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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
po téměř tříměsíčním období nouzového stavu se naše společnost 
pomalu vrací k normálnímu životu byť ještě s malými omezeními. 
Naše škola i školka opět začala fungovat pro všechny zájemce, 
i když v omezeném režimu za přísnějších hygienických opatření. 
Mám za to, že i v této situaci obě instituce vytvořily odpovídající 
podmínky pro vzdělání našich dětí.
Nezastavily se ani práce na přípravách a realizaci různých inves-
tičních akcí města. Pokračuje se na výstavbě hřbitovní zdi včetně 
místa pro kolumbárium. Dále byly zahájeny práce na rozšíření 
a zkvalitnění sociálního zázemí hřbitova. V měsíci červenci budou 
zahájeny práce na odvodnění hřbitova. Všechny tyto práce samo-
zřejmě omezují na určitý čas volný pohyb osob v některých částech 
hřbitova. Děkuji proto touto cestou všem návštěvníkům naše hřbi-
tova za toleranci a respektování částečných omezení. V případě po-
třeby pohřbu v inkriminovaných místech bude vše s dodavatelem 
stavby dohodnuto a v požadované době zpřístupněno.
Součástí dětského hřiště na ulici Petra Bezruče se nově stane wor-
kautové hřiště včetně tří posilovacích strojů. Zařízení tohoto typu 
v našem městě prozatím chybělo. Věřím, že si na něj mládež brzy 
najde cestu a bude jej často využívat.
V měsíci červenci by měly být známy výsledky výběrového řízení 
na dodavatele dostavby budovy základní školy na Nádražní ulici. 
Budou tak zahájeny práce na největší investiční akci během mnoha 
posledních let.
Město řešilo v tomto období také zlepšení podmínek při likvidaci 
odpadu. Ty budou ze strany státu v budoucnu čím dál přísnější. 
Rozšířili jsme proto možnost třídění o bio popelnice tak, aby nám 
biologicky rozložitelný odpad nekončil v popelnicích na komunální 
odpad. Právě jeho likvidace totiž patří k nejdražší položkám při 
celkovém nakládání s odpadem.

V červnu letošního roku se paní Mgr. Marie Sovíková rozhodla 
ukončit svou činnost jak ve funkci zastupitelky města, tak ředitelky 
školy. Stala se nejdéle sloužící zastupitelkou města Dolní Benešov. 
Chtěl bych ji touto cestou poděkovat za třicet let nelehké práce 
pro naše město. Rovněž ji srdečně děkuji za dlouholetou úspěšnou 
práci ve funkci ředitelky naší základní školy. Do nové životní etapy 
paní Sovíkové přeji hodně štěstí, zdraví a životního elánu. V měsíci 
červnu také proběhlo výběrové řízení na ředitele základní školy, 
jehož výsledek v době uzávěrky Zpravodaje ještě není znám. Chtěl 
bych novému nástupci paní ředitelky v jeho nelehké práci popřát 
hodně zdaru. Budou na něj hned od počátku kladeny vysoké ná-
roky, a to skloubit výchovnou činnost s rozsáhlými stavebními 
pracemi na dostavbě Hlavní školy. Ta bude zahájena, pokud vše 
proběhne v pořádku, v prázdninových měsících.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem občanům našeho 
města za podporu a odpovědný přístup v době nouzového stavu. 
Věřím, že nadcházející čas letních prázdnin a dovolených strávíme 
všichni příjemně a načerpáme tak potřebné síly do dalšího období 
roku.

Martin Štefek, starosta města
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Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0
3. Výzvu k předkládání žádostí na zajištění před-
financování výměn nevyhovujících kotlů z roz-
počtu města Dolní Benešov v rámci Programu 
na podporu výměny nevyhovujících kotlů na 
pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dota-
ce v Ms kraji – 3. výzva) a bere na vědomí vzor 
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpo-
moci z Programu na podporu výměny nevyho-
vujících kotlů na pevná paliva v domácnostech 
(Kotlíkové dotace v Ms kraji – 3. výzva).
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0
4. Rozpočtová opatření č.  2/2020 v  předlože-
ném znění, které je nedílnou součástí usnesení.
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města neschválilo
1. Uzavření darovací smlouvy, na základě kte-
ré by město darovalo Moravskoslezskému kraji 
z pozemku parc. č. 1414 nově vzniklý pozemek 
parc. č. 1414/2 o výměře 16 m2, z pozemku parc. 
č. 1462 nově vzniklý pozemek parc. č.  1462/2 
o  výměře 93 m2, z  pozemku parc. č.  1731 no-
vě vzniklý pozemek parc. č.  1731/3 o  výmě-
ře 186 m2 a pozemek parc. č. 1731/4 o výměře 
84 m2 a z pozemku parc. č. 2295/1 nově vzniklý 
pozemek parc. č. 2295/5 o výměře 29 m2 a po-
zemek parc. č. 2295/6 o výměře 25 m2.
Pro hlasovalo 0 členů, proti 12, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města od posledního 
zasedání zastupitelstva města

Z 11. zasedání zastupitelstva města 
Dolní Benešov konaného dne  
16. června 2020
Zastupitelstvo města schválilo
1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne se společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající 
se vedení přípojky NN na pozemku města parc. 
č. 700 v obci Dolní Benešov, k.ú. Zábřeh u Hlu-
čína.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne se společností ČEZ Distribuce,  a.  s. týkají-
cí se vedení přípojky NN na pozemcích města 
parc. č. 356/11 a 333/16 v obci Dolní Benešov, 
k.ú. Zábřeh u Hlučína.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne se společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající 
se uložení zemního kabelového vedení NN na 
pozemku města parc. č. 1785/7 v obci Dolní Be-
nešov, k.ú. Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne se společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající 
se rozšíření zemního kabelového vedení NN na 
pozemcích města parc. č. 125/1 a 2188/2 v obci 
Dolní Benešov, k.ú. Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
5. Účetní závěrku města Dolní Benešov sesta-
venou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
6. Závěrečný účet města za rok 2019 se všemi 
jeho součástmi:

• hospodaření města
• zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
auditorem
• zpráva o  hospodaření příspěvkové organiza-
ce MŠ Dolní Benešov
• zpráva o  hospodaření příspěvkové organiza-
ce ZŠ Dolní Benešov
• zpráva o  hospodaření příspěvkové organiza-
ce Kulturní dům Dolní Benešov
• finanční vypořádání se státním rozpočtem
• vyúčtování státního závěrečného účtu
a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
7. Rozpočtová opatření 3/2020.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskyt-
nutí investičního transferu ve výši 8 876 291 Kč 
s  FC Dolní Benešov z.s. na akci “Rekonstruk-
ce hřiště, sportovního a  hygienického zázemí 
v  areálu fotbalového stadionu v  Dolním Bene-
šově – Zábřehu“.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
9. Zařazení území obce Dolní Benešov do úze-
mí působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko 
z.s. na programové období 2021–2027.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
10. Podání žádosti o dotaci z programu Podpo-
ra budování a obnovy míst aktivního odpočin-
ku, MMR, Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyva-
teli.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
11. Podání žádosti o  dotaci z  IROP, MAS Hlu-
čínsko, Výzvy č.  12  – Kvalitní podmínky pro 
vzdělávání.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
12. Podání žádosti o  dotaci z  Výzvy č.  11/2019 
v  rámci Národního programu Životní prostře-
dí vyhlášeného MŽP prostřednictvím SFŽP na 
podporu alternativních způsobů dopravy.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města neschválilo
1. Odkoupení pozemku parc. č. 1775/25 ostat-
ní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Dol-
ní Benešov za cenu ve výši 1 000 Kč za m2.
Pro hlasovalo 0 členů, proti 13, zdrželi se 0
2. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 499/1 
zahrada o  výměře 40,7 m2 v  obci a  k.ú. Dolní 
Benešov.
Pro hlasoval 1, proti 11, zdržel se 1

Zastupitelstvo města rozhodlo
1. Odkoupit pozemek parc. č.  888/11 zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 vzniklý od-
dělením z pozemku parc. č. 888/3 v obci a k.ú. 
Dolní Benešov za cenu 75 Kč/m2.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
2. Prodat pozemek města parc. č.  750/109 
ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 23 m2 
v obci a k.ú. Dolní Benešov panu ▬, za cenu ve 
výši 500 Kč za m2.
Pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 1
3. Poskytnout příspěvek paní ▬, na realizaci 

odvedení splaškových vod od rodinného domu 
č. p. ▬ v ▬ včetně domovní čistírny odpadních 
vod ve výši 30 000 Kč.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
4. Udělit plaketu Cypriana Lelka paní Mgr. Ma-
rii Sovíkové
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
5. Odkoupit pozemky parc. č.  2148/2 ostatní 
plocha, silnice o výměře 57 m2, parc. č. 2148/3 
ostatní plocha, silnice o  výměře 4 m2 a  parc. 
č. 2148/4 ostatní plocha, silnice o výměře 55 m2 
v obci a k.ú. Dolní Benešov od společnosti SM-
VAK Ostrava, a. s. za cenu 12 000 Kč.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
6. O  poskytnutí návratné finanční výpomoci, 
podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění, v rámci 
Programu na podporu výměny nevyhovujících 
kotlů na pevná paliva v domácnostech za před-
pokladu splnění podmínek 117. výzvy Operač-
ního programu životní prostředí v rámci speci-
fického cíle 2.1, mezi vyhlašovatelem programu 
a  poskytovatelem návratné finanční výpomo-
ci – městem Dolní Benešov a žadatelem a pří-
jemcem návratné finanční výpomoci: ▬, ve vý-
ši 150.000 Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle 
na pevná paliva v nemovitosti č. p. ▬, která je 
součástí pozemku parc. č. ▬ v obci Dolní Bene-
šov, k.ú. Zábřeh u Hlučína za nový nízkoemisní 
zdroj – plynový kondenzační kotel.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
7. O  záměru prodeje přečerpávací stanice 
(štěrbinové čističky) na ulici Rybářské na po-
zemku parc. č. 200/11 ostatní plocha, jiná plo-
cha v obci a k.ú. Dolní Benešov a částí kanaliza-
ce v majetku města v části obce Dolní Benešov 
za cenu dle znaleckého posudku.
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
1. Závěrečný účet dobrovolného svazku ob-
cí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019 včet-
ně Zprávy o  výsledku přezkoumání hospoda-
ření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 
Hlučínska za rok 2019 ze strany Moravskoslez-
ského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní 
komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku 
kontroly hospodaření dobrovolného svazku ob-
cí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019.
Pro hlasovalo 12, proti 0 zdrželi se 0
2. Schválený závěrečný účet Svazku obcí mi-
kroregionu Hlučínska za rok 2019. Zastupi-
telstvo města Dolní Benešov vzalo na vědomí 
Zprávu o  výsledku přezkoumání hospodaře-
ní dobrovolného svazku obcí DSO Svazek ob-
cí mikroregionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 
2019 a Zprávu o výsledku kontroly hospodaře-
ní Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 
2019.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
3. Zprávu o činnosti rady města od posledního 
zasedání zastupitelstva města
▬ Osobní údaje fyzických osob jsou na základě 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, v platném znění, anonymizovány.

Mgr. Jiří Krömer - tajemník města

Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 32. schůze rady města Dolní 
Benešov konané dne 4. května 2020
Rada města schválila
1. Uzavření smlouvy o výpůjčce s Ředitelstvím 
silnic a  dálnic ČR, příspěvková organizace tý-
kající se části pozemku parc. č. 2149/1 ostatní 
plocha, silnice v k.ú. Dolní Benešov za účelem 
stavby „Dopravní zálivy Dolní Benešov“.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavření dodatku k  nájemní smlouvě s  pa-
ní Marii Lassakovou na byt č. na dobu určitou 
do 30. 9. 2020.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Uzavření nájemní smlouvy s  panem Zdeň-
kem Červenkou na byt č. 308/14 na dobu urči-
tou do 31. 7. 2020.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. Uzavření darovací smlouvy se společností 
Teva Czech Industries, s. r. o.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
5. Barevné provedení instalovaných prvků na 
Workoutovém hřišti na ulici Petra Bezruče.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O vyhlášení výběrového řízení na místo ře-
ditele ZŠ Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. O  jmenování zástupců zřizovatele v  kon-
kursní komisi na místo ředitele ZŠ Dolní Be-
nešov, kterými budou jako předseda komi-
se MVDr.  Jindřich Koska a  jako člen komise 
Bc. Michal Petřík.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje za-
stupitelstvu města
1. Poskytnout paní Petře Buhlové příspěvek na 
realizaci odvedení splaškových vod od rodin-
ného domu č. p. 79 v Zábřehu včetně domovní 
čistírny odpadních vod ve výši 30 000 Kč
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavřít smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne se společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající 
se uložení zemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1785/7 v k.ú. Dolní Benešov.

Z 33. schůze rady města Dolní 
Benešov konané dne 25. května 2020
Rada města schválila
1. Účetní závěrku příspěvkové organizace měs-
ta Kulturní dům Dolní Benešov sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2019
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Účetní závěrku příspěvkové organizace měs-
ta Základní škola Dolní Benešov sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2019
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Účetní závěrku příspěvkové organizace měs-
ta Mateřská škola Dolní Benešov, sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2019

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. Hospodářský výsledek příspěvkové organi-
zace Kulturní dům za rok 2019 ve výši 0 Kč.
Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0
5. Hospodářský výsledek příspěvkové organi-
zace Základní škola Dolní Benešov za rok 2019 
ve výši 77 862,51 Kč, jeho převod do fondu od-
měn ve výši 15 572,51 Kč a do fondu rezerv ve 
výši 62 290 Kč.
Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0
6. Hospodářský výsledek příspěvkové organi-
zace Mateřská škola Dolní Benešov, Osada Mí-
ru za rok 2019 ve výši 37 164,79 Kč a jeho pře-
vedení do fondu rezerv
Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0
7. Uzavření MŠ v období letních prázdnin. MŠ 
Dolní Benešov bude v provozu od 1. 7. 2020 do
14. 8. 2020. Uzavřena bude od 15. 8. 2020 do 
31.  8.  2020. MŠ v  Zábřehu bude uzavřena po 
celou dobu letních prázdnin.
Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. Rada rozhodla o  dočasném snížení nájem-
ného za pronájem sauny dle nájemní smlouvy 
uzavřené s panem Ing. Václavem Šimečkem od 
14. 3. 2020 po dobu trvání příslušného vládní-
ho opatření o uzavření tohoto zařízení na 1 Kč.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Rada rozhodla o  dočasném snížení pach-
tovného za pronájem Restaurace ve spor-
tovním areálu Dolní Benešov dle smlouvy 
o pachtu uzavřené s FC Dolní Benešov z.s. od 
14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 na 1 Kč.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Rada rozhodla o  dočasném snížení nájem-
ného za pronájem K.BARU dle nájemní smlou-
vy uzavřené s  paní Kateřinou Kalvarovou od 
14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 na 1 Kč.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje za-
stupitelstvu města
1. Schválit účetní závěrku města ke dni 
31. 12. 2019

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Schválit závěrečný účet města za rok 2019 
bez výhrad

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
se společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající se 
rozšíření zemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 125/1 a parc. č. 2188/2 v k.ú. 
Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. Neschválit odkoupení pozemku parc. 
č.  1775/25, ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v  k.ú. Dolní Benešov o  výměře 141 m2, 
na kterém je postavena místní komunikace za 
cenu ve výši 1000 Kč/m2.

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

5. Neschválit odprodej části pozemku parc. 
č. 499/1 zahrada v k.ú. Dolní Benešov o výmě-
ře 40,7 m2.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Rezignaci zastupitele Lukáše Bjelky ke dni 
6. 5. 2020

Z 34. schůze rady města Dolní 
Benešov konané dne 1. června 2020
Rada města projednala a doporučuje za-
stupitelstvu města
1. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
s ČEZ Distribuce, a. s. týkající se věcného bře-
mene vedení přípojky NN na pozemku města 
parc. č. 700 v k.ú. Zábřeh u Hlučína.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
se společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající se 
věcného břemene vedení přípojky NN na po-
zemcích města parc. č. 356/11 a parc. č. 333/16 
v k.ú. Zábřeh u Hlučína.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Vydat souhlas se zařazením obce do územní 
působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 
na programové období 2021-2027.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. Udělit Plaketu Cypriana Lelka paní 
Mgr. Marii Sovíkové.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila
1. Žádost pana Jindřicha Konečného o přidě-
lení parkovacího místa pro držitele průkazu 
ZTP poblíž domu č. p. 301.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. Přidat se ke stávkové pohotovosti vyhláše-
né Svazem měst a obcí v souvislosti s vládními 
opatřeními v  souvislosti s  koronavirem hraze-
nými z finančních prostředků obcí.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Rezignaci zastupitelky Mgr. Marie Sovíkové 
ke dni 1. 6. 2020

Z 10. zasedání zastupitelstva města 
Dolní Benešov konaného dne 
21. dubna 2020
Zastupitelstvo města schválilo
1. Odkoupení pozemku parc. č. 827/2 a 827/3 
v k.ú. Dolní Benešov, obec Dolní Benešov (are-
ál bývalé úpravny vody Dolní Benešov na uli-
ci Bolatické) od společnosti SMVAK Ostra-
va, a. s. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
1 130 000 Kč.
Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne se společností GasNet, s. r. o. týkající se věc-
ného břemene uložení plynárenského zařízení 
na pozemku města parc. č.  110/39 v  k.ú. Zá-
břeh u Hlučína, obec Dolní Benešov.
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Tyto události zveřejňujeme pouze s písemným souhlasem:
* snoubenců při uzavření manželství
* rodičů při narození dítěte
* jubilantů nebo rodinných příslušníků při významném jubileu (70, 75, 80, 85, 90 a více)
* pozůstalých při úmrtí

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky je k 10. 8. 2020. Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov, matrika (tel.: 553 651 285, kl. 18) nebo na e -mailové 
adrese: matrika@dolnibenesov.cz.

Společenská kronika

Budeme
na Vás vzpomínat…

Kristina Střížová, Dolní Benešov
Rudolf Sutto, Dolní Benešov

Zlatým manželům blahopřejeme
Karel Kukuruc a Miroslava Kukurucová, 
roz. Koscelníková, Dolní Benešov

Malé vítáme a rodičům blahopřejeme
Tereza Šupinová, Dolní Benešov
Josefína Povová, Dolní Benešov
Izabela Bastlová, Zábřeh
Tomáš Hýl, Zábřeh

Jubilantům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti
85 let
Marie Holečková, Dolní Benešov

Městská knihovna
Koronavirus a vlaštovky.
Situace se pomalu normalizuje. Nikdy by 
mě nenapadlo, že takovou větu ještě někdy 
v životě napíšu. Naštěstí je to trochu jiná 
normalizace než ta ze sedmdesátek, která 
je už, doufám že navždy, na smetišti dějin.
Tedy: Naše knihovna funguje v normál-
ním režimu od prvního dne, kdy bylo 
veřejným knihovnám povoleno znovu po 
koronavirovém nouzovém stavu otevřít, to 
je od 27. 4. 2020. Museli jsem udělat různá 
opatření, roušky, dezinfekce a odstupy byly 
samozřejmostí. V knihovně šlo ale hlavně 
o vrácené knihy, které vůbec neprocházely 
půjčovnou knihovny, ale čtenáři je odklá-
dali před vstupem na určené místo, kde 
zůstaly tři dny v karanténě. Teprve pak 
mohly být zařazeny do volného výpůjčního 
procesu. Bylo to samozřejmě trochu kom-
plikované pro nás pro všechny, ale myslím, 
že jsme vše zvládli bravurně.
Je mi samozřejmě líto, že všechny akce, kte-
ré byly již na květen a červen naplánovány 
anebo jsme s nimi periodicky počítali, se 
nemohly uskutečnit. Jedná se o  knihov-
nické lekce pro děti jak z Dolního Bene-
šova, tak ze Zábřehu, Andersenovu noc 
v knihovně a také „Plackování“ prvňáčků 
a jejich přijetí do čtenářské rodiny. Placko-
vání však uděláme hned na začátku 2. třídy, 
aby děti o nic nepřišly.
Zato v průběhu minulých dvou měsíců při-
bylo do knihovny ještě více nových knih, 
než je zvykem. Také připomínám, že během 
následujících dvou prázdninových měsíců 
budou k prodeji na chodbě před knihovnou 
vyřazené knihy, kus za pět Kč. Můžete si je 
přijít prohlédnout a popř. koupit i mimo 
půjčovní dobu knihovny.
Dnešní příspěvek do Zpravodaje jsem na-
zvala koronavirus a vlaštovky. Koronavirus 
je snad již za námi, ale vlaštovky se roz-
hodly, že s námi stráví celé jaro, léto i kus 
podzimu. Ve skoro každém okně knihovny 
si totiž začaly stavět hnízda, do úspěšného 
konce dotáhly jen jedno hnízdo (?). Udělaly 
mi tím velkou radost, protože jejich štěbe-
tání ještě více zpříjemňuje milou atmosféru 
v naší knihovně 😊.

Nové knihy pro dospělé:
Flint, S.: Lháři, lháři, Lednická, K.: Šikmý 
kostel, Ferrante, E.: Geniální přítelkyně 3., 
4. díl, Hanka, Z.: Dopis do ticha, Bowen, 
J.: Svět podle Boba, Jónasson, J.: Sněžná 
slepota, Bauer, J.: Smrt na Karlštejně, Co-
leyová, L.: Návrat z temnoty, Marinová, Z.: 
Zatloukači, Jansa, P.: Dívka, která lhala, Ri-
chmond, J.: Manželský pakt, Patterson, J.: 

Citlivé místo, Stock, J.: Nepamatuji si své 
jméno, Fučíková, R.: Dobrých 100, Třeští-
ková, R.: Foukneš do pěny, Cílek, R.: Evro-
pa náš domov, Hájíček, J.: Muž na pokraji, 
Jakoubková, J.: Mluvit o  ex…není sexy, 
Callen, G.: Touha statného horala, Peňás, 
J.: Výpravy pro starší a pokročilé, Pocoult, 
J.: Záblesk života a další.

Nové knihy pro děti a mládež:
Han, J.: Léto, kdy jsem zkrásněla, Tood, 
A.: Tajemství, Tood, A.: Pouto, Tlapková 
patrola, Wallliams, D.: Kluk v  sukních, 
Lowry, L.: Spočítej hvězdy, Pennypacker: 
Klamentýnka a…, Vante Lente: Irone Man, 
Škarková, p.  : Můj brácha Tornáda, Sou-
kupová, P.: Klub divných dětí, Molavcová, 
J.: jitík sportovcem, Gecková, I.: Bonifác 
zase řádil…, Šiborová, K.: Včelka Meduška, 
Vopěnka, M.: Biblické příběhy pro nevě-
řící děti, Dandová, O.: Kam se draci rádi 
vrací, Dočkalová, E.: Tajemství, Wechte-
rowicz: Obejmi mě, prosím, Kralupperová, 
D.: Taje olivového háje, Žižková, H.: Přece 
to nevzdáš, Večeřová, E.: Příhody poníků, 
Mornštajnová, A.: Stašidýlko Stráša a další.

Upozornění pro čtenáře:
Vám, kteří jste ještě nenavštívili knihovnu 
po ukončení nouzového stavu, připomí-
nám, že vaše výpůjčky byly bezplatně a bez-
kontaktně prodlouženy do čtvrtku 2. čer-
vence 2020 včetně. Pak se začne započítávat 
obvyklá výpůjční lhůta i s upomínkami.

Prázdninová půjčovní doba je jako 
obvykle:
PONDĚLÍ : ZAVŘENO
ÚTERÝ: 10-12,00 12,30-15,00
ČTVRTEK: 13,00-17,30
O letošních prázdninách bude knihovna 
uzavřena déle než v jiných letech -- 27. čer-
vence až 24. srpna -- a to z důvodů pro-
bíhající REVIZE knižního fondu městské 
knihovny.
A na závěr malé těšeníčko. Během posled-
ních tří měsíců se na první místa různých 
celostátních žebříčků nejoblíbenějších knih 
dostala překvapivě kniha ostravské autor-
ky Karin Lednické s názvem Šikmý kostel. 
Kniha vypráví o kraji a lidech Karvinska, 
kdy se z malé zemědělské vesnice Karviná 
a okolí stává významná průmyslová oblast 
v těžbě uhlí. Děj této knihy vás vtáhne a ne-
pustí… Spisovatelku paní Karin Lednickou 
přivítáme na besedě v obřadní síni u nás 
v Dolním Benešově v říjnu a tímto si vás 
dovoluji již nyní pozvat.

Jana Petrásková, knihovnice

INFORMACE MĚSTA
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech

Dne 21. 4. 2020 s účinností od 18. 5. 2020 
byla zastupitelstvem města Dolní Benešov 
schválena Výzva o poskytnutí návratné fi-
nanční výpomoci z Programu na podporu 
výměny nevyhovujících kotlů na pevná pa-
liva v domácnostech.

Nemáte dostatek vlastních finančních pro-
středků k zafinancování pořízení moder-
ního zdroje tepla splňujícího podmínky 
117. výzvy Operačního programu životní 
prostředí v rámci specifického cíle 2.1?

Město Dolní Benešov Vám nabízí možnost 
získání bezúročné finanční pomoci za spl-
nění podmínek zveřejněných ve Výzvě, kte-
rá byla zveřejněna na úřední desce města 
dne 18. 5. 2020.

Od tohoto data máte možnost podat si žá-
dost včetně povinných příloh žádosti a na 
základě této žádosti bude s Vámi uzavřena 
smlouva, včetně splátkového kalendáře, kte-
rou je nutno schválit zastupitelstvem města.

Poté, kdy město Dolní Benešov obdrží fi-
nanční prostředky od Státní fondu životní-
ho prostředí, Vám budou uvolněny finanční 
prostředky na tepelné čerpadlo, případně 
další výdaje související s výměnou zdroje 
do 200 000 Kč nebo na plynový kondenzač-

ní kotel, případně další výdaje související 
s výměnou zdroje do 150 000 Kč. Od této 
doby můžete svůj záměr financovat.
Minimální výše stanovených měsíčních 
splátek je 1 500 Kč měsíčně a to do doby 
max. 10 let. První splátkou této bezúročné 
půjčky je celá výše dotace od MSK, a to do 
30 dnů od jejího obdržení na Váš účet.
Podrobné informace naleznete ve zveřej-
něné Výzvě na úřední desce města Dolní 
Benešov http://www.dolnibenesov.cz/

mestsky -urad/uredni -deska/ pod číslem 
023/2020 nebo na webu města v  sekci 
http://www.dolnibenesov.cz/samosprava/
predfinancovani -vymen -nevyhovujicich-

-kotlu/
Dále máte možnost využití služeb kotlíko-
vého specialisty, který s Vámi potřebné do-
kumenty připraví a celým procesem získání 
půjčky od města Vás bude provázet. Tyto 
služby jsou pro žadatele zdarma.

Bc. Olga Šoltysová - vedoucí odboru vnitřních a soc. 

Zápis RC Myška 
v Dolním Benešově na školní rok 2020 – 2021
Zápis proběhne v KULTURNÍM DOMĚ v úterý 1. září v 10:30 hod.
Děti budou rozděleny do různých věkových skupinek (od 6 týdnů do 6 měsíců) 
(od 6 měsíců do 1 roku) (od 1 roku do 3,5 let).
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou.
Děti se mohou naučit barvy, ovoce, zeleninu, zvířátka atd. 
Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.
Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Kurkové Jiřiny tel.: 605 866 906
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„Co jste HASIČI…“
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Během uplynulých dvou měsíců jednotka 
vyjížděla ke čtyřem mimořádným udá-
lostem, a to konkrétně ke třem požárům 
a jedné technické pomoci:

Technická pomoc - únik kapalin

z kontejneru na skleněný odpad došlo na 
ulici Podubí k úniku většího množství oleje 
a následné znečištění vozovky. Tímto při-
pomínám, že do stacionárních kontejnerů 
umístěných v  našem městě patří pouze 
prázdné obaly!

Požár suchých dřevin
Požár skládky suchých dřevin u rybníka 
Přehyně v Dolním Benešově

Požár porostu
Dne 27. 4. na zahradě rodinného domu na 
ul. Petra Bezruče došlo v důsledků práce 
s otevřeným ohněm k zahoření okrasných 
jehličnatých dřevin.

Požár rodinného domu v kozmicích
Dne 3. 5. jednotka vyjížděla k požárů ro-
dinného domu v Kozmicích. Z hořícího 
domu hasiči vynesli dvaašedesátiletého 
muže, který byl v bezprostředním ohro-
žení života. Zásahu se účastnilo celkem 5 
hasičských jednotek a to z Kozmic, Dolního 
Benešova, Hlučína a Opavy a Zdravotnická 
záchranná služba Moravskoslezkého kraje. 
Škoda způsobena požárem byla předběžně 
odhadnuta na 150 tis. korun.

SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ 
DOLNÍ BENEŠOV

Mše sv. Svatý florián neděle 3. 5. 2020
Dnes 3. 5. se konala v kostele sv. Martina 
slavnostní mše svatá u příležitosti svátku 
sv. Floriána za živé s zemřelé členy z SDH 
Dolního Benešova a Zábřehu. Letošní mše 
proběhla z důvodu vládních opatření pouze 
za účasti členů SDH bez účasti veřejnosti.

Hasičský den
Hasičský den, který pravidelně pořádáme 
od roku 2001 se z bezpečnostních důvodů 
a opatření související s COVID-19 letos 
poprvé nekonal.
Závěrem bych rád popřál všem čtenářům 
zpravodaje a občanům našeho města pří-
jemné prožití blížících se prázdninových 
měsíců.

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla - jednatel SDH

Facebook SDH Dolní Benešov

1.: Technická pomoc - Únik kapalin ul. Podubí
2.: Technická pomoc - Únik kapalin ul. Podubí
3.: Mše sv. svatý Florián neděle 3. 5. 2020
4: Mše sv. svatý Florián neděle 3. 5. 2020
5: Mše sv. svatý Florián neděle 3. 5. 2020

Informace  
z odboru vnitřních  
a sociálních věcí:
Sdělujeme rodičům narozených 
dětí, že z  důvodu trvání nošení 
roušek v  uzavřených prostorech, 
se Komise pro kulturu, školství 
a  sociální záležitosti při Měst-
ském úřadu v  Dolním Benešově, 
rozhodla, že v  letošním roce pro-
běhne vítání občánků až v měsíci 
listopadu 2020.

Taktéž plánované setkání seniorů, 
kteří v letošním roce dovrší 80 let, 
se uskuteční až v podzimním mě-
síci. Děkujeme za pochopení.

matrikářka

Jarní večerní obloha byla mimořádně pestrá

Letošní jaro bylo v občanském životě z důvodu koronavirových opatření vcelku komplikované. Kdo si ale udělal čas k pohledu na jarní 
večerní oblohu, tak mu byl odměnou vždy nějaký zajímavý úkaz. Celé jaro dominovala opět po osmi letech planeta Venuše jako večernice, 
poměrně vzácné polostínové zatmění Měsíce spolu s tzv. superúplňkem, z kosmonautiky přelety mezinárodní kosmické stanice a jako 
novinka kosmické vláčky družic Starlink od Elona Muska.
Dále na konci jara zajímavý vývoj zvlášt-
ních stříbřitých oblaků a na samém závěru 
jarního období mimořádně zajímavý zá-
kryt planety Venuše Měsícem.
Venuše je vnitřní planeta která se k Zemi 
pravidelně přibližuje na menší vzdálenost 
než kterákoliv jiná planeta. Její hustá atmo-
sféra odráží 90% slunečních paprsků a pro-
to ze Země vidíme Venuši jako nejjasnější 
za všech planet a po Měsíci je nejjasnějším 
tělesem na obloze. Právem také nese ozna-
čení jako večernice, jelikož je na soumračné 
obloze viditelná jako první. Je to vnitřní 
planeta podobně jako Merkur a její viditel-
nost se omezuje pouze na večerní případně 
ranní hodiny. Její cyklus střídání večernice 
a jitřenky je zhruba 8 měsíců. Letošní vi-
ditelnost na jarní obloze byla mimořádně 
příznivá po osmi letech. Došlo také k něko-
lika zajímavým přiblížením Venuše s Mě-
sícem a další vnitřní planetou Merkurem. 
Dne 3. června Venuše přešla v nejmenší 
vzdálenosti od Země, tzv, dolní konjunkci 
z večerní oblohy na ranní a v létě a na pod-
zim ji budeme moci pozorovat ráno před 
východem Slunce.
Po prvním letošním zatmění Měsíce v led-
nu, nastalo dne 5. června polostínové za-
tmění Měsíce, u nás viditelné jen obtížně 
vzhledem k průběhu oblačnosti. K polo-

stínovému zatmění dochází v  případě, 
že Měsíc jen těsně míjí plný zemský stín 
a dochází tak jen k mírnému poklesu jasu 
u té polokoule Měsíce, která je blíže plné-
mu stínu. Mezi těmito zatměními došlo ke 
třem superúplňkům, kdy byl Měsíc záro-
veň v úplňku a také poblíž místa své dráhy, 
která je nejblíže Země a to při únorovém, 
březnovém a  dubnovém úplňku. Měsíc 
se při těchto úplňcích jeví výrazně větší 
a také jasnější než při úplňcích, kdy je dál 
od Země.

Viditelnost mezinárodní kosmické stanice 
ISS se v jarních měsících také prodlužuje 
z večerních až do nočních hodin. Slunce 
zapadá za obzor pod stále menším úhlem 
a tak stanici osvětluje stále déle po jeho 
západu. Kromě ISS máme v letošním roce 
možnost pozorovat tzv. kosmické vláčky. 
Jedná se o družice Starlink, které mají zajiš-
ťovat celosvětové pokrytí vysokorychlost-
ním internetem. Družice jsou vypouštěny 
po 60 kusech a krátce po jejich vypuštění 
je můžeme pozorovat jako šňůru za sebou 
(kosmické vláčky), kdy letí stejným smě-
rem jedna za druhou. Postupně se od sebe 
vzdalují, než za několik týdnů dosáhnou 
každá své plánované orbity. Celkem je do 
r. 2025 naplánováno vypustit 12 tisíc těchto 
satelitů.

Velmi výrazná stříbřitá oblaka jsme pozo-
rovali v tomto období právě před rokem. 
Letos pokud počasí bude příznivé je také 
velmi pravděpodobný jejich hojný výskyt. 
Pozorovat se dají jen okolo letního sluno-
vratu zhruba od začátku června do polovi-
ny července. 19. června budeme pozorovat 
ještě vzácný úkaz zákrytu planety Venuše 
Měsícem. Venuše již na ranní obloze jako 
úzký srpek a Měsíc tři dny před novem také 
jako úzký srpek. K tomuto úkazu dojde 
v dopoledních hodinách poměrně blízko 
Slunce a k pozorování (foceni) je nutná 
naprosto čistá obloha. Dnes zveřejňujeme 
jen simulovaný pohled ze stellária, pokud 
by počasí vyšlo tak tento výjimečný úkaz 
určitě budeme pozorovat, a pokusíme se 
i nafotit, což je ovšem mimořádně obtížné.

Za astronomický kroužek František Gaidečka 
a Karel Proksch

kontakt e -mail: 
hvezdarna.dbenesov@seznam.cz
tel.: 732 845 328
Hvězdárna astronomického kroužku na 
střeše KD má v průběhu července a srpna 
astronomické prázdniny. Pozorování da-
lekohledem pro veřejnost budou zahájeny 
opět od září.

Startujeme v pátek 4. září

1.

2.

4.

3.

5.
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Žijeme v Dolním Benešově… Dolní Benešov pohledem z balonu …

Pohled na zámek

Autoveteráni v Dolním Benešově 6. 6. 2020

II. Motosraz v Kravíně 6. 6. 2020 II. Motosraz v Kravíně 6. 6. 2020

Pohled dovnitř balonu

Rybníky Bezedno, Rakovec, Bobrov a Chobot

Autoveteráni v Dolním Benešově 6. 6. 2020

Dolní Benešov pohled z balonu 

Dolní Benešov pohled z balonu 

Stavební práce na hřbitově Stavební práce na hřbitově

Dolní Benešov pohled z balonu Motorkáři v Dolním Benešově 30. 5. 2020

Dolní Benešov pohled z balonu 

Dolní Benešov pohled z balonu 

Autoveteráni v Dolním Benešově 6. 6. 2020

Redakce děkuje panu Josefu Jarkulišovi  ze Zábřeha, který se s čtenáři 
podělil o zážitek z letu balonem.
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 A jaké to bylo po otevření?
Třídy sice nebyly naplněny na 100%, ale s dětmi se pracovalo jako za normálního provozu. Vlastně ne - bylo to jinak!!! Kromě jídla 
jsme trávily veškerý čas venku na zahradě. Tam se zpívalo, cvičilo, malovalo a tvořilo.  
Prostě jsme se proměnily v takovou školku v přírodě.
 

S předškolními dětmi si paní učitelky připravily Rozloučení s předškoláky, které bylo plné písniček, básniček a také jeden krásný tane-
ček. Děti byly nakonec pasovány na školáky a dostaly malé dárečky na památku. Jelikož nemohli být přítomní rodiče dětí, paní učitelky 
celý program natočily a rodičům poslaly video.

Užívejte si všichni léta, zůstaňte zdraví a sejdeme se v lepších časech.
Krásné prázdniny Vaše barevná školka

Zprávičky z barevné školičky – Osada míru U Krtečků v Zábřehu…
HALÓ! HALÓ! Vyslechněte si zprávičky z barevné školičky.
Určitě by vás zajímalo, jak se pracovalo v době uzavření MŠ. Pedagogické pracovnice vypracovávaly projekty na různá témata, která se 
objevují při plánování výuky během roku.

Paní učitelky třídy Motýlků 
a Květinek odesílaly před-
školním dětem týdenní plá-
ny (e -mailem). Ty obsahovaly 
různé úkoly a pracovní listy. 
Na dobrovolnosti rodičů pak 
bylo, zda zadanou a vypra-
covanou práci odesílali zpět.

Ani jsme se nenadáli a už jsou tu prázdniny, se kterými je spojen konec školního roku. Prožili jsme krásný rok plný zážitků  
a dobrodružství, jen ten závěr se nepovedl tak, jak jsme si představovali. Snad se nám podaří všechno dohnat v novém školním roce.

Fotogalerie z některých domácích aktivit Krtečků v době uzavření školky.

Krtečci oslavili  DEN  DĚTÍ  sportováním na zahradě školky.

Rozloučili jsme se s našimi předškoláky. Na ty už čeká 
jejich nová paní učitelka a velká škola.

Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci, také sponzo-
rům, kteří podporují aktivity naší školky. Děkujeme organizáto-
rům burzy dětského oblečení v Dolním Benešově za praktické 
dárky, které udělaly radost nejstarším Krtečkům.

Přejeme všem bezvadné prázdniny plné sluníčka,  
odpočinku a společných zážitků s dětmi.

Jana Balarinová
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Mažoretky Excelent Dolní Benešov
Již 9. ročník mezinárodní soutěže EXCELENT CUP se konal v sobotu 7. 3. 2020 ve sportovní hale. Opět jsme přivítali v Dolním Benešově 
velké množství začínajících i profesionálních mažoretek, včetně mistryní Evropy či světa 2019. Příští rok nás tedy čeká již 10. ročník, který 
již s nadšením připravujeme.

Také naše mažoretky zasáhla nepříjemná situace s COVID-19. 
Letošní sezóna 2020 byla pozastavena jen pár dní před prvním 
kvalifikačním kolem. Mažoretková asociace vyčkala a po uvolnění 
bezpečnostních opatření pořádala členskou schůzi v Chotěboři, 
kde se odhlasovaly další kroky a posunutí letošní sezóny 2020 na 
druhou polovinu roku. Naše děvčata však ani doma nezůstala bez 
pohybu. Díky moderní technice mohly dále probíhat tréninkové 
plány a příprava v domácím prostředí. On -line tréninky i každo-
denní úkoly byly pro děvčata příjemným zpestřením v domácím 
prostředí. Touto cestou mohla dále probíhat motivace k pohybu 
a zábavné využití volného času mezi plněním úkolů do školy.

Nicméně všechna děvčata se již velmi těší, až se letošní soutěžní 
sezóna rozjede. Všichni jsme ve velkém očekávání. Po této nepláno-
vané tréninkové pauze máme již obrovskou chuť naplno tančit pro 
diváky i porotu. Začínáme se proto intenzivně připravovat s velkým 
nasazením. Letošní léto pro nás bude ve znamení hudby, tance 
a příprav na Mistrovství České republiky 2020, které se posunulo 
na konec léta – začátek podzimu. Jsme moc rády, že můžeme být 
zase spolu a užívat si společně radost z pohyby.

Přejeme všem pevné zdraví!

Mažoretky Excelent Dolní Benešov
www.mazoretkyexcelent.cz

Zprávy ze školy – Škola v době karantény

v obchodním domě TEMPO na ul. Opavská 150,
Dolní Benešov

dámské, pánské a dět ské

KADEŘNICTVÍ
úprava a barvení obočí

V případě zájmu o objednání volejte na 

tel.: 777 044 207
www.salonkristina.cz • fb: Salon Kristina

Těš ím se na vaši návštěvu 

Naučná stezka Zábřežské louky
Žáci čtvrtého a pátého ročníku se zapojili do výtvarné soutěže 
a namalovali obrázky rostlin a živočichů, které se vyskytují na 
Zábřežské louce.

Nejpěknější obrázky budou součástí naučných tabulí umístě-
ných na stezce. Všem žákům se výkresy moc povedly.

Mgr. Jana Juchelková

Přivítání nového 
školního roku 

SRPŠ Dolní Benešov, Skautský oddíl Lasičky Dolní Benešov   
a Základní škola Vás všechny zvou na 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Akce se koná v pátek 4. 9. 2020 od 17. hodin na 
Onderkově louce (možná změna místa) 

 
Na děti čekají soutěže, pro všechny je připraven 
program a pestré občerstvení. 

Příprava k přijímacím zkouškám
Tento rok jsme „my deváťáci” dělali přijímací zkoušky na střed-
ní školy později a to 8. června. Už od září nás pečlivě připravo-
vala paní učitelka Mgr. Libuše Widlová na test z matematiky 
a paní učitelka Mgr. Nikol Zapletalová na písemný test z české-
ho jazyka. Mnoho deváťáků zaskočil příklad v matematice, kde 
jsme počítali rozestupy mezi zasazenými tulipány. V  českém 
jazyce jsme například měli udělat z  přídavného jména měst-
ský tříslabičné podstatné jméno vzoru stavení. Názory devá-
ťáků jsou různé, některým přišla těžší matematika, některým 
čeština. 
Moc děkujeme paní učitelkám za přípravu.

Žáci 9. A
Maršálková Kristýna 6.B
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Grilovaný losos s krustou z parmezánu, bylinek a limetky
Porce pro 4 osoby:
Suroviny:  4 porce (150g) lososa s kůží, na krustu: ½ staršího rohlíku, 80g parmazánu, 
hrst listové petržele, hrst bazalky, 2 lžíce olivového oleje, kůra z očištěné limetky, šťáva z poloviny 
limetky, sůl a čerstvě mletý pepř.  

Postup: Suroviny na krustu, rozmi-
xujeme, vysypeme na pečící papíra 
necháme lehce proschnout. Lososa 
opečeme ze všech stran na olivovém 
oleji, dáme na pečící papír a posy-
peme krustou. Pečeme v troubě 6 
min na 180⁰C . Podáváme s grilo-
vanou zeleninou a křupavou ba-
getkou.

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Orchestr slaví a zve Vás na Hudební jaro

V letošním roce si připomínáme 45 let od svého vzniku a prvního vystoupení tehdy mládežnické kapely na prvomájovém pochodu Bolati-
cemi. Tímto vystoupením se začala datovat historie orchestru.

Prvním kapelníkem mládežnické kapely 
byl pan Teodor Šoltys, který během vystou-
pení na celostátních dožínkách v Olomouci, 
zkolaboval a ještě té noci roku 1977 zemřel. 
Taktovky se poté ujal Gerhard Lokaj z Koz-
mic. Pan Lokaj kromě dirigování připravo-
val spolu s Richardem Novákem, Karlem 
Malkrabem a Vilémem Tomíčkem budoucí 
muzikanty pro hru na dechové nástroje. 
Pod jeho vedením se výrazně zvýšila cel-
ková úroveň mládežnické kapely. Působení 
pana Gerharda Lokaje v orchestru ukon-
čila náhlá smrt v roce 1986. Následovalo 
rozhodování o tom, kdo povede orchestr 
dál. Nakonec starší členové oslovili pana 
Richarda Nováka, který jezdil dirigovat or-
chestr do Bolatic a zároveň vyučoval a vedl 
malý dechový orchestr v Dolním Benešo-
vě. V roce 1987 změnil orchestr zřizovatele, 
přestěhoval se do Dolního Benešova a spojil 
se se zdejším dechovým orchestrem. Rá-
zem vzniklo těleso čítající 60 lidí. Orchestr 
úspěšně absolvoval svůj první zahraniční 
zájezd do polských Krzanowic, Ratiboře 
a  Katovic. V  roce 1990 se změnou spo-

lečenských poměrů i orchestru naskytla 
možnost navštěvovat státy ležící západně 
od naší vlasti. V roce 1991 nastala další 
změna zřizovatele orchestru, stala se jím 
Obec Dolní Benešov. Dne 12. 4. 1996 při 
oslavách navrácení statutu města Dolnímu 
Benšovu byl dechový orchestr slavnostně 
přejmenován na “Městský orchestr mla-
dých”. Patronem a zřizovatelem je dodnes 
Město Dolní Benešov, které o své svěřence 
pečuje, finančně podporuje a napomáhá 
k existenci a růstu.
Po 27 letech předal pan Richard Novák tak-
tovku trumpetistovi Bohumíru Stoklasovi, 
který vede dechový orchestr dodnes a učí 
v ZUŠ Hlučín mladé muzikanty ke hře na 
hudební nástroje.
Za dobu své existence prošlo orchestrem 
téměř 250 muzikantů. Hostovalo několik 
dirigentů pan Karel Bria a pan Jan Dajč.
Dnes v orchestru účinkuje 60 hráčů.
Během této historie orchestr navázal spolu-
práci s několika mažoretkovými skupinami 
a dodnes s nimi vystupuje.

V současnosti orchestr koncertuje na růz-
ných akcích, soutěžích a festivalech nejen 
v okolních městech, ale i po celé republice 
a Evropě. Spolu s Městem Dolní Benešov 
a Kulturním domem pořádá tradiční jarní 
festival mládežnických dechových orchest-
rů a mažoretek pod názvem “Hudební jaro 
na Hlučínsku”. Festival se koná pravidelně 
během jednoho z květnových víkendů. Bo-
hužel letošní koronavirová krize nás do-
nutila datum festivalu přesunou na letní 
datum a to na poslední červnový víkend.

Tímto bychom Vás všechny chtěli pozvat na 
tuto událost, která proběhne 27. a 28. červ-
na.

V sobotu od 18:00 proběhne výroční kon-
cert Městského orchestru mladých. Večer se 
můžete těšit na vystoupení “Kumpanových 
muzikantů”. Vlado Kumpan se představí 
v úplně novém složením s předními hudeb-
níky moravské dechové scény.

Městský orchestr mladých 1975-2020
Mgr. Klára Štefková

Kulturní dům

XXX. Hudební jaro 
na Hlučínsku 
mezinárodní festival mládežnických dechových 
orchestrů a mažoretek

Datum konání:  27 – 28. 6. 2020
Místo konání: Dolní Benešov – areál zámeckého parku, 
v případě nepříznivého počasí velký sál Kulturního domu  

PROGRAM:
Sobota 27. 6. 2020
18.00 hod. Slavnostní zahájení festivalu starostou města
18.00 hod. Koncert MěOM Dolní Benešov k výročí 45. let vzniku orchestru 
20.00 hod. Host festivalu – Vlado Kumpán a jeho muzikanti 
22.00 hod. Diskotéka

Neděle 28. 6. 2020
14.30 Hvězdicový pochod městem 
15.00 hod. Slavnostní zahájení druhého dne festivalu starostou města 
15.00 – 15.40 hod. Dechový orchestr mladých ZUŠ Němčice nad Hanou 
+ mažoretky Excelent Dolní Benešov
16.00 – 16.40 hod. Lašský dechový orchestr Příbor – Štramberk 
+ mažoretky AMA Opava
17.00 – 17.40 hod. Dychový orchester + mažoretky Nová Dubnica 
18.00 – 18.40 hod. MěOM Dolní Benešov + mažoretky Banimo Opava           
18.45 hod. MONSTERKONCERT

Záštita: starosta města p. Martin Štefek. Akce je spolufinancována 
Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit 
v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji  na rok 2020.

Hudební jaro na Hlučínsku slaví 
XXX. výročí
Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne Hudební jaro na 
Hlučínsku – mezinárodní festival mládežnických dechových orches-
trů a mažoretek, jehož XXX. ročník proběhne ve dnech ve dnech 
27-28. 6. 2020 v zámeckém parku v Dolním Benešově.
V prvním dni festivalu se představí domácí Městský orchestr mla-
dých, který svým slavnostním koncertem oslaví 45. let od svého 
vzniku. Následovat bude vystoupení Vlada Kumpána a jeho mu-
zikantů, kteří přijali pozvání jako festivalový host. Na závěr veče-
ra je připravena diskotéka pro všechny zúčastněné.
Druhý festivalový den zahájí hvězdicový pochod orchestrů a ma-
žoretek městem, který bude ukončen v zámeckém parku. Násle-
dovat budou samostatné koncerty Dechového orchestru mla-
dých ZUŠ Němčice nad Hanou, Lašského dechového orchestru 
Příbor -Štramberk, Dychového orchestera Nová Dubnica a Měst-
ského orchestru mladých z Dolního Benešova. Společně s orches-
try se představí mažoretkové skupiny Excelent z Dolního Bene-
šova, AMA a BANIMO z Opavy a slovenské mažoretky z Nové 
Dubnice. Závěrem festivalu zazní monsterkoncert, ve kterém se 
společně předvedou všechny zúčastněné orchestry a mažoretko-
vé skupiny.
Pro příchozí návštěvníky je připraveno bohaté občerstvení 
a atrakce pro děti. Akce se koná pod záštitou starosty města pana 
Martina Štefka a je spolufinancována Moravskoslezským krajem 
v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravsko-
slezském kraji pro rok 2020.

Viktor Štefek
Kulturní dům
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Start soutěže: 8.00 hod.
Košt gulášů: od 13.00 / hodnotí návštěvníci 
Vyhlášení vítězů: 15.00 hod.
Doprovodný program: Kapela Druhá míza, skákací hrad
Srdečně zvou pořadatelé: Kulturní dům Dolní Benešov 
a Restaurace Na Hřišti

Sobota 15. 8. 2020
v zámeckém parku

Dolnobenešovský 
Gulášmajster 2020
Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš

Vstupné 10 Kč / Děti zdarma
Uzávěrka přihlášek do 9. 8. 2020
Více informací, včetně přihlášek na www.kddb.cz

Srdečně zve Kulturní dům Dolní Benešov

Filmové léto 
v zámeckém parku
2.7.2020 od 21.30 hod.    Román pro pokročilé
16.7.2020 od 21.30 hod.  Chlap na střídačku
30.7.2020 od 21.00 hod.  Yesterday
13.8.2020 od 20.30 hod.  Přes prsty
27.8. 2020 od 20.00 hod. Ježek Sonic

Zámecký park v Dolním Benešově
Akce se koná pouze za příznivého počasí. 
Změna programu vyhrazena. 

Občerstvení zajištěno – Vstupné dobrovolné !

FOTOSOUTĚŽ – vybrané fotografie

Prodej drůbežího masa
z přebytku ze dvora

Krůty • Kuřata • Kačeny • Husy
Drůbež běhá volně po trávě a v lesním porostu, je 

krmena šrotem, pšenicí, ječmenem, naklíčeným obilím, 
kopřivami a bramborami.

Maso je v kuchyňské úpravě.

Možnost bezpečného dovozu zdarma 
až k Vám domů.

Volejte nebo pište na:
tel.: 723 199 786

e -mail: domaci -drubez@seznam.cz

 
 

II. ročník  
fotosoutěže
Vítězem tohoto kola soutěže 
se stává Tomáš Thiemel a jeho 
fotografie náměstí z letícího balónu.

Fotografie shora dolů z leva doprava: Arnošt Gross,  
2 × Tomáš Thiemel, Aneta Kuchejdová, Ondřej Vichtora, 
Hedvika Vavrečková, Edita Beranová, Rudolf Vlazlo

příspěvky zasílejte na:
zpravodaj@dolnibenesov.cz. Viktor Štefek
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 2. ročník Benešovské badmintonové ligy
Dne 30. května byl završen druhý ročník Benešovské badmintonové ligy. Benešovská badmintonová liga je určena pro amatérské hráče 
a hráčky badmintonu z Dolního Benešova a jejich spoluhráče, příbuzné, přátele a známé z okolí. Cílem ligy je umožnit amatérským hráčům 
badmintonu zahrát si s novými soupeři a pravidelnou herní praxí zlepšovat svou hru.

Zatímco v  loňském prvním ročníku se 
soutěžilo pouze ve dvouhrách, v druhém 
ročníku ligy byly vyhlášeny tři kategorie – 
dvouhra pokročilých hráčů (A), dvouhra 
začínajících hráčů (B) a čtyřhra smíšených 
párů (MIXY). Ligy se ve dvouhrách účast-
nilo 32 v soutěži A, resp. 11 hráček a hráčů 
v soutěži B. Soutěže čtyřher se zúčastnilo 
13 smíšených dvojic. Celkem se letošního 
ročníku zúčastnilo 41 mužů a 16 žen ve 
věku od 15 do 68 let ve všech výkonnost-
ních kategorií od úplných začátečníků po 
velmi pokročilé hráče. Bez ohledu na věk 
či výkonnost, nikomu nechyběla vůle se 
rvát o každý míč a ochota domlouvat se na 
termínech zápasů.

Letošní ročník začal v září 2019 a nebýt 
koronavirové karantény, byla by po pláno-
vaných 13 kolech dohrána počátkem dubna. 
V důsledku neočekávaných událostí a nuce-
ného přerušení musela být soutěž nakonec 

o jedno kolo zkrácena a závěrečný turnaj 
byl přesunutý až na 30. května.
Celkovým vítězem kategorie A pokroči-
lých hráčů se s velkým náskokem stal Milan 
Kalvar, na druhém místě se umístil Marek 
Hemzal a třetí skončil Jakub Rozsíval. Ví-
tězkou kategorie B začínajících hráčů se 
stala Libuše Dobrá před druhým Rudolfem 
Tylečkem a třetím Martinem Viláškem.
Nejnapínavější kategorií byly smíšené čtyř-
hry, kde se až do poslední chvíle bojovalo 
o 1. - 2., resp. 3. - 4. místo. Celkovými vítězi 
MIXů se nakonec stali manželé Petra a Ma-
rek Hemzalovi, o jejichž prvenství rozhodlo 
až čtvrté pomocné kritérium – uhrané míče 
ve vzájemném zápase. Těsně druzí skončili 
Lucie Poskočilová s Pavlem Magerou a na 
třetím místě se umístili Gabriela a Marek 
Schönovi.
Závěrečný turnaj ligy, který byl vyvrchole-
ním celého ročníku, byl soutěží čtyřher, kde 

byly páry určeny na základě výsledků ligy. 
Nikdo dopředu jistě nevěděl, s kým bude 
bojovat o co nejlepší výsledek. Silní hrá-
či dostali k sobě do týmu hráče začínající. 
Turnaj tak byl podle očekávání výsledkově 
nepředvídatelný, plný vyrovnaných zápasů 
a napínavý až do samotného závěru, kdy se 
o medailích rozhodovalo až do posledních 
zápasů.
Na závěrečném turnaji byli nakonec ze 17 
dvojic nejlepší Petra Bittová a Vilém Pě-
chula. Na druhém místě se umístili Nikol 
Jařabová s Jakubem Rozsívalem a na třetím 
místě skončili Irena Holbová s Jakubem 
Petrem.
Všem hráčům gratulujeme ke skvělým vý-
konům a těšíme se na další ročník, který 
začne zase na podzim.

předseda oddílu badmintonu 
 Jan Bitta

Oprava chaty a chodníků na Kamenci
V průběhu podzimu, zimy a jara došlo v areálu rybářského klubu Kamenec k velkým 
změnám. Rybářská chata byla po letech komplexně opravena, došlo k  opravě střechy, 
novému opláštění, výměně elektroinstalace a modernizaci interiéru.

Chtěl bych touto formou za celý rybářský klub po-
děkovat Městu Dolní Benešov za finanční pomoc při 
této rekonstrukci, bez ní by se takováto velká akce ne-
dala provést. Chata je v současné době již plně k dis-
pozici všem zájemcům o pronájem a věříme, že ji bu-
dou občané Dolního Benešova využívat pro rodinná 
jubilea či jiné oslavy. Pozorným návštěvníkům areálu 
také jistě neušlo, že v okolí chaty došlo ke zpevnění 

ploch a položení zámkové dlažby pro zvýšení komfortu při využívání chaty. Došlo 
k položení 186 m2 zámkové dlažby a tato aktivita byla hrazena Rybářským klubem 
Kamenec. Dovolte mi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase 
pomáhali zdarma tyto práce uskutečnit. Byli to: Radek Volin, Pavel Šikora, Eduard 
Šumník, Lumír Jarkulisch, Martin Kukuruc, Karel Kukuruc, Tomáš Fuchs, Ladislav 
Šikora, Martin Heiduk a Roman Dominik (elektro práce).

Dovolte mi, abych na závěr všechny občany Dolního Benešova pozval k návštěvě are-
álu Kamenec, který nabízí možnost příjemně strávit volný čas v přírodě.

Mgr. Leon Hahn

Činnost Mysliveckého 
sdružení Dolní Benešov 
a Zábřeh
1.) Ruční výstavba oplocenky pro 50 
smrčků u jezera – štěrkovny ze zábřež-
ské strany (rok 2013)
2.) Odhalení a zrušení plotu po 7 
letech (rok 2020)
3.) Stavění oplocenky již moderní 
technikou (1. 5. 2020)

za MS
Karel Rošík

Tenisový klub Dolní Benešov ožívá!
Dolní Benešov a tenisové kurty u fotbalového stadionu k sobě již několik desetiletí zajisté patří. Bohužel s postupujícím časem se zájem 
o areál tenisových kurtů snižoval, a proto jsme se rozhodli s tím něco udělat. Sportovní areál s blízkou Restaurací na hřišti nabízí pro 
profesionální i amatérské nadšené sportovce prakticky vše potřebné.

ZÁVODNÍ TENIS - naším cílem jsou 
oficiální soutěže
TK Dolní Benešov se chce zaměřit hlavně 
na trénování dětí ve věku 6–14 let. Pro nej-
menší děti jsou připraveny mini sítě s pě-
novými míčky, starší děti mají k dispozici 
celé tenisové kurty a speciální míče pro své 
kategorie. Pro nově příchozí děti zapůjčíme 
tenisovou raketu, takže stačí pouze přijít 
ve sportovním oblečení. Pro každou věko-
vou kategorii vypisuje Český tenisový svaz 
(ČTS) soutěže družstev a turnaje po celé 
České republice.

Minitenis
Určen pro děti do 7 let. Velikost hracího 
kurtu (minikurt) je poloviční než u klasic-
kého tenisu. Na jednom dvorci tak mohou 
probíhat dva zápasy zároveň. Podává se 
zespodu, do deseti bodů na dvě vítězné sady.

Babytenis
Určen pro děti do 9 let. Hraje se na stan-
dardním tenisovém dvorci. Soutěžní utkání 
se hrají na jeden set. Hraje se se speciálními 
míči pro babytenis.

Ostatní kategorie a tréninky
Tenisová škola pro děti do 9 let probíhá ka-
ždé úterý a čtvrtek vždy od 15 do 17 hod. 
Tréninky děti nad 9 let probíhají různě in-
dividuálně po domluvě s trenéry.

Sportovní příměstský tábor 2020

Sportovní příměstský tábor během letních 
prázdnin pořádáme pro děti nejen z Dol-
ního Benešova, ale také z přilehlého okolí. 
Ráno rodiče děti do areálu kurtů přivezou, 
během celého dne jim je zajištěn našimi 
trenéry a trenérkami bohatý, nejen tenisový 
program. V odpoledních hodinách budou 
děti rodiči vyzvedávány. Na výběr máme ze 
dvou termínů (červenec/srpen). Na začátku 
tábora dostane každý účastník tričko na 
památku. V rámci celodenního programu 
budou děti rozděleny do skupin podle věku 
a schopností. Vedle bílého sportu si děti 
užijí také hodiny s badmintonem a stolním 
tenisem. Kromě těchto klasických sportů 
jsou připraveny dovednostní soutěže, výlet 
na cyklostezku nebo společné stanování 
s opékačkou buřtů a letním kinem. Závě-
rečný den (pátek) bude patřit turnajům 
a hraní dětí s rodiči.

TK Dolní Benešov vs. SK Uherský Brod

Po vzájemné domluvě se sportovním klu-
bem Uherský Brod bude uspořádáno přá-
telské utkání ve všech kategoriích. Výběr 
TK Dolní Benešov vzejde z členů klubu. 
Utkání se odehraje v  areálu tenisových 
kurtů v Dolním Benešově.

AMATÉRSKÝ TENIS – členové klubu i ve-
řejnost

TK Dolní Benešov samozřejmě funguje 
i pro nezávodní nadšence tenisu. Kdoko-
liv, kdo má chuť si může jít zahrát tenis na 

jeden z antukových kurtů. Kurt si můžete 
rezervovat prostřednictvím rezervačního 
systému na webových stránkách. Nebo 
osobně u správce kurtů. Pro širokou veřej-
nost pořádáme amatérský turnaj ve čtyř-
hře, a to „BENEŠOV CUP“, který proběhne 
1. srpna. Bude se hrát ve dvou kategoriích 
(do 45 let/nad 45 let).

Plánované akce na léto 2020:
• 20. 7–24.7 TÁBOR

• 1. 8 BENEŠOV CUP

• 8. 8 TK Dolní Benešov 
 vs. SK Uherský Brod

• 17. 8–21. 8 TÁBOR

Ceník
• 1 hodina: 100,– /kurt
• permanentka: 1200/sezóna

! HLEDÁME  
SPRÁVCE !
Máte vztah ke sportu a 
v odpoledních hodinách 
mnoho času? Pojďte dělat 
správce tenisového areálu. 
Pro více informací pište na 
email tenisdb@seznam.cz
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fotbalový ročník 2019/2020 se nesmaza-
telně zapíše na stránky našeho fotbalové-
ho klubu FC Dolní Benešov. Nikdy před 
tím jsme v  naší 94. leté historii nezažili 
to, co nastalo právě po zahájení jarní čás-
ti 7. března 2020. Od tohoto data se život 
v klubu zastavil a nikdo z nás nemohl tu-
šit, kdy se kola fotbalového kolotoče zase 
roztočí!!! Nouzový stav skončil v  pondě-
lí 18. května 2020, kdy se po dlouhé pau-
ze otevřely brány našeho stadiónu. A  na 
základě této skutečnosti Vás můžeme in-
formovat o  aktuálním stavu fotbalového 
dění!

Kategorie mládeže
Oči zářily mládežníkům štěstím, když se 
naší nejmenší objevili na nádherném tráv-
níku našeho stadionu. Do obvyklých ko-
lejí se vrátil tréninkový proces a  násled-
ně přišly i první zápasy. Žáci MINI mladší 
přípravky hráli svůj zápas v Bohuslavicích 
a radovali se z vítězství 13:10. Mladší žáci 
sehráli utkání ve Studénce a  vyhráli 7:1! 
Starší žáci se stejným soupeřem prohrá-
li 8:2. Starší žáci sehráli už i druhý zápas, 
na našem trávníku přivítali žáky Slavie 
Minervy Opava a  po nerozhodném polo-
čase 2:2 nakonec prohráli 8:2. Dorosten-
ci sehrají svůj přípravný zápas proti MFK 
Kravaře v týdnu po uzávěrce tohoto zpra-
vodaje.

Kategorie mužů
Muži „B“ Vstoupili do fotbalového jara 
v prvním týdnu měsíce června prvním zá-
pasem na hřišti Sokola Služovice. Trénin-
kový výpadek se projevil i  na konečném 
výsledku, domů se vraceli s porážkou 8:1 
(střelcem gólu byl Bittner) Ke druhému 

utkání odjeli na hřiště sousedních Koz-
mic. Proti prvnímu utkánípodalizlepše-
ný výkon, ale ani ten nestačil na vítězství. 
Prohráli 6:3 (střelci gólů – Kolmik, Stříbný, 
Lazar). V  dalších týdnech čeká na muž-
stvo několik sérií účasti na turnajích v na-
šem okolí.
Foto 7 Toto jsou pilíře naší sestavy
Foto 8 Martin Heijduk dal důvěru těmto borcům

Muži „A“ Realizační tým  – trenér Mar-
tin Štverka, asistent Michal Spruch a  ve-
doucí mužstva Jan Kozlovský přivítali 
všechny hráče na první tréninkové jed-
notce 18. května 2020. V kádru se objevi-

Informace z fotbalového klubu
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově,

Motto: 
„Fotbal se vrací do života – příprava na 

nový ročník začíná“!

lo i několik nových tváří – Hluchý, Kerlin, 
Sebrala a  taky další z  brankářské dynas-
tie Baránků  – Vítězslav Baránek junior! 
Z iniciativy našeho klubu došlo k dohodě 
mezi účastníky Moravskoslezské fotbalo-
vé lgy z našeho regionu a zrodil se zajíma-
vý turnaj – Sever COVID-19 CUP ke kte-
rému se přihlásila mužstva – FC DB, MFK 
Frýdek -Místek, FC Hlučín a  ODRA Petř-
kovice. První utkání tohoto turnaje sehrá-
lo naše mužstvo v pátek 5. 6. 2020.

FC DB – MFK Frýdek
Místek 3:3 
(penalty 4:2)
Hned úvodní zápas turnaje měl pikant-
ní náboj. Proti sobě nastoupila po třech 
měsících mužstva, která otevírala v  břez-
nu jarní část MSFL před jejím přerušením 
a  skončením!!! Tentokrát se hrálo v  Dol-
ním Benešově. Zápas potěšil všechny hrá-
če i  diváky. Od počátku se hrálo ve sviž-
ném tempu a o dramatické situace nebyla 
nouze. Jak se po závěrečném hvizdu uká-
zalo byl to zápas dvou rozdílných poloča-
sů. Posuďte sami z následujících informa-
cí o jeho průběhu!

14. minuta – do první gólové šance se do-
stal Skwarczek jeho dělovku stačil Bará-
nek skvělým zákrokem vyrazit na rohový 
kop 23. minuta – bleskovou akci domácích 
rozehrál Labuda, kolmicí poslal do gólov-
ky Gebauera, ten si kličkou poradil s gól-
manem Zouharem a otevřel skóre – 1:0 28. 

minuta – hostům vyšla parádní akce kte-
rou zakončoval střelou Kiška, ale Baránek 
si přilepil balón na své rukavice 35. mi-
nuta  – jako nůž máslem prošel obranou 
Pecuch, nádherným centrem našel nabí-
hajícího Labudu a  jeho hlavička skončila 
nechytatelně v brance hostů – 2:0 38. mi-
nuta – domácí potrestali zmatky v obraně 
hostů, Labuda se uvolnil na hranici velké-
ho vápna, nezištně poslal balón lépe posta-
venému Gebauerovi a  ten svým druhým 
gólem zvýšil vedení domácích na – 3:0!!! 
41. minuta – Varadi poslal nádherný „pa-
dající list“ přes domácí obranu, ale Skwar-
czek svým volejem minul cíl… 43. minu-
ta – demolice hostující obrany mohla být 
dokonána, Labudu marně stíhali obránci, 
ale jeho střela podél vybíhajícího branká-
ře se olízla jenom o pravou tyč
Do druhého poločasu nastoupila mužstva 
v  pozměněných sestavách a  hra se vyrov-
nala. Utkání rozhodovali: Macrineanu, 
Dedek, Šafrán
Foto 9 Prvním soupeřem je zase Frýdek -Místek
Foto 10 Vedení z 1. poločasu 3:0 jsme neudrželi
Foto 11 O vítězi rozhodoval penaltový rozstřel – pro 
nás 4:2

48. minuta  – před branku domácích cen-
troval z  pravé strany Kiška, ale hlavička 
Varadiho skončila nad břevne 56. minu-
ta – na domácí svatyni se řítil Varadi, jeho 
střelu zablokoval svým tělem na branko-
vé čáře Gebaue 58. minuta – hostům vyšel 
brejk, který přesnou střelou k  tyči zakon-
čil Raab – 3:1 60. minuta – Baránek skvě-
lým zákrokem připravil o gólovou radost 
Varadiho po jeho hlavičce 66. minuta  – 
s  důrazem hrající Varadi se probil domá-
cí obranou a jeho centr proměnil přesnou 
hlavičkou Raab – 3:2 67. minuta – domá-

Foto  1 Naši nejmenší se konečně dočkali
Foto  2 Tak se konečně vracíme na náš trávník
Foto  3 MINI mladší se už na trenéra moc těšili
Foto  4 MINI přípravka v Bohuslavicích první zápas 
vyhrála
Foto  5 Starší žáci mají před sebou už druhý zápas
Foto  6 Trenéři mají jasno – nestačí hrát jenom 
poločas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



22

Dolnobenešovský zpravodaj • 4 / 2020 Červenec – Srpen 

23

Dolnobenešovský zpravodaj • 4 / 2020 Červenec – Srpen

chyb a málo pohybu. Myslím si, že poten-
ciál mužstva je daleko lepší, než tady dnes 
hráči předvedli. Ale za vítězství jsme sa-
mozřejmě rádi“!
Foto 12 Všechno je připraveno utkání může začít
Foto 13 Do 2. poločasu budou v sestavě změny
Foto 14 Ani z této šance jsme se z gólu neradovali

Závěrečné 3. kolo turnaje odehraje naše 
mužstvo dne 19.  června 2020 (po uzávěr-
ce našeho zpravodaje) na hřišti ODRY Pe-
třkovice.

Volební Valná hromada  
FC Dolní Benešov, z.s.
Významnou událostí našeho fotbalové-
ho klubu se stalo konání Valné hromady. 
Stávajícímu výkonnému výboru a revizní 
komisi skončil mandát a tak se v souladu 
se Stanovami konala dne 11. června 2020 

VALNÁ HROMADA.
Celý průběh Valné hromady byl v  soula-
du se schváleným programem všech de-
legátů. Výsledkem tohoto jednání bylo 
schválení přihlášek jednotlivých mužstev 
do nadcházejícího soutěžního ročníku 
2020/2021. Muži „A“  – Moravskoslezská 
fotbalová liga Muži „B“ Okresní soutěž 
Dorost, Starší žáci, Mladší žáci - Krajská 
soutěž Moravskoslezského kraje MINI 
všech kategorií – Okresní soutěže Opava.
Nejdůležitějším bodem jednání pak byla 
volba nového výkonného výboru a  kon-
trolní komise. Zvoleni byli tito členové. 
Výkonný výbor Jan Adamík, Michal Be-
inhauer, Daniel Heger, Filip Labuda, Petr 
Machovský. Kontrolní komise Martin Ko-
márek, Pavel Sobek, Martin Sovík.

Foto 15 Valná hromada začíná
Foto 16 Je rozhodnuto – budeme hrát Moravskoslez-
skou ligu

V souladu se Stanovami si zvolení členové 
následně na samostatném jednání (musí 
být nejpozději do sedmi dnů po Valné 
hromadě) zvolí předsedy, místopředsedu 
a ostatní členy výboru. A  jaký je výledek 
této volby? Pro nové funkční období je vý-
sledek voleb následující:
Předseda klubu Petr Machovský Místo-
předseda a sekretář Jan Adamík Členové 
Michal Beinhauer, Daniel Heger, Filip La-
buda
Předseda kontrolní komise Martin Sovík 
Místopředseda Pavel Sobek Člen Martin 
Komárek
Členům nově zvolených orgánů klubu pře-
jeme do jejich náročné a zodpovědné prá-
ce všechno nejlepší a  věříme, že náš fot-
balový klub FC Dolní Benešov se tak jako 
v minolosti stane důstojným reprezentan-
tem nejen klubu, ale celého našeho města 
Dolní Benešov!

cí na tento gól hostů odpověděli sólovým 
útokem Gomoly, ten si „blafákem“ polo-
žil vybíhajícího brankáře Zouhara, ale 
prázdnou branku neuvěřitelně přestřelil… 
71. minuta – domácí obrana nestačila na 
útočícího Hykla, jeho přízemní střela po-
dél celé branky však minula cíl 73. minu-
ta – vyrovnávací gól visel ve vzduchu, Kiš-
ka založil ukázkovou akci, centrem našel 
na malém vápně Hykla, jeho hlavička však 
minula levou šibenici 78. minuta  – prud-
ký centr Foitzika z  pravé strany napálil 
Jež, ale balón se otřel o pravou tyč hostují-
cí svatyně 81. minuta – obrana hostů mar-
ně stíhala Karčmáře, ten viděl nabíhající-
ho Býmu, jeho dělovka však skončila na 
břevně 85. minuta – Gomola zakončil svůj 
průnik hostující obranou přesným pasem 
na nabíhajícího Skrocha, ale ten z  malé-
ho vápna trefil jenom padajícího gólmana 
86. minuta – znovu platilo heslo: „Nedáš – 
dostaneš“ – šťastným střelcem vyrovnáva-
cího gólu byl Varadi

O vítězi tohoto zápasu tak musel rozhod-
nout penaltový rozstřel. V tom byli úspěš-
nější domácí  – vyhráli 4:2, úspěšnými 
střelci byli domácí Býma, Pecuch, Skroch, 
Romaněnko – hostující Hykel, Skwarczek 
(Baránek jednu penaltu chytil a Varadi ne-
trefil)

Sestava FC Dolní Benešov: Baránek, Mo-
ravec, Dolba, Romaněnko, Hluchý, Karč-
mář, Trajkovski, Skroch, Gebauer, Pecuch, 
Labuda  – střídali Jež, Foitzik, Večerek, 
Gomola, Rychnovský, Chvěja D.

Sestava FK MFK Frýdek -Místek: Zouhar, 
Kebísek, Hurta, Hykel, Kiška, Varadi, Ko-
ňařík, Žák, Bzirský, Skwarczek, Drozd - 
střídali Málek, Mikulenka, Jurča, Ham-
mer, Hajnoš, Raab, Konečný

Taky 2. kolo turnaje pokračovalo zápasem 
na našem hřišti v Dolním Benešově v pá-
tek 12. června 2020.

Sever COVID-19 Cup pokračuje!

FC DB – FC Hlučín 0:2
Každé utkání těchto dvou tradičních sou-
peřů se těší mimořádné pozornosti. Ne-
jinak tomu bylo i  tentokrát. V  pátečním 
podvečeru si našlo cestu na stadión domá-
cích mnoho příznivců obou táborů. Tre-
néři dali možnost mnoha novým tvářím 
v  sestavách. Hráči se po návratu dostáva-
jí zvolna do tempa, stejně to v dnešním zá-
pase lze říct i  o  „mužích v  černém“. Než 
zaujali hráči na trávníku svá postavení 
a taky diváci v hledišti tak přišel první vý-
razný moment, který nemálo ovlivnil dal-
ší vývoj utkání. První souboj před domácí 
brankou ve 3. minutě posoudil hlavní roz-

hodčí k jejich údivu i údivu v hledišti od-
pískáním pokutového kopu… Takový dar 
se neodmítá a  Pyclík otevřel skóre  – 0:1! 
Z tohoto direktu se domácí zvedali těžko. 
Hrálo se od šestnáctky po šestnáctku, gó-
lových šancí bylo jako šafránu. Hlučínští 
mohli své vedení pojistit dalším gólem ve 
34. minutě. Pyclík se dostal ve svém sólu 
až před domácího gólmana, blafákem si 
ho položil, ale prázdnou branku pak ne-
uvěřitelně přestřelil!!! Ve 37. minutě bylo 
před domácí brankou rušno. Dělovku Pa-
dycha stačil brankář Ognjanov ještě vyra-
zit, ale proti dorážce Kundrátka P. ze silně 
zavánějícího, neodpískaného ofsajdu byl 
už bezmocný – 0:2. Do 2. poločasu dosta-
li příležitost ke hře další hráči. Ve 47. mi-
nutě nestačila obrana hostů zastavit prů-
nik Pecucha, jeho nádherná, táhlá střela 
však zasvištěla těsně nad břevnem. Domá-
cí se neradovali z gólu ani v 54. minutě, na 

střelu Karčmáře brankář hostů nedosko-
čil, ale ta jen o „chlup“ minula levou tyč… 
V  63. minutě rozehrál Trajkowski parád-
ně rohový kop, volej Gebauera se však ani 
tentokrát mezi tyče nevešel! V  69. minu-
tě mohli hosté své vedení pojistit. Rubý se 
proháčkoval celou obranou, jeho přízem-
ní centr prošel podél celé branky a Musi-
lovy scházel jenom krok k  dalšímu gólu. 
V  74. minutě znovu Rubý poslal kolmici 
na nabíhajícího Krejčího, ale toho zradila 
střelecká muška… Do konce zápasu se už 
na výsledku nic nezměnilo.

Sestava FC Dolní Benešov: Ognjanov, Ve-
čerek, Romaněnko, Dolba, Skroch, Karč-
mář, Jež, Gebauer, Trajkowski, Pecuch, 
Labuda  – střídali Gomola, Foitzik, Rych-
novský, Býma, Herich, Sebrala
Sestava FC Hlučín: Kolenko, Wolf, Heiník, 
Mac, Kundrátek P., Hudeczek, Dydowicz, 
Opatřil, Pyclík, Padych, Rubý  – střídali 
Massianec, Štefek, Krejčí, Vengřínek, Do-
stál, Holzer, Musila, Kundrátek L., Walder, 
Buchvaldek
Utkání rozhodovali: Dudek, Kaloč, Luka-
šík

Trenéři po utkání – domácí Martin Štver-
ka: „Hráli jsme to, na co v  této fázi pří-
pravy máme. Bylo to naše druhé utkání 
po dlouhé pauze, příležitost dostali dal-
ší hráči z kádru a je vidět, že máme s čím 
a  na čem pracovat. Utkání navíc ovlivni-
la zbytečná penalta už ve 3. minutě, nebu-
du polemizovat o tom, jestli byla nebo ne. 
My musíme tvrdě pracovat dál, co mi dnes 
hodně chybělo, bylo to, že jsme nedali ani 
jeden gól. Z  porážky neděláme tragédii, 
vím co nás v přípravě čeká dál“! Hostující 
Roman West: „My jsme hráli ve středu zá-
pas v Bohumíně, vyhráli jsme 4:0 a jak se 
ukázalo v tomto teplém počasí nám rych-
le ubývaly síly. V  naší hře byla spousta 

„ Sportu zdar 
a Dolnobenešovskému

fotbalu zvlášť “!

12.

13.

14.

15. 16.

ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky (vedle restaurace Contact)ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS

Narozeniny, Svatba, Firemní večírek? 
Lihoviny, vína, sekty a piva v Keg sudech (vyjma sudů z minipivovarů) 

lze VRÁTIT neotevřené a nepoškozené (poškozená nesmí být ani 
ochranná známka  po předložení účtenky do 10 dnů ode dne prodeje 

zboží v maloobchodní prodejně Zlatovar Express. 
Platí pouze pro osoby starší 18-ti let. 

Vztahuje se pouze na lihoviny, sekty, vína a piva v Keg sudech.

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

1825–2020

195 let

Pwww.napojove-centrum.cz
www.pijsrozumem.cz 

Ceny lihovin, nealka, piva, vína ON-LINE: 
www.katalognapoju.cz

Po–Pá: 8.00–17.00  | So: 8.00–12.00
AKCEPTUJEME  PLATEBNÍ  KARTY!

✆ 728  644  712

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

Sudové limonády z produkce 
Zlatovar 
Zlatocola, s colovou příchutí
459,-/30L  (1L=15,30)
659,-/50L  (1L=13,18)
Malina, Citron, Pomeranč
Jahoda, Kiwi, Hrozno
449,-/30L  (1L=14,96)
599,-/50L  (1L=11,98)
Bezinka
529,-/30L  (1L=17,63)
699,-/50L  (1L=13,98)
Vratná záloha Keg sud:
20L/ 1 400,-,  30L/ 1 200,-,
50L/ 1 000,- a 1 200,- (limo)

Domácí výčep Zlatovar:
Opavská desítka 10˚
659,-/20 L (1L=32,95)

929,-/30 L (1L=30,96)

1.449,-/50 L (1L=28,98)

Opavská jededenáctka 11˚
699,-/20 L (1L=34,95)

989,-/30 L (1L=32,96)

1.549,-/50 L (1L=30,98)

Opavský ležák 12˚
739,-/20 L (1L=36,95)

1.049,-/30 L (1L=34,96)

1.649,-/50 L (1L=32,98)
 
Ceny uvedeny s DPH 

·  Pivo a nápoje všeho druhu ·  lihoviny ·  víno ·  gastro zboží · 
·  prodej po kusech ·  samoobsluha ·

MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZA AKČNÍ CENY PRO DOMÁCNOSTI, ŠIROKOU VEŘEJNOST

ZAL. 1298

MĚSÍČNÍ

PROMO
AKCE

✆ 728  644  712
www.napojove-centrum.cz

www.zlatovar.cz
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Kulturní dům Dolní Benešov
Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov,
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Program červenec – srpen
Čtvrtek 2. 7. Letní kino - Román  
pro pokročilé
Sobota 4. 7. Nohejbalový turnaj v Zábřehu
Čtvrtek 16. 7. Letní kino - Chlap  
na střídačku
Čtvrtek 30. 7. Co je toto táto? Malý kabaret 
s Tomem a Kačkou
Čtvrtek 30. 7. Letní kino – Yesterday
Sobota 1. 8. Rebel Cup
Čtvrtek 13. 8. Letní kino - Přes prsty
Sobota 15. 8. Dolnobenešovský  
Gulášmajster 2020
Sobota 22. 8. Posezení v přírodě s SPCCH
Čtvrtek 27. 8. Letní kino - Ježek Sonic
Pátek 28. 8. Táborák na hrázi

Připravujeme:
Čtvrtek 3. 9. Dva nahatý chlapi - divadelní 
představení
Neděle 6. 9. Svatováclavský hudební  
festival
Sobota 12. 9. Pivní slavnosti
Úterý 15. 9. Do ložnice vstupujte 
jednotlivě – divadelní představení
Pátek 18. 9. Leoš Mareš DJ SHOW
Neděle 25. 10. Lollipopz
Pátek 13. 11. Vysoká hra – divadelní  
představení
Sobota 12. 12. Moje hra – divadelní  
představení
Pondělí 21. 12. Vysavač – divadelní  
představení 

Svatováclavský hudební festival
chystá v září 29 koncertů špičkových českých interpretů, do 
Dolního Benešova přiveze klasicistní skvost Josepha Haydna.


