 
mimo technické a provozní místnosti ● 9:00–16:00 prodej zabíjačkových po-
choutek a další stánkový prodej ● 10:00 –15:00 dětské atrakce: skákací hrad, 
kolotoč ● 12:30 slovo starosty města, p. faráře, předsedy FC DB ● 12:45 přá-
telské utkání mini žáků ● 14:00 mistrovské utkání mužů FC Dolní Benešov–
FC TVD Slavičín ● Ukončení v 16.00 hodin

S pozdravem Petr Machovský, předseda FCDB

Válečná porada – je to jasné vyhrajeme! 

Porada před zápasem – Melecký, Kozlovský,  
Jan Adamík
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Program listopad – prosinec 
Pátek 3. 11. Diskoška Zlatá "90" - vystoupení skupiny LUNETIC
Sobota 4. 11. Horkýže slíže – koncert
4. 11 – 5. 11. Výlov rybníka Nezmar
Pátek 10. 11. Výchovný koncert MěOM Dolní Benešov pro základní  
a mateřské školy 
Pátek 10. 11. Pietní akt ke Dni veteránů 
Sobota 11. 11. Hudební divadlo Hnedle vedle, od 15.00 hod.
Sobota 11. 11. Podzimní koncert Dolbendu, od 19.00 hod.
Neděle 12. 11. Badmintonový turnaj – zahájení sezony
Sobota 18. 11. Míša Růžičková – křest CD
Úterý 21. 11. Setkání přátel SPCCH
Středa 22. 11. Zdeněk Izer a autokolektiv
Sobota 2. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na dětském hřišti  
v Zábřehu, od 17.00 hod. 
Neděle  3. 12. 1. Adventní koncert v kostele sv. Martina, od 16.30 hod. účinkují 
žáci a pedagogové ZUŠ P. J. Vejvanovského, pěvecký sbor Nezmar a Rozmar,  
v 18.00 hod. slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí C. Lelka
Středa 6. 12. Kdes byl(a) v noci – divadelní představení 
Pátek 8. 12. Tomáš Klus – koncert
Sobota 9. 12. Dolnobenešovská medaile – soutěž mažoretek 
Neděle 10. 12. 2. Adventní koncert v kostele sv. Martina, účinkuje Silesian Brass 
Quintet a Smíšený pěvecký sbor P. Cypriána Lelka, od 17.00 hod.
Středa 13. 12. Děti dětem – setkání zdravotně postižených dětí ze sociálních 
zařízení Moravskoslezského kraje
Sobota 16. 12 Adventní jarmark před kulturním domem, od 13.00 hod. 
Sobota 16. 12. Taneční závěrečná manželů Davídkových
Neděle 17. 12. Vánoční koncert Městského orchestru mladých, od 16.30 hod. 
Pondělí 25. 12. Štěpánská zábava  

Připravujeme:
Středa 7. 2. Sex pro pokročilé – divadelní představeni
Sobota 10. 2. Michal Nesvadba – Michal je Kvítko
Středa 15. 3. Kollárovci - koncert

Deštivé dny  
v Dolním  
Benešově
Před nedávnem se stal náš kulturní 
dům předmětem zájmu médií. Důvo-
dem bylo divadelní představení Deš-
tivé dny, které bylo po 30 minutách 
zrušeno hlavními protagonisty Ri-
chardem Krajčem a Davidem Švehlí-
kem. To co se stalo nás opravdu mrzí, 
ale Kulturní dům Dolní Benešov zde 
vystupoval pouze jako subjekt, který 
pronajímal své prostory na základě 
řádné nájemní smlouvy. Zda je vina 
na  straně účinkujících, pořádající 
agentury Livemusic Agency nebo 
neukázněných diváků nechci hod-
notit. Tento soud nechám na  vás, 
kteří jste toto představení navštívili.

Snad drobnou poznámku k někte-
rým dotazům na  ozvučení sálu. 
Velký sál KD je plně ozvučen a toto 
ozvučení je k dispozici všem jeho 
uživatelům, včetně pronajímatelů. 
Rovněž je k dispozici technik, který 
toto ozvučení a také osvětlení ovlá-
dá. O pár dnů později zde hostovalo 
divadelní představení Bláznivý Pet-
říček, v kterém vystupovali rovněž 
pouze dva herci – Tatiana Vilhelmová 
a Vojtěch Dyk. Celé představení bylo 
odehráno bez ozvučení, k plné spo-
kojenosti zcela zaplněného velkého 
sálu. Takže…

Viktor Štefek


