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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
píše se rok 2020 a od návratu demokracie do naší republiky uply-
nulo již 30 let. Ne všichni jsou ze stavem naší společnosti spokojeni, 
ale jedna věc se nedá popřít - současné podmínky pro život v naší 
zemi jsou od války na nejvyšší úrovni. Je na nás všech, aby tento 
stav vydržel co nejdéle a naše děti a vnoučata mohla žít v klidné 
a spokojené společnosti.

Začátek roku patří vždy plesové sezoně. Také v letošním roce byla 
připravena pestrá nabídka plesů. Doufám, že jste si vybrali dle 
svých představ a pobavili se u dobré hudby v příjemné společnosti. 
Velkému zájmu se těší každoročně Ples města Dolní Benešov, který 
byl v letošním roce ve stylu Benátského karnevalu. Děkuji všem 
pořadatelům a také účastníkům, kteří svými maskami zpestřili 
zážitek z celého plesu. Svou návštěvou nás potěšili také zástupci 
družebních měst Wilamowic a Rájeckých Teplic, kteří byli z průbě-
hem plesu příjemně překvapeni a domů odjížděli s přáním brzkého 
shledání u dalších společenských akcí. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem pořadatelů a organizátorům společenských akcí 
v našem městě.
Letošní netradiční zima nám tak trochu udělala škrt přes rozpočet. 
Dle schváleného dotačního titulu pokračují práce na revitalizaci 
Třetí hráze. Bohužel nepřišel mráz, který by zpevnil zem, ale my 
jsme přesto museli dle schváleného harmonogramu vykácet ještě 
několik stromů. Hráz tedy chvílemi vypadala jako staveniště, které 
dost omezovalo přístup procházejících lidí. V jarních měsících ještě 
dojde k úpravě tělesa hráze a následné výsadbě stromů. Doufám, 
že poté se Třetí hráz opět stane místem pro příjemné procházky 
všech občanů a krásným místem k odpočinku.
V měsíci únoru si Hlučínsko připomínalo významnou událost. 
Sto let od svého vzniku a zároveň připojení Hlučínska k Česko-
slovenské republice. Oslavy započaly 3. února v kulturním domě 

v Dolním Benešově slavnostním sněmem Sdružení obcí Hlučínska 
s pozvanými hosty. Mezi nimi byli mimo jinými bývalí starostové 
a starostky Hlučínska, náměstek hejtmana Lukáš Curylo, zástupci 
měst Opavy, Ostravy, paní Helena Kubátová či předseda ČMKOS 
Josef Středula. Celé setkání probíhalo v přátelském duchu s vyni-
kajícím moderátorem Jiřím Siostrzonkem. Oslavy pak pokračovaly 
v úterý 4. února veřejnou konferencí věnovanou 100 letům vzniku 
Hlučínska v kulturním domě v Hlučíně. Plný sál svědčí o tom, 
že také občané mají velký zájem se dovědět co nejvíce informací 
o historii Hlučínska.
Touto cestou se také chci vrátit k lednové Tříkrálové sbírce. V našem 
městě byla vykoledována neuvěřitelná rekordní částka 166 439 Kč, 
která překročila o více než 20 tisíc korun loňský rekord. Děkuji 
proto všem štědrým dárcům, malým koledníčkům, jejich dopro-
vodu i všem lidem okolo a také jmenovitě hlavní koordinátorce 
sbírky v našem městě paní Karin Harazimové.
Závěrem přeji vám všem příjemně strávené jarní období a radostné 
a požehnané Velikonoční svátky.

Martin Štefek, starosta města  
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Usnesení z 25. schůze rady města 
Dolní Benešov, konané dne  
31. prosince 2019 v kanceláři starosty 
na MěÚ v Dolním Benešově

60/25 Rada města schválila
1. Rozpočtová opatření č. 7/2019 
k 31. 12. 2019 v předloženém znění, které 
je nedílnou součástí usnesení.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Přítomni: 5 členů rady města
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Ing. Martin  Kuchař, Ph.D., člen rady 
pověřený podepsáním zápisu
Martin Štefek, starosta města

Usnesení z 26. schůze rady města 
Dolní Benešov konané dne 13. 1. 2020 
v kanceláři starosty na MěÚ v Dolním 
Benešově

61/26 Rada města schválila

1. Návrh na nominaci ředitelky školy paní 
Marie Sovíkové na ocenění za dlouholetou 
činnost pro školu a město při příležitosti 
Dne učitelů.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Uzavření smlouvy o  budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby se společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s. týkající se vzdušné kabelové 
přípojky NN pro novostavbu RD manže-
lů Balarinových, na jejímž základě dojde 
k dotčení pozemků parc. č. 356/11 ostat-
ní plocha a parc. č. 333/16 ostatní plocha 
v obci Dolní Benešov, k.ú. Zábřeh u Hlu-
čína, které jsou ve vlastnictví města.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Navýšení počtu pytlů pro sběr plastů ze 
stávajících 12 ks na 15 ks ročně pro každou 
domácnost.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

62/26 Rada města neschválila

1. Dlouhodobý pronájem pozemku parc. 
č. 120 zastavěná plocha a nádvoří, zboře-
niště o výměře 527 m2 v obci a k.ú. Dolní 
Benešov panu Petru Kozelkovi, Pod Mo-
ravcem 271, DB za účelem zřízení zázemí 
pro stavební firmu a zřízení skladu lešení.

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

63/26 Rada města projednala  
a doporučuje zastupitelstvu města

1. Neschválit záměr prodeje části pozemku 
města parc. č. 499/1 zahrada v obci a k.ú. 
Dolní Benešov, o jehož odkoupení požádal 
pan Tomáš Kokeš.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Schválit záměr prodeje pozemku parc. 
č. 750/109 ostatní plocha, jiná plocha v obci 
a k.ú. Dolní Benešov o výměře 23 m2 pod 
garáží pana Karla Malkraba.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Přítomni: 5 členů rady města
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Ing. Martin  Kuchař, Ph.D., člen rady 
pověřený podepsáním zápisu
Martin Štefek, starosta města

Usnesení z 27. schůze rady města 
Dolní Benešov konané dne  
27. ledna 2020 v kanceláři starosty 
na MěÚ v Dolním Benešově

64/27 Rada města schválila
1. Poskytnutí finančního daru spolku Pro-
jekt Hultschiner -Soldaten z.s. na poplatky 
v archivech a poplatky za vedení webových 
stránek ve výši 5 000 Kč.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Žádost FC Dolní Benešov z.s. o promi-
nutí nájmu sálu KD Dolní Benešov ve výši 
9 750 Kč u příležitosti konání Štěpánské 
zábavy dne 25. 12. 2019. Ostatní nákla-
dy účtované KD Dolní Benešov (spotřeba 
energií, hygiena na WC, služba v KD, zvu-
kař a osvětlovač) budou uhrazeny.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

65/27 Rada města rozhodla
1. O uzavření smlouvy o dílo se společností 
Olivius, s. r. o. na zpracování žádosti o pod-
poru a zajištění povinných příloh na akci 

„Přístavba odborných učeben včetně vy-
bavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Bene-
šov – 2. část“ z programu IROP, Výzvy č. 92 
Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. O uzavření příkazní smlouvy s Mgr. To-
mášem Správkou na poskytnutí poraden-
ských služeb spočívajících v komplexním 
organizačním a věcném zajištění těchto 
zadávacích řízení 

a) zhotovitel stavebních prací, b) vybavení 
učeben a kabinetů,  c) výukové pomůcky, d) 
vnitřní konektivita, e) inženýrská činnost 
podle zákona o zadávání veřejných zakázek 
pro projekt „Přístavba odborných učeben 
včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní 
Benešov – reg. č. CZ.06. 2. 67/0.0/0.0/16_
062/0004219“ v rámci IROP, Výzvy č. 46.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. O uzavření příkazní smlouvy s Mgr. To-
mášem Správkou na výkon činností v oblas-
ti projektového a dotačního managementu 
v rámci projektu „Přístavba odborných 
učeben včetně vybavení a stavební úpravy 
ZŠ Dolní Benešov – reg. č. CZ.06. 2. 67/0.0/
0.0/16_062/0004219“ v rámci IROP, Výzvy 
č. 46 spočívajících zejména ve a) zpracování 
monitorovacích zpráv s žádostí o platbu, 
b) kompletním dotačním managementu 
dílčího projektu a c) zpracování monito-
rovacích zpráv v době udržitelnosti.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. O uzavření smlouvy o dílo s Davidem 
Mičanem – Zahrada M na „Kácení stromů 
na III. hrázi – II.etapa“

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

66/27 Rada města projednala  
a doporučuje zastupitelstvu města

1. Udělit souhlas s bezplatným převodem 
pozemků parc. č.  1328, 1330/1, 1330/2, 
1333/1, 1336 a 1337/1 v obci a k.ú. Dolní 
Benešov (lokalita Kolovrat) ze Státního 
pozemkového úřadu do vlastnictví města.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Udělit panu Mgr. Marianu Trelovi, sta-
rostovi partnerského města Wilamowice, 
plaketu Cypriana Lelka při příležitosti 
dvacátého výročí spolupráce družebních 
měst.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Rozšířit počet oddávajících členů za-
stupitelstva o radní města, paní Moniku 
Gebauerovou.
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 1
Přítomni: 5 členů rady města
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
MVDr. Jindřich Koska, člen rady pověřený 
podepsáním zápisu
Martin Štefek, starosta města

Vážení spoluobčané,
hodně se hovoří a diskutuje, zda se něco v našem městě dělá, či nikoliv. Níže uvádím, pro 
informaci, plán investičních akcí pro rok 2020 v našem městě, tak jak byl schválen zastu‑
pitelstvem a byly k těmto akcím alokovány prostředky v rozpočtu města.

1. Výkup pozemků – pod chodníky
30 000 Kč
2. Výkup pozemků – zóna k Šipce – sou-
visí s cyklostezkou do Kozmic 
500 000 Kč
3. Cyklostezka do Kozmic – realizace
3 000 000 Kč
4. Silnice Zábřeh Polní ul. – zóna bydlení
2 000 000 Kč
5. Územní rozvoj – bytová zóna Zábřeh 
2 000 000 Kč
6. Silnice – autobusové zálivy u KD, Čer-
vená škola a obchodní středisko
1 200 000 Kč
7. Přechod pro chodce – Bolatická ul. 
250 000 Kč
8. Základní škola – přístavba
90 000 000 Kč
9. Základní škola – projektová dokumen-
tace – tělocvična / 1 100 000 Kč
10. Zachování kulturních památek – 
nová socha na památník v Zábřehu 
345 000 Kč

11. Zámek – projektová dokumentace 
na střechu – stropy / 500 000 Kč

12. Využití volního času mládeže – wor-
koutová hřiště / 1 500 000 Kč

13. Bytové hospodářství – OM 306,308 – 
měřidla ÚT do bytů / 80 000 Kč

14. Pohřebnictví – rozšíření a odvodnění 
5 000 000 Kč

15. Pohřebnictví – oprava márnice, vybu-
dování tech. zázemí a WC / 1 000 000 Kč

16. Pohřebnictví – oplocení a vybudová-
ní schránek na urny / 1 500 000 Kč

17. Splátka úvěru / 1 152 000 Kč

Tento výčet investičních akcí včetně 
splátky úvěru je roven celkové částce 
111 157 000 Kč

V současnosti se připravuje vypsání výbě-
rového řízení na dodavatele – firmu – k re-
alizaci přístavby základní školy tak, aby 
stěžejní práce mohly začít před hlavními 
prázdninami. V  příštích několika málo 
dnech započnou práce na oplocení hřbitova 
a bude vypsáno výběrové řízení na dodava-
tele k realizaci opravy márnice a vybudo-
vání WC s technickým zázemím. Po spe-
cifikaci projektové dokumentace se zahájí 
výběrové řízení na dodavatele odvodnění 
hřbitova, aby tato náročná akce byla ukon-

čena před podzimem. Po dořešení výkupu 
pozemků v bytové zóně Zábřeh může být 
dokončena projektová dokumentace, zahá-
jeno výběrové řízení na dodavatele vybudo-
vání inženýrských sítí a následně započato 
s výstavbou infrastruktury. Další náročnou 
akcí je cyklostezka do Kozmic, kde se v sou-
časnosti čeká na vyjádření generálního ře-
ditelství silnic a dálnic a tím i na zdárné 
ukončení projektové dokumentace. Ob-
dobně čekáme na projektovou dokumen-
taci k přechodům u staré prodejny Jednoty, 
nebo lépe dnes prodejny elektro, kde bude 
umístěn přechod se semaforem, dále oprava 
stávajících dvou semaforů na přechodech 
u obchodního střediska a Štiky, vybudo-
vání nového přechodu u prodejny Hruš-
ka a přechodu se semaforem v Zábřehu 
u školky. Další přechod bude na Bolatické 
ul. U autobusových zálivů u Červené školy, 
obchodního střediska a kulturního domu 
bylo zahájeno územního řízení, což je první 
krok k získání stavebního povolení k jejich 
realizaci. V neposlední řadě je to investice 
do historických budov v podobě projektové 
dokumentace na výměnu krytiny, krovu 
a stropu v zámku, a tak získání podkladů 
pro vydání závazného stanoviska památko-
vé péče a následné zařazení do dotačních 
programů pro obnovu památek.

Na první pohled je to 17 bodů, které se 
zdají být jasné a jednoduché. Ten nejjed-
nodušší a jasný je pouze bod 17. Ostatní 
představují nepřeberné množství práce 
ve fázi přípravné a zejména pak realizační. 
Je to o týmové práci desítek profesí včetně 
samotného úřadu a zastupitelů města. Sa-
mozřejmě k tomu je potřeba přidat běžné 
financování a zabezpečení chodu města, 
kdy se jedná mnohdy o výdaje mandatorní – 
neboli povinné, závazné.

Můžete si položit otázku. A kde je občan? 
To přece není má priorita. Já chci ten chod-
ník tam na tom konci, nebo lavičku, nebo 
vysadit alej, či mít lepší sportovní zázemí 
a s Neptunem se také nic neděje. Samozřej-
mě požadavků hodně a čas krátký. Řízení 
obce je vždy běh na dlouhou trať a občan 
je na začátku a konci. On zvolil a opět bude 
volit. Držme si palce ať to ne…

MVDr. Jindřich Koska
místostarosta města

Druhá etapa

Jak si již mnozí z vás povšimli, začala druhá etapa kácení a následné výsadby 
stromů na Třetí hrázi. Dle dotačního titulu je termín výsadby nových stromů do 
konce března 2020, a ten je z důvodu dotace nutno dodržet. Není proto na co čekat.

S kácením jsme tedy začali v pondělí 10. února. Vše jde podle harmonogramu, 
jen počasí nám nepřeje. Počítali jsme nejen s tím, že kácení budeme provádět 
na zamrzlé zemi, ale situaci nám ještě komplikují vichřice a déšť. I tak chceme 
všechny práce související s těžbou stromů stihnout do prvních jarních dnů, abyste 
nebyli ničím omezeni během stále oblíbenějších procházek po hrázi. A nyní pár 
fotek z náročné těžby. Na kvalitu dřeva si udělejte názor sami. Některé stromy už 
byly opravdu velmi nebezpečné, což v současné době při poměrně silných větrech 
a vichřicích nemůžeme podcenit.

Správa majetku města.

Ilustrační foto
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„Co jste HASIČI…“
Během uplynulého roku 2019 hasiči (profesionální a dobrovolní) v Moravskoslezkém kraji zasahovali téměř u 22 tisíc mimořádných událostí. 
Největší počet zásahu bylo u tzv. technických havárií (9188), požáru bylo 2030. Při těchto požárech bylo loni v Moravskoslezském kraji 
usmrceno celkem 14 osob. Mezi požár s největší škodou v našem kraji byl červnový požár zaparkovaných autobusů v Ostravě ‑Hranečníku 
se škodou 27 milionů korun. Třetím nejčastějším zásahem hasičů je zásah u dopravních nehod celkem loni celkem 1900.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dolní 
Benešov během loňského roku vyjela v prů-
měru 3x za měsíc a zasahovala celkem u 36 
mimořádných událostí

• 9 x požár (požár trávy, požár pergoly, 
zahoření prachu slévarna)

• 2 x záchrana zvířat z vody (přimrzlá labuť 
na rybníku Nezmar)

• 4 x ostatní pomoc (spolupráce se zdravot-
nickou záchrannou službou Moravskoslez-
ského kraje)

• 21 x technická pomoc (odstraňování pře-
kážek spadlé stromy, likvidace bodavého 
hmyzu)

Během měsíců ledna a února roku 2020 
hasiči vyjížděli ke třem mimořádným 
událostem:
• 1 x Požár (požár - spálené potraviny 
na Osadě Míru)

• 2 x Technická pomoc (pád stromu 
na dráty elektrického vedení, a spadlý strom 
na střechu zemědělské budovy v areálu ZD 
Moravec)

Výcvik záchrana osob z vody 
26. 1. 2020

Na  rybníku Nezmar proběhl při neděl-
ním odpoledni výcvik jednotky týkající se 
záchrany osob probořené do ledové vody. 
Letošní mírná zima k tomu úplně vybízela. 
Na rybnících nevznikla dostatečná únosná 
ledová vrstva, a tím hrozilo riziko probo-
ření každému, kdo by takto na led vstoupil.

Sbor dobrovolných  
hasičů Dolní Benešov
Výroční valná hromada SDH
V neděli 12. 1. 2020 proběhla v restauraci 
Štika za hojné účasti členů sboru dobro-
volných hasičů starosty města p. Martina 
Štefka a zástupce okrsku p. Roberta Lasáka 
valná hromada SDH Dolní Benešov. Na této 
výroční schůzi proběhlo zhodnocení hos-
podaření a činnost sboru a jednotky v uply-
nulém roce. Dále bylo zvoleno nové vede-
ní SDH pro období 2020-2025. Starostou 
sboru: K. Osmančik náměstek starosty: M. 
Zawadský, Hospodář: T. Stoček, Revizor: S. 
Miekisch a další. Na závěr jsme poděkovali 
p. Janě Klanicové, která 33 let svědomitě 

plnila úkoly hospodáře sboru dobrovolných 
hasičů Dolní Benešov.

Hasičský ples 21. 2. 2020
• proběhl po uzávěrce zpravodaje více in-
formaci bude v následujícím vydání

Připravované akce
Setkání SDH Dolní Benešov a DHZ Jasenové 
na Slovensku 25. 4. – 26. 4. 2020
Programem setkání je uspořádat společné 
hasičské cvičení obou zásahových jednotek, 
a účast na hasičské pouti v Rajecké Lesné

Mše sv. svatý Florián neděle 3. 5. 2020
Slavnostní mše svatá za živé a zemřelé členy 
SDH Dolní Benešov a SDH Zábřeh v kostele 
sv. Martina v Dolním Benešově v 10:00.

Závěrem bych chtěl vyzvat čtenáře zpravo-
daje, kteří mají doma nějakou historickou 
(starou) fotku z hasičské soutěž, hasičské 
slavnosti, zásahu či jiné události, na které 
jsou zachyceni hasiči z Dolního Benešova, 
a byli by ochotni ji zapůjčit k digitalizaci, 
ozvěte se nám prosím.

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla ‑ jednatel SDH

Facebook SDH Dolní Benešov

Foto 1.: Výcvik záchrana osob z vody (rybník 
Nezmar)

Foto 2.: Výcvik záchrana osob z vody (rybník 
Nezmar)

Foto 3.: Valná hromada SDH Dolní Benešov

Foto 4: Zásahu mimořádné události

1.

2.

3.

4.

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 15. 4. 2020 • Bližší informace na MěÚ 
Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, 
kl. 18

Společenská kronika

Jubilantům přejeme hodně  
zdraví a spokojenosti

80 let
Terezie Warnerová, Dolní Benešov

95 let
Ludvina Stružová, Dolní Benešov

Jubileum
Dne 12. ledna 2020 oslavila své  
80. narozeniny Anežka Kiesová. 

Budeme  
na Vás vzpomínat
Hildegarda Fuchsová, 

Bohuslavice

Hermína Lakomá, 
Dolní Benešov

František Sroka, 
Dolní Benešov

Tříkrálová sbírka na Hlučínsku rekordní
Hlučín, 23. 1. 2020 – Obyvatelé Hlučínska přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 2 632 251 Kč*, 
což je o přibližně 300 tis. Kč více než v loňském roce. Do terénu vyrazilo 324 skupinek, což 
představuje více než 1000 koledníků. Prostředky ze sbírky využije Charita Hlučín mimo 
jiné na nákup polohovacích postelí, opravy či podporu ošetřovatelské služby, která se stará 
o nemocné a umírající.

„Z celého srdce děkuji všem dobrovolní-
kům, bez kterých by sbírka nemohla pro-
běhnout. Je úžasné, že v našem malém 
regionu se najde každoročně přes tisíc lidí, 
kteří obětují svůj čas a energii pro dob-
rou věc. Nesmírně si toho vážím. Děkuji 
také všem dárcům, kteří přijali koledníky 
a přispěli k rozvoji charitního díla,“ řekl 
ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a do-
dal, že Charita poděkuje všem koledníkům 
v únoru, kdy je tradičně pozve na filmové 
představení do kina v Bolaticích.

Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle 
stanoveného klíče na Hlučínsku 65 % vy-
koledované částky, což je 1 710 963 Kč. Ty 

plánuje Charita Hlučín použít například 
na nákup nových elektricky polohovatel-
ných postelí, které půjčuje za dotované 
ceny, aby si je mohli dovolit i lidé s nízkými 
příjmy. Část výtěžku podpoří ošetřovatel-
skou službu, která zajišťuje péči o nemocné 
a umírající v jejich domovech.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnic-
kou akcí u nás. V letošním roce se usku-
tečnil její 20. ročník.

*Jde o předběžné výsledky. Konečné výsled‑
ky budou k dispozici po ověření bankou 
a zveřejněny na webu www.charitahlucin.
cz a ve výroční zprávě Charity Hlučín.

  

Výsledky koledování v roce 2020* 
 

 

 Celkem vykoledováno: 2 632 251 Kč 
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %): 1 710 963 Kč 
 

 
Děkujeme za Vaše dary a podporu charitního díla. Všem koledníkům, koordinátorům, 
zástupcům farností a obcí a měst Hlučínska děkujeme za skvělou spolupráci. Bez Vaší oběti 
a nadšení by nebylo možné sbírku uspořádat.  
 
Vaše Charita Hlučín.  
 

 
*Jedná se o předběžné výsledky. Kompletní výsledky budou k dispozici po ověření bankou a zveřejněny na 
www.charitahlucin.cz a ve Výroční zprávě Charity Hlučín za rok 2020.                                                        

OBEC Vykoledovaná 
částka   OBEC Vykoledovaná 

částka 
Antošovice        15 590 Kč  Kravaře, včetně 

Koutů a 
Dvořiska  

292 226 Kč Bělá  26 123 Kč  
Bohuslavice  123 637 Kč  Ludgeřovice     184 320 Kč 
Bolatice 
Borová 171 621 Kč  Markvartovice  78 181 Kč 

Darkovice  79 501 Kč  Píšť  103 349 Kč 
Dolní Benešov  
Zábřeh 166 439 Kč  Rohov  37 075 Kč 

Hať  130 542 Kč  Strahovice 53 512 Kč 
Hlučín - 
Bobrovníky 59 140 Kč  Sudice  33 353 Kč 
Hlučín –  
Darkovičky 88 661 Kč  Šilheřovice  81 816 Kč 

Hlučín - město  310 894 Kč  Štěpánkovice  153 771 Kč 
Chuchelná  72 726 Kč  Třebom 6 328 Kč 
Kobeřice 163 049 Kč  Vřesina  75 989 Kč 
Kozmice 92 220 Kč  Závada  32 188 Kč 
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Zemi budou obíhat tisíce družic pro připojení k internetu
V posledních týdnech mohli všímaví pozorovatelé na obloze zaznamenat zajímavou podívanou. Jako šňůra perel se po obloze táhne za sebou 
jeden světelný bod za druhým pěkně v řadě stejně daleko od sebe. Až 60 najednou jich bylo možno napočítat. A co že to vlastně pozorovali? 
Jednalo se o čerstvě vypuštěné družice Starlink z projektu Space X Elona Muska.

Projekt byl zahájen již v květnu 
loňského roku vypuštěním prv-
ních testovacích družic. Ostrou 
várku 60 kusů pak vypustili 
v  listopadu a  v  letošním roce 
byly na oběžnou dráhu vyslá-
ny várky 20. ledna a 15. února. 
Za první pololetí letošního roku 
se ještě připravuje start dalších 
šesti až osmi raket Falcon 9, 
kterými tyto družice vypouští. 
Každá raketa pojme 60 družic. 
Ty se oddělí od rakety ve výšce 
280 km nad zemí a pak vlastním 
pohonem pokračují na předem 
stanovenou orbitu. Proto ně-
kolik dnů až týdnů po vypuš-
tění budeme vídat tyto družice 
pohromadě, než se dostanou 
na určené dráhy.

Účelem projektu je celosvěto-
vé pokrytí vysokorychlostní-
ho internetu. Celkem by mělo 
být vypuštěno 12 tisíc družic 
do  tří výškových pásem 440, 
550 a 1200 km nad zemským 

povrchem. Po vypuštění všech 
družic na jejich orbity bude za-
jištěno, že na jakémkoliv místě 
na  zemi budou nad obzorem 
vždy minimálně tři družice, 
čímž bude celosvětové spojení 
zajištěno. Celý projekt by měl 
být hotov do roku 2027, ale již 
v letošním roce se předpokládá 
postupné spouštění.

A co na to astronomové? Ti moc 
nadšení nejsou. Již dnes je oblo-
ha zaplněna množstvím satelitů, 
z nichž mnohé jsou již i desítky 
let nefunkční. Musk sice slibuje 
zmenšení odrazivosti antén, aby 
tolik nesvítily a také po jejich 
ukončení životnost by je měl 
zbytkový pohon poslat do hus-
tých vrstev atmosféry, kde mají 
beze zbytku shořet. Astronomo-
vé se ale obávají, že to nebude 
tak snadné, jak se podnikatel 
domnívá. Je sice možné vylepšit 
družice tak, aby byly na obloze 
hůře viditelné pouhým okem 

nebo amatérskými dalekohle-
dy, ty nejlepší astronomické 
dalekohledy jsou ale natolik 
citlivé, že budou zaznamenávat 
satelity i nadále. Vědci tedy nyní 
s Muskem všechna úskalí a je-
jich možná řešení projednávají. 

„Do té doby můžeme na nebi ob-
divovat vláčky a záblesky družic 
Starlink.

Zatím nejasněji zářícím objek-
tem, který můžeme pravidelně 
vídat na obloze je meznárodní 
kosmická stanice ISS. Je trvale 
obydlená a spále častěji musí ko-
rigovat svou dráhu, protože hro-
zí srážkou s kosmických smetím. 
Jsou to drobné ale i větší úlom-
ky odhozených krytů nosných 
raket a  také rozpadajících se 
satelitů po  skončení jejich ži-
votnosti. Největším problémem 
pak představuje přímá srážka 
dvou satelitů. Na první pohled 
to vypadá nereálně. V kosmu 
je místa dost a srážka je velmi 
nepravděpodobná.

Ale už se to stalo. 11. února 2009 
se ve výšce 770 km nad ruskou 
Sibiří srazily dva nefunkční sate-
lity. Ruský kosmos 2251 a ame-
rický satelit Iridium 33. Oba 
objekty byly ve zlomku sekun-
dy zničeny (vzájemná rychlost 
obou satelitů byla 8,5 km/s). 
Vznikly dva mraky trosek, 
z nichž několik stovek největ-
ších kusů je nutno stále moni-
torovat, aby nedošlo ke srážce 
s ISS. Ta je sice oplášťováním 
chráněna vůči drobnému smetí, 

ale větší kusy o hmotnosti více 
jak 1 gramu ji mohou způsobit 
proražení a dekompresi. Kolem 
země nyní krouží osmnáct ti-
síc monitorovaných kusů smetí. 
Vzhledem k rychlosti kterou letí 
může jejich srážka družici nebo 
stanici vážně poškodit, nebo 
i zničit.

Za astronomický kroužek František 
Gaidečka a Karel Proksch

Využijte veřejná  
pozorování na hvězdárně 
kulturního domu 
v pátečních večerech:
V březnu od 18.30 hodin.
V dubnu od 19.30 hodin.

Pozoruje se jen za příznivého 
počasí : Měsíc, Venuše, dvoj-
hvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, 
galaxie, přelety mezinárodní 
kosmické stanice ISS a přelety 
družic Starlink

Pozorování lze dohodnout také 
individuálně mimo páteční ter-
mín.

Kolekce našich fotografií si mů-
žete také prohlédnou ve čte-
nářské fotogalerii na webu čes-
ké astronomické společnosti:
www.astro.cz
Kontakt: 
tel.: 732 845 328, 608 408 868

e-mail: 
hvezdarna.dbenesov@ 
seznam.cz

Knihovna
Začíná měsíc březen, kdysi měsíc knihy, později internetu a nyní Měsíc čtenářů. Jiné, ale přece velmi podobné, vycházející ze stejné podstaty. 
Z dovednosti číst. Z dovednosti, která již není úplně samozřejmá. Jistě, všichni se číst naučíme, máme přece povinnou školní docházku, ale 
je rozdíl číst a ČÍST a ve chvíli, kdy čtení neopakujeme, dennodenně nepoužíváme opravdu uvědoměle, tuto schopnost částečně ztrácíme 
a nejsme schopni ji dokonale využít.

Já věřím V DOBRÝ ZÁKLAD.
Tzn., čtu  -li svým dětem každý den od útlém 
věku, pak je poslouchám, když už začínají 
číst samy, dávám  -li jasně najevo, že kniha je 
cosi krásného, zajímavého, zajistím s velkou 
pravděpodobností, že z mého dítěte vyroste 
člověk, pro kterého kniha bude samozřej-
mostí.

Ano, každý může projít obdobím, kdy pro 
něho místo knihy bude důležitější dívka, 
kolo, pes, legální drogy 😊, dítě, počítač, 
chlapec atd. Dosaďte si, prosím, podle toho, 

v jakém životním období se vaše dítě nebo 
i vy nacházíte. Pokud je však ve vás četba 
pevně zakořeněna, vždy se k ní vrátíte.

Statistická čísla o naší knihovně vypovídají 
to, co o většině knihoven.
Více lidí ji navštěvuje, ale přečtou méně 
knih a časopisů. Mi to přijde pochopitelné 
a radostné. Knihovnu považují za důležitou, 
ale máme tolik dalších vymožeností kolem 
sebe, které nám pomáhají trávit náš volný 
čas. A když mezi nimi bude i kniha, je to, as-
poň z mého pohledu, naprosto v pořádku 😊.

Knižní fond benešovské knihovny obsa-
huje 13. 868 knih. Bylo zakoupeno cca 400 
nových knih. V knihovně je zaregistrová-
no 493 uživatelů, kteří fyzicky navštívili 
v roce 2019 knihovnu 4 437 ×, ať už za úče-
lem výpůjčky knih a časopisů nebo na ně-
jakou vzdělávací a kulturní akci. Uživatelé 
si vypůjčili 15.400 knih a časopisů z naší 
knihovny a 29 knih z knihoven z celé čes-
ké republiky, v rámci tzv. meziknihovní 
výpůjční služby.
Registrační poplatek se platí na jeden ka-
lendářní rok (365 dnů) – dospělí 80 Kč, 
mládež – 50 Kč.

Nové knihy, které byly do  knihovny 
zakoupeny v minulých dvou měsících:

Literatura pro dospělé: King, S.: Lisey a její 
příběh, Tudor, C.J.: Jáma, Morris, H.: Cilči-
na cesta, Gogol, N.: Revizor, Arazi, S.: Muž, 
který už nikdy neulehne vedle mě, Martin, 
Ch.: Hora mezi námi, Rudiš, J.: Český ráj, 
Třeštík, M.: Ledaže se spletu, Obermanno-
vá: První věci, Gardner, L.: Najdi ji, Kavu-
rová, H.: Toxický squat, Frasier, A.: Nejsem 
živá, Kmenta, J.: Rudý Zeman, Cornwell, R.: 
Smrt králů, Vondruška: Život ve staletích, 
Sametová revoluce v kraji uhlí a oceli, Hra-
bal, B.: Ostře sledované vlaky, Vondruška: 
Dýka s hadem, Hardenová: Příliš mnoho 
nevěst a další.

Literatura pro děti a mládež: Kinney, J.: 
Deník malého poseroutky. Na spadnutí, 
Lippincott. Pět kroků od sebe, Rowling, 
J.K. Famfrpál v průběhu věků, Fantastická 
zvířata, Sencanski. Malý vědec, Albertalli, 
B.: Holka mimo rytmus, Durková, M.: Bára 
krotí rodinu, Stewner, T: Alea, dívka moře, 
Howard, M.: Ovečka Shaun, Kaur, Rupi: 
Květy slunce, Tatulli, M.: Tomáš Děsný, Rei-
der, K.: Klára, zloděj…, Novotná, A.: Banán, 
Hurtíková, V.: Kocour Matýsek a další.

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

     Ty krááávo...
co to teď všichni
   řešej s tím DVB-T?

...DVB-T?
s Nej.cz nikdo

neřeší!

Nelamte si 

s DVB-T hlavu ;)

50%sleva*
...připojte se i Vy!
 Individuální sestavení TV programů.
 Výběr z více jak 200 TV stanic.
 Zpětné sledování.

488 999 488
www.nej.cz

* na 6 měsíců ke službě Nej TV 
 se závazkem 12 měsíců.
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
S příchodem jarního počasí nám vrcholí i šachová sezona, především soutěže družstev. Napilno mají také mládežníci, kteří spoustu turnajů 
odehráli a několik důležitých je ještě čeká v následujících týdnech. Nejdříve ale zrekapitulujeme akci ještě ze závěru roku 2019.

15. ročník Memoriálu Lubomíra Bednárka a Karla Dihla
Tato událost se konala v minulém roce (27.12.2019), do uzávěrky 
minulého čísla zpravodaje ale výsledky nebyly známy. Každý rok 
mezi vánočními svátky 
a  Novým rokem se ša-
chisté Dolního Benešova 
a Opavy schází na vzpo-
mínkové akci, v prosinci 
2019 to byl již 15. ročník. 
Memoriál hrajeme na po-
čest dvou dobrých kole-
gů, Lubomíra Bednárka 
z  Opavy a  Karla Dihla 
z  Dolního Benešova, 
kteří nás shodně po boji 
s těžkou nemocí před 15 
lety opustili. Účast byla tentokrát o něco nižší, ale atmosféra jako 
vždy přátelská a pohodová. V 7kolovém rapid turnaji hraném 
tempem 15 minut pro každého hráče na partii zvítězil suverénně 
největší favorit Radomír Caletka z Opavy (hájící ovšem barvy 
extraligového Slavoje Poruba), na druhém místě skončil domácí 
Pavel Rakús a třetí pozici obsadil Martin Vícha ze Slezanu Opava. 
Kompletní výsledky jsou v tabulce. Po skončení turnaje se vytvořily 
dvě skupinky: jedna se věnovala speciální variantě šachu, které 
říkáme lidově „holanďany“ – hraje se 2 na 2 a hráč si může místo 
tahu na šachovnici postavit figuru, kterou jeho spoluhráč sebere 
protivníkovi, druhá skupinka si našla zábavu v diskuzi u sklenky 
dobrého vína i slivovice a dalších zásob. Letos opět proběhne 
střídání stráží a v prosinci vyrazíme zase naoplátku my do Opavy.

Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body PH 2 PH 3

1 1 Caletka Radomír 2281 ŠK Slavoj Poruba 7 7 27
2 2 Rakús Pavel 2112 ŠK TJ Dolní Benešov 5 5 28
3 9 Vícha Martin 1897 Slezan Opava 4,5 4 29
4 4 Záleský Karel 2006 Slezan Opava 4 4 29
5 10 Kučera Tomáš 1876 ŠK TJ Dolní Benešov 4 3 25
6 18 Mlýnek Stanislav 1468 Slezan Opava 4 3 24
7 7 Weczerek Marek 1922 ŠK TJ Dolní Benešov 4 2 24
8 15 Vavřínková Anna 1611 Lokomotiva Brno 3,5 3 30
9 6 Olšar Robin 1948 Slezan Opava 3,5 3 22

10 8 Černý Pavel 1911 Slezan Opava 3,5 3 21
11 5 Vitásek Tomáš 1959 ŠK TJ Dolní Benešov 3 3 25
12 13 Vavřínek Tomáš 1720 ŠK TJ Dolní Benešov 3 3 24
13 3 Suchánek Miroslav 2079 ŠK TJ Dolní Benešov 3 2 27
14 14 Vavřínek Radomír 1670 ŠK TJ Dolní Benešov 3 2 24
15 12 Kriebel Rudolf 1763 ŠK TJ Dolní Benešov 3 1 23
16 11 Kramář Lumír 1847 ŠK TJ Dolní Benešov 2,5 1 22
17 16 Vavřínková Jitka 1597 ŠK TJ Dolní Benešov 2 1 20
18 17 Slanina Maxmilián 1563 ŠK TJ Dolní Benešov 0,5 0 21

Okresní přebor mládeže 2020
Stejně jako v několika posledních sezonách, i letos se hrál okresní 
přebor mládeže do 18 let jako seriál Grand Prix, tedy dohromady 
jako 4 turnaje v různých lokalitách, ze kterých se následně do ko-
nečného pořadí počítaly každému hráči 3 nejlepší umístění. Série 

začínala v listopadu 
ve Velké Polomi, kde 
se turnaje ale kvůli 
termínové kolizi 
s  krajským přebo-
rem mládeže naši 
hráči nezúčastnili, 
aby pak pokračovala 
v prosinci turnajem 
v  Opavě. Toho se 
zúčastnilo celkem 7 

našich mládežníků, kteří zápolili dohromady v jednom turnaji 
a následně byli vyhodnocení zvlášť v kategoriích do 10, 13 a 18 let. 
V nejstarší kategorii dopadl nejlépe Jakub Křefký na 4. místě s 5 
body (ze 7 kol), v U13 obsadil Oliver Kusyn pěkné 2. místo se 4 body 
a ostatním se bohužel spíše nedařilo než dařilo. Třetí pokračování 
série proběhlo v sobotu 1. února v Bolaticích, kde místní šachový 
klub pořádal takovýto turnaj poprvé po dlouhé době. V prostředí 
kulturního domu se sešlo 31 mladých šachistek a šachistů, mezi 
nimi i 5 zástupců našeho oddílu. V 7 kolech si nejlépe vedl náš 
talent Tomáš Kučera, který zvítězil se 100% bodovým ziskem 
v turnaji celkově i v kategorii do 18 let. Nejlepší dívkou turnaje byla 
Tereza Gemsová na 6. místě celkově. V kategorii do 13 let skončil 
opět na 2. místě Oliver Kusyn se 4,5 body. Finálový turnaj této 
soutěže byl sehrán v sobotu 22. února v Dolním Benešově (po uzá-
věrce tohoto čísla zpravodaje). Výsledky přineseme v dalším čísle. 

Krajský přebor mládeže 2020
Formát Grand Prix se sérií 5 turnajů je uplatňován také v krajském 
přeboru jednotlivců do 10, 12, 14 a 18 let. 3. turnaj série byl odehrán 
v Ostravě v sobotu 11.1. – z Dolního Benešova tam vyrazilo bojovat 
o medaile i body do celkové tabulky 8 šachistů. A opět nám turnaj 
přinesl jednoho vítěze! V nejstarší kategorii uhrál 6 bodů ze 7 kol 
Tomáš Kučera, což mu zajistilo 1. místo. Na solidním 5. místě 
(1. mezi dívkami) skončila Tereza Gemsová se 4,5 body. Velmi 
pěkných 5 bodů uhrál Oliver Kusyn v U12, 4,5 bodu pak Matyáš 
Plaček v U10, 3,5 a 50% Jakub Křefký v U18, Julie Stříbná v U14 
a Ondřej Bitta v U12 a 3 body Ondřej Křefký v U18. To samozřej-
mě v početné konkurenci na medaile nestačilo, ale v tabulce se 
naši mládežníci rozhodně neztratili. Tento turnaj byl i z hlediska 
počtu rekordní, když poprvé v historii KP se nějakého z turnajů 
zúčastnilo více než 200 dětí! 4. turnaj se konal v sobotu 8. února 
v Havířově za účasti 5 našich hráčů. V nejstarší kategorii do 18 
let opět bojoval o vítězství Tomáš Kučera, prohra s 2. nasazeným 
soupeřem a pozdějším vítězem ho ovšem odsunula na 2. místo 
s 5,5 body ze 7 partií. V kategorii do 18 let stačily 4 body Matyáši 
Plačkovi na 28. pozici (ze 67 hráčů), v U12 obsadili Oliver Kusyn 
a Ondřej Bitta 17. resp. 27. místo se 4,5 a 3,5 body a v kategorii 
do 14 let byla bronzovou dívkou Julie Stříbná se 4 body. Závěrečný 
turnaj celé série hostí tradičně Dolní Benešov, kdy 21.3. očekáváme 
ve velkém sále kulturního domu také účast atakující číslovku 200.

Soutěže družstev
Ke svému závěru spějí dlouhodobé soutěže družstev dospělých. V 7. 
kole krajského přeboru v neděli 2.2. porazilo „A“ doma vedoucí 
celek ŠK Šenov „A“ v poměru 5-3 a posunulo se na 4. místo tabulky, 
o 14 dní později 16.2. opět doma v klubovně v domě služeb u kostela 

v prestižním okresním derby vyhrálo s celkem Slezanu Opava „A“. 
Kolegové z Opavy přijeli ve slabší sestavě s 5 mladými náhradníky 
a konečný výsledek 5-3 pro domácí je tedy spíše ztrátou ve skóre, 
které se bude v boji o 2 postupová místa počítat. Tato výhra postr-
čila naše družstvo na 3. místo v tabulce, s poměrem 6-0-2 (V-R-P) 
a ztrátou 3 resp. 2 body na celky před námi. Tabulka ukazuje stav 
krajského přeboru po 8. kole – B (body), Sk (skóre – počet celkových 
partiových bodů), V (Výhry – počet vyhraných partií).

P Družstvo Z + = - B Sk V

1 ŠK ASK Tatra Kopřivnice A 8 7 0 1 21 39.0 26
2 TJ Sokol Dobrá 8 6 2 0 20 40.0 30
3 ŠK TJ Dolní Benešov A 8 6 0 2 18 34.5 24
4 ŠK Šenov A 8 5 1 2 16 40.0 32
5 BSŠ Frýdek-Místek D 8 4 1 3 13 34.0 23
6 ŠK Slavia Orlová C 8 4 1 3 13 31.5 20
7 Slezan Opava A 8 4 0 4 12 34.5 20
8 ŠK Slavoj Poruba D 8 4 0 4 12 34.0 23
9 Baník Havířov B 8 1 2 5 5 26.5 15

10 ŠK Šenov B 8 1 1 6 4 22.5 14
11 ŠKTP Hrabyně 8 1 0 7 3 25.5 16
12 Rychvaldský spolek šachový 1945 A 8 1 0 7 3 22.0 11

Naše „B“-družstvo, pod vedením kapitána Lubomíra Bělky, spo-
léhá především na náhradníky z „A“ a také hosty, kteří stabilně 
v zápasech nastupují (v šachových soutěžích je povoleno mít z 8 
hráčů v sestavě maximálně 3 hostující hráče příp. cizince). Tento 
náš rezervní celek svádí velmi pěkný souboj o 1. místo v krajské 
soutěži s družstvem Slezanu Opava „B“. Ve vzájemném zápase 
jsme sice prohráli vysoko 2-6, ale opavští soupeři pak nastoupili 
ve slabé sestavě proti Ludgeřovicím a také prohráli, takže nyní se 
hraje na lepší skóre. A to drží po 8 odehraných kolech Opava. „B“ 
sice vyhrálo poslední tři zápasy vysokým rozdílem, proti Kravařím 
6,5-1,5 a pak proti Krnovu a Rýmařovu dokonce shodně 7,5-0,5, 
ale 1,5 bodu stále chybí. Rozhodnou poslední 3 kola.

P Družstvo Z + = - B Sk V

1 Slezan Opava B 8 7 0 1 21 48.5 43
2 ŠK TJ Dolní Benešov B 8 7 0 1 21 47.0 41
3 TJ Lokomotiva Krnov A 8 5 0 3 15 31.5 20
4 ŠO Jiskra Rýmařov 8 4 2 2 14 33.0 25
5 Slezan Opava C 8 3 3 2 12 33.0 24
6 ŠK Orel Opava A 8 3 2 3 11 29.5 21
7 SK Bruntál 8 3 0 5 9 29.0 20
8 SK Kravaře 8 2 2 4 8 27.0 15
9 ŠK Pogo B. n Budišovkou 8 1 4 3 7 29.0 19

10 ŠK Orel Opava B 8 2 1 5 7 28.0 15
11 TJ Ludgeřovice 8 2 0 6 6 23.0 11
12 TJ Lokomotiva Krnov B 8 1 2 5 5 25.5 15

V okresním přeboru okresu Opava suverénně vládne naše „C“ 
družstvo, které má jako kapitánka na starost Jitka Vavřínková. 
Toto družstvo v 7 kolech zatím porážku nepoznalo a zná pouze 
výhry, z toho jednou dokonce s kanárem (8:0), což se v šachu při 
zápase na 8 šachovnicích stává opravdu málokdy. V posledních 
2 kolech si kolegové s Kravařemi „B“ a Štěpánkovicemi poradili 
shodně 5,5-2,5 a o vítězství by je mohla připravit už snad jedině 
velmi slabá chvilka stabilních opor, což se doufám nestane. V okres-
ním přeboru hraje pouze 11 družstev místo klasických 12, takže 
v každém kole má vždy jeden tým volno – třeba v neděli 16.2. to 
vyšlo právě na naše „C“.

P Družstvo Z + = - B Sk V

1 ŠK TJ Dolní Benešov "C" 7 7 0 0 21 43.5 33
2 ŠK U Freda Darkovičky 8 6 1 1 19 38.5 27
3 ŠK Pogo B. nad Bud. "B" 8 5 0 3 15 40.5 32
4 ŠK Píšť 7 4 1 2 13 30.0 20
5 ŠO TJ Velká Polom "A" 7 4 1 2 13 27.0 18
6 Orel Opava "C" 7 4 0 3 12 32.0 22
7 TJ Sokol Štěpánkovice 7 2 2 3 8 26.5 14
8 TJ Sokol Kobeřice 7 2 0 5 6 18.5 15
9 ŠK U Lípy Malé Hoštice 7 1 2 4 5 25.0 16

10 SK Kravaře "B" 6 0 1 5 1 17.0 7
11 ŠO TJ Vítkov "A" 7 0 0 7 0 13.5 6

A máme i čtvrté družstvo, které se zapojuje do pravidelných soutěží. 
V „D“ dostávají pod dohledem kapitána Maxe Slaniny příležitost 
hlavně mladší hráči z kroužků v DB a Hlučíně. V základní části 
okresní soutěže se tak spíše sbíraly cenné (a někdy i první) zku-
šenosti z vážných partií, než aby se bojovalo o nějaký výsledek. 
Napovídá tomu i tabulka. Nicméně i z jedné výhry měli všichni 
velkou radost. Příští rok se snad podaří zapojit i některé další děti, 
které si tak budou moci vyzkoušet kromě rychlých partií také 
nějakou tu klasickou s dostatkem času na uvažování

P Družstvo Z + = - B Sk V

1 ŠK 1935 Bolatice 6 5 1 0 16 20.5 17
2 ŠO TJ Hradec nad Moravicí 6 4 2 0 14 18.5 12
3 ŠO TJ Velká Polom "B" 6 3 2 1 11 17.5 11
4 ŠO TJ Velká Polom "C" 6 1 3 2 6 14.5 11
5 ŠKTP Hrabyně "B" 6 1 2 3 5 14.5 10
6 ŠK TJ Dolní Benešov "D" 6 1 0 5 3 10.0 7
7 TJ Vítkov "B" 6 0 2 4 2 9.5 6

Šachový kroužek
Od září se pravidelně konají šachové kroužky pod hlavičkou ŠK TJ 
DB. V našem městě probíhají pod vedením Pavla Rakúse, trenéra 3. 
třídy, v úterý od 16:00 (začátečníci) a ve čtvrtek od 16:00 (pokročilí) 
v klubovně ŠK v přízemí domu služeb u kostela. V Hlučíně vede 
děti Pavel Byma, trenér 3. třídy a v Bohuslavicích Tomáš Kučera, 
trenér 4. třídy. Stále nabíráme nové členy, kdo by se chtěl informo-
vat může si najít kontakt na webových stránkách uvedených níže.

Následující šachové akce
V dalším číslem se dozvíme výsledky krajského přeboru družstev 
starších žáků, který se konal v sobotu 29.2. Již 7. března začíná 
v Koutech nad Desnou Mistrovství České republiky mládeže do 16 
let. V mistrovských kategoriích se představí naše dívky – Julie Stříb-
ná a hostující Marie Vavřínková v U14, Anna Vavřínková v U16. 
V doprovodném FIDE Openu bude hrát Tomáš Kučera, Národní 
open pak Ondřej Bitta a Oliver Kusyn. V sobotu 21. března hostí 
Dolní Benešov již avizovaný 5. turnaj GP KP mládeže do 18 let – 
finále, 4. dubna se koná 35. ročník Bohuslavice OPEN a 18. dubna 
pak pořádáme okresní přebor 3členných družstev a večer následuje 
valná hromada ŠK. Více informací (například kompletní výsledky 
turnajů – přes odkazy v návštěvní knize) se dozvíte na našem webu, 
adresa je: http://sachy-msa-dolnibenesov.net   

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús
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V Dolním Benešově zahájila výrobu osobních vozů automobilka REX
I takhle mohl znít nadpis článku v dobových novinách v polovině 30‑tých let 20. století. V Dolnobenešovské „armaturce“ (tehdy ještě „Ho‑
luscha a spol., továrna na kotle a radiátory r.z. 1890) byly vyráběny nové osobní automobily značky Rex.

Příběh, který dal vzniku této automobilky 
je velice zajímavý. Majitel Benešovské továr-
ny Jan Holuscha počátkem roku 1933 ces-
toval se svým vozidlem zn. Mercedes -Benz 
do Vídně. Automobil se mu však porouchal, 
a byl odtažen do Pohořelického autoservisu, 
jehož majitelem byl Ing. Adolf Zlámal. Ten 
továrníka přesvědčil, aby spolu začali vy-
rábět tzv. lidové vozy. Ing. Zlámal se svým 
společníkem Otto Seidanem, (budoucí za-
městnanec vývoje vozidel koncernu AutoU-
nion, do které patřila i automobilka Audi), 
poskytli potřebné Know -how. Navzdory 
vrcholící hospodářské krizi, továrník Ho-
luscha se záměrem souhlasil, a pro výrobu 
nově vzniklé automobilky zajistil zázemí, 
a také potřebný kapitál. Vozidlo bylo vy-
ráběno ve třech karosářských provedeních: 
kabriolet, kupé a limuzína.

Poprvé vozidlo s názvem „Rex900“ před-
stavil veřejnosti Ing. Zlámal na soutěži ele-
gance v Brně již v dubnu roku 1934. Toto 
vozidlo zaznamenalo mimořádný úspěch 
- získalo jednu z prvních cen soutěže!

Dnes po tolika letech lze jen těžko odhado-
vat čím si toto vozidlo získalo tak velikou 
pozornost, každopádně podvozek s nezá-
vislým zavěšením všech čtyř kol, použí-
vá i dnes mnoho úspěšných automobilek 
(Mercedes -Benz, Volkswagen, Tatra  aj.) 
Podvozek tohoto vozidla byl dále tvořen 
páteřovým rámem a odpružen listovými 
péry. Hnacím ústrojím byl vodou chla-
zený zážehový dvoudoubý řadový dvou-
válec. Převodové soustrojí bylo sestaveno 
z kuželové spojky a třístupňové převodov-
ky. Točivý moment od motoru přenášela 
na zadní nápravu spojovací hřídel. Brzdy 
byly na všech čtyřech kolech bubnové a me-
chanicky ovládané.

Druhé představením této značky proběhlo 
v květnu 1934 v Moravské Ostravě při zá-
vodu plochodrážních motocyklů

Cena nového kabrioletu činila 18 500 Kč. 
Při průměrným příjmu prvorepublikového 
zaměstnancem, který činil přibližně 700 Kč, 
na pořízení toho automobilu potřeboval 
cca 27 měsíčních platů.

První automobil této značky si dle jed-
noho z pamětníku zakoupil lékař z Dol-
ního Benešova jednalo se o dvoumístný 
model. Druhý automobil si pořídil lesník 
z Bruntálska (čtyřmístná limuzína). Tře-
tí automobil vlastnil majitel včelařství  

z Mošnova. Dalším majitelem vzhledné-
ho kupé byl zástupce prodeje této značky 
v Ostravě - Svinově.

Do konce roku 1934 bylo do provozu uvede-
no celkem 8 vozidel, v roce 1935 pak čtyři. 
Dle kronikáře obce p. Václava Kostřánka 
bylo vyrobeno celkem 22 exemplářů této 
značky. Poslední tři vozidla odkoupil se 
slevou nejmenovaný majitel autodopravy 
z Opavy.

Výroba tohoto automobilu byla dle infor-
maci z knihy Jana Tučka v roce 1936 oficiál-
ně ukončena. Důvodem k jejímu ukončení 
byli zřejmě vysoké náklady, a velká konku-
rence nejen v ČSR, ale i ze zahraničí. Jen 
pro představu v Československu v tu dobu 
vznikalo několik desítek různých malých 
automobilek. Což z naší republiky dělalo 
doslova světovou automobilovou velmoc. 
Velmoc, ne však co se týče do množství 

vyrobených kusů automobilů, ale spíše 
do rozmanitosti vozidel různých značek, 
a nejrůznějších provedení. Navíc v tu dobu 
bylo již velmi těžké finančně konkurovat 
sériově vyráběným vozidlům.

V následujících válečných letech k obnovení 
výroby osobních automobilu nedošlo. Vý-
robní program armaturky, podobně jako 
jiných továren, byl zaměřen především 
na zbrojní výrobu. Vyráběly se zde díly 
do německých ponorek, litinové bomby 
oz. SD1 apod.

Po roce 1948 rozšiřování výroby nových 
automobilů pro individuální přepravu osob 
nebyl pro centrálně řízenou ekonomiku 
Československé republiky prioritou, a tím 
i případné snahy o znovuobnovení výroby 
osobních automobilů v Dolním Benešově 
byly definitivně zmařeny.

Automobilka sídlila jak již bylo výše uve-
deno, v Holuschově továrně. Dle slov pa-
mětníka, který v armaturce pracoval, „Rex 
hala“ stojí dodnes v areálu firmy Armatury 
group, a. s. Jedná se o rohový objekt vý-
chodně od třídírny. Po ukončení výroby 
osobních automobilů se zde, svého času, 
nacházela soustružnická dílna středního 
odborného učiliště, a nyní je objekt využí-
ván jako sklad.

Hlavní ekonomickou silou České republiky 
je automobilový průmysl. Pravděpodobně 
i proto, je i po téměř 90letech, vzpomínka 
na naší „vlastní“ automobilku z Dolního 
Benešova pro mnohé z nás stále zajímavá.

Uveřejnil: Ing. Jiří Mohyla

Zdroj informaci: Auta první republiky 
1918-1938 - Jan Tuček

Encyklopedie automobilů - Marián 
Šuman -Hreblay

Kronika Dolního Benešova - Václav 
Kostřánek

Foto č.  1: Reklama na  vozidlo kabriolet 
Rex900 rok 1934
Foto č. 2: Foto vozidlo Rex900 (počítačově 
kolorizováno)

Technické parametry 
(Rex 900 provedení limuzína)
Motor: Dvoudoubý řadový dvou-
válec

Objem motoru: 900 cm3

Výkon motoru: 15 kW

Spotřeba: 8,2 l/100 km

Hmotnost: 700 kg

Maximální rychlost: 90 km/hod

Rozvor: 2 650 mm

Délka, výška, šířka: 3 650 × 
1 500 mm × 1 400 mm

XXIII. Reprezentační ples města Dolní Benešov
Poslední lednový pátek již tradičně patřil Reprezentačnímu plesu města Dolní Benešov, který letos proběhl ve stylu Benátského karnevalu. 
Už při samotné přípravě tohoto plesu jsme si kladli otázku, jak návštěvníci toto téma uchopí. A byli jsme velice příjemně překvapeni. Drtivá 
většina příchozích si dala opravdu záležet na tom, aby jejich „Dress Code“ zapadl do atmosféry karnevalu v Benátkách, kterou jsme se 
snažili prostřednictvím elegantní výzdoby pro tento večer vytvořit.

Všechny příchozí vítal pan starosta, ale 
také živé benátské sochy, které se podílely 
na slavnostním zahájení plesu, při kterém 
byli přivítáni nejen všichni příchozí, ale i 
zástupci delegací partnerských měst Wila-
mowice a Rajecké Teplice. Hlavní sál patřil 
kapelám Dolbend a NafestBand, vinárna 
pak barovému pianistovi Jiřímu Foltýnovi 
a jeho zpěvačce.

V programu plesu se představily taneční 
páry z  Klubu společenského tance KD 
v Hlučíně, krasojízda na kole v podání ně-
kolikanásobných mistryň ČR, barmanská 
fire show barmanů ze Zlína a závěrečný 
kankán před tombolou, v které mohli ná-
vštěvníci plesu kromě spousty zajímavých 
a hodnotných cen vyhrát městské retro kolo, 
zájezd na Benátský karneval nebo nádher-
ný tematický dort. Po tombole proběhlo 
vyhodnocení nejlepších masek a věřte, že 
to nebyl úkol vůbec lehký.

Po celý večer vládla příjemná atmosféra 
a věříme, že se všichni účastníci dobře ba-
vili a odcházeli domů spokojeni a s dobrou 
náladou.
Děkujeme tímto všem, kteří se na přípra-
vě letošního ročníku plesu podíleli a také 
partnerům, kteří přispěli cenou do tom-
boly. Těmito v letošním roce byli: AutoTip 
HALFAR, s. r. o., Bc. Barč Daniel, Dopravní 
projektování, spol. s r. o., Hájovský Tomáš – 
Gras Servis, s. r. o., Hanke Jiří, Ing. Ker-
lin Václav – Tiskárna Kerlin, Klemensová

Ro(c)k s Fajerem
Krátce něco z dílny dolnobenešovské kapely Fajer za rok 2019. Kapela Fajer odehrála úspěšně několik koncertů od Opavy až po Ostravu. 
V létě jsme natočili svůj první videoklip k písni Přisouzená role, který koncem roku zařadila TV Rebel do svého pořadu Czechparáda. Tam 
jsme se drželi po dobu šesti týdnu na tzv. bedně a to dvakrát na prvním místě, dvakrát na druhém místě a dvakrát na třetím místě. Tento 
videoklip můžete občas na TV Rebel vidět.

V říjnu jsme byli pozváni do rádia 
Čas Rock, kde s námi byl natočen 
a odvysílán rozhovor. Zaznělo i ně-
kolik našich písní.
Kromě koncertů jsme nezapomněli 
také na skládání nových skladeb, 
takže se koncem roku 2020 odebe-
reme do nahrávacího studia k na-
hrání již druhého alba. Toto album 
(když vše půjde dobře) by mělo vyjít 
před prázdninami 2021.
Tak to by bylo malé shrnutí uply-
nulého roku a nakousnutí roku nového. Nakonec bychom vám chtěli poděkovat za projevenou přízeň a pozvat vás na některý z dalších 
koncertů. Vše potřebné (koncerty, videa, rozhovory atd.) najdete na oficiálních stránkách kapely www.fajer.cz.

(KPS)

Jaroslava – MASOMA, Ing. Kristián René – 
BEST, spol., s. r. o., Lichovníková Petra, 
LANEX, a. s., MAS Hlučínsko, Manželé 
Novosadovi, 0brusník Arnošt, Ing.  Re-
ichel Maxmilián, Schindler CZ, a. s., 
Slivka Daniel, Sovík Martin, Stavebniny 
Janík, s. r. o., Šimeček Václav, Štěpitová Pav-
lína, Vichtora Miroslav – KARO inženýrské 
sítě, s. r. o., Slezská projektová společnost, 
spol., s. r. o. Opava, Slezský aeroklub Zá-
břeh, Šustková Diehlová Terezie – Sweetbar.

Viktor Štefek
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FOTOSOUTĚŽ – vybrané fotografie

Vážení čtenáři,

Tato šestá kolekce fotografií 
uzavírá první ročník fotosoutě-
že Dolnobenešovského Zpra-
vodaje.
Odborná porota vybere nejlepší z nich a ty bu-
dou vystaveny v přísálí Kulturního domu. Na při-
pravované vernisáži budou vyhlášeny výsledky 
a rozdány ceny.
Fotografie do dalšího ročníku soutěže posílejte 
do uzávěrky příštího čísla na:

zpravodaj@dolnibenesov.cz
Vítězem tohoto kola je Dolní Benešov – Marka Briše

Viktor Štefek

Rudolf VlazloRudolf Vlazlo

Přehyně – Marek Briš Bezedno – Marek Briš

Valerie Dudová

Hedvika VavrečkováHedvika Vavrečková Jan Vlček

Západ slunce nad Nezmarem – Karel Balarin

Dolní Benešov – Marek Briš

Jaro za oknem – Jiřinka Onderková

Jan VlčekHořící Nezmer – Rudolf Štefek

 "Zrcadlení" František Gaidečka

Nezmar – Jiří Hanke Nezmar – Jiří Hanke Aneta Kuchejdová
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Žijeme v Dolním Benešově…

Vánoční punčování 21. 12. 2019

Myslivecký ples 10. 1. 2020

M. Donutil 16. 1. 2020 Městský ples 24. 1. 2020 Dětský maškarní ples 9. 2. 2020

Městský ples 24. 1. 2020 100. let Hlučínska 3. 2. 2020 Dětský maškarní ples 9. 2. 2020

Vánoční punčování 21. 12. 2019

Vánoční koncert MěOM 22. 12. 2019 Městský ples 24. 1. 2020Vánoční koncert MěOM 22. 12. 2019 Městský ples 24. 1. 2020

100. let Hlučínska 3. 2. 2020

Městský ples 24. 1. 2020
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Slavilo se 100. výročí vzniku Hlučínska
U příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo Sdružení obcí Hlučínska 3. února 
2020 v kulturním domě v Dolním Benešově slavnostní sněm spojený s oslavou 
tohoto významného výročí.

Celé oslavy se od samotného počátku nesly 
v regionálním duchu. Hosty už při přícho-
du vítal folklorní soubor Srubek ze Štěpán-
kovic. Po slavnostním zahájení a přípitku 
mohli hosté zhlédnout krátký film Muzea 
Hlučínska s názvem „Hlučínské století“ po-
ukazující na klíčové události uplynulých 
100 let. Následovalo vystoupení Bolatických 
seniorek, které opět vtipnou formou připo-
mněly specifické hlučínské nářečí. O zhod-
nocení Prajzské z hlediska sociologického 
se postarala svým vstupem doc. PhDr. He-
lena Kubátová, Ph.D. z Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, která zde před několika lety 
prováděla výzkum na téma „Mezigenerační 
proměny způsobu života na Hlučínsku“.

Významnou součástí programu bylo rovněž 
ocenění osobností pamětní medailí Cypri-
ána Lelka za osvětovou a kulturní činnost 
za přínos pro rozvoj Hlučínska. Toto oce-
nění ze strany Sdružení obcí Hlučínska 
letos získali paní Ludmila Jařabová, pan 
Arnošt Obrusník, Ing. Josef Barták, pan 
Josef Zawadský a manželé Jaroslava a Karel 
Klemensovi.

Pamětní list za spolupráci za přínos pro 
rozvoj Hlučínska se rozhodlo Sdružení 
obcí Hlučínska udělit doc.  Mgr.  Jiřímu 
Siostrzonkovi, Ph.D., Mgr.  Radimovi 
Lokočovi, Ph.D., PhDr.  Jiřímu Neminá-
řovi, doc. PhDr. Heleně Kubátové, Ph.D., 

Mgr. Adriánovi Czernikovi, panu Pavlo-
vi Kocurovi, panu Rostislavovi Pečinkovi 
a organizacím Muzeu Hlučínska, Místní 
akční skupině Hlučínsko a Euroregionu Si-
lesia - CZ. Pamětní list byl rovněž udělen 
Moravskoslezskému kraji a polským gmi-
nám Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice 
a Pietrowice Wielkie.

Založení Gymnázia Josefa Kainara, kte-
ré letos rovněž slaví 100. výročí svého 
vzniku, krátce připomněla jeho ředitelka 
PhDr. Charlotta Grenarová.

Část programu byla vyhrazena také pro 
zdravice hostů. K narozeninám Hlučín-
sku popřáli např. předseda Českomoravské 
konfederace odborových svazů pan Josef 
Středula, náměstek hejtmana Moravsko-
slezského kraje Mgr.  et Mgr.  Lukáš Cu-
rylo nebo děkan Hlučínského děkanátu 
Mgr. Pavel Kuchař.

O příjemný kulturní zážitek se svým vy-
stoupením postaraly také folklorní sou-
bory Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice 
z Kravař a sbor Gymnázia Josefa Kainara 
Hlučín. Zlatým hřebem se na samotný zá-
věr oficiálního programu stalo vystoupení 
harmonikářky Hany Koskové z Bohuslavic. 
K závěrečné volné zábavě zahrála jako vždy 
výborně kapela Dolbend.

Poděkování patří moderátorovi akce 
doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Mu-
zeu Hlučínska, Kulturnímu domu Dolní 
Benešov, Gastrocentru Slezské univerzity 
v Opavě, Vřes Caffé s.r.o., Bc. Janovi Wa-
loschkovi a Pivovaru Avar za zajištění ob-
čerstvení, účinkujícím souborům a všem, 
kteří se nějakým způsobem podíleli na pří-
pravách a průběhu oslav.

Lenka Osmančíková

Co je nového u mažoretek Excelent
Odstartoval nový rok 2020 a s ním už letošní mažoretkové soutěže. První soutěže jsme se zúčastnily hned 25. ledna v Opavě, na „Zlaté 
hůlce“ byla premiéra 7 sestav a z nich hned 6 odváželo cennou medaili!

1. místo - Anna Zlamšidlová
1. místo - Tereza Lechnerová a  Tereza 
Hluchníková
1. místo - Valerie Haburová, Zuzana Sladká 
a Markéta Lamžíková
2. místo - Markétka Faiková
2. místo - Anna Zlamšidlová, Zuzana Ryc-
ková a Sofie Holušová
3. místo - Nela Kacálková
5. místo - Klaudie Neuwirthová

V sobotu 1. února proběhlo v Olomouci 
školení rozhodčích a trenérů s licencí ma-
žoretkové asociace ČFMS (Česká federace 
mažoretkového sportu), pořádající Mist-
rovství České republiky. Držitelem této li-
cence je Mgr. Michaela Kristová, Mgr. Dag-
mar Kristová a Mgr. Miroslav Krist, kteří 
byli přítomni, aby se proškolili a dověděli 
připravované novinky pro letošní rok.

Následující den, v neděli 2. února, bylo pro 
děvčata opět ve znamení soutěže. I na dru-
hé soutěži, což byl pro nás „Porubský pohár 
v Ostravě“, se podařilo umístění na krás-
ných místech.

1. místo Anna Zlamšidlová, Zuzana Rycko-
vá a Sofie Holušová 
1. místo - Valerie Haburová, Zuzana Sladká 
a Markéta Lamžíková 
1. místo - Tereza Lechnerová a  Tereza 
Hluchníková 
1. místo - Markéta Faiková
2. místo - Kateřina Rycková
4. místo - Klaudie Neuwirthová
5. místo - Anna Zlamšidlová

Srdečně vás zveme! Excelent Cup 2020
V sobotu 7. 3. 2020, se bude konat 9. ročník 
soutěže „EXCELENT CUP 2020“. Zahájení 
soutěže proběhne v 9 hodin ve sportovní 
hale v Dolním Benešově. Tato mezinárodní 
soutěž konaná v Dolním Benešově bude 
hostit soutěžící také ze Slovenska a Polska. 
Z České republiky uvidíme zástupce z Os-
travy, Opavy, Frýdku-Místku, Studénky, 
Újezd u Rosic a další. 

Kvalifikační kolo Mistrovství České 
republiky v mažoretkovém sportu 2020
Ve sportovní hale v Dolním Benešově se 21. 
3. 2020 koná již po šesté Kvalifikační kolo 
Mistrovství České republiky. Avšak v letoš-
ním roce se uskuteční s drobnou organi-
zační změnou, budou u nás soutěžit pouze 
skupiny v nejvyšší výkonnostní třídě. Tedy 
pouze sestavy, které jsou zařazeny do kate-
gorie A (profíci). Kvalifikace „áček“ bude 
jen u nás v Dolním Benešově, Chotěboři, 
Zruči nad Sázavou a Hradci nad Moravicí. 
Ostatní kvalifikační kola budou pro výkon-
nostní třídu B, určena děvčatům, která se 

s náročností mažoretkového sportu teprve 
seznamují, nebo už nějaké zkušenosti mají, 
ale v MČR startují poprvé. 

Věříme, že i divácky bude velmi zajímavé 
sledovat boj o postup mezi zkušenými klu-
by, mažoretkovou elitou České republiky. 
Srdečně Vás zveme!

Mgr. Michaela Kristová
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EXKURZE V AUTOSALONU AUTOTIP v Dolním 
Benešově.

Prezentace fyzikálních a chemických jevů formou zábav-
ných pokusů a aktivit. Polytechnická dílnička s názvem 
MALÝ BADATEL ANEB PRIMA POKUSY.

Úžasný MAŠKARNÍ PLES, hudba, tanec, zpěv, soutěže 
a DOBROKABARET… moc jsme si to užili!

NÁVŠTĚVA ZÁBŘEŽSKÉHO KOSTELA s prohlídkou 
betléma je pro nás již tradicí. U jesliček děti zazpívaly 
koledy a obdarovaly drobnými mincemi černouška, který 
je součástí betléma. Moc děkujeme paní Marii Bábíkové 
za poutavé vyprávění biblického příběhu o narození Ježíška.

Zprávičky z barevné školičky U Krtečků v Zábřehu…
I  když venku ještě vládne paní zima, je občas ošklivo a  chladno, 
všichni se těšíme na blížící se jaro. A než nám otevře své dveře, tak 
se budeme těšit na hudební pořad „Jakpak mluví zvířátka“ a na maš-
karní ples s klaunem Hopsalínem.

V plném proudu je také plavání, do kterého se radostně vrhly děti 
motýlků a květinek.

Nejdůležitější událostí na jaře bude zápis nových dětí 
do mateřské školy

Přejeme všem krásné jaro
Vaše barevná školka

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru 514

Zápis na školní rok 2020/2021
probíhá 14. 5. 2019 v době od 13:00 do 16:00 hodin
Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které do 31. 8. 2020 dovrší 5let.

Zákonní zástupci s sebou přinesou:

Vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře
(k vyzvednutí v MŠ, případně zašleme z email: dbskolka@volny.cz)

Rodný list dítěte, občanský průkaz

Bližší informace:                      Mgr. Dagmar Kristová – ředitelka mateřské školy

dbskolka@volny.cz tel: 553 651160, 730 897929

2. 3. 2020 v 9.00
v obchodním domě TEMPO na ul. Opavská 150, 

Dolní Benešov
zahajujeme provoz nového

KADEŘNICTVÍ
V případě zájmu o objednání volejte na 

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

Těš ím se na vaši návštěvu v Salonu Krist ina

XIX. burza dětského
a těhotenského oblečení, hraček 

a sportovních potřeb 
(jaro - léto)

realizována ve spolupráci s KD Dolní Benešov 
Místo konání: Kulturní dům Dolní Benešov 

Termín konání:
Pátek 3. 4.2020  15:00 – 19:00h. – příjem věcí k prodeji
Sobota 4.4.2020 8:00 – 12:00h. – prodej věcí

Neděle 5. 4. 2020 8:00 – 10:00h. – celkové finanční vyrovnání a
vrácení neprodaných věcí

Prosíme, aby věci, které jsou určeny k prodeji, byly v dobrém stavu, čisté, nezničené. Pokud budou takovéto 
špinavé a zničené věci nalezeny, budou ihned vráceny majiteli a nebudou určené k prodeji.

Omezený příjem věcí k prodeji, pouze 75ks na přítomnou osobu do velikosti 170!!!

POZOR ZMĚNA: možnost osobního vyzvednutí kódů a vypsání věcí předem.
V termínu 24-27.3.2020 možno vyzvednout pouze po telefonické domluvě 

v D.Benešově tel. 605 145 195. Po té budou kódy pouze až v KD!!!
Za správné označení věcí zodpovídá majitel, který nám svým podpisem stvrdí 

správně vypsané údaje.

Finanční výtěžek z akce věnujeme MŠ a ZŠ Dolní Benešov a Zábřeh
Těšíme se na Vás

Maminky a KD Dolní Benešov

Podmínky prodeje: kontakt 732 269 921, 728 385 261
Je vybírán manipulační poplatek Kč 2,-/ks, který bude odečten při vyúčtování věcí v neděli.
Ceny prodávaného zboží si určí majitel. Z ceny prodaného zboží bude odečteno 10%.

Letošní zima se příliš neblýskla pravým sněhovým počasím a děti se seznamovaly se sněhem především na obrázcích. Proto se už všichni 
těšíme na první jarní hřejivé sluneční paprsky. Fotografie napoví, jaké zimní aktivity jsme společně prožili.

Šestý leden je dnem, kdy si připomínáme SVÁTEK TŘÍ 
KRÁLŮ. Děti si zahrály na koledníky, seznámily se s pří-
během o mudrcích z Východu a zazpívaly si tříkrálovou 
písničku.

Sluníčko má sice 
ještě chladné 
paprsky,
ale my cítíme, 
že jaro už je ve vzduchu.

Jana Balarinová
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Programování v Dolních Vítkovicích
V prosinci žáci čtvrtých a pátých tříd za-
vítali do  Světa techniky U6. Sympatičtí 
lektoři si pro děti připravili programování 
s minirobotem Ozobotem. Samozřejmě ne-
chyběla ani procházka interaktivní expozicí, 
kde si žáci hravou formou vyzkoušeli jak 
fungují některé fyzikální zákony či lidské 
tělo. Všichni se nejen pobavili, ale i naučili 
něco nového.

Divadelní přestavení
Po vánočních prázdninách jsme se oblékli 
do gala a navštívili Slezské divadlo v Opavě. 
Na repertoáru byla muzikálová pohádka 
na motivy Karla Jaromíra Erbena Pták Oh-
nivák a liška Ryška. Skvělé herecké výkony, 
krásná hudba a blyštivé kostýmy v nás za-
nechaly nezapomenutelný zážitek.

Recitační soutěž
Po roční pauze opět proběhla na naší škole 
recitační soutěž. Z každé třídy postoupili 
do školního kola tři nejlepší recitátoři. Ti 
změřili své síly s ostatními žáky ve svých 
kategoriích. Děti přednášely s velkým za-
ujetím a prožitkem. Pro porotu nebylo vů-
bec snadné vybrat ty nejlepší. A jak to celé 
dopadlo?
I. kategorie (2.-3. třídy)
1. místo Jakub Maršálek - 3. A
2. místo Viktoria Švrčková - 2. A
3. místo Ellen Lišková - 3. A
4. místo Robert Kosel - 2. A
II. kategorie (4.-5. třídy)
1. místo Eva Gebauerová - 5. B
2. místo Patrik Hemzal - 4. A
3. místo Dominik Kupka - 5. A, Ondřej 
Švančar - 4. B

Kuba Maršálek, Patrik Hemzal a Eva Geb-
auerová nás budou reprezentovat v okrsko-
vém kole Dětské scény v Kravařích. Držíme 
palce!

Plavecký výcvik
Každoročně se žáci 1.-4. ročníku účastní 
plaveckého výcviku v Buly aréně v Krava-
řích. Většina dětí se na pondělní lekce velmi 
těšila. Naučily se různým plaveckým stylům 
a za své výkony byly odměněny mokrým 
vysvědčením. Na poslední lekci nechyběla 
relaxace ve vířivce nebo dovádění v divoké 
vodě či tobogánu.

Mgr. Marcela Halodová

Zprávy ze školy Zprávy z Červené školy

Fyzikální olympiáda
Na  Mendelově gymnáziu v  Opavě se 
24. ledna 2020 konalo okresní kolo fy-
zikální olympiády, do kterého se za naši 
školu probojoval úspěšný řešitel školního 
kola Vítězslav Musálek z 8.B třídy. K po-
stupu do okresu musel vyřešit 5 složitých 
fyzikálních úloh včetně experimentální 
úlohy a to se mu povedlo. V okresním 
kole se „popral“ s dalšími úspěšnými ře-

šiteli a nakonec obsadil krásné 9. místo, kdy od postupujícího 
místa do krajského kola chyběly pouze 4 body. 
Rád bych touto formou Víťovi poděkoval za reprezentaci školy 
a popřál mu v příštím roce mnoho dalších fyzikálních úspěchů 
a snad i postup do krajského kola.

Mgr. Leon Hahn

Valentýn v pyžamech!
Valentýnská pošta je již tradiční akce, kterou každoročně or‑
ganizují žáci našeho školního parlamentu. Letos to děti pojaly 
trochu netradičně. Rozhodly se, že „oslaví“ 14. 2.–den sv. Va‑
lentýna v pyžamech.

Už celý týden před svátkem zamilovaných mohli žáci hlavní 
školy vhazovat své vzkazy do připravené valentýnské schránky. 
V pátek pak během ranních vyučovacích hodin několik zá-
stupců parlamentu školy společně s Amorem obcházelo třídy. 
Rozdávali zamilovaná přáníčka, hezké vzkazy pro nejlepší 
kamarádky a kamarády nebo různá milá poděkování.

Celý den byl ještě ozvláštněn neobvyklým oděvem. Pyžama, 
noční košile, župany, různé stylové overaly, ale i masky na 
spaní jsme mohli vidět všude na chodbách a ve třídách. Do-
konce i někteří učitelé nezůstali pozadu a přišli do vyučování 
v pyžamech.
Všichni jsme si tento den užili, obdarovaní měli určitě radost 
a už se těšíme, co si náš velmi šikovný žákovský parlament 
připraví příště!

Mgr. Pavla Měkýšová

„Umíme být spolu“
Dne 10. 12. 2019 se na Hlavní škole konal preventivní 
program „Umíme být spolu“

pořádaný společností ABRAKA MUZIKA. Programy se 
uskutečnily dva. Zvlášť pro žáky nižšího stupně a zvlášť 
pro žáky vyššího stupně. Program byl zaměřen zejména 
na mezilidskou komunikaci a možné konflikty, které při 
ní mohou vznikat.

Informace byly žákům předávány zábavnou formou - 
prostřednictvím písniček, scének a her. Žáci si z tohoto 
zajímavého, ale i poučného dopoledne odnesli spoustu 
informací. Mně se nejvíce líbila část programu týkající 
se sociálních sítí.

Adéla Albrechtová, 7. B

Soutěž v recitaci
Už se stalo pravidlem, že se žáci naší školy účastní reci‑
tační soutěže s názvem „Dětská scéna“. Ani letos tomu 
nebylo jinak. 

Děti naší školy jsou v recitaci velmi šikovní, a tak ty 
nejlepší- Nela Hanzlíková /1. ročník/, Renata Doležalová 
/ 1. ročník/, Vanesa Trulley / 2. ročník/, Julie Halfarová/ 
3. ročník/ a Veronika Albrechtová / 4. ročník/ předvedly 
své schopnosti ve čtvrtek 13. 2. 2020 v Hlučíně. V oprav-
du velké konkurenci se neztratily. 

Děvčata byla výborná, ale vyhrát nemohla všech-
na. Podařilo se to však žačce 1.ročníku Rena-
tě Doležalové, která zabodovala s  básní Fran-
tiška Hrubína  – Malá pohádka o  řepě. Vyhrála  
1. místo a postupuje do okresního kola v Opavě. Velmi 
blahopřejeme a budeme všichni držet palce!

Mgr. Marie Adamíková, ZŠ Zábřeh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V pátek 27. 3. 2020 ve škole na Nádražní ulici 

15:30 - 18:00 
 
Bohatý program: 

 atrakce pro děti 
 ukázka řemesel 
 velikonoční výrobky – ukázky výroby i prodej 
 workshop pro děti 
 občerstvení zajištěno 

 
Zveme všechny občany Dolního Benešova i okolí!!! 

Velikonoce ve 
škole 

MAŠKARNÍ PLES 2020
V neděli 9. 2. 2020 se v Kulturním domě v Dolním Benešově konal tra‑
diční Maškarní ples pro všechny děti z Dolního Benešova i širokého okolí. 
Ačkoliv řádila chřipková epidemie, přišlo na ples mnoho dětí i rodičů. 
Děti měly krásné masky, mnohdy vlastní výroby, a naše porota měla velký 
problém mezi nimi vybrat ty nejlepší a patřičně je ocenit.
O program se letos postaraly děti z mažoretkového klubu EXCELENT 
z Dolního Benešova a žákyně 8.B třídy, které pro děti připravily krásné 
taneční vystoupení. Celým plesem nás hudebně provázel DJ Tomáš. Paní 
učitelky z „Červené školy“ pak připravily mnoho krásných soutěží pro 
všechny děti, které za odměnu dostaly sladkosti.
Vrcholem odpoledne byla jako každoročně tombola, na kterou se děti 
vždy těší. Tímto bych chtěl poděkovat všem našim již tradičním spon-
zorům za to, že přispěli na nákup cen do tomboly a také na celkový 
průběh plesu.
Našimi sponzory byli: Město Dolní Benešov, Cukrárna Madel Dolní 
Benešov- Zábřeh, Armatury group, a. s., Masoma- p. Klemensová, 
Obchodní centrum Dolní Benešov, Česká průmyslová zdravotní po-
jišťovna, Klia Bohuslavice a pekařství p. Obrusník. Rovněž bych chtěl 

poděkovat všem členům SRPŠ, 
pedagogům z  nižšího stupně 
a všem dobrovolníkům za jejich 
práci a pomoc.
Celá akce se dětem moc líbila 
a provázela ji příjemná atmo-
sféra. Budeme se všichni zase 
těšit na další rok.

Mgr. Leon Hahn
Předseda SRPŠ Dolní Benešov, z.s.
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Pro toto číslo Dolnobenešovského zpravodaje jsme si připravili zajímavý 
recept z bezmasé, postní kuchyně.

Restovaný květák s růžičkovou kapustou, cizrnou 
a sýrem feta / Porce pro 4 osoby

Suroviny: 1 malý květák, 300 g růžičkové kapusty, 200 gramů cizrny, svazek jarní cibulky, 
2 stroužky česneku, plocholistá petržel, sůl, pepř, římský kmín, 400 g sýru feta, olivový olej.

Postup: Cizrnu přes noc namočíme a uvaříme doměkka.  
Květák nakrájíme na hrubší plátky a orestujeme na olivovém 
oleji dohněda, přidáme půlky vodou spařených růžiček kapusty, 
nakrájenou jarní cibulku a uvařenou cizrnu. Osolíme, opepří‑
me, přidáme špetku římského kmínu, rozetřený česnek, naseka‑
nou plocholistou petržel a vše promícháme. Na závěr posypeme 
nastrouhaným sýrem feta a podáváme.

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Tenisté bilancovali
Vánočním turnajem a lednovou výborovou schůzí ukončili tenisté sezonu roku 2019. Byla provedena rekapitulace členské základny, ze 
které vyplynulo, že tenisový oddíl eviduje celkem 116 členů z toho 36 žáků. Z tohoto pohledu by se zdálo, že je vše v nejlepším pořádku. 
Skutečnost je však jiná, neboť aktivních členů, kteří řádně plní členské povinnosti, je podstatně méně. Přes tuto skutečnost lze konstatovat, 
že rok 2019 byl vcelku úspěšný a možná i o trochu lepší než rok předchozí.

Po velkém úsilí podstatně užší členské 
základny se nám na jaře podařilo upravit 
a  zprovoznit všechny tři tenisové kurty, 
opravit a zprovoznit umělý povrch u teniso-
vé zdi, opravit oplocení, uklidit okolí, natřít 
buňku, zrekonstruovat a vylepšit postřiko-
vání kurtů včetně náročné úpravy studny 
a řadu dalších drobností, bez kterých by 
kurty a jejich okolí začaly chátrat. Je třeba 
konstatovat, že brigádnická činnost je velmi 
náročná a vzhledem ke stárnoucí členské 
základně stále obtížnější. Každý člen oddílu, 
který chce využívat tenisové kurty, je povi-
nen do 30. května odpracovat minimálně 
6 brigádnických hodin a zaplatit 600 Kč 
oddílových příspěvků. Bez neodpracova-
ných brig. hod. zaplatí 1200 Kč za celoroční 
hraní nebo 100 Kč/ hod. za kurt. Toto je 
základ pro zajištění celoročního provozu. 
Je třeba si uvědomit, že na kurtech během 
sezony musí být trvale správce zodpovědný 
za jejich provoz a pořádek.

Sezonní využití kurtů je na celkem slušné 
úrovni, nicméně jsme konstatovali, že zde 
máme ještě rezervy. Tenisté nehrají žádné 
oficiální soutěže a vše se děje na amatérské 
úrovni. O práci s mládeží se stará jeden 
oficiální trenér a dále zde trénuje řada dal-
ších dětí se soukromými trenéry. Děti do 
15let mají použití kurtů zdarma při skupi-
novém tréninku, jinak za celoroční hraní 
platí 300 Kč.
Chtěli bychom proto touto cestou pozvat 
všechny zájemce jakékoliv věkové kategorie 
o tenis, aby přišli a ochutnali tento krásný 
sport. Pro úplné začátečníky jsme schopni 
zapůjčit tenisové rakety i míčky a všem pak 
dát odborné rady poskytované správcem 
kurtů. K dispozici máme i solidní sociální 
zařízení včetně sprch a občerstvení. Zveme 
zvláště rodiče s dětmi, aby si zkusili spolu 
zasportovat, užít si zdravého pohybu a po-
stupně tak rozšířit naší členskou základnu 
o další mladé členy.

V letošním roce uspořádáme 3 turnaje ne-
registrovaných hráčů ve čtyřhře a míčový 
sedmiboj. Termíny a propozice se dovíte 
v následujících zpravodajích nebo z nástěn-
ky na kurtech. Po dohodě lze naše zaříze-
ní využít i pro podnikové nebo soukromé 
sportovní akce spojené se sportem a kultur-
ní zábavou. Chtěli bychom také upozornit 
podnikatele a organizace na možnost umís-
tění reklam na kurtech.

Závěrem zveme mezi nás všechny děti, mlá-
dež i dospělé ke sportovnímu a společen-
skému vyžití.

Výbor TO Dolní Benešov

Minivolejbal
Dne 26. 1. 2020 jsme se zúčastnili dalšího tur‑
naje minivolejbalu v Opavě. Jeden tým (Pří‑
šerky – Nikol Jamerová a Julie Janečková) hrál 
v oranžové barvě a z devíti týmů se umístil na 
7. místě. V červené barvě reprezentovali školu 
a TJ Dolní Benešov dva týmy. Celkem bylo 
v této barvě 8 týmů. Rychlonožky se umístily 
na 2. místě (Václav Budín a Vojtěch Janeček). 
Pumy obsadily 4. místo (Natálie Harasimová 
a Adéla Jakubčíková).

16. února jsme se zúčastnili třetího turnaje 
v Opavě. Poprvé jsme se zapojili do modrého 
minivolejbalu – klasický volejbal ve třech. 
Z 11 týmů se Dělostřelci (Vojtěch Harasim, 
Adéla Albrechtová a  Amálie Kubincová) 
umístili na 8. místě. V červené barvě se zapo-
jil jeden tým – Benešov stars (Adéla Jakubčí-
ková, Natálie Harasimová a Vojtěch Janeček) 
a umístil se na úžasném 1. místě z 15 týmů. 
Tým v oranžové barvě se umístil na 6. místě 
a byly to Štěňátka (Julie Janečková, Veronika 
Albrechtová a Zuzana Kupková).

Ještě nás čekají další dva turnaje a to v březnu 
a dubnu.

✝
Rozpis 
předvelikonočního 
zpovídání
DB – Zábřeh

PÁTEK 3. 4. 2020
16:00 – 18:00

(cizí zpovědník) 18:50 – 20:00

Dolní Benešov

STŘEDA 8. 4. 2020

8:30 – 11:30 (2 cizí zpovědníci)

14:00 – 18:00 (2 cizí zpovědníci)

19:30 – 20:30

Ilustrační foto
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do historie našeho fotbalového klubu se 
zapsala další stránka. Bývá už tradicí, že 
fotbalový rok končí „Halovým turnajem 
na Štěpána“. Tradice byla dodržena i  ten-
tokrát! O  účast na tomto turnaji je mi-
mořádný zájem, taky letos startovalo cel-
kem 8 družstev. Vítězem se stalo mužstvo 
TSUNAMI před našimi „borci“ z  Pivni-
ce u Supa. Se začátkem nového roku 2020 
se pak roztočil kolotoč halových turnajů 
všech věkových kategorií.

Žáci MINI mladší a starší přípravky – po 
skončené soutěži využili zimní přestáv-
ky k účasti na halových turnajích. MINI 
mladší i starší přípravka startovala na „Tur-
naji o pohár starosty“ v Bolaticích. MINI 
starší přípravka pak byla pořadatelem tur-
naje v naší tělocvičně v Dolním Benešově. 
Mezi šesti zúčastněnými družstvy se naše 
mužstvo radovalo ze zisku „bronzových 
medailí“!

MLADŠÍ žáci – se zúčastnili silně obsaze-
ného „Turnaje o pohár starosty“ v Bolati-
cích. V dramatickém souboji o druhé mís-
to v celkovém pořadí jim chyběl jeden gól 
v celkovém skóre! Nakonec tak skončili na 
3. místě se ziskem bronzových medailí!

STARŠÍ žáci – přijali pozvání pořadatelů 
k halovému turnaji do Budišova nad Budi-
šovkou. V konkurenci 8 mužstev jim v ko-
nečném pořadí patřilo 5. místo. V sobotu 
22. února 2020 je pro mladší a starší žáky 
připraven turnaj v naší tělocvičně. Přijďte 
povzbudit naše fotbalové naděje!

Kategorie dorostu
V  sobotu 1.  února  2020 se konal u  nás 
v  Dolním Benešově turnaj dorostenců. 
Startovalo celkem 6 mužstev. My jsme 
měli v  turnaji dvě mužstva  – A  + B. Bo-
hužel ani jedno se v konečném pořadí na 

„bednu“ nedostalo…

Kategorie mužů
Muži „B“ Naše mužstvo bylo dne 11.  led-
na  2020 pořadatelem turnaje v  naší tělo-
cvičně. Přihlásilo se celkem 8 mužstev, bo-
jovalo se ve dvou skupinách. Ve finále se 

utkalo naše mužstvo s fotbalisty Bohusla-
vic. O vítězi se nakonec rozhodlo až v pe-
naltovém rozstřelu ve kterém byli úspěš-
nější hráči Bohuslavic!

Muži „A“ Zimní příprava na jarní část Mo-
ravskoslezské fotbalové ligy začala. Hned 
v úvodu je nutné upřesnit titulek. Ano mlu-
víme o zimní přípravě, ale všichni víme, že 

„Paní zima“ k nám ještě letos nedorazila… 
Fotbalisté „A“ mužstva FC Dolní Benešov 
se k  prvnímu letošnímu tréninku sešli 
6. ledna 2020. Začalo období, které většina 
hráčů zrovna nemiluje, ale pro další průběh 
fotbalového jara je velmi důležité! Náplní 
prvních tréninků tak je především „dobití 
baterek“ a fyzická příprava je tím pravým, 
nezbytným základem! Realizačnímu týmu, 
který vede naše mužstvo – trenér Martin 
Štverka, asistent Michal Spruch a vedou-
cí mužstva Jan Kozlovský se hlásili hráči: 
Chvěja Filip, Moravec Tomáš, Haas Ond-
řej, Romaněnko Jan, Rychnovský David, 
Skroch Daniel, Karčmář Adam, Býma Ja-

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

Motto:  
Motto: „Začíná fotbalový rok 2020“!

kub, Pecuch Martin, Blahuta Tomáš, Geb-
auer Tomáš, Foitzik Lukáš, Trajkovski Dino, 
Labuda Filip, Gomola Tomasz, Herich Da-
niel. Z podzimního kádru už neuvidíme 
hráče: Lasáka Kryštofa, Baránka Aleše, Be-
hana Zdeňka a Zajíčka Adama. Do kádru 
mužstva se naopak zařadili tito hráči: Miš-
kev Adrian, Mlýnek Daniel, Kaluža Lukáš, 
Jež Daniel, Kopečný Adam, Večerek Ondřej, 
Chvěja Daniel, Po druhém tréninkovém 
týdnu sehrálo mužstvo 1. přípravné utkání 
na umělém trávníku v Chlebičově.

FC DB – FOTBAL Fulnek 2:3
Trenéři obou mužstev, domácí Martin 
Štverka a hostující Michal Kovář nomino-
vali k utkání všechny hráče z kádru, kteří 
jsou zapojeni do přípravného období. Pří-
ležitost tak dostali i  nováčci, kteří bojují 
o zařazení do kádru mistrovských zápasů. 
Do prvních příležitostí se dostal domácí 
Gebauer. V  5. minutě stačil brankář hos-
tů vyrazit jeho pohotovou střelu na roho-
vý kop. V 11. minutě však neměl proti jeho 
pumelici žádnou šanci a  domácí vedli  – 
1:0. Hosté na tento stav odpověděli sympa-
ticky. Ve 23. minutě stála na jejich straně 

„paní štěstěna“, střela Foitzika orazítkovala 
jenom levou tyč. Ve 28. minutě pak vyšel 
hostům rychlý brejk, Zagol „nabil“ Malé-
řovi a ten srovnal stav zápasu na – 1:1. Do 
konce poločasu diváci už další gól neviděli. 
Do 2. poločasu se sestavy výrazně promí-
chaly. V 51. minutě našel Mlýnek ve váp-
ně nabíhajícího Gomolu a ten se nemýlil – 
2:1. Domácí mohli své vedení pojistit, ale 
střelu Romaněnka z přímého kopu vyrazil 
hostující brankář s  pomocí tyče na roho-
vý kop. Hosté odpověděli vyloženou šancí 
v 60. minutě, Stratil L., obešel i domácího 
gólmana, ale prázdnou branku netrefil… 
V 71. minutě se znovu dvojice Zagol – Ma-
léř postarala o srovnání stavu na – 2:2. To 
ale ještě nebylo ze strany hostů všechno. 
V 75. minutě potrestala dvojice Černín se 
Stratilem chybující rozehrávku domácí-
ho Gajarského a nabídnutou gólovkou ne-
pohrdli – 2:3. Příležitost k vyrovnání měli 
domácí v 85. minutě, ale Večerek z přímé-
ho kopu branku přestřelil… Z vítězství se 
tak po závěrečném hvizdu radovali hosté!

Sestava FC Dolní Benešov: Vyklický, Haas, 
Moravec, Kopečný, Jež, Večerek, Trajkov-
ski, Foitzik, Mlýnek, Gebauer, Labuda  – 
střídali Chvěja Daniel, Gajarský, Gomo-
la, Kaluža, Karčmář, Pecuch, Romaněnko, 
Skroch jd
Sestava FOTBAL FULNEK: Charvát, Špi-
tálik, Seidler, Zagol  M., Plný, Stratil J., 
Stratil  L., Zagol P., Černín, Ďurica, Ma-
léř  – střídali Kovář, Juřík, Vašina, Štefek, 
Jurča, Mrkvica
Utkání rozhodovali: Dedek, Šafrán, Šujan

FC DB – 1.BFK Frýdlant 2:4
Kabinu domácích navštívila v týdnu nepří-
jemná „Paní viróza“ a realizační tým tak 
měl nemalé starosti „slepit“ sestavu pro 
dnešní přípravný zápas. Kvalitní divizní 
celek hostů z Frýdlantu nastoupil pod ve-

dením, nám velmi dobře známého našeho 
bývalého hráče Martina Šrámka, a  uká-
zal se jako zdatný soupeř. Vstup do utká-
ní měl bleskový, už ve 2. minutě vedli hos-
té – 0:1 gólem Wludyky. Jejich vedení však 
mělo jepičí trvání. V  5. minutě vyrovnal 
po autovém vhazování Ježe Gomola – 1:1. 
Hrálo se ve svižném tempu. Ve 12. minutě 
prošel obranou hostů Karčmář, jeho cen-
tr napálil z voleje Gebauer, brankář Prepsl 
stačil balón vyrazit, ale proti dorážce Go-
moly byl bez šance  – 2:1. Domácí střelec 
byl blízko čistému „hattricku“ ve 20. mi-
nutě jeho hlavička zasvištěla nad břevnem. 
Hosty tento stav nijak nedeprimoval. Ve 
22. minutě se zaskvěl brankář Chvěja, na 
brankové čáře si poradil se střelou Šafnera. 
Vyrovnávací gól měl na kopačkách Wlu-
dyka ve 27. minutě však jeho střela podél 
celé branky minula cíl… O gólovou radost 
pak Chvěja připravil ve 32. minutě Kuče-
ru, jeho dělovku vyrazil z  malého vápna 
na rohový kop! Ve 45. minutě dal domá-
cí Labuda gól, ale praporek asistenta roz-
hodčího ho o  jeho radost připravil. Do 2. 
poločasu se sestavy na obou stranách pro-
míchaly, z  té domácí odešel jeden z  pilí-
řů Moravec a další minuty hry ukázaly, že 
obranný val dostal pořádnou trhlinu. Při 
vší úctě k hostům jim domácí vítězství do-
slova darovali. Soupeř neuvěřitelné kiksy 
dokázal potrestat. V 67. minutě vyrovnal 
po přihrávce Milera Velička – 2:2. To ale 
nebylo zdaleka všechno. V  72. minutě si 
Střižík pohrál s domácím obráncem Haa-
sem a Kučera poslal hosty do vedení – 2:3. 
Z  vyrovnávacího gólu se domácí nerado-
vali v  80. minutě, hlavička Gomoly líz-
la jenom břevno branky hostů. Konečnou 
podobu výsledku pak dala další hrubka 
domácích po zahraném rohovém kopu šel 

Naši reprezentanti z „Pivnice u Supa“ Naše „bronzové“ mužstvo starší MINI přípravky

Mužstvo MINI mladší přípravky v Bolaticích
4. Mužstvo mladších žáků v Bolaticích
5. V „Turnaji o pohár starosty“ jsme skončili bronzoví!

Mužstvo starších žáků v Budišově nad Budišovkou

7. Naše „A“ mužstvo dorostu
8. Naše „B“ mužstvo dorostu

9. Naše „stříbrné“ mužstvo mužů

10. Je to první zápas tak jdeme na to!
11. Je tady šance na vyrovnání
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sebe, ale nabíhající Večerek se po parád-
ní hlavičce radoval z vyrovnání – 1:1. Ko-
nečnou podobu výsledku pak dali domá-
cí v 87. minutě hry. V gólové pozici byl na 
hranici „malého vápna“ faulován Mora-
vec a z nařízeného pokutového kopu nedal 
Býma gólmanovi hostů Kodešovi žádnou 
šanci – 2:1! Ani přes snahu hostů, se už vý-
sledek nezměnil. Domácí tak po třech po-
rážkách slavili první vítězství!
Sestava FC Dolní Benešov: Ogyanov, 
Skroch, Romaněnko, Haas, Dolba, Foitzik, 
Trajkovski, Karčmář, Jež, Býma, Labuda – 
střídali Chvěja, Gebauer, Gomola, Kopeč-
ný, Moravec, Večerek
Sestava FK Bospor Bohumín: Švrčina, 
Uher, Kodeš J., Košťál, Ferenc, Hanus, Jež, 
Bloksch, Siekiera, Richtár, Gros  – střída-
li Kodeš, Halaška, Stošek, Černický, Mališ, 
Radhajski, Kubinski
Utkání rozhodoval: Šimeček

FK ODRA Petřkovice – 
FC DB 7:1
Od minulého víkendu řádila v  celé Evro-
pě vichřice SABINE. Běsnění tohoto živ-
lu nebylo ušetřeno ani „A“ mužstvo naše-
ho fotbalového klubu. O tom, jakou spoušť 
napáchal tento vichr v obraném valu naše-
ho mužstva jsme se přesvědčili v dnešním 
přípravném utkání. A náš realizační tým 
bude mít přetěžkou situaci, aby do úvod-
ního jarního kola Moravskoslezské fotba-
lové ligy, které je na programu už 8. břez-
na 2020 tento val opravil!!! Petřkovičtí tak 
mohli rozehrát všechny varianty své útoč-
né fáze. Už ve 3. minutě minula dělovka 
Sporysze těsně pravou šibenici. V  7. mi-
nutě centroval z  pravé strany Neumann 
a Mičola se jako první zapsal do střelecké 
listiny – 1:0. V 16. minutě fauloval Býma 
v  pokutovém území pronikajícího Vavří-
ka. Nařízenou penaltu bezpečně promě-
nil Neumann a  bylo to  – 2:0. První stře-
lu na branku domácích poslal po pěkném 
sólu Jež, ale gólman Vyklický byl na mís-
tě. Domácí odpověděli dalším gólem, ve 
32. minutě zakončil Ptáček svou utěšenou 
akci – 3:0! Gólem neskončila ve 37. minu-
tě ani vydařená akce Foitzika zakončená 
střelou Labudy, brankář Vyklický se štěs-
tím udržel čisté konto. Po bleskovém pro-
tiútoku se zaskvěl gólman Ogyanov, který 
kryl dvě střely Mičoly na brankové čáře! 
Brankový účet 1. poločasu zavřel nádher-
ným „padajícím listem“ Baránek  – 4:O. 
Ani po změně stran se obraz hry výraz-
ně nezměnil. Už ve 49. minutě přidal dal-
ší gól domácích Tomšů – 5:0!!! Až po ode-
hraných deseti minutách 2. poločasu se 
dočkalo gólu i naše mužstvo. V 55. minutě 
skončila ještě střela Karčmáře na levé tyči, 
ale odražený míč pak posadil Karčmář na 

hlavu Gomoly a bylo to – 5:1. V 60. minu-
tě jsme po faulu na Býmu kopali penaltu, 
Trajkovski však tuto šanci v  gólový efekt 
nepřetavil… Do konce zápasu pak přida-
li domácí ještě další dva góly. V 75. minu-
tě uvolnil Walla Tilkiridise  – 6:1. Koneč-
nou podobu výsledku pak dal Walla v 77. 
minutě – 7:1!!!
Sestava FK ODRA Petřkovice: Viklický, 
Dziuba, Vavřík, Honiš, Sporysz, Mičo-
la, Baránek, Praus, Darmovzal, Neumann, 
Ptáček L. - střídali Ptáček, Tilkeridis, To-
mšů, Lapeš, Strakoš, Walla
Sestava FC Dolní Benešov: Ogyanov, 
Skroch, Kopečný, Romaněnko, Haas, 
Foitzik, Jež, Gebauer, Karčmář, Býma, La-
buda – střídali Chvěja, Gomola, Moravec, 
Trajkovski, Večerek
Utkání rozhodoval: Ket, Šmíd, Kovařík

FC DB – SK FK Polanka 5:2
Domácí přivítali dalšího soupeře, muž-
stvo Moravskoslezské divize „F“, fotbalis-
ty SK FK Polanka. Počáteční „oťukávanou“ 
ukončil ve 14. minutě sólovým nájezdem 
na hostujícího gólmana Býma, ale ten si 
s  jeho střelou poradil. V 17. minutě se ve 
skrumáži před brankou Polanky nejlépe 
zorientoval Kopečný a  jeho střela skon-
čila neomylně v  brance  – 1:0. Ve 20. mi-
nutě postupoval Gomola sám na gólmana 
hostů, ale v  koncovce ho zradila střelec-
ká muška. Vyrovnávací gól měl ve 27. mi-
nutě na svých kopačkách Tížek, ale Ogya-
nov stačil jeho dělovku vyrazit na rohový 
kop. Ve 34. minutě Šustr dělovkou vyrov-
nal na – 1:1. Ve 40. minutě znovu zahro-
zili hosté, hlavička Švancera se však mezi 
tyče nevešla. Gólem do šatny se ve 45. mi-
nutě zaskvěl Býma, který se proháčkoval 
celou hostující obranou a nekompromisně 

„zavěsil“ – 2:1. Trenéři obou mužstev dali 
ve 2. poločase příležitost dalším hráčům. 
V 65. minutě zaútočil z levé strany Jež, jeho 
střelu brankář Virec vyrazil, ale proti do-
rážce Skrocha byl už bezmocný – 3:1. V 73. 
minutě se hostující gólman vyznamenal 
krytím prudkých střel Večerka i Pecucha. 
V 76. minutě se na hranici velkého vápna 
ukázkově uvolnil Býma a  elegantním ob-
loučkem zvýšil vedení domácích na – 4:1. 
Už o minutu později poslal Gomola do tu-
tovky nabíhajícího Ježe, ale ten prázdnou 
branku přestřelil… Na druhé straně se ani 
hostujícímu Šindlerovi nepodařilo dát gól 
do prázdné branky v 80. minutě! Nedáš – 
dostaneš platilo už o minutu později. V 81. 
minutě nedokázala obrana hostů zastavit 
Večerka a  jeho přihrávku přetavil na dal-
ší gól v síti hostů Gomola – 5:1. Hostům se 
v  samotném závěru zápasu výsledek ješ-
tě podařilo zkorigovat. V  90. minutě se 
po několika předchozích nezdarech pře-
ce jen radoval z gólu Tylšer a dal výsledku  

konečnou podobu – 5:2!
Sestava FC Dolní Benešov: Ogyanov, Ve-
čerek, Kopečný, Moravec, Haas, Skroch, 
Gebauer, Karčmář, Foitzik, Gomola, 
Býma – střídali Chvěja, Dolba, Jež, Pecuch, 
Rychnovský,
Sestava SK FK Polanka: Virec, Talián, 
Sostřonek, Gajdok, Švancer, Tížek, Šustr, 
Skřehot, Koutný, Šindler, Bartoš - střída-
li Kaluža, Tylšer, Vojtěšek
Utkání rozhodoval: Macrineanu

do sólového útoku v 87. minutě přes celou 
polovinu hřiště hostující Kučera, neomyl-
ným blafákem si poradil i  s  vybíhajícím 
brankářem Chvějou a  gólem do prázd-
né branky potvrdil vítězství hostů – 2:4!!!
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja Da-
niel, Haas, Moravec, Kopečný, Jež, Ka-
luža, Gebauer, Karčmář, Miškev, Gomo-
la, Labuda – střídali Romaněnko, Večerek, 
Foitzik
Sestava 1. BFK Frýdlant: Prepsl, Střižík, 
Marek, Hutnik, Svatonský, Juříček, Ško-
rik, Šafner, Wludyka, Soukup, Kučera  – 
střídali Hajdušek, Velička, Jindra, Mohy-
la, Miler
Utkání rozhodovali: Dedek, Tvrdý, Schne-
ider

FC DB – FK Fotbal  
Třinec 3:4
„Bronzový celek divize „F“ byl dalším sou-
peřem fotbalistů domácích. Do jejich se-
stavy se postupně vrací „marodi“ a na vý-
konu mužstva to bylo evidentně vidět! Uź 
ve 2. minutě rozehrál Trajkovski parádně 
rohový kop a hlavička Kopečného jenom 
těsně zasvištěla na břevnem. Ve 13. minu-
tě se proháčkoval obranou hostů Karčmář, 
Gomola prodloužil na Ježe, ale ten v dob-
ré pozici minul cíl. Po čtvrthodině však 
udeřili hosté. Bulawa poslal nadýchaným 
centrem do gólovky Demijana a  jeho fan-
tastická hlavička skončila v  pravé šibe-
nici – 0:1. Blízko dalšímu gólu byli hosté 
ve 20. minutě, ale Niemczika v koncovce 
zradila střelecká muška… Ve 23. minu-
tě našel Trajkovski nádherným centrem 
nabíhajícího Býmu, ale jeho hlavičku sta-
čil brankář Mrózek přilepit na brankové 
čáře do svých rukavic! Tlak domácích sí-
lil, ale branka hostů odolávala. Naopak ve 

41. minutě se řítil na branku domácích Ni-
emczik a jeho kolmici přetavil Bulawa na 
druhý gól – 0:2. Odpověď domácích byla 
sympatická. Ve 45. minutě si na rozehraný 
rohový kop Trajkovskim naskočil Býma 
a  jeho parádní hlavička skončila neomyl-
ně za zády gólmana Mrózka – 1:2. Úvod 2. 
poločasu patřil hostům. V 50. minutě od-
vrátili gólové nebezpečí obětavým zákro-
kem na brankové čáře Pecuch a fantastic-
kým zákrokem brankář Chvěja po střele 
Novotného!!! Další minuty úvodní čtvrt-
hodiny však patřily domácím. Parádním 
akcím Pecucha a Gomoly však v 58. i v 62. 
minutě scházelo jenom gólové zakončení. 
V 68. minutě se pak domácí srovnání skó-
re dočkali. Mrózek sestřelil ve vápně Kalu-
žu a Trajkovski se z pokutového kopu ne-
mýlil – 2:2! V 76. minutě domácí střídali, 
ze hry odstoupil Býma. Než stačili domá-
cí přeskupit své řady, tak využil chvilko-
vého zaváhání Lasota v 76. minutě šli hos-
té znovu do vedení – 2:3. Z vedoucího gólu 
se však neradovali dlouho. Po rozehrání 
se Gomola probil jejich obranou a Miškev 
se parádně trefil – 3:3! V závěrečných mi-
nutách prahli domácí po prvním vítězství 
v přípravě. Gól byl na spadnutí v 88. minu-
tě hry. Domácí kopali rohový kop, ale po 
ztrátě balónu šli hosté do smrtícího brej-
ku – čtyři na jednoho a nastřelený balón 
navíc nešťastně tečoval patičkou za záda 
bezmocného gólmana Chvěji Kopečný do 
vlastní sítě  – 3:4!!! Na další srovnání ne-

příznivého stavu už nebylo dost času…
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja Daniel, 
Dolba, Moravec, Kopečný, Haas, Mlýnek, 
Jež, Trajkovski, Karčmář, Býma, Gomola – 
střídali Kaluža, Pecuch, Miškev
Sestava FK Fotbal Třinec: Mrózek, Burgo, 
Bulawa, Zahaluk, Tatar, Wilk, Niemczik, 
Dohnal, Chloň, Lasota, Demijan – střídali 
Novotný, Cieslar, Bora, Michálek
Utkání rozhodovali: Šabacký, Petroš, Šimčík

FC DB – FK Bospor  
Bohumín 2:1

Po třech přípravných zápasech byl dalším 
soupeřem domácích účastník Moravsko-
slezské divize „F“, fotbalisté FK Bospor 
Bohumín, celek, který se netají postupo-
vými ambicemi do MSFL. V  jeho bran-
ce je náš dlouholetý hráč Jakub Švrči-
na. V úvodních minutách zahrávalo naše 
mužstvo tři rohové kopy, ale bez gólového 
efektu. V 19. minutě pálil Trajkovski jedo-
vatou střelu, ale Švrčina potvrdil své kva-
lity. Ve 25. minutě se prošel hostující obra-
nou Foitzik, na jeho prudký centr podél 
celé branky však Býma nedoskočil. Ve 26. 
minutě připravil skvělým zákrokem o gó-
lovou radost „novic“ v domácí sestavě, gól-
man Ogyanov útočníka Grose. Ani domá-
cí kanonýr Labuda se neradoval z gólu, ve 
35. minutě si Švrčina přilepil jeho dělovku 
do svých rukavic. Hosté se ujali vedení gó-
lem do šatny, ve 41. minutě potrestal Rich-
tár chybnou rozehrávku domácích  – 0:1! 
Ve 2. poločase se dostali do hry další, noví 
hráči. V  60. minutě rozehrál Trajkovski 
rohový kop, ale hlavička Gomoly se mezi 
tyče nevešla. V  77. minutě kopal Foitzik 
z  výhodné pozice přímý kop, brankáře 
Kodeše však nepřekvapil. Závěrečná de-
setiminutovka patřila domácím. V 84. mi-
nutě rozehráli Býma s Haasem ukázkový 
brejk, střelu Haase stačil Kokeš vyrazit za „ Sportu zdar a Dolnobenešovskému

fotbalu zvlášť “ !

12. Po této šanci vedeme 2:1
13. Zápas jsme nakonec prohráli…

14. Pozor na to, takové chyby nemůžeme dělat
15. Gól Býmy na 1:2 nás vrátil do zápasu 
16. Je to paráda – vyrovnáno na 3:3

17. Je to boj, chceme vyhrát!
18. Býma se z penalty nemýlí – vedeme 2:1 19. Taková gólovka se musí proměnit!

20. Konečně se můžeme radovat z vítězství!

Los jarní části MSFL FC Dolní Benešov
32. kolo 08.03 Ne 10.30 MFK Frýdek-Místek - FC DB
18. kolo 14.03. So 14.30 FC DB - ČSK Uherský Brod
19. kolo 22.03. Ne 10.15 SK Uničov - FC DB
20.kolo 28.03. So 15.30 FC DB - SFK Vrchovina
21. kolo 05.04. Ne 10.15 FK Blansko - FC B
22. kolo 11.04. So 15.30 FC DB - MFK Vyškov
23.kolo 19.04. Ne 10.15 FC Baník Ostrava - FC DB
24. kolo 25.04. So 16.00 FC DB - FC FASTAV Zlín 
25. kolo 02.05. So 16.30 FC DB - FC Viktoria Otrokovice
33. kolo 06.05. St 16.30 FC DB - 1. FC Slovácko
26. kolo 10.05. Ne 10.15 FC Velké Meziříčí - FC DB
27. kolo 16.05. So 17.00 FC DB - SK HS Kroměříž
28. kolo 24.05. Ne 10.15 Sigma Olomouc - FC DB
34. kolo 27.05. St 18.00 1. SC Znojmo FK - FC DB
29. kolo 30.05. So 17.00 FC DB - FC Slovan Rosice
30.kolo 06.06. So 17.00 FC Hlučín - FC DB
31. kolo 13.06. So 17.00 FC DB - FK ODRA Petřkovice

Vedení fotbalového klubu děkuje všem 
svým sponzorům a především městu Dol-
ní Benešov za finanční i materiálovou po-
moc při zajištění činnosti klubu bez které 
by jeho činnost zanikla! Našim pří zniv-
cům a čtenářům ZPRAVODAJE města dě-
kujeme za přízeň, už teď se těšíme na vaši 
podporu v hledišti našeho stadionu a vě-
říme, že druhá, jarní polovina mistrov-
ských soutěží bude především u  našeho 
„A“ mužstva mužů mnohem lepší!!! !
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Program březen – duben

Sobota 7. 3. Excelent Cup

Pátek 13. 3. DJ SHOW Leoš Mareš

Neděle 15. 3. Lollipopz – koncert

Středa 18. 3. Výroční členská schůze  
SPCCH

Sobota 21. 3. Krajský přebor mládeže  
v Rapid šachu

Sobota 21. 3. Kvalifikace mažoretek  
na Mistrovství ČR

25 – 27. 3. Závěrečné taneční

Pondělí 30. 3. Dva nahatý chlapi –  
divadelní představení

3 – 5. 4. Dětská jarní burza

Středa 15. 4. Beseda u kávy (SPCCH)

Pátek 17. 4. Veletoč – divadelní představení

Sobota 18. 4. Jarní setkání seniorů

Sobota 18. 4. Prajzské jaro

Úterý 21. 4. Zasedání zastupitelstva města 
od 16.00 hod.

Sobota 25. 4. Rybářské závody na Kamenci

Sobota 25. 4. Požehnání motorkářům

Čtvrtek 30. 4. Stavění máje v Zábřehu

Hity kapely Queen, z muzikálu La la land, 
The Greatest showman, ale také Beethoven 

a další překvapení v podání

S R D EČNĚ  V Á S  
 Z V E M E  N A  P R V N Í  

ČL E NŮ  K V I N T E T U :
 

V e n d u l a  C h o j k o v á
M a r i e  J i r á s k o v á

B a r b o r a  P l ačk o v á
J a n  P o š t u l k a

E v a  P o š t u l k o v á
 

ŽÁ KŮ  Z U Š

. . .  A  H O S TŮ

18. duben od 17 hodin 
obřadní síň na zámku

Dolní Benešov


