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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
pomalými kroky se blížíme k závěru roku 2020 a proto můžeme 
hodnotit, jaký vlastně ten letošní rok byl. Začátek roku probíhal 
podle klasického scénáře: Novoroční koncert, plesová sezona a další 
naplánované akce. V březnu pak přišlo první omezení díky covidu 
19, které vyústilo až k uzavření restauračních provozoven, veške-
rých aktivit s více osobami, a hlavně přechodem škol na distanční 
způsob výuky. Opatření zafungovala a vše se vyvíjelo celkem příz-
nivě. Po prázdninách jsme s mírnými omezeními zahájili školní rok 
a doufali, že se postupně vrátíme k normálu. Opak však je pravdou. 
Stoupající počet nakažených opět způsobil zpřísnění podmínek 
shromažďování osob, a momentálně se omezení podobají těm na 
jaře. V této chvíli nevíme, jak dlouho budou tato opatření trvat 
a kdy se život v naší zemi vrátí k normálu. Určitě můžu říct, že si 
všichni přejeme, aby to bylo co nejdříve.
Přes veškeré tyto problémy se nám podařilo pracovat na investič-
ních akcích města. Dokončili jsme rozšíření hřbitova včetně nového 
oplocení a vybudování kolumbárií. Podařilo se opravit a rozšířit 
zázemí hřbitova včetně vybudování nového sociálního zařízení. Po 
dlouhých debatách o způsobu realizace se podařilo taktéž dokončit 
odvodnění našeho hřbitova. Budeme sledovat, jak se vybudované 
opatření promítne do stavu spodních vod na hřbitově. V případě, 
že by nedošlo k dostatečnému odvodnění celé plochy, je připravena 
ještě druhá etapa výstavby odvodnění, a to před a za centrální kaplí. 
Vzhledem k deštivému počasí se úprava rozšířené plochy hřbitova 
provede až v jarních měsících.
V letošním roce se také podařilo získat dotaci a zahájit opravu 
zázemí na fotbalovém hřišti v Zábřehu. Stavba úspěšně probíhá 
a měla by být do konce roku hotová.
Jednou z největších investic města za poslední roky je určitě do-
stavba budovy základní školy na ulici Nádražní o odborné učebny 

a zázemí školy včetně družiny a výdejny jídla. Po všech problémech 
byla výstavba zahájena, a to bez přerušení výuky na základní 
škole. Bohužel veškeré stavby se v letošním roce potýkají s větším 
množstvím dešťové vody, která zvedla i spodní vody. Proto i na této 
stavbě byly od jejího samého zahájení zhoršené stavební podmínky, 
hlavně při budování základů.
Celý letošní rok byl deštivější než minulé suché roky. To vyústilo 
v měsíci říjnu až k záplavě a ohrožení majetku občanů našeho 
města. Chtěl bych poděkovat všem, kteří v době záplav pomáhali, 
ať to byli zaměstnanci města nebo členové našeho hasičského sboru.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát hodně trpělivosti a sil do zá-
věru letošního roku. Pevně věřím a doufám, že současná hygienická 
opatření povedou k dobrému výsledku a my se tak budeme moci 
vidět na tradičních kulturních a společenských akcích pořádaných 
v závěru roku.

Pevné zdraví a dobrou mysl vám přeje
Martin Štefek, starosta města
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Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 38. schůze rady města 
Dolní Benešov konané dne 17. 8. 2020
Rada města vzala na vědomí
1. Rozhodnutí zadavatele o námitkách na 
akci „Přístavba odborných učeben včet-
ně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní 
Benešov“ ze dne 6. 8. 2020 a rozhodnutí 
o zrušení oznámení o výběru dodavatele na 
akci „Přístavba odborných učeben včetně 
vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Be-
nešov“ ze dne 6. 8. 2020.

Rada města schválila
1. Výsledek výběrového řízení na akci 
„Přístavba odborných učeben včetně vyba-
vení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov“, 
a to na základě Písemného protokolu – Vý-
sledku posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení II. ze dne10. 8. 2020. 
Jako zhotovitel díla byla vybrána společ-
nost Ridera Stavební, a. s., IČ 45192464, 
Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Uzavření dodatku č.  1 ke smlouvě 
o dílo se společností FICHNA – HUDEC-
ZEK,  a.  s. týkající se akce „Odvodnění 
a rozšíření místního hřbitova v Dolním 
Benešově, SO 02 – Oplocení a kolumbári-
um“ ze dne 18. 11. 2019.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
se společností FICHNA HUDECZEK, a. s. 
týkající se akce „Oplocení místního hřbi-
tova“ ze dne 22. 4. 2020.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. Novou podobu plakety Cypriana Lelka

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

5. Udělení souhlasu společnosti New 
Wind Produktion, s. r. o. s pořádáním akce 
Štěrkovna Open Music 2021 na katastru 
města v případě splnění podmínek stano-
vených předem radou města.

Pro hlasovalo 4, proti 1, zdrželi se 0

6. Uzavření Smlouvy o  budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o  umístění stavby se společností ČEZ 
Distribuce, a. s. na stavbu rozšíření kNN 
na pozemcích města parc. č. 204/6, 204/2 
a 11/25 v k.ú. Zábřeh u Hlučína za cenu 
ve výši 200 Kč za m věcného břemene, ale 
pouze v případě splnění podmínky města 
spočívající v možnosti připojení dalších 
odběrných míst v připravované lokalitě 
zástavby rodinných domů (vybudování 
vedení).

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města neschválila
1. Žádost pana… o sponzorský dar na poří-
zení automatizovaného externího defibrilá-
toru v hodnotě 39 990 Kč bez DPH.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
2. Žádost Charity Opava o  poskytnutí 
finančního daru na činnost mobilního 
hospicu Pokojný přístav v rámci Sportov-
ního dne nejen pro klienty konaného dne 
19. 9. 2020 v Opavě - Kylešovicích.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O jmenování Jiřího Krömera členem 
redakční rady Zpravodaje města
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. O vyhlášení záměru pronájmu části 46. 
pozemku parc. č. 750/1 v k.ú. Dolní Bene-
šov (zahrádka na Osadě Míru).
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. O postoupení podnětu pana… ohledně 
pobíhání psů Odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Hlučíně.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města
1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností GasNet, s. r. o. na 
vybudování plynovodní přípojky na po-
zemku parc. č. 681/2 v k.ú. Zábřeh u Hlu-
čína.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 39. schůze rady města Dolní Bene-
šov konané dne 21. 9. 2020
Rada města rozhodla
1. O pronájmu části 46. pozemku parc. 
č. 750/1 v k.ú. Dolní Benešov (zahrádka 
na Osadě Míru) panu…
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
2. O poskytnutí dotace ve výši 17 850 Kč 
Rybářskému klubu Kamenec na řešení 
mimořádné události způsobené větrnou 
smrští.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
3. O poskytnutí dotace Slezskému Aero-
klubu Zábřeh, z.s. na mezinárodní závody 

„Slezské kopačky 2020“ ve výši 7 500 Kč.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
4. O poskytnutí jednorázového finančního 
příspěvku Domovu Bílá Opava, p. o. na za-
jištění kvalitní služby pro obyvatele našeho 
města, paní…, ve výši 5 000 Kč.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města schválila
1. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
se společností Ricka Karel, s. r. o. týkající 
se akce „Přístavba a stavební úpravy budo-
vy technického zázemí pohřebiště“ ze dne 
27. 4. 2020
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

2. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
s Ing. Leo Chřibkem týkající se akce „Pro-
jektová dokumentace pro rekonstrukci 
střechy a stropu zámku v Dolním Bene-
šově“ ze dne 22. 4. 2020.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Z 12. zasedání zastupitelstva města 
Dolní Benešov konaného 
dne 8. 9. 2020

Zastupitelstvo města schválilo
1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností GasNet, s. r. o. tý-
kající se uložení plynárenského zařízení na 
pozemku města parc. č. 681/2 v k.ú. Zábřeh 
u Hlučína, obci Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

2. Rozpočtová opatření č. 4/2020.
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí investičního transferu ve výši 
120 032 Kč s  FC Dolní Benešov z.s. na 
výkon autorského a technického dozoru 
v rámci akci „Rekonstrukce hřiště, spor-
tovního a hygienického zázemí v areálu 
fotbalového stadionu v Dolním Benešově – 
Zábřehu“.
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

4. Převedení volných finančních prostřed-
ků města z běžného účtu u ČSOB, a. s. ve 
výši 40 000 000 Kč a úroků a 20 000 000 Kč 
z běžného účtu města u České spořitel-
ny, a. s. na spořicí účet na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 1 den u ČSOB, a. s.
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města rozhodlo
1. O  poskytnutí návratné finanční vý-
pomoci, podle § 85 písm.  c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, v rámci Programu na pod-
poru výměny nevyhovujících kotlů na pev-
ná paliva v domácnostech za předpokladu 
splnění podmínek 117. výzvy Operačního 
programu životní prostředí v rámci spe-
cifického cíle 2.1, mezi vyhlašovatelem 
programu a poskytovatelem návratné fi-
nanční výpomoci – městem Dolní Benešov 
a žadatelem a příjemcem návratné finanční 
výpomoci:

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. 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 …
Marta Křivová, Dolní Benešov

Josef Balarin, Zábřeh
Ludvina Stružová, Dolní Benešov
Marie Sekáčková, Dolní Benešov

Bohumil Kříž, Dolní Benešov 
Jašková Anna, Dolní Benešov

Malé vítáme  
a rodičům blahopřejeme
Eduard Kocián, Dolní Benešov
Magdaléna Kubíková, Dolní Benešov
Tobiáš Kokeš, Dolní Benešov

Jubilantům přejeme hodně 
zdraví a spokojenosti

80 let
Jarmila Drastíková, Dolní Benešov

95 let
Josef Balarin, Dolní Benešov

paní Evou Murckovou, Pod Moravcem 326, 
747 22 Dolní Benešov ve výši 150.000 Kč 
pro výměnu nevyhovujícího kotle na pevná 
paliva v nemovitosti č. p. 326, která je sou-
částí pozemku parc. č. 656/2 v obci Dolní 
Benešov, k.ú. Dolní Benešov za nový nízko-
emisní zdroj – plynový kondenzační kotel.
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

2. O  poskytnutí návratné finanční vý-
pomoci, podle § 85 písm.  c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, v rámci Programu na pod-
poru výměny nevyhovujících kotlů na pev-
ná paliva v domácnostech za předpokladu 
splnění podmínek 117. výzvy Operačního 
programu životní prostředí v rámci spe-
cifického cíle 2.1, mezi vyhlašovatelem 
programu a poskytovatelem návratné fi-
nanční výpomoci – městem Dolní Benešov 
a žadatelem a příjemcem návratné finanční 
výpomoci:

paní Janou Kuklovou, Nádražní 98, 747 22 
Dolní Benešov - Zábřeh ve výši 150.000 Kč 
pro výměnu nevyhovujícího kotle na pevná 
paliva v nemovitosti č. p. 98, která je sou-
částí pozemku parc. č. 278/1 v obci Dolní 
Benešov, k.ú. Zábřeh u Hlučína za nový 
nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační 
kotel.
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
1. Zápis z 3. zasedání kontrolního výboru 
ze dne 5. 8. 2020.
Pro hlasovalo 13, proti 0 zdrželi se 1

2. Zprávu o činnosti rady města od posled-
ního zasedání zastupitelstva města
Přítomni : 14 členů ZM 

Informace z odboru vnitřních 
a sociálních věcí

▸ Posezení seniorů – 80 let a 85 let a více
Z důvodu zhoršení epidemiologické situace v naší republice se vedení města 
s komisí pro kulturu, školství a sociální záležitosti rozhodlo v tomto roce po-
sezení pro seniory nepořádat. Doufáme, že se rozhodnutí setká s pochope-
ním jubilantů i občanů.
 
▸ Vítání občánků
Taktéž vítání občánků jsme se rozhodli po zvážení ze stejného důvodu v le-
tošním roce neorganizovat. Žádáme rodiče s trvalým pobytem ve městě, kte-
rým se narodilo děťátko, aby si podali žádost na matrice (doložit rodný list 
dítěte a průkaz totožnosti žadatele). 

Slavnostní akt však proběhne až v  příštím roce a  pozváni na něj budou 
i všichni rodiče s dítětem, kteří si v letošním roce podají žádost.

▸ Dárce krve
Žádáme bezpříspěvkové dárce krve, jež získali v letošním roce nejméně Zla-
tou medaili prof. MUDr. Jana Janského, která se uděluje za 40 odběrů a dále 
Zlaté kříže ČČK 1-3. třídy za 80, 120 a 160 odběrů, aby si na MěÚ Dolní Bene-
šov podali žádost o jednorázovou finanční odměnu – bezpříspěvkové dárce 
krve. 

Spolu s žádostí doložte originál potvrzení o počtu odběrů, průkaz dárce krve 
a průkaz totožnosti na matrice, dveře č. 1 a to do 23. 11. 2020.

Bližší informace  
Vám podá matrikářka  
na č. tel.: 553 651 285 kl. 18 
e ‑mail: matrika@dolnibenesov.cz

matrikářka
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Jednotka sboru  
dobrovolných hasičů
Jednotka během uplynulých 
dvou měsíců zasahovala (účast-
nila) se celkem u 19mimořád-
ných událostí či asistencí:

Technická pomoc likvidace 
následků přívalového deště 
Bolatice
- po přívalovém dešti dne 
18.  8. jednotka provedla od-
čerpání vody ze zatopeného 
obchodu v Bolaticích

2 × Technická pomoc „Povo-
deň Dolní Benešov“
- dne 14.  10. v  odpoledních 
hodinách jednotka usměrňo-
vala silniční dopravu na zato-
pené cestě Dolní Benešov - Háj 
ve Slezsku
- později pak členové jednot-
ky plnili několik desítek pyt-

lů pískem pro případ potřeby 
v důsledku vzniklé povodně

1 × Požár
- zahoření svítidla ve sklep-
ních prostorách bytového domu 
v Dolním Benešově

2 × Planý poplach Bolatice
- na základě hlášení elektrické 
požární signalizace (EPS) jed-
notka vyjela ke dvěma požárům 
ve výrobních halách průmys-
lové zóny v Bolaticích. Jednalo 
se však o chybnou signalizaci 
těchto čidel, a ke skutečnému 
vzniku požáru nedošlo.

1 × Technická pomoc – 
„Spadlé čapí hnízdo Zábřeh“
- odstranění spadlého čapího 
hnízda a umytí vozovky silnice 
č. I/56 v Zábřehu

2 × Dopravní nehoda Dolní 
Benešov
- odtažení vozidla hrozící pá-
dem do řeky Opavy
- likvidace následků dopravní 
nehody (zachycení a odstranění 
ropných látek unikajících z ha-
varovaného vozidla do potoka)

3 × Spolupráce se zdravot-
nickou záchranou službou 
Moravskoslezského kraje
- členové jednotky pomohli 

členů ZZS MSK, při snesení 
imobilních pacientů (občanů 
našeho města) do sanity k ur-
gentní přepravě do nemocnice.

6 × Likvidace bodavého hmy-
zu
- jednotka opět během uply-
nulých 2 měsíců pomohla cel-
kem v  6případech občanům 
města při likvidaci bodavého 
hmyzu (vosy, sršni), který je 
ohrožoval v okolí bydliště

Požární asistence „Táborák 
na Kolovratu“ 
- členové jednotky asistovali při 
tradičním táboráku v Dolním 
Benešově před případným vzni-
kem požáru.

Sbor dobrovolných hasičů 
Dolní Benešov
Oslavy 165 let založení 
„SDH Petřvald - Březiny“ 
(okres Karviná)
Dne 19.  9.  2020 byl náš sbor 
pozván v  rámci Dne tradic, 
pořádaného městem Petřvald, 
na oslavu 165  let od založení 
hasičského sboru Petřvald-Bře-
ziny. Ve 13:00 proběhlo slav-
nostní požehnání přítomných 
praporů v kostele Sv. Jindřicha 
s následným průvodem k soše 

sv. Floriána. Byla k vidění histo-
rická i současná hasičská tech-
nika. Program oslav pokračoval 
„spanilou jízdou“ hasičských 
automobilů městem Petřvald, 
a na závěr proběhla ukázka po-
žárního útoku mladých hasičů. 
SDH Petřvald – Březiny založen 
r. z. 1855 je jeden z nejstarších 
hasičských sboru v České re-
publice.

Závěrem bych rád jménem Sbo-
ru dobrovolných hasičů Dolní 
Benešov popřál všem občanům 
našeho města klidné prožití 
svátků vánočních ve společ-
nosti Vašich blízkých.

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla ‑ jednatel SDH

Facebook SDH Dolní Benešov

Foto 1.: Likvidace bodavého 
hmyzu
Foto 2.: „Povodeň 2020“
Foto 3.: „Povodeň 2020“
Foto 4.: Odstranění spadlého 
čapího hnízda
Foto 5.: Oslavy založení 165 let 
SDH Petřvald ‑ Březiny
Foto 6.: Oslavy založení 165 let 
SDH Petřvald ‑ Březiny
Foto 7.: Oslavy založení 165 let 
SDH Petřvald ‑ Březiny

„Co jste HASIČI…“
Během uplynulého měsíce (říjen) Dolní Benešov a velkou část Moravskoslezského kraje zasáhla po několika letech opět povodeň! V našem 
městě způsobila škody především na polích a chovu ryb na štěrkovně, avšak občany našeho města výrazněji neohrozila.

1.

2.

5.

3.

6.
7.

4.

Letošní počasí je trochu jiné
Astronomický kroužek a jeho členové sledují nebeské objekty ve vesmíru, ale také počasí a jeho vlivy. Bez přízně jasné oblohy bychom toho 
na obloze mnoho neviděli, proto je dobré vědět jestli nám oblohu večer zakryjí mraky, nebo bude ‑li jasno. Letošní rok se trochu počasím 
trochu vymyká tomu na co jsme si za poslední léta přivykli. Mluví a píše se o zvyšující se průměrné teplotě a stále více se prohlubujícímu 
suchu. A také o klimatické změně. Subtropické pásmo se posunuje více k severu a s ním také subtropické rostliny a živočichové. A právě 
letos se ukazuje i jiná stránka klimatické změny.

Po teplé a sychravé zimě bez sněhu v ní-
žinách všichni očekávali opět suché jaro 
bouřlivý nástup léta a opět větší počet let-
ních a tropických dnů, než v předchozím 
roce. První polovina března byla poměr-
ně teplá a slunečná jen na jeho konci se 
ochladilo a dokonce padal i sníh. Duben 
byl opět slunečný, ale i poměrně chladný, 
zejména 1.a2. dubna jsme mohli zazname-
nat přízemní mrazíky až do -4 °C. Naštěstí 
to u nás velké škody nenadělalo, ale meruň-
ky, které již kvetly měly smůlu. A to i v již-
ních částech Moravy. První náznaky, že po-
časí trochu vybočuje z minulých let přišly 
v květnu. Květen byl chladný a deštivý. Jen 
tři dny byly letní s teplotou nad 25°. Posled-
ní květnový den s celodenním deštěm před-
znamenával, že sucho letos na jaře nehrozí. 
Naopak, přebytek deště v červnu, zejména 
v jeho druhé polovině kdy napršelo jen v D.
Benešově přes 200 mm srážek předzname-
nával jinou situaci než v letech předešlých.

V neděli večer 28. června pak přišla prv-
ní pohroma. Po horkém dni se na frontál-
ní vlně vytvořilo rozhraní se studeným 

vzduchem, a v podobě tvz. rotoru udeřil 
poryv větrné smrště, který zasáhl zejmé-
na západní část Benešova. Strhl střechy na 
tenisových kurtech a volejbalovém hřišti, 
polámal desítky stromů a vytrhával sklení-
kové výplně na zahrádkách. Prudká bouře 
pak pokračovala téměř do ranních hodin. 
Obrázky na sociálních sítích i letním čísle 
zpravodaje jsou dostatečně výmluvné. Všu-
de spoušť, polámané větve zprohýbané bil-
bordy a spousta vody. Cyklostezka po třetí 
hrázi do Jilešovic byla zaplavená.

Prázdninové měsíce už byly sice klidněj-
ší, ale srážky padaly celkem vydatné a po 
delší dobu. Od 16. do 19. července trvalé 
a vydatné srážky, další pak 3. a 4. srpna, 18. 
a 19. srpna a nakonec prázdnin 30. a 31. srp-
na až do 1. září. Celkem za srpen úctyhod-
ných 100 mm a 1. září dalších 40 mm - za 
jediný den. Od 25 do 30 září téměř nepře-
tržitě celkem 90 mm. Deště jakoby narůs-
taly ne na intenzitě, ale co do délky období. 
Vyvrcholení pak přichází od soboty 10. říj-
na do středy 14. října. Prší vydatně a trvale. 
V Benešově zaznamenaných 95 mm ale v Je-
seníkách a Beskydech až 3x více což zna-
mená jistotu povodně. Opět po delší době 
musela být uzavřená silnice Dolní Benešov 

- Háj z důvodu záplavy vodou z řeky Opavy.

A jaké jsou příčiny? Ostře nám to kontras-
tuje z minulými léty sucha. Přímým viní-
kem těchto situací u nás jsou tlakové níže, 
tvořící se nad teplým Sředozemním mořem 

- je v průměru o 1,5 °C teplejší než bylo před 
10 lety. Tyto cyklony by měly normálně po-

stupovat ve směru od západu na východ. 
a jejich frontální systém by se postupně roz-
padl nad východní Evropou. Tyto níže však 
blokuje oblast vysokého tlaku (sibiřská tla-
ková výše) a když nemůže na východ, vydá 
se okolo alpského masivu na sever. Zasáhne 
přitom zejména Rakousko, Slovensko jižní 
část Polska a Moravu a Slezsko. Čechy už 
méně, protože k západu je pro cyklony ces-
ta obtížnější protože tím musí překonávat 
zemskou rotaci. Z těchto situací u nás prší 
trvale i několik dnů, než se spotřebuje vlh-
kost mořského vzduchu a cyklona se pak 
rozpadne. V letošním roce to byla již třetí 
takováto níže, která nás obkroužila.

Proč a za jakých situací dochází k podob-
nému vývoji ještě meteorologové přesně 
neznají. Jednou z indicií je současné mini-
mum Sluneční aktivity – jedenáctiletá pe-
rioda. V minimu se totiž do zemské iono-
sféry nedostává tolik sluneční energie jako 
za normální sluneční aktivity. Statistika 
pozorování počasí ve střední Evropě vy-
kazuje se sluneční činností určitou shodu. 
Pokud je Slunce v minimu, tak je chladně-
ji a více prší. Při vyšší aktivitě je tomu na-
opak. Nyní se k této indicii ještě musí při-
dat globální zvyšování teplot a můžeme se 
těšit možná i na tornáda. A na závěr trochu 
optimističtěji, pokud by tento letošní trend 
vydržel, měli bychom se dočkat v zimě i po-
řádné sněhové nadílky.

Za astronomický kroužek  
František Gaidečka a K.Proksch
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Městská knihovna
Onehdy jsem se probírala starými příspěvky do Zpravodaje a na‑
razila jsem na tento. Napsala jsem ho už před několika roky, ale 
myslím že je pořád platný.

Co říct lidem, kteří nečtou? 
„Čtěte, protože je to důležité pro 
rozvoj vaší osobnosti, protože 
budete možná více vnímaví 
k potřebám, pocitům, nejisto-
tám i k životu ostatních. Proto-
že se dozvíte něco více o historii 
a snad ji i  lépe pochopíte, čtě-
te, protože vám četba pomůže 
rozvíjet fantazii, slovní zásobu, 
empatii atd. atd.

To je, jako byste kuřákům 
řekli: Nekuřte, protože to není 
zdravé.“
Všichni tak nějak podvědomě 
cítíme, co je pro nás dobré a co 
ne, jen jsme někdy neslyšící, so-
bečtí a někdy taky líní. A v sou-
časné, celkem nenormální době, 
bychom se měli snažit být, co 
nejvíce empatičtí a k druhým 
ohleduplní.
NEJMÉNĚ DO 3.11. BUDE 
KNIHOVNA Z  NAŘÍZENÍ 
VLÁDY UZAVŘENA. Pokud 
si chcete vypůjčit knihy, můžete 
mi napsat a knihy si „objednat“.

Můžete psát na:  
knihovna@dolnibenesov.cz, 
do zprávy na FB nebo sms, 
popřípadě zatelefonovat.
Ráda vám knihy vyberu a při‑
pravím.

V minulých dvou měsících 
přibyly do knihovního 
fondu tyto knihy:
Pro dospělé čtenáře:
Veletzos: Holčička, kterou tam 
nechali, Kessler, L.: Vražedná 
past, Waller, A.: 34 dní, Woods, 
E.: Slečna M., Patterson, J.: Ne-

rozlučný pár, Abbott, R.: Dům 
na útesu, Řepka, T.: Deník ze 
dna, Hanišová: Rekonstrukce, 
Život v kleci, Malchárková, A.: 
Zapadlé ženy, Bernt, E.: Rych-
lost zvuku, Vondruška, J.: Nit-
ranská brána, Feeney, A.: Vím, 
kdo jsi, Fielding, J.: Na špatném 
místě, Silvia K.: Otrokyně sa-
distů, Hendricks: Manželka 
mezi námi, Hájíček, J.: Plachet-
nice na vinětách, Delaney, J.P.: 
Dokonalá manželka, Zídek, P.: 
Budovatelé státu a další.

Pro děti a mládež:
Priestley, Ch.: Příšerné příběhy 
z černé lodi, Nejedlý, J.: Horo-
rová čítanka, Chee, T.: Moře 
inkoustu a zlata. Mluvčí, Pan-
termüller : Lenčiny katastro-
fy, Bussell, D.: Malá baletka 5. 
díl, Peroutková, I.: Valentýnka 
a daleké kraje, Bussell, D.: Malá 
baletka Nela, Barbie a kouzel-
ná dvířka, O vílách…, Gréban, 
Q.: Chci být hasičem, Stara, E., 
Starý, M.: Šedík a Bubi a další.
V září, když jsme se mohli ještě 
setkávat, proběhla v  knihov-
ně další Tvořivá dílnička, pod 
vedením paní Gity Dudové 
a paní Jany Komárkové. Ten-
tokrát jsme se naučily techniku 
macramé a bylo nám zase všem 
společně jeden čtvrteční večer 
dobře.

Naplánováno bylo na začátek 
adventu Vánoční tvoření, které 
ovšem budeme muset pravdě-
podobně odvolat. Budu vás ještě 
informovat.
Dvě literární besedy s panem 
Petrem Čichoněm a paní Karin 

Lednickou, jejíž román Šikmý 
kostel je v současnosti asi v lite-
rární produkci nejpopulárnější, 
a které byly odvolány v měsíci 
září a říjnu, snad budeme moct 
uskutečnit někdy na jaře.

Přeji vám všem pevné zdraví 
a těším se na setkání s vámi.

Jana Petrásková, knihovnice Městské 
knihovny Dolní Benešov

Možnost návštěvy  
jesliček v kostele  
sv. Martina.
( přes boční vchod do kaple  
sv. Josefa )
1. svátek vánoční 
25. 12. 2020:  
odpoledne 14:00 – 16:30
2. svátek vánoční 
26. 12. 2020:  
odpoledne 14:00 – 15:00

Co jste hasiči…
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste nám ty rýny, rýnečky 
a žlaby vypucovali, že jste nám ty rýny, rýnečky a žlaby, 
vypucovali.
Vypucovali i ty okapy, byla to robota, celkem nebezpečná – 
pouze pro chlapy, byla to robota, celkem nebezpečná – pou‑
ze pro chlapy!
Velká cisterna, všude hadice, jeden chlap ze žebřa volá 
na strojníka – natlakuj více!, jeden chlap ze žebřa volá na 
strojníka – natlakuj více!
Nejucpanější bylo koleno, ucpané tím mechem a zahnilým 
listím – všechno shozeno, ucpané tím mechem a zahnilým 
listím – všechno shozeno.
Gajgry vybrané, všechno funguje, tak to je, když hasič 
dolnobenešovský tu zasahuje, tak to je, když hasič dolnobe‑
nešovský tu zasahuje.
My vám děkujem, vždycky od rána, že teď můžem v klidu 
sepnout ruce u svatého Urbana, že teď můžem v klidu 
sepnout ruce u svatého Urbana.

Farnost sv. Martina Dolní Benešov 

Vás srdečně zve k již tradičnímu setkání
u rozsvíceného vánočního stromu 

na Osadě Míru 

Vánoční zpívání koled na sídlišti

Přijďte si společně s námi zazpívat
v sobotu 26.12.2020 v 17. hodin

známé koledy.

                                                                Texty písní i teplý nápoj jsou zajištěny.
                                                               (S sebou si vezměte malou svítilnu.)

Z naší farnosti

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Dolní Benešov  

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 5 0,47
12 KDU-ČSL 134 12,81
14 Morav. a Slez. pirátská strana 7 0,66
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 54 5,16
19 Česká pirátská strana 105 10,03
22 Moravané 3 0,28
28 VOK - Volba pro kraj 3 0,28
29 Koalice ODS a TOP 09 175 16,73
37 Jednotní 1 0,09
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00
45 Česká str.sociálně demokrat. 52 4,97
50 ANO 2011 382 36,52
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 20 1,91
57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 0 0,00
63 Komunistická str.Čech a Moravy 21 2,00
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,09
70 Trikolóra hnutí občanů 16 1,52
79 Aletrnativa pro nez.kand.2020 7 0,66
81 Starostové pro kraj 59 5,64
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 1 0,09

Kříž
Ke kříži, stojícímu na okraji Dolního Benešova směrem na obec 
Háj ve Slezsku, se váže zajímavá pověst. Tu vyprávěla paní Aleně 
Smrčkové, jež se spolu s paní Zástěrovou o tento kříž a okolí vzorně 
stará, její babička, ročník narození 1886.

Příběh se odehrává 
před přibližně 200 lety. 
V Benešově tehdy žila 
rodina se třemi dětmi. 
Muž pracoval u  sed-
láka za vodou, jak se 
říkalo obcím, co ležely 
za řekou Opavou. Muž 
bohužel onemocněl 
a  zemřel. Pro vdovu 

s dětmi nastala veliká nouze, kdy trpěly hladem. Sedlák, u které-
ho muž před tím pracoval, pořádal každý rok zabijačku, na kterou 
pozval celou svou čeládku. Vdova se rozhodla, že i s dětmi půjde 
také. Byla velká zima a vdova doufala, že je cestou někdo sveze. 
Když byli u Božích muk (drobná stavba s křížkem), které stávaly na 
místě současného kříže, uviděli pána se sáněmi. Vdova se osmělila 
a požádala o svezení. Pán však se slovy: „Holoto, táhněte!“, chtěl 
odjet. Rychle švihl bičem, ale ten se mu zamotal kolem Božích muk 
tak silně, že je povalil. V tom se zvedl prudký vítr, koně stály a byl 
pouze slyšet hlas: „Miluj bližního svého“. Pak vše ztichlo a koně se 
rozjely. Dlouho zněla pánovi v uších tato slova a když onemocněl 
jeho jediný syn, dal se na pokání, rozdával almužny i vdově poslal 
a prosil Pána Boha, aby mu odpustil. Když se syn uzdravil, pán 
z vděčnosti postavil na místo bývalých Božích muk kamenný kříž.
Kříž na hájecké cestě znamenal pravděpodobně pro naše předky 
více než pro nás. Když se vraceli pěšky od vlaku z Háje, z dlouhé 
cesty např. ze služby v Berlíně, jako babička paní Smrčkové, po-
každé se u kříže pomodlili a děkovali za šťastný návrat. Ale i dnes 
většinu z nás kříž obklopený květinami upozorňuje na to, že už 
jsme doma.

Podle vyprávění paní Aleny Smrčkové upravila Jana Petrásková

Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje 
konaných dne 2. 10. – 3. 10. 2020 

Zdroj: www.volby.cz, foto: Jiří Štukavec
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Než se šachový život v ČR vzpamatoval z jarního přerušení všech soutěží a turnajů, přišla další vynucená pauza hned v říjnu. Do té doby 
jsme alespoň stihli odehrát velký mezinárodní turnaj v Jeseníku, zúčastnit se šachového soustředění na Rusavě a uspořádat tradiční 34. 
ročník Memoriálu Karla Osmančíka. Bylo také odehráno 1. kolo okresního přeboru, další soutěže na svůj odložený start čekají.

Jeseník OPEN

Velký mezinárodní turnaj s naší účastí se 
uskutečnil v termínu 15. až 23. srpna v Je-
seníku. Na startu se ve dvou skupinách „A“ 
a „B“ sešlo 77 resp. 125 hráčů. Naše výpra-
va čítala celkem 7 hrajících členů a jeden 
doprovod, další 1 hráč pak na turnaj přijel 
samostatně. Kromě kompletní rodiny Vav-
řínkových (prezident klubu Tomáš, man-
želka Jitka a dcery Eliška, Anna a Marie) 
dále Tomášové Kučera a Oborný, který je 
novou posilou ŠK po přestupu z Ostravy 
a jako samostatný účastník pak Pavel Gem-
sa. K ubytování jsme zvolili asi 10 km vzdá-
lenou chatu v Horní Lipové, což zname-
nalo sice denní dojíždění, ale zase za cenu 
většího komfortu v samostatném objektu. 
V turnaji „A“ startovali dva hráči naše „A“ 
družstva, Pavel Gemsa a Tomáš Kučera. 
Ani jednomu se bohužel příliš nedařilo, 
Pavel uhrál 4 body (z 9 kol) a ztratil 7 bodů 
ratingu, Tomáš pak 3 body a odepsal celých 
70 bodů v ratingu. V turnaji „B“ se naopak 
výborně dařilo novému kolegovi Tomášovi, 
který vybojoval 7 bodů a s nimi i celkové 
2. místo na lepší pomocné hodnocení. Vý-
borný výkon podala i Marie, která po výhře 
nad starší sestrou Eliškou v posledním kole 
získala 6 bodů a na 18. místě ze 76. startovní 
pozice se stala skokanem turnaje. Kromě 
toho připsala také krásných 205 bodů do 
ratingu. Na 22. místě pak skončila Anna, 
která uhrála 5,5 bodu ze 7 kol a pak musela 
odjet na důležitější týmovou soutěž. I ona 
připsala výrazných 60 bodů do Ela. Stej-
ný bodový zisk pak zaznamenal prezident 
ŠK, což mu vyneslo 25. místo a vylepšení 
startovní pozice o téměř 20 příček. Naopak 
příliš se nedařilo Elišce, kromě zmíněné 
prohry v posledním kole ztratila také ně-
kolik bodů za remízy se slabšími soupeři 
a 33. místo znamenalo odpis 50 bodů. Na 
43. místo s 5 b si o 11 pozic oproti startovce 
polepšila Jitka, do ratingu připsala 2 bodíky. 

Kromě samotného turnaje nám krásné pro-
středí i slunečné počasí dovolilo absolvovat 
četné výlety po okolí – do lázní, zatopených 
lomů, na prohlídku zámku i několik výš-
lapů. Celou akci určitě můžeme hodnotit 
jako velmi povedenou.

Šachové soustředění Rusava

O posledním srpnovém víkendu se sjely více 
než 40 desítky šachistů s rodinnými přísluš-
níky na 2. ročník šachové soustředění na 
Rusavě v krásném prostředí Hostýnských 
vrchů, někteří absolvovali trasu dlouhou 
110 km na kole. V Penzionu u Ráztoky jsme 
kromě tréninku, přátelských zápasů a bles-
kového turnaje probírali také organizační 
věci ohledně nastávající sezony a večery 
samozřejmě trávili u dobrého jídla a pití 
v kruhu svých kolegů a přátel. Výprava se 
po 3 dny rozdělovala do několika skupinek, 
které střídavě vyrážely na různé výlety – ať 
už to byla blízká Kroměříž, poutní místo 
Hostýn, blízká restaurace Gruň nebo delší 
vyjížďky na kole do Hošťálkové a na zří-
ceninu hradu Lukov. Kromě toho si svou 
zábavu našli i sportovně založení jedinci. 

Hrál se beach volejbal, tenis a početnou 
skupinou dospělých i dětí bylo navštíveno 
blízké vyhřívané koupaliště. Soustředění 
bylo zakončeno bleskovým turnajem, kte-
rého se zúčastnilo 10 šachistů a hrál se na 
9 kol tempem 2 x 3 minuty + 3 s za každý 
provedený tah. V něm nakonec s přehledem 
zvítězil Pavel Matějka s 8,5 body, na dru-
hém místě skončil Pavel Rakús (oba ŠK TJ 
Dolní Benešov) a na bronzovém stupínku 
Pavel Hromada (Slezan Opava). Po obědě 
se pak účastníci začali jednotlivě rozjíždět 
domů s tím, že i letošní ročník nově obno-
vené tradice šachových akcí před sezonou 
se povedl na výbornou.

34. ročník MKO
V sobotu 19. 9. 2020 se v Kulturním domě 
v Dolním Benešově i přes nepříznivou hy-
gienickou situaci uskutečnil již 34. ročník 
tradičního šachového turnaje Memoriálu 
Karla Osmančíka. Turnaj byl opět sou-
částí seriálu Grand Prix ČR v rapid šachu 
a současně také krajským přeborem MKŠS 
a okresním přeborem okresu Opava. Byl 
uspořádám Šachovým klubem TJ Dolní 
Benešov, ve spolupráci s krajským šacho-
vým svazem, okresním šachovým sva-
zem a za podpory partnerů – města Dolní 
Benešov a firem Würth, Masokombinát 
Klemens, ZV OS KOVO při MSA Dolní 
Benešov a Květoslav Cáb – Zednictví Cáb. 
Zkušení pořadatelé z Dolního Benešova žili 
v nejistotě, zdali turnaj nebudou muset na 
poslední chvíli nakonec zrušit. Současná 
velmi nepřehledná situace se bohužel po-
dle očekávání podepsala na celkové účasti, 
přesto jsme velmi rádi, že nás přijelo nebo 
přišlo do Dolního Benešova podpořit 92 
hráčů. Velký sálu Kulturního domu tak 
nabídl komfortní prostory pro odehrání 
turnaje, v přísálí byl v provozu tradičně bu-
fet, průběžné výsledky byly zobrazovány 
kromě vývěsek i na velkoplošném plátně. 
Situaci samozřejmě trošku komplikovala 
povinnost nošení roušek mimo vlastní prů-
běh partie, ale všichni zúčastnění byli velice 
disciplinovaní a vše proběhlo bez problémů. 
Vzhledem k hezkému počasí jsme hostům 
umožnili venkovní posezení na terase před 
Kulturním domem, tím jsme eliminovali 
koncentraci osob v přísálí u bufetu. I vzhle-
dem k menšímu počtu účastníků oproti 
jiným ročníkům jsme jako pořadatelé bez 
problémů zvládli dodržet avizovaný časový 
program a závěrečné vyhodnocení začalo 
s téměř půlhodinovým předstihem. A nyní 

již k vlastnímu průběhu turnaje. Jak je již 
u nás tradicí, hrály se současně dva samo-
statné turnaje. V hlavním turnaji startovalo 
60 hráčů, v mládežnickém pak 32 účastní-
ků. Obě soutěže probíhaly podle platných 
pravidel FIDE pro rapid šach, tedy s mož-
ností jednoho nepřípustného tahu, tempem 
12 minut na partii s bonusem 3 sekundy 
za každý provedený tah. Zkušení rozhodčí 
Karel Záleský a Matouš Gemsa nemuseli 
řešit žádné spory, jen u malých dětí někdy 
došlo na druhý nepřípustný tah, a  tedy 
k předčasnému ukončení partie. Startovní 
listinu hlavního turnaje negativně ovliv-
nila současná hygienická situace, ale také 
současně startující festival v Pardubicích 
a MČR v rapid šachu juniorů. Přesto do ní 
bylo zapsáno 6 hráčů s ratingem přes 2100 
elo bodů a celkem 13 hráčů s Fide Elem 
přes 2000. Nevýše nasazeným byl IM Pavel 
Zpěvák z TJ Vlčnov s elem 2358, za ním 
pak byli nasazeni pánové Ladislav Vaněk 
z Tatranu Litovel (2258) a FM Jan Malík 
ŠK HM Ostrava (2236). Turnaj byl dlouho 
vyrovnaný a k radosti domácích pořadate-
lů se na předních šachovnicích často obje-
vovali mladí hráči domácího klubu Pavel 
Gemsa, Tomáš Kučera, Tomáš Oborný 
a Miroslav Suchánek, startující v nových 
klubových dresech. V osmém kole se na 
první šachovnici utkali domácí Pavel Gem-
sa s favorizovaným Janem Malíkem, který 
potvrdil své kvality a zkušenosti a domá-
cího hráče porazil. Tímto výsledkem mu 
stačilo v posledním kole remizovat s nej-
výše nasazeným p. Zpěvákem a zajistil si 
tak celkové vítězství v turnaji se ziskem 
7,5 bodů. Vítěz turnaje nepoznal hořkost 
porážky a k vítězství si došel po 6 výhrách 
a  třech remízách. Druhé místo obsadil 
Pavel Zpěvák se 7 body, třetí pak trošku 
překvapivě až 11. nasazený Tomáš Horváth 
ze Slávie Orlová, rovněž se ziskem 7 bodů. 
V soutěži krajského přeboru zvítězil FM 
Jan Malík, před Tomášem Horváthem a IM 
Lukášem Klímou. Okresním přeborníkem 
okresu Opava se stal domácí Pavel Gemsa 
před klubovým kolegou Tomášem Kučerou 
a Marcelem Řezníčkem z Hrabyně. Nejlep-
ším seniorem byl IM Pavel Zpěvák, nejlepší 
seniorkou paní Jana Zpěváková. Nejlepší 
ženou se stala WFM Nikanova Ekaterina, 
se ziskem 6 bodů obsadila celkově 10. místo. 

Nejlepší junioři byli reprezentanti domácí-
ho klubu ŠK TJ Dolní Benešov Tomáš Kuče-
ra a Eliška Vavřínková. Nejlepším hráčem 
domácího klubu se stal Pavel Gemsa, se 6 
body obsadil celkově 8. místo. Pořadate-
lé tradičně ocenili i nejstaršího účastníka 
turnaje, tentokrát jím byl pan Karel Cyroň 
(ročník 1948), který v turnaji získal 5 bodů 
a obsadil 26.místo. V mládežnickém turnaji 
(do 15 let) se bojovalo ve třech věkových ka-
tegoriích. Celkovým vítězem turnaj se stal 
Šimon Šotek ze Slezanu Opava, který svým 
soupeřům povolil jen dvě remízy a vyhrál 
tak se ziskem 8 bodů. V nejmladší kategorii 
do 9 let zvítězil Marek Koždoň z TŽ Třinec 
(6,5 bodů), druhé místo obsadil jeho klu-
bový kamarád Ondřej Boff (6 bodů) a třetí 
místo vybojoval Artur Žyla ze Slavoje Český 

Těšín (5 bodů). Nejlepší dívkou do 9 let se 
stala Amálie Martikánová z BŠS Frýdek 
Místek (4 body). V kategorii do 12 let byl 
nejlepší celkový vítěz Šimon Šotek z Opavy 
(8 bodů), druhé místo obsadil Jakub Va-
něk z TJ Ostrava (7,5 bodů) a bronzovou 
medaili a cenu za třetí místo si odvezl Ma-
těj Prokop z TJ Ostrava (6 bodů). Nejlepší 
dívkou do 12 let se stala Neli Krišicová z TŽ 
Třinec (4,5 bodů). Nejstarší kategorie do 
15 let byla bohužel obsazena pouze dvěma 
hráči, lepší byl Vojtěch Boff z Třince (5,5 
bodů) před Antonínem Kozelským z Opavy 
(4 body). Odměnu pro nejmladšího účast-
níka si odvezl Šeděnka Zikmund (ročník 
2014), losovatelnou cenu v podobě dortu 
získala Amálie Martikánová. Závěrem 
jménem pořadatelů děkuji všem hráčům 
a  jejich doprovodu za podporu, kterou 
nám svou účastí v této pro sport a kulturu 
nepříznivé době vyjádřili. Velmi si toho 
vážíme a věříme, že se spolu, již za účastí, 
na kterou jsme zvyklí z předešlých let, zase 

za rok v Dolním Benešově setkáme. Rovněž 
děkuji všem členům domácího klubu, kteří 
se zapojili do přípravy a organizace turnaje. 
Výsledky a fotografie z turnaje jsou k dis-
pozici na webových stránkách naše klubu. 
(Ing. Tomáš Vavřínek)

Soutěže družstev
Do soutěžního ročníku 2020/2021 přihlásil 
ŠK TJ Dolní Benešov celkem 4 družstva, 
stejně jako v loňské sezoně. „A“ postoupilo 
z krajského přeboru a bude hrát 2. ligu „F“, 

„B“ zůstává v krajské soutěži, „C“ nevyužilo 
možnost postupu a bude hrát okresní pře-
bor a „D“ zůstává v okresní soutěži okresu 
Opava. Soutěže družstev začaly 1. kolem 
okresního přeboru, kde naše „C“ s přehle-
dem porazilo TJ Sokol Štěpánkovice v po-
měru 6-2. Další kola, plánovaná na 18. 10., 
se bohužel nestihla odehrát a byla přeložena 
na neurčito. Jaký model dohrávek šachový 
svaz ČR zvolí, zatím není známo.

Šachový kroužek
Kroužek mládeže ve školním roce 
2020/2021 probíhá pod záštitou ŠK TJ Dol-
ní Benešov ve 4 termínech pod vedením 4 
trenérů: Dolní Benešov začátečníci – kaž-
dou středu od 16:00 v klubovně ŠK, Dolní 
Benešov pokročilí – každý čtvrtek od 16:00 
v klubovně ŠK a dále naši trenéři vedou 
dva školní kroužky na ZŠ Bohuslavice a ZŠ 
Hlučín – Rovniny. Hlavní kontaktní osoba 
je Pavel Rakús, pavel.rakus@seznam.cz – 
na něj se můžete obracet s dotazy ohledně 
termínů a fungování tréninků. Vzhledem 
k aktuální situaci jsou kroužky od 12. 10. 
do odvolání pozastaveny. Další informace 
budeme zveřejňovat na webových strán-
kách klubu (odkaz na konci článku) v sekci 

„Kroužek mládeže“.

Následující šachové akce
Koncem října měl proběhnout 1. turnaj 
Grand Prix krajského přeboru mládeže 
do 18 let v rapid šachu v Krnově a tradič-
ní Mistrovství Moravy a Slezska Mládeže 
do 16 let v Koutech nad Desnou. Obě akce 
musely být bohužel přesunuty na neurčito. 
V současné době je těžké plánovat jakékoliv 
akce, nezbývá nám než doufat, že se situace 
stabilizuje, a my budeme moci za zvýšených 
hygienických opatření znovu k šachovni-
cím usednout. Aktualizace se budeme sna-
žit průběžně dávat na naše webové stránky, 
jejichž adresa je:

http://sachy ‑msa.dolnibenesov.net
Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov

Ing. Pavel Rakús 
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Žijeme v Dolním Benešově…

Divadlo – Do ložnice vstupujte jednotlivě 15. 9. 2020

Pivní slavnosti 12. 9. 2020 Pivní slavnosti 12. 9. 2020

Pivní slavnosti 12. 9. 2020

Zahájení školního roku 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 1. 9. 2020

Divadlo – Dva nahý chlapi 3. 9. 2020 Svatováclavský festival v kostele sv. Martina 6. 9. 202

Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu 2020
Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu 2020, se mělo konat jako každý rok od března tohoto roku. Vrcholem letošní sezóny 
mělo byt opět letní Mistrovství světa 2020. Jak ale všichni víme, situace nebyla příznivá a na základě bezpečnostních opatření byla soutěž 
odložena.

Vše vypuklo jen pár dní před 
zahájením kvalifikačních kol. 
Naše mažoretky proto během 
těchto týdnů trénovaly doma 
on -line a jakmile to bylo možné, 
opět se vrhly do společného tré-
nování. Počasí nám přálo, bylo 
tedy příjemné trávit část trénin-
ku venku a za teplého počasí 
čerpat energii opět ze sluníčka 
a čerstvého vzduchu.

Začátkem nového školního 
roku se mažoretky vrátily opět 
k  pravidelnému trénování. 
Začala příprava na přesunuté 
Mistrovství ČR 2020. Všichni 
jsme doufali, že by snad mohlo 
alespoň částečně a za přísných 
hygienických podmínek pro-

běhnout. A to se vyplnilo. O ví-
kendu 12. a 13. září se konalo 
Kvalifikační kolo v Ostravě, na 
které byla naše děvčata přihlá-
šena. I přes veškeré předchozí 
komplikace se podařilo kvalifi-
kační kolo zrealizovat a děvčata 
se mohla po dlouhé době opět 
postavit na taneční parket.
Děvčata všech přítomných klu-
bů zářila radostí a příjemná at-
mosféra byla doslova na rozdá-
vání. Nejen, že jsme si soutěž po 
tak dlouhé pauze opravdu uží-
valy, ale podařilo se nám před-
vést také skvělé výkony. Radost 
z velkého množství medailí už 
byla jen pomyslnou třešničkou 
na dortu.

Nyní budeme netrpělivě vyhlí-
žet další vývoj situace, těšíme 
se, až bude opět možné společ-
ně se setkávat na vystoupeních 
a soutěžích.

Kvalifikační kolo Mistrov-
ství České republiky 2020 
v Ostravě:
1. místo - Tereza Hluchníková, 
Tereza Lechnerová (duo baton 
junior)

1. místo - Zuzana Rycková (sólo 
flag kadet)

1. místo - Kateřina Rycková 
(sólo flag senior)

1. místo - Zuzana Rycková, 
Anna Zlamšidlová (duo MIX 
kadet)

1. místo - Valerie Haburová, 
Markéta Lamžíková, Zuzana 
Sladká (trio MIX junior)

1. místo - Valerie Haburová, 
Markéta Lamžíková, Zuzana 
Sladká, Tereza Hluchníková, 
Tereza Lechnerová (minifor-
mace MIX junior)

2. místo - Anna Zlamšidlová 
(sólo 2 baton)

2. místo  - Sofie Čermáková, 
Markéta Faiková, Zuzana Mi-
ketová, Zuzana Rycková, Anna 
Zlamšidlová (miniformace MIX 
Kadet)

2. místo - Markéta Faiková 
(sólo flag kadet)

3. místo - Anna Zlamšidlová 
(sólo baton kadet)

4. místo - Markéta Faiková 
(sólo baton kadet)

Mgr. Michaela Kristová
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A začal nový školní rok…

Jaké to asi je, když někdo umí čarovat? 
Krtečci to zjistili, když nahlédli do tajů magického 
kouzelnického světa.

Zážitkový výlet na Jarošův statek ve Studénce,  
kde si děti zahrály na malé farmáře.

Zdravík Krtečky zavedl do kouzelného lesa.

V rámci projektového dne s názvem 
„Včelky v MŠ“ děti získaly základní informace  
o včelách a jejich životě.Navštívil nás Méďa zdravotník spolu s tetami z Červeného kříže.

Začátek školního 
roku byl v barevné 
školičce plný výletů. 
Sluníčko krásně hřá-
lo, a tak jsme vyjeli 
do Dinoparku a celý 
jsme ho měli jen pro 
sebe.

Na další výlet nás 
paní učitelky zavezly 
na Beskydské nebe, 
kde nám pan ornito-
log povídal o životě 
ptáků v Beskydech. 
Naše cesta začínala 
u skokanského můst-
ku Jiřího Rašky.  

Abychom měli 
sílu na další výlety, 
navštívili jsme 
firmu Vitaminátor 
v Sosnové. Tam pro 
nás připravili v sadu 
stezku plnou úkolů. 
Za odměnu jsme 
ochutnali mošty 
z rakytníku, borů-
vek, jablek a domů jsme si vezli přesnídávku a malý mošt.  

Na Skalce u Ostravy 
jsme poznávali zvířát-
ka. Pan Thiemel nám o 
nich vyprávěl a pomáhal 
krmit. 
Potom jsme se vyřádili 
na atrakcích  
v Hop aréně.  

Při návštěvě Landek par-
ku se z nás stali horníci. 
Sfárali jsme do šachty 
a prošli připravenou 
štolou. Pan průvodce 
nám vyprávěl o těžké 
práci horníků, o tom jak 
žili, jak se zpracovává a k 
čemu se uhlí potřebuje.  

Další výlet byl za zví-
řátky do ZOO. Prošli 
jsme celou zoologickou 
zahradu, u žiraf jsme se 
svezli safari expresem do 
volných výběhů zvířat. 
Na třídu Květinek čekal 
chovatel v pavilonu slonů 
a vyprávěl jim zajímavos-
ti o slonech. Mladší děti ze třídy Sluníček  
a Berušek se svezly vláčkem. Předškoláci poctivě vyšlapali 
celou zoologickou tam i zpět.

Společnost Zkus to zdravě 
pro děti připravila povídání 
o zdravém životním stylu 
formou pohádky, děti si 
zacvičily jógu a plnily úkoly, 
za které dostaly obrázky 
a pexesso. 

Když jsme přijeli na Davidův mlýn, jedna skupina šla plnit 
odznak zdatnosti na průlezkovou dráhu nad rybníkem a 
druhá vyráběla z hlíny keramické ozdoby, které nám paní 
učitelka po vypálení 
přivezla. Když jsme 
splnili úkoly, šli jsme 
Čermákovou stezkou 
lesem až na přehradu 
Kružberk. Tam na nás 
čekal autobus a plní 
zážitků jsme odjížděli 
do školky.

Benešovský aktivní tenisový 
klub připravil pro děti hravou 
formou seznámení s mini 
tenisem. Děti soutěžily a vy-
zkoušely si s dětskými raketami 
forhend a bekhend, slalom  
s míčkem a spoustu dalších 

aktivit. René Dihel jim připravil velmi zajímavé dopoledne.

Na našich výletech jsme 
postupně pilovali kondici. 
Svou zdatnost jsme prově-
řili při výstupu na Praděd. 
Cestou si pro nás horská 
služba připravila ukázku 
záchranářské techniky 
a ukázku základního 

ošetření při úrazu. V autobuse cestou zpět jsme nespali, ale 
zpívali. Moc se nám to líbilo.

Zprávičky z barevné školičky – Osada míru U Krtečků v Zábřehu…

Další již naplánované výlety nám bohužel překazila koronavirová 
opatření. Nevadí, vše doženeme na jaře. I vám přejeme hodně 
zdraví. Vaše děti z barevné školky. Veronika Hanzlíková

Žádné roční období se neumí vyšňořit tak, jako podzim. Stačí nahlédnout do větví ověnčených barevnými plody, z nichž mnohé soupeří 
s krásou podzimního listí. Každý den jsme překvapeni proměnlivostí počasí, kdy slunce střídá déšť a zamračená obloha se v jedné minutě 
promění v jasně zářivou duhu. Ochlazuje se a příroda se pomalu chystá ke spánku. Krtečci si užívali podzimního období různými aktivitami.

Jana Balarinová

Vypadá to, že se s námi léto nezávratně rozloučilo a letní oblečení téměř ze dne na den vystřídaly svetry a deštníky.  
To však nemění nic na tom, že nám tohle období přichystá nové společné zážitky.
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Zprávy z Červené školy / Natáčení v televizi
Česká televize pozvala žáky naší školy do svého ostravského studia k natáčení zábavného seriálu „DějePIC“. Tento pořad má všechny 
zúčastněné děti nejen pobavit, ale hlavně zábavnou formou následně přiblížit všem televizním divákům české dějiny a představit jim 
zajímavé osobnosti.

Suroviny ragú: 800 g kančí kýty, 100 g uzené slaniny, 2 ks mrkve, 1 ks petržele, 1 stvol řapíka-
tého celeru, 2 lžíce rajského protlaku, 2 lžíce šípkové marmelády, snítku rozmarýnu a tymiánu, lžíci cukru, sůl, 
pepř, 1 dcl oleje, 2 dcl suchého červeného vína.

Suroviny noky: ½ menši dýně Hokaido, 4 střední brambory uvařené ve slupce, 1 vejce, 200-300 g polohrubé 
mouky, špetka soli, lžíce másla.

Postup: Kančí kýtu nakrájíme na větší kostky a orestujeme na oleji. Přidáme na kostičky nakrájenou uzenou sla-
ninu, kořenovou zeleninu a cibuli. Vše zlehka zarestujeme, přidáme rajčatový protlak, cukr a marmeládu a opět 
restujeme. Přidáme červené víno a dle potřeby vodu a vše podusíme do měkka, Na závěr zahustíme máslovou 
jíškou.

Během dušení masa oloupeme a vydlabeme dýni, nakrájíme jí na mě-
síčky a dáme do trouby na pečící papír, posolíme, zakápneme olejem 
a pečeme do měkka. Brambory uvaříme a přepasírujeme společně 
s upečenou dýní. Přidáme mouku a vejce, vyválíme válečky o průměru 
1,5 cm, nakrájíme na noky o velikosti 2 cm. Noky vložíme do osolené 
vařící vody, po vynoření jsou uvařené. 

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Hotové jídlo servírujeme s nasekanou petrželkou 

Kančí ragú s dýňovými noky

ilustrační foto

Poznáváme Moravskoslezský kraj

V měsíci září jsme s dětmi z 6. B třídy navštívili tři místa našeho kraje. V pondělí 23. 9. jsme jeli navštívit ZOO Ostrava, která je 
druhou největší zahradou v ČR. V úterý jsme se vydali do Hradce nad Moravicí. Po prohlídce zámeckých prostor jsme se prošli 
zámeckou zahradou. Do třetice jsme se vydali navštívit nejstarší muzeum na území České republiky do Opavy. V historické budově 
muzea jsme zhlédli aktuální výstavy i stálé expozice. Dále jsme si mohli prohlédnout Müllerův dům a krásně upravenou zahradu. 
Během těchto dnů nám přálo počasí a načerpali jsme mnoho zajímavých informací i společných zážitků.

Mgr. Monika Kubincová

Naučná stezka Koutské  
a Zábřežské louky
Ve čtvrtek 1. 10. 2020 se žáci naší školy zúčastnili slavnostní-
ho otevření naučné stezky Koutské a Zábřežské louky. Podél 
stezky je umístěno šest panelů s obrázky rostlin a živočichů, 
kteří se na loukách vyskytují. Obrázky nakreslily naše děti. 
Moc se jim povedly. Ten den nám počasí moc nepřálo. Pr-
šelo, a tak děti dorazily s deštníky, v pláštěnkách a gumácích. 
Prošly si celou stezku, prohlédly si své výtvory, vyslechly zají-
mavý výklad, pořádně se ušpinily a na závěr si pochutnaly na 
koláčích, pizze a  špekáčcích. Akce se i přes nepřízeň počasí 
vydařila a všichni odcházeli spokojeni.

Určitě se zajděte podívat! / Mgr. Marcela Bilíková

Ptačí louky u Kozmic
V polovině měsíce září se žáci 2. tříd vydali na vycházku 
na Ptačí louky u Kozmic. Cestou určovali stromy, keře, 
pozorovali různý hmyz a zvířata. 

Největším zážitkem byla pro děti návštěva rozhledny, 
z které viděly stádo koní, volavky, divoké kachny a další 
druhy ptáků. 

Cesta zpět příjemně ubíhala, svítilo sluníčko a vycházka 
se všem líbila.

Mgr. Alena Drastíková

Po vlídném přivítání paní produkční děti 
hned poznaly práci kostymérky, která jim 
zkontrolovala oblečení a přelepovala re-
klamu na oděvu. Poté se přemístili do stu-
dia plného světel a další filmové techniky. 
Zde děti přivítal pan režisér a seznámil je 
s průběhem natáčení. Všichni se pohodlně 
usadili do velkých polštářů a netrpělivě če-
kali na herce a moderátora pořadu Tomáše 
Jeřábka.

Hodně natěšené a možná i malinko ner-
vózní děti (čtvrťáci a páťáci) pan Jeřábek 
prostřednictvím krátkých vtipů ihned zba-
vil veškerého ostychu a zábran z natáčení.

První klapka a jdeme na to…! Cyril a Meto-
děj, Václav I. a Eliška Přemyslovna. To jsou 
jména, která si děti určitě zapamatují ☺

Celé natáčení bylo zpestřeno písničkami, 
reportážemi a vtipnými scénkami. Děti 
si den v televizním studiu pořádně užily, 
i když se některé scény musely několikrát 
opakovat. Navíc měly možnost seznámit 
se s různými filmovými profesemi, od ka-
meramanů přes zvukaře až po osvětlovače.
Nyní už se všichni těší na to, až se sami 
uvidí na televizních obrazovkách. A kdy 
to bude? Podle pana režiséra během měsíce 
ledna. Tak se dívejte ☺

Projektový den
Žáci pátých tříd si v rámci pracovního vy-
učování vyzkoušeli práci se dřevem. Pod 
dohledem odborníka pana Samuela Fojtů 
se seznámili se stavebnicovým systémem 
SAMI. Většina dětí pomocí přiloženého 
plánku a připraveného materiálu zcela sa-
mostatně slepila mini model helikoptéry 
a  nákladního auta. Takové soustředění 
a radost z vlastního díla se jen tak nevidí ☺

Mgr. Marcela Halodová



16

Dolnobenešovský zpravodaj • 6 / 2020 Listopad – Prosinec 

17

Dolnobenešovský zpravodaj • 6 / 2020 Listopad – Prosinec

čas je běžec s dlouhým krokem a tak je to 
k neuvěření, že od naší poslední informace 
uběhly už dva měsíce a hned v úvodu je 
nutné připomenout, že to nebyly měsíce 
ve kterých by se v našem fotbalovém klubu 
nic nedělo. Právě naopak, o tom vás pře-
svědčí naše další informace. Zahájeny byly 
mistrovské soutěže ve všech kategoriích 
nejen mužů, ale především naší mládeže! 
Tak pojďte společně s námi pěkně postup-
ně – jdeme na to!

Kategorie mládeže

MINI žáci své mistrovské soutěže rozehrá-
ly obě kategorie MINI přípravky – mladší 
i starší. Mladší – družstvo hraje ve složení 
1+4 pod vedením trenérů Martina Komárka 
a Petra Kučery. Mají odehrány zápasy s tě-
mito výsledky: Výhry – FC DB – Bolatice 
9:7, FC DB – Vřesina 16:2 Porážky – FC 
Baník Ostrava – FC DB 14:5, Štěpánkovi-
ce – FC DB, Kravaře – FC DB 8:7 Starší – 
družstvo hraje ve složení 1+5 pod vedením 
trenérů Daniela Hegera a Michala Juchelky. 
Mají odehrány zápasy s těmito výsledky: 
Výhry – FC DB – Kozmice 30:0, FC DB – 

Píšť 12:3, FC DB – Háj 23:0, FC DB – MFK 
Vítkovice 28:3, FC DB – FC Baník Ostra-
va 9:7, FC DB – Darkovice 6:2. Družstvo 
zatím nenašlo přemožitele a je škodou, že 
se v těchto kategoriích neuvádějí tabulky…
Mladší a  starší žáci. Obě naše družstva 
startují v Krajské soutěži MS KFS Ostra-
va. Mladší – pod vedením trenéra Petra 
Šramela mají odehrány zápasy s těmito vý-
sledky: Výhry – FC DB – Kobeřice 5:1, FC 
DB – Krásné Loučky 6:0, FC DB – Vítkov 
13:1 Porážky – Město Albrechtice – FC DB 
6:2, Bruntál – FC DB 9:2, Kravaře – FC DB 
3:1. V tabulce jim patří 7 místo za získaných 
9 bodů s brankovým poměrem 29:20. Do 
střelecké listiny se zapsali – 5 x Bachroník 
Alois, Birtek Tomáš, 4 x Dihel Oliver, Ječ-
mínek Ondřej, 3 x Machovský Filip, Wolný 
Radek, 2 x Staněk Jakub 1 x Bohdal Oliver, 
Fischer Matouš, Haloda Jan Starší – pod 
vedením trenérů Michaela Beinhauera a Ja-
kuba Grosse mají odehrány zápasy s těmito 
výsledky: Výhry – FC DB – Krásné Loučky 
5:2, FC DB – Vítkov 13:1 Remízy – Město 
Albrechtice  – FC DB 3:3 Porážky  – Ko-
beřice – FC DB 4:1, Bruntál – FC DB 3:2, 
Kravaře – FC DB 4:0. V tabulce jim taky 
patří 7 místo za získaných 7 bodů s bran-
kovým poměrem 24:17 Do střelecké listiny 
se zapsali – 5 x Bachroník Alois, Birtek To-
máš, 4 x Dihel Oliver, Ječmínek Ondřej, 3 x 
Machovský Filip, Wolný Radek, 2 x Staněk 
Jakub 1 x Fischer Matouš, Haloda Jan.
Kategorie dorostu. Dorostenci startují 
v Krajské soutěži MS KFS Ostrava pod ve-
dením trenérů Petra Baránka, Dominika 
Večerka a Michala Večerka. Jako tradičně se 
u této kategorie každoročně mění hráčský 
kádr. Dorostenci mají odehrány tyto zápa-
sy: Výhry – FC DB – Václavovice 3:2, FC 
DB – Velká Polom 4:1, FC DB – Svinov Vít-
kovice 5:2 Porážky – FC Hlučín – FC DB 2:1, 
Heřmanice – FC DB 3:2, Světlá Hora – FC 
DB 3:1, Ostrava -Jih – FC DB 6:2, Vítkov – 
FC DB 4:1. Dosavadní výsledky řadí naše 
mužstvo v  tabulce na 10 místo za získa-

ných 9 bodů s brankovým poměrem 19:23. 
Do střelecké listiny se zapsali – 4 x Herich 
Daniel, 3 x Baránek Vít 2 x Baránek David, 
Bureček Tomáš, Sebrala Adam, Tileczek To-
máš, 1 x Dudek Šimon, Faika Adam, Halfar 
Jan, Paluv Robin, Slivka Patrik.

Kategorie mužů
Muži „B“ Hrají v  Okresní soutěži OFS 
Opava. Po letním průvanu v kádru muž-
stva je trenérem Tomáš Král a vedoucím 
Martin Heiduk. Mužstvo se v dosavadní 
soutěži drží v horní polovině tabulky díky 
těmto dosaženým výsledkům: Výhry – FC 

Výlet na Nordkapp
V loňském roce uskutečnil jeden z našich členů Petr Postulka se svou paní Renátou Macha‑
llovou cestu na motocyklu na nejsevernější místo Evropy – Nordkapp. Požádal jsem ho, ať 
nám jejich cestu trochu přiblíží Petře, co Vás přivedlo na myšlenku jet zrovna na Nordkapp?

V uplynulých 10letech jsme hodně cestovali 
na starých Jawách. S partičkou DomoMoto 
z Domoradovic jsme projeli celé Alpy, byli 
jsme na Ukrajině, v Rumunsku. Přišla my-
šlenka vyměnit stroje za novější a vydat se 
někam dál. Po chvíli rozmýšlení jsme zvolili 
Nordkapp. Zbývalo ještě zvolit trasu, je tam 
víc možností, jak se tam dostat.

Dobře, jakou trasu jste si vybrali?
Vyjeli jsme koncem Června 2019, přes Pol-
sko, Litvu, Lotyšsko. Dále jsme pokračovali 
přes Rusko, hraniční přechod Ubylinka, 
směrem na Pskov, St.Petěrburg. Odsud vede 
nahoru do Murmansku silnice E105, po té 
jsme jeli celou cestu (cca 1500 km) až do 
zmíněného Murmansku. Odsud ještě dál 
na sever do Norska, na samotný Nordkapp. 
Pro návrat jsme zvolili cestu přes Finsko, 
jeli jsme po cestách blízko hranic s Ruskem 
až dolů do Helsinek. Odsud trajektem do 
Tallinu a pobaltím dolů, se zastávkou v Pol-
sku v areálu bunkrů Vlčí doupě. Odsud 
směrem domů.

Kolik km jste během cesty najeli?

Bylo to cca 8000 km. Cestu jsme měli roz-
plánovanou na 3 týdny, střídaly se dny čistě 
pro přesun a dny odpočinkové -poznávací.

Nějaké zajímavosti případně nepříjem-
nosti, co Vás potkaly?
Jeli jsme v osvědčené sestavě, já, Renáta, 
Martin K, Roman K. a Martin V. už jsme 
spolu pár výletů zvládli, takže jsme byli 
připraveni zvládnout i případné nástrahy 
této dlouhé cesty. Příjemné bylo setkání 
s lidmi, během celé cesty nebyl problém, 
všichni byli přátelští. Vezmu to postupně, 
v Rusku nás překvapil luxusní kemp ve 
Pskově. V Petrohradu jsme strávili jeden 
den prohlídkou města, krásné, čisté město. 
Po cestě E105 směr Murmansk nás překva-
pilo, jak se o tuto cestu starají, byly tam 

opravované úseky třeba 20 km a všude byl 
čilý stavební ruch. Zhruba v polovině cesty 
na Murmansk jsme zajeli do Kemu a odsud 
pak na jednodenní výlet lodí na Solovecké 
ostravy. Zde byly kdysi nechvalně proslulé 
pracovní tábory zvané Gulagy. Teď tam je 
krásně opravený Solovecký monastyr (za-
psaný v Unesco). Další parádní zážitek bylo 
přejetí Polárního kruhu, mají tam u cesty 
velkou ceduli.

Murmansk je zvláštní město na samotném 
severu Ruska, sídlí zde námořnictvo, par-
kuje zde vysloužilý atomový Ledoborec 
Lenin. Z Murmansku jsme jeli nekoneč-
nou tundrou kolem města Zapolarnyj a Ni-
kel (obrovský důl na těžbu niklu) dále do 
Norska. S vjezdem do Norska začalo pršet 
a pršelo následujících 9 dní (to byl jediný 
negativní zážitek). Na Nordkapp jsme dojeli 
za absolutní mlhy při teplotě 4st.C. Globus 
vidět byl, ale výhled nulový. Po cestě jsme 
několikrát potkali menší stáda sobů – ne 
nadarmo mají v Norsku i Finsku omezené 
rychlosti. Dolů jsme pak pokračovali po 
bočních cestách, místy tzv“gruntovky“, po-
dél hranic s Ruskem. Cesta vedla nekoneč-
nými lesy podél skutečně tisíců jezer. Každý 
den nám cestu zpestřoval déšť, tak nebyly 

ani myšlenky na koupání. Spali jsme různě 
v kempech u jezer, bylo období kdy slunce 

nezapadá, tak i o půlnoci bylo světlo jako 
ve dne. Z Helsinek jsme se v noci přeplavili 
do Tallinu, kde konečně ráno přestalo pršet. 
Cestou domů jsme už nezmokli. Pobaltí 
jsme projeli během dvou dnů, určitě to bude 
chtít se tam vrátit a lépe ho poznat. Silný 
zážitek byla návštěva Vlčího doupěte, kde 
jsou pozůstatky nacistických bunkrů z 2.
sv. války. Poté jsme během dvou dnů do-
jeli domů. Cesta stála za to, vidět ze sedla 
motorky takový kus světa je fakt zážitek.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších 
km bez nehod.

Za klub MDB p. Petr Postulka  
a Rostislav Rakús

Klub MDB 
(Motorkáři  
Dolní Benešov)
informuje:

Benešovští motorkáři zahájili le-
tošní sezónu pravidelným zim-
ním setkáním dne 28. 2. 2020 
v restauraci na Hřišti D. Benešov.

Členové klubu a jejich příbuzní, 
přátelé a příznivci vyhodnotili 
uplynulou sezónu, promítli si fo-
tografie a videa z cest

a společně probrali své zážitky 
z cestování na motorkách.

Dne 30. 5. 2020, letos 
o cca 1 měsíc později v důsled-
ku Corona 19, se konalo zaháje-
ní motorkářské sezóny. Byli jsme 
ochuzeni o pravidelnou mši 
a žehnání strojů a jejich jezdců. 
Ale výjezd se podařil, tentokrá-
te jsme navštívili areál v Jakar-
tovicích.

Přinášíme také reportážní člá-
nek z vůbec nejdelší vyjížďky 
našeho kolegy p. Petra Postulky 
- Nordkapp 2019.

Ujet celkem 8 000 km na jeden 
zátah vyžaduje značný obdiv 
a uznání. 

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

Motto: 
„Fotbalový ročník 2020/2021 je opako-

vaně v ohrožení“!

1. MINI fotbalová liga odstartovala
2. Rady trenéra nám ve Štěpánkovicích nepomohly…

3. Proti Bolaticím se nám dařilo – vyhráli jsme 9:7

4. Starší žáci v plné sestavě
5. Na Jakuba a Robina v brance spoléháme

6. Mladší žáci začali výborně
7. Rady trenéra jsou k nezaplacení
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DB – Hněvošice 2:0, FC DB – Hať 5:2, FC 
DB – Šilheřovice 6:2, FC DB – Sudice 4:2, 
FC DB  – Darkovičky 4:1, Remízy  – FC 
DB – Strahovice 1:1 Porážky – Bělá – FC 
DB 4:3, Kozmice – FC DB 7:1. Tyto dosaže-
né výsledky řadí naše mužstvo na 5. místo 
tabulky za získaných 16 bodů s brankovým 
poměrem 26:21.O vstřelené góly se posta-
rali – 5 x Bittner Petr, Večerek Dominik, 
Vitásek Robin 2 x Sebrala Adam 1 x He-
rich Daniel, Kolmajer Tomáš, Kozelek Pavel, 
Miketa Tomáš, Šikora Lukáš.

Moravskoslezská fotbalová liga 
pokračuje
Muži „A“ Po úvodních dvou kolech pokra-
čovala Moravskoslezská fotbalová liga dal-
šími zápasy. Ukazuje se, že podobně jako 
v minulém ročníku nebude domácí prostře-
dí naší největší výhodou. Ve vyrovnaných 
zípase nám chybí i to pověstné „fotbalové 
štěstíčko“. Ale je odehrána jenom první tře-
tina tohoto ročníku a z následujících infor-
mací sami uvidíte, že se výkonost našeho 
mužstva výrazně zvedá. Tak jedeme dál!!!

Kdyby ve fotbale neplatí…!
MFK Vyškov – FC DB 5:2
V novém ročníku MSFL patří domácí mezi 
horké favority postupu do Fortuna národní 
ligy! Dnešní utkání proti mužstvu hostů 
mělo být pro domácí pouhou formalitou. 
Ale jak to někdy ve fotbale bývá nejednou 
tomu je jinak. Konečný výsledek sice mluví 
jednoznačně, ale kdyby nepřišla pro hosty 
osudná 36. minuta hry, kdo ví, jak by toto 
měření sil nakonec skončilo…

Hosté vybojovali premiérový bod!
1. SC Znojmo FK–FC DB 0:0
Hosté v krátkém čase odjížděli k dalšímu 
utkání na hřiště soupeře. Domácí byli 
v tomto měření sil jasným favoritem a proti 
poslednímu celku tabulky si měli připsat 
povinné tři body. Průběh zápasu však tyto 
předpoklady nenaplnil. Hosté začali bez 
respektu. V 6. minutě kopali dva rohové 
kopy, ale bez gólového efektu. Domácí od-
pověděli v 15. minutě pohlednou střelou 
Štrombacha, ta však zasvištěla těsně nad 
břevnem. V 19. minutě založil krásnou akci 
Krejčí s Býmou, Skrocha však ve finále zra-
dila střelecká muška. Z protiútoku se řítil 
na branku hostů Garčic, ztroskotal však na 
skvělém zákroku stopera hostů Moravce. 
O minutu později poslal Karčmář do šance 
Pecucha, jeho přízemní střela se otřela o le-
vou tyč! První gólovou šanci měli domácí 
ve 22. minutě, přímý kop Okleštěka však 
Chvěja vyrazil na rohový kop. Znojemští se 
neradovali z gólu ani ve 26. minutě, Garči-
cův prudký přízemní centr proletěl celým 
vápnem soupeře, ale nikdo z nabíhajících 
hráčů ho nepřetavil ve vedoucí gól… Di-
váci se do konce poločasu gólu nedočkali. 
Střelce obou mužstev neosvítilo ani umělé 
osvětlení ve druhém poločase. Hrálo se ve 
svižném tempu, ale gólových příležitostí 
bylo jako šafránu. V 58. minutě hlavičkoval 
Dolba po rohovém kopu Karčmáře mimo 
pravou šibenici. V  66. minutě připravil 
skvělým zákrokem Chvěja o gólovou ra-
dost Okleštěka po jeho dělovce z 18 metrů! 
V 68. minutě se prošel obranou domácích 
Gebauer, přes pecucha se dostal balón na 
kopačky nabíhajícího Karčmáře, ale jeho 
střela z hranice velkého vápna minula cíl… 
V 70. minutě prověřil domácího gólmana 
Koukala jedovatou střelou Gabauer, ale 
ten si udržel čisté konto. V závěrečných 
minutách se diváci zvedali ze sedadel po 
akcích na obou stranách. V 76. minutě pálil 
z přímého kopu těsně vedle levé šibenice 
Contreras. Od infarktu zachránila domácí 
levá tyč po dělovce Skrocha v 81. minutě!!! 
Hosté si na druhé straně zhluboka oddech-
li v 86. minutě, kdy se proháčkoval až do 
malého vápna Škrombach ale jeho střela 
skončila neskutečně jenom na boční síti!!! 

Utkání tak skončilo dělbou bodů, který je 
pro hosty v tomto ročníku premiérovým!

Velkému favoritovi spadlo vítězství 
doslova do klína…

FC DB–1.FC Slovácko „B“ 0:1
Reprezentační přestávku využili hosté do-
konale a proti ryzím amatérům poslali do 
Dolního Benešova sestavu vyšperkovanou 
šesticí hráčů, kteří mají na svém kontu li-
gové starty!

Domácí udělali pro vítězství maximum…

FC Slovan Rosice – FC DB 2:0
Po nečekané porážce domácích v minulém 
kole proti Otrokovicím, udělali v dnešním 
zápase proti mužstvu ze dna tabulky ma-
ximum. Samotné utkání mnoho fotbalové 
krásy přítomným divákům nenabídlo, ti 
však přesto viděli několik strhujících mo-
mentů nejen ze strany hráčů obou celků, 
ale taky u „muže v černém“!

Už je to tady, premiérové 
vítězství hřeje!
Vysočina Jihlava – FC 
DB 1:2
Utkání dvou soupeřů ze samotného dna 
tabulky MSFL mělo pro oba celky punc 
mimořádného významu. Domácí prahli 
po odpoutání se z poslední příčky, hosté 
naopak věřili ve své první vítězství! Hosté 
se museli ve své sestavě obejít bez svých 
opor, ale pro nové tváře v základní sestavě 
to byla naopak šance dokázat své kvality. 
Vstup do zápasu měli hosté z  kategorie 
snů! Časomíra se zastavila na 5. minutě 
a Karčmářem rozehraný přímý kop se od 
levé tyče odrazil a skončil s pomocí teče 
domácího hráče Růžičky v brance domá-
cích – 0:1!!! Sebevědomí domácích dostalo 
pořádnou trhlinu. Ve 23. minutě se skvěle 
uvolnil Býma na centrovaný míč si naskočil 
Skroch, ale domácí gólman Jágrik stačil 
jeho hlavičku vyrazit z pravé šibenice na 
rohový kop! Domácí čelili útokům hostů 
s vypětím všech sil. Ve 32. minutě se pro-
bil obranou domácích Pecuch, Býma ještě 
prodloužil přízemní centr na lépe posta-
veného Krejčího, ale jeho volej udržel Jág-
rik ve své náruči! Ve 35. minutě neudržel 
strážce domácí svatyně dělovku Skrocha 
ve svých rukavicích, vyražený balón poslal 
Býma do branky, ale o gólovou radost ho 
připravil zvednutý praporek AR 2… Ve 42. 
minutě nestačila obrana domácích zastavit 
pronikajícího Býmu, který si však při krás-
ném centru natáhnul sval a jeho zranění 
ho vyřadilo z další hry… Ve 45+2 se jako 

lasička protáhnul celou obranou domácích 
Musila, zastavil ho až nedovolený zákrok 
domácího gólmana, balón skončil v jeho 
síti, ale gól neplatil! Zákrok byl posouzen 
jako penaltový! Zodpovědnost vzal na sebe 
kanonýr Labuda a střelou k pravé tyči zvýšil 
vedení hostů na – 0:2!!! Nástup do 2. polo-
času vyšel lépe domácím. Ve 47. minutě se 
řítil na Baránka hráč Růžička, ale ten ho 
o gólovou radost připravil sebráním ba-
lónu přímo z jeho kopaček! V 50. minutě 
prožili hosté krutou chvilku, po hrůzném 
střetu domácího hráče Chok Daniela Chol 
Dau s hostujícím gólmanem Baránkem, ten 
byl ošetřován, ale s četnými šrámy zápas 
obětavě dohrál!!! V 54. minutě se uvolnil 
na levé straně domácí hráč Novotný, jeho 
prudký centr Baránek stačil vyrazit, ale 
proti dorážce Fraňka byl bezmocný – 1:2. 
Domácím narostla křídla. Vystupňovali 
svůj tlak, obrana hostů byla pod tlakem! 
Hostující obrana skvěle dirigovaná Allha-
ssanem však odolávala. V 77. minutě se 
dostal do šance ve své premiéře hostující 
útočník Nyanzu Aka, ale v koncovce už mu 
scházely síly k zakončení. Pojistku na své 
vedení měli hosté v 84. minutě po přímém 
kopu Karčmáře skvěle hlavičkoval Gebauer, 
ale střela Labudy z malého vápna se otře-
la jenom o pravou tyč… Hosté s vypětím 
všech sil nakonec první vítězství udrželi. 
Podali všichni bez rozdílu výkon na hranici 
svých možností. Za zmínku však stojí po-
chválit mimořádné výkony Alhassana, pilí-
ře zadních řad spolu s Kubíkem a nevídaný 
výkon Skrocha nejen v útočné, ale i obrané 
fázi. Za nasazení, bojovnost a vytrvalost tak 
zaslouží obdiv!

Domácí vyhráli na šance, hosté na 
góly…!!!

FC DB - SK HS Kroměříž 1:3

Benešovští po výhře v minulém kole v Jih-
lavě chtěli poprvé zvítězit i na domácím 
trávníku. Přestože podali svůj nejlepší vý-
kon tak se nakonec z bodového zisku opět 
neradovali.

Střelecké manévry skončily  
vítězstvím domácích…

FC Velké Meziříčí – FC DB 5:3
Domácí fotbalisté v dohrávce ve středu do-
slova rozstříleli Vrchovinu, a tak si chtěli 
v dnešním zápase připsat další body. To se 
nakonec podařilo, ale tak snadné to tento-
krát nebylo!

Benešovští se konečně  
radovali z vítězství i doma!
FC DB – Sigma Olomouc 
B 1:0

Deset kol čekali domácí na své premiérové 
vítězství na domácím trávníku! A los MSFL 
jim i tentokrát postavil do cesty zdatného 
soupeře. Vstup do zápasu vyšel domácím 
náramně. V 15. minutě skončila útočná 
akce centrem Musily na nabíhajícího Skro-
cha a proti jeho hlavičce byl hostující gól-
man bez šance – 1:0. Hosté odpověděli v 17. 
minutě, Galus však z přímého kopu pře-
střelil nejen bránící zeď, ale i branku… Ve 
20. minutě si Chvěja poradil s ošemetnou 
střelou Radiče. Benešovští mohli zvýšit své 
vedení ve 29. minutě, akci Gorčicy zakon-
čoval Skroch, ale brankář Stoppen přilepil 
balón do svých rukavic. Ve 36. minutě stálo 
při domácích štěstí, střela Baďury skončila 
na tyči a odražený balón uklidil Musila do 
bezpečí. Na druhé straně děkovali hosté 
nepřesné mušce Musily, který únik Skro-
cha nepřetavil na druhý gól! Po přestávce 
se obraz hry výrazně změnil. Hosté s při-
bývajícími minutami získávali výraznou 
převahu. Domácí obranu zaměstnával pře-
devším rychlonohý Šíp, kterému naštěstí 

v koncovce zvlhnul střelecký prach. V 53. 
minutě sám před Chvějou při střele uklouz-
nul… V 57. minutě po akci Šípa s Diblíkem 
nedoskočili na jeho centr ani Baďura ani 
Radič. Vyrovnání měl na svých kopačkách 
v 65. minutě Diblík, jeho střela však skon-
čila na levé tyči! Domácí mohli pojistit své 
vedení v 70. minutě po nádherném brejku 
Pecuha se však střela Gebauera mezi tyče 
nevešla. Gólem neskončila ani další tutovka 
Šípa, který svoje bleskové sólo v 71. minutě 
zakončil střelou z malého vápna vysoko nad 
branku! Domácí pak v závěrečných minu-
tách taktickou hrou své vedení udrželi a po 
závěrečném hvizdu rozhodčího se tak po-
prvé doma radovali z vydřeného vítězství!
Když je v hlavní roli rozhodčí – tak 
fotbal pláče…
FC Viktoria Otrokovice –FC DB 5:2
Říká se, že se historie neopakuje. Po dneš-
ním utkání se Benešovští přesvědčili, že 
to nemusí být vždy pravda! Po půlhodině 
bylo evidentní, že hlavní rozhodčí jako přes 
kopírák píská obdobně jak před časem ve 
Vyškově… Pokud hodnotím dosavadní celý 
podzim, tak se nemohu zbavit dojmu, že 
nás prostě v této soutěži nechtějí!

Po tomto posledním utkání Moravsko-
slezské fotbalové ligy byly všechny fotba-
lové šoutěže přerušeny, zatím od 12. říj-
na do 3. listopadu 2020!!! A tak se nabízí 
otázka jestli bude podzimní část vůbec 
dohrána, uvidíme, pravděpodobnost je 
však mizivá…
Vážení čtenáři našeho Dolnobenešovského 
zpravodaje a všichni příznivci našeho fot-
balového klubu, vidíte, že i dále to nejen ve 
společnosti, ale i v tom našem fotbalovém 
prostředí to v klubu doslova „vře“! Vede-
ní fotbalového klubu děkuje všem svým 
sponzorům a především městu Dolní Be-
nešov za finanční i materiálovou pomoc při 
zajištění činnosti klubu bez které by jeho 
činnost zanikla! V následujících dnech bu-
deme s napětím sledovat, jak to nakonec 
dopadne a tak už teď touto cestou děku-
jeme všem našim příznivcům a čtenářům 
ZPRAVODAJE města za přízeň, a věříme, 
že letošní fotbalový ročník 2020/2021 se 
nakonec dohraje a už teď se těšíme na vaši 
podporu v hledišti našeho stadionu!

8. Naše „Béčko“ má nového kapitána
9. Taky na trenérské lavičce máme změnu

10. Ve Znojmě jsme si připili na 1. bod

11. V Jihlavě jsme se radovali z prvního vítězství!

12. Škoda, ani z této šance jsme gól nedali

13. Proti Sigmě Olomouc jsme vyhráli už i doma!!!
14. Filip i Vítek byli prostě neprůstřelní!

15. Snad to nebude loučení s podzimní MSFL…

„ Sportu zdar a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “!
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Záplavy v Dolním Benešově...

Autoři fotografií M. Zimerman a R. Vlazlo a M. Rada

Vážení čtenáři, na tomto místě vás pra‑
videlně informujeme o  tom, jaké kulturní, 
sportovní a  společenské akce jsou pro vás 
v  následujících dvou měsících připraveny. 
Když na jaře letošního roku zůstala tato 
stránka prázdná, pevně jsme věřili, že je to 
jen jednou a naposledy. Bohužel je vše jinak 
a plánované akce se vzhledem k mimořád‑
nému stavu, epidemiologické situaci a opat‑
řením vlády ruší a  přesouvají se na jarní 
měsíce. O přesných termínech vás budeme 
informovat na všech našich informačních 
kanálech. Přejeme vám hodně zdraví a  op‑
timismu.
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