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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Starosta zlaté prasátko nevídá
Rozhovor s nově zvoleným starostou Janem Widlákem a místostarostou Petrem Dohnalem o uplynulém roce, planých volebních slibech, 
o akcích, které město čekají v roce příštím, ale také o dodržování vánočních tradic a zvyků vedl Marek Sklář.

• Byl to pro vás bouřlivý rok?

JW Byl. Začátek roku byl ještě ovlivněn do‑
zvukem covidu, zvlášť v našem oboru, což 
se projevilo i na zakázkách. Je mi 53 let a do‑
zrál jsem k rozhodnutí ucházet se o místo 
v zastupitelstvu.

• Co tě k tomu přimělo?

Chtěl jsem se posunout i profesně někam dál. 
Odejít z dosavadní práce a dělat něco jiné‑
ho. Vlastně jsem si neuvědomil, že odchá‑
zím z jedné stavební firmy a vstupuji do dru‑
hé stavební firmy, protože práce pro město 
je opravdu z 80 procent stavařina. Zároveň 
nikdo z našeho rodu nebyl v minulosti sta‑
rostou v Benešově. Takže výzva,

• Už jsi odešel ze své firmy?

Ano, už to převzal syn, já mu dělám jen ta‑
kovou kontrolní činnost, co se týče ekono‑
miky a poradenství, ale syn už je ředitelem 
společnosti.

• Co ti syn řekl, když jsi mu tu firmu předal?

Lekl se! Oprávněně. Protože nemá velké zku‑
šenosti s řízením firmy. Ale co se týče vede‑

ní výroby, tak o tu už se dříve staral sám, to 
už zvládá.

• Kolik máte zaměstnanců?

My jsme firma zhruba kolem dvaceti pra‑
covníků.

PD Rok byl poměrně bouřlivý, protože jsem 
se v únoru rozhodl, že budu kandidovat 
do zastupitelstva. Založili jsme novou poli‑
tickou stranu, která byla cíleně složena z lidí 
do věku padesáti let. Věnovali jsem této po‑
litické kampani velké úsilí, přesto mohl být 
výsledek jakýkoliv. Pro celou naši stranu bylo 
velkým zadostiučiněním, že jsme ve volbách 
zvítězili a tři naši kandidáti se dostali do za‑
stupitelstva města. Pro mě osobně byla vý‑
zvou pozice místostarosty, pro kterou jsem 
se rozhodl. Osobně si myslím, že je to po‑
sun v mém profesním životě, a chtěl bych 
zúročit zkušenosti, které jsem doposud zís‑
kal. Doufám, že budu pro město přínosem.

• Co bys řekl lidem, kteří říkají, že je to podvod 
na voličích, že jsi vyhrál volby a přitom si ne‑
chtěl být starosta?

Hm, jasně…to je dobrá otázka, ale ptáš ‑li se 
na absolutního vítěze voleb dle preferenč‑
ních hlasů občanů, tak to jsem nevyhrál já. 
My (PRO Dolní Benešov a Zábřeh) jsme vol‑
by vyhráli jako celá strana nikoliv jako jedi‑
nec. Nicméně vzhledem k tomu, že nemám 
žádné zkušenosti s komunální politikou, tak 
jsem po zralé úvaze dospěl k názoru, že by 
bylo vhodnější mít věkově zkušenějšího sta‑
rostu ve vedení města. Jsem rád, že byl za‑
stupiteli zvolen Jan Widlák.

• Čím si vysvětluješ ten obrovský úspěch, jaký 
byl ten vzkaz voličů?

PD Úspěch naší strany si vysvětluji tím, že 
jsme pracovali na kampani jako tým, kdy 
všichni členové strany se ochotně zapojili. 
Když se podívám na dnešní složení zastu‑
pitelstva, tak je jasné, že voliči chtěli změ‑
nu, která přišla. Došlo ke generační obmě‑
ně i tím, že bývalý starosta Martin Štefek už 
nechtěl kandidovat.

• Je to i důvod, proč jste nechtěli do rady býva‑
lého místostarostu, že patří ke staré generaci?
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JW Bude tam stávající. Ale mezi jedenáctou 
a čtvrtou hodinou ranní se snižuje svítivost 
na 30 procent, aby to nerušilo obyvatele. 
Jsou tam 70watové ledky, takže to snížení je 
pak na 15 watů. Jedno svítidlo ušetří v dneš‑
ních cenách zhruba 1000 korun za rok. A zbý‑
vá nám vyměnit 200 světel, takže úspora 200 
tisíc. Návratnost projektu jsou 4 roky.

PD Také oprava schodiště dolů na Podubí 
u kostela.

JW Ke drobným akcím patří i přeložka chod‑
níků na hřbitově

• Najdou se pro hřbitov peníze na druhou fázi 
odvodnění?

JW V příštím roce ne.

PD Ale chceme udělat přeložení toho středo‑
vého chodníku tak, aby byl bezpečný.

• Ale není to vyhazování peněz, když se pak 
bude znovu rozkopávat kvůli odvodnění?

PD Ne, tady se jedná o to, že ten chodník je 
opravdu v havarijním stavu, tak ať se srovná.
Tyto práce provedeme svépomocí.

• A proč se to neudělá najednou?

PD to je finančně dost náročná akce a těch 
5 až 7 milionů se na to příští rok nenajde.

• Při předávání agendy se tajemník pochlubil, 
že město nemá dluhy a na kontě má uspoře‑
ných 40 milionů, máte v radě investičního ban‑
kéře L. Kohuta, už vám navrhl, jak lépe peníze 
zhodnotit?

PD Určitě probíhají jednání, jak se stávající 
bankou, tak s novými bankami, jak depozi‑
ta lépe zhodnotit.

• S jak velkým rozpočtem se počítá na příští 
rok?

JW 175 milionů, loňský byl 178, takže jsme 
na tom zhruba stejně.

• To je i s dotacemi a úsporami?

PD ano, 131 milionů je plánovaný rozpočet 
bez transferů.

JW jen tak pro zajímavost, když se všechno 
zahrnulo do rozpočtu, co je třeba udělat, tak 
ten rozpočet by musel mít 300 miliónů ko‑
run. A kdybych měl ještě třeba splnit všech‑
na přání, co mi říkají lidé, tak bych potřebo‑
val půl miliardy 😊
• S čím nejkurióznějším se na tebe teď lidé ob‑
racejí?

JW Přišli za mnou i s tím, že na záchodech 
v kulturáku došly papírové ručníky.

• Nejdiskutovanější bod voleb – sběrný dvůr – 
jak ten dopadne?

JW ja se spíš přikláním na sběrné místo, pro‑
tože i po konzultaci se starosty okolních obcí, 
které to mají, třeba Bohuslavice, tak všichni 
nás od toho odrazují z hlediska finančního, 
protože ty nárůsty odpadů jsou obrovské. 

Háj ve Slezsku má snad sedminásobný ná‑
růst odpadů a všichni si myslí, že to je zadar‑
mo, ale obec to musí zaplatit. To znamená, že 
bychom museli vyčlenit nějakých pár milio‑
nů na uložení odpadů a další peníze na pro‑
voz dvora. Umíme si představit sběrné místo.

• Jak se liší sběrný dvůr od sběrného místa?

Sběrný dvůr může sbírat všechno, i nebez‑
pečné odpady a je tam i jiná logistika, vede‑
ní evidence odpadů apod. Zatímco sběrné 
místo je místo, kde se dá dvakrát do týdne 
vyhodit to z domácnosti, co nemůžeš nor‑
málně vyhodit do popelnice, například se‑
dačku, nábytek nebo koberec.

• Takže sběrné místo plánujete?

PD není to v plánu ani rozpočtu na příští rok, 
ale prověřujeme všechny legislativní poža‑
davky s tím spojené. Protože k tomu musí 
být i vyčleněný člověk, který se o vše stará, 
včetně životního prostředí, prostě legisla‑
tivně je to složitý proces. Chtěli bychom to 
sběrné místo zřídit v roce 2024.

• Některé strany se snažily získat voliče slibem 
domova důchodců v Červené škole, co vy na to?

JW Zkušenost je taková, že pokud se ten do‑
mov nezačlení pod krajskou síť domovů dů‑
chodců, tak je takový projekt pro samotné 
město neufinacovatelný. A momentálně je síť 
domovu důchodců pro Hlučínsko dostateč‑
ná. A samozřejmě Červená škola není z hle‑
diska vnitřních dispozic vhodná pro domov 
důchodců.

• Jak jste spokojeni s kulturou v DB?

JW Chceme to povznést. Chtěli bychom za‑
vést nové akce. Ty stávající úspěšné podpo‑
řit a posunout o level výš.

• Které akce jsou úspěšné?

JW podle mě jsou to jednoznačně pivní slav‑
nosti, diskutabilní samozřejmě máme Hlučin‑
ské jaro, ale to už je o koncepci. A chtěli by‑
chom tady zavést Svatomartinské slavnosti, 
máme tady kostel sv. Martina, mladá vína 
začínají, benešovský odpust a tímhle udě‑
lat velkou akci na náměstí.

PD město bude podporovat místní spolky 
a organizace a chce po těch organizacích, aby 
se více zapojily do kulturního dění ve měs‑
tě. Chceme, aby byla zřízena kulturní komise, 
která by koordinovala činnost akcí. V rámci 
radních jsme si rozdělili resorty. Každý z rad‑
ních bude mít na starost svůj určitý úsek, tak‑
že já si vezmu na starost kulturu a sport, ně‑
kdo třeba sociální politiku, někdo investice, 
dojde k rozdělení kompetencí a za ni bude 
na městě vždy odpovědná jedna konkrét‑
ní osoba.

JW Jedná se o  to, že občan bude vědět, 
za kým má jít.

• Chystáte něco pro místní podnikatele, aby vě‑
děli za kým mají jít, když mají nějakou nabíd‑
ku pro město?

JW Tak s tím můžou přijít za starostou nebo 
místostarostou a ti už určí konkrétní lidi, kte‑
ří s tím budou pracovat.

PD my se v prvé řadě musíme řídit zákonem 
o veřejných zakázkách, ale v případě, že se 
můžeme sami rozhodnout, rádi oslovíme lo‑
kální podnikatele.

• Vzpomeňme závěrem Vánoce, jaké jsou vaše 
vzpomínky na tyto nejkrásnější svátky?

JW Ty se samozřejmě spojují s dětstvím, když 
ještě žili moji rodiče, takže určitě ty dětské 
Vánoce a ty si myslím, že i pro děti, které 
jsou v úplných rodinách, tak je to to nejlep‑
ší, co může být.

• A ty činnosti, které jsi dělal?

JW Co jsem dělal? Rozbaloval jsem dárky! 
(smích) Každý Štědrý den se setkává celá naše 
rodina. po štědrovečerní večeři, u stromeč‑
ku. Dneska už jsem dědeček, tak přijdou děti 
i s vnoučaty.

PD Vánoční vzpomínky v tuto dobu jsou spo‑
jené i s dobou předvánoční, kdy probíhají 
adventní koncerty, které s manželkou rádi 
navštěvujeme. Je to i proto, že náš syn kaž‑
dý rok hraje na vánočním koncertu, takže to 
jsou pro mě chvíle, které si užívám.

• Na co syn hraje?

Na akordeon.

• Máte Vánoce spojené i s tradičním jídlem?

JW U nás je to klasická hrachová polévka 
a smažený kapr, nebo může to být i jiná ryba, 
a bramborový salát.

PD Tradičně rozkrajujeme jablíčko, odlévá‑
me cín a k jídlu máme rybu, bramborový sa‑
lát a hrachovou polévku.

JW Teď jsem si vzpomněl, že máme novou 
tradici, už asi deset let se každý Štědrý den 
dopoledne potkáváme se sousedy, kde 
máme svařák, třeba už i uvařenou hracho‑
vou polévku, je nás tam někdy i třicet a baví‑
me se. Je to taková vánoční atmosféra, kte‑
rá trvá od desíti do půl druhé.

• Takže pan starosta nevidí zlaté prasátko!

JW Ne (smích)

PD…ale pan místostarosta ho vidí, protože 
celý den nic nejí. (smích)
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PD To bych neřekl, že jsme ho nechtěli 
do rady, spíše to bylo z důvodu voličů, kde 
čtyři nejsilnější strany získali stejný počet 
mandátů a z tohoto důvodu se rada posklá‑
dala ze čtyř nejsilnějších stran.

• Odmítli jste spolupracovat se starými stra‑
nami či strukturami, ale na druhé straně jste 
chtěli, aby bývalý místostarosta ještě šéfoval 
projektům, které rozjel, třeba dostavbě školy?

PD Neodmítly jsme spolupracovat se starý‑
mi stranami, vždyť v radě města je Věc Ve‑
řejná a Sdružení občanů Dolního Benešova 
a Zábřehu, které již v minulých obdobích 
kandidovali. Dokonce v radě města je radní 
Martin Kuchař, který byl členem rady i v mi‑
nulém období. Je pravdou, že rada města je 
složena převážně z nových lidí, ale je to dáno 
tím, že se do zastupitelstva dostali dvě nové 
strany PRO Dolní Benešov a Zábřeh a Spo‑
lečně za lepší město.

Bývalý místostarosta MVDr. Jindřich Koska 
a bývalý starosta Martin Štefek, se sami na‑
bídli že by se rádi podíleli na dokončení pro‑
jektu přístavby odborných učeben Základ‑
ní školy, za což jim děkujeme, protože mají 
za předchozí volební období celou proble‑
matiku výstavby dobře zmapovanou.

• Jací kostlivci ve skříni vám zůstali po před‑
chozím vedení?

JW Já bych neřekl, že zůstali nějací kostliv‑
ci. Samozřejmě můžeme si předhodit cyk‑
lostezku do Kozmic, která je rozpracována 
od roku 2016, obytnou zónu Zábřeh, kde se 
pořád řeší projekční problémy, ať už s poli‑
cií ohledně tvarů křižovatek a ulic nebo ma‑
jetkoprávní vztahy se státními pozemky. Pak 
nás tíží bezpečnost v obci, mám na mysli ka‑
merový systém při vjezdech do obce, na kte‑
rých teď intenzivně pracujeme.

• Takže kamery budou?

Pokud vše výjde, tak by mohly být v příštím 
roce. Další velká rozpracovaná investiční akce 
je revitalizace zámeckého parku, kde inten‑
zivně spolupracujeme s architektem Rychtá‑
rem a hledáme dotační tituly na novou vý‑
sadbu dřevin a keřů, která bude probíhat 
v příštím roce. Je zadán projekt změny způ‑
sobu vytápění v mateřské školce, kde bude 
nově tepelné čerpadlo a fotovoltaika. Dále 
máme Neptun, kam by se začátkem roku 
měli dostavit projektanti a architekti, aby na‑
vrhli nějakou variantu využití toho prostoru.

• Hodně lidí tvrdí, že staré vedení školu zadr‑
balo, souhlasil bys s tím?

JW Zadrbalo co? Vystavbu? To určitě nebyla 
chyba vedení města, to byla chyba stavební 
firmy, že si najala špatné subdodavatele, což 
se týká hlavně střechy. Jinak Ridera praktic‑

ky dokončila školu „včas“. Má tam ještě drob‑
né nedodělky, takže do 30. ledna 2023 bude 
kompletně předána stavební část školy a ná‑
sleduje hned další část projektu, což je vy‑
bavení učeben, a to jak nábytkem, tak i po‑
čítačovou technikou. To znamená, že škola 
by měla být hotova na jaře 2023 a komplet‑
ně připravená na nové žáky ve školním roce 
2023/24

• Nejdřív byl ale ten termín do konce listopa‑
du 2022.

Termín byl posunutý z toho důvodu, že vznik‑
ly požadavky z pohledu investora na víceprá‑
ce, hlavně v konstrukčním řešení, renovace 
stávajících sociálek, atd.

• Je pravda, že Ridera dostala nějaké pokuty?

JW My jsme se dohodli na nějakých dosti 
značných slevách z jejich strany. Projekto‑
vaná cena byla 82 700 000 korun, vysoutě‑
žilo se to za 72 300 000 a ve finále bychom 
to měli postavit za zhruba 81 milionů korun, 
tzn. ještě zhruba milion a půl pod rozpočto‑
vé náklady stavby. Rozdíl konečné a rozpoč‑
tové ceny jsou požadavky města na víceprá‑
ce. Navíc z padesáti procent hradí náklady 
získaná dotace.

• Takže na tom Ridera prodělá?

JW Určitě. PD Určitě.

PD Vzhledem k tomu, že se na ZŠ staly škod‑
ní události (do stavby zatekla voda) a Ridera 
se k tomu postavila čelem, řešila se spous‑
ta věcí z jejich pojistky a výsledkem je to, že 
máme i staré třídy vymalované, spravené 
s novým vybavením, se kterým se v projek‑
tu ani nepočítalo. Takže i to zatečení bylo 
ve finále pro nás „dobře“.

• Co vás bude nejvíc v příštím roce pálit?

JW Mě nejvice pálí zámecký park, kde dojde 
ještě k druhé etapě kácení. Chci, aby obnova 
byla co nejrychlejší, ale teď je ještě na zváže‑
ní dotační titul, který může dělat až 85 pro‑
cent nákladů výsadby, což je zhruba 2 milio‑
ny korun. Projekt by se měl podávat v lednu, 
tak, aby na podzim mohla probíhat výsadba.

• Vedete debaty o tom, co bude v prázdném 
jižním křídle zámku?

JW Severní křídlo je jasné, v tom zůstane 
obecní úřad, ten se nikam stěhovat nebu‑
de. V tomto měsíci probíhají dokončovací 
práce na třetím podlaží zámku, takže by se 
nejpozději na konci ledna měli starosta, mís‑
tostarosta a stavební úřad stěhovat naho‑
ru do třetího patra. V jižním křídle je vari‑
ant více: např. školka potřebuje další třídy, 
protože je předpoklad nárůstu počtu dětí. 
Můžeme tam přemístit knihovnu, můžeme 
tam udělat mini muzeum, co se týče histo‑
rie Prajzské, krojů, aj.

• A co se týče parku?

JW Bavili jsme se o tom, že by zůstala trav‑
natá plocha vzadu za zámkem před jižním 
křídlem, aby bylo umožněno realizovat vět‑
ší zahradní akce obce.

• Takže kašna nebude?

Oba Zatím ne.

JW Potřebujeme nějaké prostory, než nám 
pozemkový fond vydá Kolovrat, kde by se 
mohly tyto akce přesunout. A potom se 
může zámek předělat na zážitkový park, kde 
nebude potřeba prostor pro nějaké větší kul‑
turní akce. Taky si umím představit, že by 
se tam mohly dělat oslavy svateb, protože 
v ramci toho projektu je zhodnocení a opra‑
va sociálek, které jsou v zadní části přístup‑
né pod obřadní síní. Někdo by si tam mohl 
pronajmout velkokapacitní stan, v obřadní 
síni se oddá a tam si udělá svatbu.

• Na jakou velkou investiční akci budou v tom 
vašem volebním období, za 4 roky, v rozpočtu 
peníze?

JW Jsou dvě: sportovní hala u školy, která 
má dneska stavební povolení a druhá věc 

‑ rozjet ten Neptun. Protože jestliže to ješ‑
tě 4 roky bude ve stavu v jakém to je, tak to 
mužeme zbourat celé.

• Myslíte, že se to během těch 4 let zvládne?

Tělocvična by se mohla zvládnout. Ale je to 
podmíněno dotačními tituly. Bez dotací se 
to nedá postavit.

PD Tělocvična je ve starých cenách vypočí‑
tána na 60 miliónů korun, takže dneska jsme 
na 80 možná 90 milionech.

JW Ale pokud chceme, aby tělocvična a ško‑
la byla jeden komplex, tak je to nezbytné.

PD Vzhledem k tomu, že v letošním roce pro‑
bíhají dvě největší investiční akce v dějinách 
města, které se musí doplatit v příštím roce. 
Tyto úhrady zatíží rozpočet takovou mírou, 
že v příštím roce na žádné další významné 
investiční akce peníze nezbydou.

• Jinými slovy nebudou peníze, co se prodá 
z majetku města?

JW Zatím není třeba prodávat. Ne že nejsou 
peníze, tvoříme si velkou finanční rezervu 
v rozpočtu. Tato rezerva se vytváří proto, 
aby v okamžiku dotační výzvy měla obec 
prostředky na  pokrytí své finanční účas‑
ti na těchto projektech. Což bývá minimál‑
ně 30%. 

PD v příštím roce určitě doděláme chodní‑
ky v Zábřehu až ke MK Klemensovi.

JW Dále je plánovaná výměna veřejného 
osvětlení za ledky – Zábřeh, Břehy i Podubí.

• Bude tam teplá barva ledky nebo stávající 
chladná – modrá?

Příjemné prožití Vánočních svátků, hodně 
štěstí a zdraví do Nového roku 2023  

Vám srdečně přeje  
vedení města Dolní Benešov
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Společenská kronika
Malé vítáme a rodičům blahopřejeme
Emílie Thiemlová, Zábřeh
Lara Nováková, Dolní Benešov

Budeme na Vás vzpomínat 
Rudolf Sklář, Dolní Benešov
Tomáš Stoček, Dolní Benešov
Patrik Kubiš, Dolní Benešov 

Ing. Jan Widlák  ( 53 let ) / starosta
 

Jsem rodákem z Dolního 
Benešova, tak jako všich‑
ni mí předkové. Žiji s pří‑
telkyní, mám 3 děti a dva 
vnoučky. Po  absolvová‑
ní SPŠ STAVEBNÍ v  Opa‑
vě jsem vystudoval VUT 
Brno  – fakultu stavební. 
Od roku 2005 jsem majite‑
lem stavební firmy speciali‑

zující se na průmyslové podlahy. V roce 2018 jsme začali 
provozovat společně s rodinou pronájem apartmá‑
nů v Dolním Benešově. Ve funkci starosty a zastupite‑
le jsem první období. V radě města budu zodpovídat 
hlavně za řízení města, jeho strategický rozvoj, územ‑
ní plánování a investičníakce. 

Ing. Martin Kuchař, Ph.D.   ( 48 let ) / radní
 

Jsem rodákem z Dolního Be‑
nešova, kde po celou dobu 
žiji. Jsem ženatý a  máme 
jednu dceru. Po  absolvo‑
vání stavební fakulty VŠB ‑ 
TU Ostrava jsem několik let 
působil ve  stavební firmě 
jako projektant. V  součas‑
né době pracuji ve  státní 
správě na úseku pořizování 

územně plánovacích podkladů a územně plánovacích 
dokumentací obcí pověřeného území. Členem zastupi‑
telstva jsem již třetí volební období, členem rady podru‑
hé. Jako radní mám na starosti stavební rozvoj, územní 
plánování a bytovou výstavbu.

Marek Mrkva (48 let) / radní
 

V našem městě, v části Zábřeh, žiji 
od  svého narození. Jsem žena‑
tý, bezdětný. Vystudoval jsem SPŠ 
stavební v Opavě. 14 let jsem praco‑
val jako projektant pozemních sta‑
veb. Podobně dlouhou dobu jsem 
byl člen Městského dechového or‑
chestru Dolní Benešov. Posledních 
12 let pracuji jako obchodní poradce 
ve firmě dodávající speciální prvky 
do betonových konstrukcí se zamě‑

řením na přerušení tepelných mostů. Jsem poprvé v radě i za‑
stupitelstvu. Jako radní mám na starosti životní prostředí a roz‑
voj části Zábřeh.

Ing. Ladislav Kohut (44 let) / radní

V Dolním Benešově žiji od narození. 
S manželkou vychováváme dvě děti. 
Po absolvování Obchodní akademie 
a Vysokého učení technického v Brně ‑ 
obor podnikové finance, jsem první 
pracovní zkušenosti získal v kanceláři 
daňového poradce a následně na po‑
zici kredit manažera velkoobchodu s IT. 
Od roku 2006 pracuji jako bankovní po‑
radce firemních klientů v Ostravě. Své 

zkušenosti v oblasti bankovnictví a ekonomiky chci využít ve ve‑
dení města, zejména při financování a vyhodnocení investičních 
akcí. Ve svém volném čase se věnuji cyklistice a proto uvítám 
propojení cyklostezek v okolí města. Na pozici radního mám 
na starosti ekonomiku, dotace, správu majetku a rozvoj turistiky.

Ing. Petr Dohnal (40 let) / místostarosta
 

V Dolním Benešově žiju 16 let, naro‑
dil jsem se v Ostravě. S manželkou 
máme dvě děti. Po absolvování ob‑
chodní akademie a  fakulty meta‑
lurgie a materiálového inženýrství 
na VŠB ‑TU Ostrava jsem vykonával 
činnost obchodního manažera, ob‑
chodního ředitele a ředitele staveb‑
ní společnosti v Hlučíně specializu‑

jící se na opláštění budov, světlíků a střech, kde pracuji dodnes. 
Již druhým rokem vykonávám funkci předsedy tenisového oddí‑
lu v Dolním Benešově a jsem členem výkonného výboru tělový‑
chovné jednoty. Svými zkušenostmi chci být přínosem ve vedení 
a rozvoji města Dolní Benešov. Ve funkci místostarosty a zastupi‑
tele jsem první období. V radě města jsem zodpovědný za sport, 
kulturu, školství a dotace.

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

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky je k 10. 2. 2023 
Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov, matrika (tel.: 553 651 285, kl. 18) 
nebo na e ‑mailové adrese: matrika@dolnibenesov.cz.

Medailonky radních Vítání občánků v měsíci listopadu 2022 v přísálí kulturního domu
Vítání občánků je společenský akt, při kterém jsou děti slavnostně uvedeny do života města Dolní Benešov. V neděli 20. listopadu 2022 se v 15.00 ho‑
din, tentokráte ještě v přísálí kulturního domu, uskutečnilo „Vítání občánků do svazku města Dolní Benešov“. Přivítali jsme 11 dětí (3 holčičky a 8 
chlapců), z toho tři děti byly z části Zábřeh.

Rodiče jim dali krásná jména:
holčičkám – Eliška, Viktorie a Emílie

chlapečkům – Max, Mikuláš, Tadeáš, Samuel, Eduard, 
Jonáš, Christian a Jan

Po slavnostním představení rodičů a jejich dětí přednesl sta‑
rosta města p. Ing. Jan Widlák proslov a po té rodičům pře‑
dal již tradiční finanční příspěvek při narození dítěte, pamět‑
ní list, knihu a maminkám kytičku. Rodiče se také současně 
podepsali do pamětní knihy. Děti na slavnostní ceremoni‑
ál doprovázely kromě rodičů mnohdy celé rodiny a vítání 
občánků tak pro ně bylo malou oslavou.

Přejeme všem dětem, aby je provázelo zdraví, štěstí a porozumění a rodičům dělaly jen samou radost.
matrikářka

Darují krev a mohou zachránit lidský život
Ve středu dne 07. 12. 2022 uspořádal Městský úřad Dolní Benešov, odbor vnitřních a sociálních věcí setkání vyznamenaných bezpříspěv‑
kových dárců krve. Tentokrát ocenění získali za:

• PLAKETU „ DAR KRVE – DAR ŽIVOTA“ za 250 
odběrů p. Karel Kukuruc a p. Jiří Hanke

• ZLATÝ KŘÍŽ II. STUPNĚ za 120 odběrů 
p. David Juchelka

• ZLATÝ KŘÍŽ III. STUPNĚ za 80 odběrů 
p. Martin Bilík a p. Josef Thiemel

• ZLATOU MEDAILI prof. MUDr. J. Janského 
za 40 odběrů p. Michal Juchelka

Z rukou starosty si jmenovaní převzali finanční odměnu. Protože nikdy nevíte, kdy krevní transfuzi budete sami potřebovat právě 
vy, rozhodněte se také pomoci. Můžete zachránit nejeden lidský život.

matrikářka

Vánoční kulturní vystoupení na Osadě míru č. p. 306 a 308
Na Osadě míru č. p. 306 le‑
tos děti z Mateřské školy 
Dolní Benešov vystoupily 
poprvé v úterý 06. 12. 2022 
a rozhodně ne naposledy. 
Všechny babičky a dědové 
se na děti moc těšili. Před‑
školní děti zazpívaly pís‑
ničky, přednášely společ‑
ně i samostatně a vytvořily 
tak kouzelnou vánoční at‑
mosféru. Dostaly malou odměnu od městského úřadu a také od obyvatelů domu. Vzá‑
jemně jsme popřáli dětem hodně dárků od Mikuláše i pod stromečkem, paním učitelkám, 
pak i všem přítomným, kteří sledovali vystoupení a byli z něj hodně nadšení, pokojné pro‑
žití vánočních svátků a do nového roku jen to nejlepší. A už dnes víme, že se toto setkání 
s dětmi bude v tomto domě opakovat zase v červnu příštího roku.

A na Osadu míru č. p. 308 přišly děti z mateřské školy ve čtvrtek 15. 12. 2022, tam se jedná 
o již tradiční předvánoční setkávání, které se setká pokaždé s velkým ohlasem. Děkujeme 
paní učitelce za přípravu vánočního programu.

matrikářka

Návštěvy v domo‑
vech seniorů
Ani v  letošním roce jsme nezapo‑
mněli na naše občany, kteří pobýva‑
jí v domovech pro seniory. Navštívili 
jsme je s balíčky a přáními k nadchá‑
zejícím vánočním svátkům a novému 
roku ve Smolkově, Hrabyni, Kyjovicích, 
na dvou místech v Opavě a v Krava‑
řích. Doufejme, že jsme je alespoň 
trošku potěšili a že si na Dolní Bene‑
šov rádi vzpomenou. Poděkování pa‑
tří zejména p. Sylvě Říčné, která nás 
vždycky doprovází a řidiči p. Petru 
Pačkovi za bezpečnou jízdu v tako‑
vý zasněžený a zamrzlý den.

matrikářka
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Volba prezidenta republiky 2023
V lednu roku 2023 nás čekají opět volby, a to přímá volba prezidenta republiky.
Předseda Senátu Parlamentu ČR volbu vyhlásil na pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo volby pak proběhne v pátek a sobotu 
27. a 28. ledna 2023. Volby proběhnou v obvyklém čase: v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Jako obvykle budou v našem městě zříze‑
ny čtyři volební okrsky. Sídla dvou voleb‑
ních okrsků jsou v místech, na která jste v mi‑
nulosti nebyli zvyklí. Proto, prosím, věnujte 
sídlům volebních okrsků č. 1 a č. 3 náleži‑
tou pozornost.

Zařazení domů do jednotlivých volebních 
okrsků zůstává stejné jako u posledních vo‑
leb do obecních zastupitelstev.

Sídla volebních okrsků 
tedy jsou:
Volební okrsek č. 1
Restaurace Sport – Náměstí Svobody č. p. 82, 
Dolní Benešov

Volební okrsek č. 2
Základní (ČERVENÁ) škola – Opavská č. p. 173, 
Dolní Benešov

Volební okrsek č. 3
Tělocvična na Osadě Míru – Osada Míru 
č. p. 627, Dolní Benešov

Volební okrsek č. 4
Základní škola Zábřeh – Opavská č. p. 80, Dol‑
ní Benešov ‑Zábřeh

Volit prezidenta republiky v některém z vo‑
lebních okrsků našeho města může každý 
občan České republiky, který má trvalé by‑
dliště na území našeho města a nejpozději 
druhý den voleb dosáhne věku 18 let. Ve dru‑
hém kole může volit i občan, který alespoň 
druhý den konání druhého kola volby pre‑
zidenta dosáhl věku 18 let.

Pokud volič nebude moci nebo nehodlá vo‑
lit ve svém volebním okrsku, může ode dne 
vyhlášení volby prezidenta požádat měst‑
ský úřad o vydání voličského průkazu. S ním 
pak může volit v kterémkoli volebním okrs‑
ku na území České republiky nebo na za‑
stupitelském úřadu v jakémkoli zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí. O voličský prů‑
kaz může volič požádat v listinné podobě 
s ověřeným podpisem, popřípadě cestou 
datové schránky nejpozději do 6. ledna 2023 
do 16.00 nebo osobně do 11. ledna 2023.

Od 19. prosince 2022 do 23. prosince 2022, 
od 27. prosince 2022 do 30. prosince 2022 
a poté od 2. do 11. ledna 2023 bude MěÚ 
průkazy vydávat a to osobně voliči, dále oso‑
bě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání volič‑
ského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím 

uvedenou adresu do vlastních rukou.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průka‑
zu nelze vydat duplikát.

Volič může ze závažných zejména zdravot‑
ních důvodů požádat MěÚ a ve dnech vo‑
leb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost do přenos‑
né volební schránky.

Případné druhé kolo volby prezidenta re‑
publiky proběhne ve dnech 27. a 28. led‑
na 2023 ve stejných časech a ve stejných 
volebních místnostech jako v kole prvním.

Volební lístky se nedoručují domů, ale voli‑
či je obdrží přímo ve volebních místnostech.

Pokud budete mít k problematice voleb jaké‑
koli dotazy, obraťte se na náš městský úřad, 
kde vám vše rádi vysvětlíme.

Domy zařazené do volebního 
okrsku č. 1 
(Restaurace Sport, Nám. Svobody 82)
Dolní Benešov, část města Dolní Benešov

Ulice Hlučínská – všechna čísla popisná

Ulice Rybářská – všechna čísla popisná

Ulice Kolovrat – všechna čísla popisná

Ulice 1.máje – všechna čísla popisná

Náměstí C. Lellka – všechna čísla popisná

Ulice Pivovarská – všechna čísla popisná

Ulice Poštovní – všechna čísla popisná

Náměstí Svobody – všechna čísla popisná

Ulice Opavská        – č. p. 482, 483, 489, 490, 
491, 496 – 499

Ulice Petra Bezruče – č. p. 492, 494, 495

Ulice Nádražní – všechna čísla popisná

Ulice Hájecká – všechna čísla popisná

Ulice Konečná – všechna čísla popisná

Ulice Lesní – všechna čísla popisná

Ulice Podubí         – všechna čísla popisná – 
mimo č. p. 696, 697

Domy zařazené do volebního 
okrsku č. 2 
(Červená škola)
Dolní Benešov, část města Dolní Benešov

Ulice Opavská – č. p. 152 – 438, 521, 522

Ulice Vývoz – všechna čísla popisná

Ulice U Požární zbrojnice               – všechna 
čísla popisná

Ulice Na Mexiku – všechna čísla popisná

Ulice Pod Moravcem                       – všechna 
čísla popisná

Moravec – všechna čísla popisná

Ulice Bolatická – všechna čísla popisná

Ulice Na Březích                – č. p. 110, 412, 515,  
603 – 615, 643, 670

Ulice Petra Bezruče                – všechna čísla 
popisná kromě č. p. 492, 494, 495

Ulice Záhumenní – všechna čísla popisná

Ulice Stinná – všechna čísla popisná

Ulice Podubí – č. p. 696, 697

Domy zařazené do volebního 
okrsku č. 3 
(Sportovní hala na OM 627)
Dolní Benešov, část města Dolní Benešov

Ulice Na Březích          – č. p. 112, 331 – 411,  
523 – 583, 679

Ulice Přehradní – všechna čísla popisná

Ulice Zahradní – všechna čísla popisná

Ulice Sluneční – všechna čísla popisná

Osada Míru – všechna čísla popisná

Domy zařazené do volebního 
okrsku č. 4 
(Základní škola v Zábřehu)
Dolní Benešov, část města Zábřeh

Ulice Opavská – všechna čísla popisná

Ulice Budovatelská – všechna čísla popisná

Ulice Krátká – všechna čísla popisná

Ulice Luční – všechna čísla popisná

Ulice Nádražní – všechna čísla popisná

Ulice Polní – všechna čísla popisná

Ulice Střední – všechna čísla popisná

Ulice U Trati – všechna čísla popisná

Ulice Květinová – všechna čísla popisná

Ulice U Hřiště – všechna čísla popisná

Mgr. Jiří Krömer 
 tajemník MěÚ Dolní Benešov

Odpadové hospodářství v našem městě v roce 2023
Zbytkový směsný komunální odpad, objemný odpad a nebezpečné odpady
Směsný komunální odpad má obsahovat jen nerecyklovatel-
né odpady či jinak nevyužitelný zbytek komunálních odpadů. 

Je sbírán do černých kontejnerů a nádob, případně do velkoobje‑
mových kontejnerů. Sebraný směsný komunální odpad je předá‑
ván specializované odpadové firmě k dalšímu nakládání. Možný‑
mi způsoby nakládání se směsným komunálním odpadem jsou 
skládkování na zabezpečené skládce, která je vybavena odplyně‑
ním s následným využitím získaného bioplynu jako alternativního 
zdroje energie, dále spalování ve spalovnách komunálních odpa‑
dů, případně úprava dalším dotřiďováním za účelem získání recyk‑
lovatelných či energeticky využitelných složek. 
Objemný odpad odevzdávají občané na sběrném místě odborné 
firmě do přistavených velkoobjemových kontejnerů při mobilním 
sběru přímo do svozového vozidla podle instrukcí obsluhy. Při pře‑
bírání objemného odpadu zajištuje přebírající obsluha oddělení re‑
cyklovatelných složek (minimálně kovů, plastů a dřeva velkých roz‑
měrů). Odborná firma následně zajišťuje další úpravu objemného 
odpadu s cílem získat z něj využitelné složky, jako například dře‑
vo, plast, kovy, sklo za účelem jejich recyklace, či jej využívá jako 
složku pro alternativní palivo, nevyužitelný zbytek je obvykle ulo‑
žen na skládce. 
Nebezpečné odpady zahrnují řadu různých druhů odpadů (napří‑
klad barvy, ředidla, chemikálie, apod.).
Nakládání s nimi vyžaduje speciální postupy, a proto je možné je 
odevzdávat jen v řízeném režimu  v rámci mobilního svozu, který 
probíhá 3 x ročně.

Stále produkujeme vysoký podíl směsného komu‑
nálního odpadu.
Ve směsném komunálním odpadu můžeme nalézt ještě ko‑
lem 70 % recyklovatelných složek!!!

Zlepšením separace recyklovatelných složek můžeme sní‑
žit produkci směsného komunálního odpadu až na 20‑30% 
a snížit naše náklady na odstraňování směsného komunál‑
ního odpadu.

Je mnohem jednodušší vyseparovat recyklovatelné složky 
na počátku – v domácnosti, než roztřiďovat smíchaný od‑
pad po vysypání z popelářského auta a získávat z něj recy‑
klovatelné složky. 

Příklad rozboru směsného komunálního odpadu – obsahu‑
je 72 % recyklovatelných složek!!! 

Název odpadu Naměřený podíl ve směsném 
komunálním odpadu (%hm.)

Biologicky rozložitelný odpad 
(rostlinný, kuchyňský, včetně 
živočišného)

29 %

Plasty + nápojové kartony 10 %

Papír 9 %

Sklo 10 %

Elektroodpad 2 %

Dřevo 1 %

Oděvy, textil 5 %

kovy 3 %

Stavební odpady 3 %

CELKEM recyklovatelné složky 72 %

CELKEM zbytkový směsný ko‑
munální odpad po odseparo‑
vání recyklovatelných složek 

28 %

Ilustrační foto č. 1,2 - špatně vyseparovaný odpad obsažený v kontejneru 
na směsný komunální odpad před vysypáním do popelářského auta

ilustrační foto č. 3 – směsný komunální odpad vysypaný z popelářského vozu

Ilustrační foto č. 4 – prováděni rozboru směsného komunálního odpadu
Alfred Lelek
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Městská knihovna
Poslední dva měsíce v roce 2022 proběhly v knihovně tak, jak bychom to vždy chtěli. Nové knihy, usměvaví čtenáři, žádná opatření, která by lidem 
znemožňovala se setkávat, prostě vše na svém místě. Každé úterý se v knihovně, jak už jsem avizovala, dokonce scházejí děti, které si samy zorga‑
nizovaly svůj čtenářský klub a klub už jim „drží“ druhý rok. Také se do knihovny vrátila činnost tvořivá, o kterou jsme byli minulé dva roky ochuzeni.

Ještě samozřejmě před adventem jsme se 
ve čtvrtek večer sešli v knihovně a lektorky 
Jana Komárková a Gita Dudová nám před‑
váděly, jak lehce a přitom krásně vyrobit 
vánoční věnec. Můžu potvrdit, že všechny 
účastnice „tvoření“ byly nadšené. Věnci, kte‑
ré si pod dohledem lektorek vyrobily velké 
i menší účastnice, si mohly ozdobit své do‑
movní dveře nebo je také použít jako vě‑
nec adventní. Všechny výrobky byly oprav‑
du překrásné.

Každý měsíc jsou do knihovny nakupová‑
ny nové knihy, v tomto období to byly tyto.

Literatura pro děti a mládež.
Zvuky na farmě, Braunová, P.: Nejdůležitější 
na světě je kouzelné jablko, De Rienzo, M.: 
Korálky z rybízu, Drijerová, M.: Holky a kluci 
pořád zlobí, Hlavinková, L.: Sesterstvo a nej‑
větší kouzlo kočky Fabioly, Hošková, M.: Ma‑
těj mapuje výtvarné umění, Hudáčková, P.: 
Příběhy ze ZOO, Ryšavá Z.: Linda, Reviláko‑
vá, N.: Medailon Emilky Horové, Papoušková, 
E.: Vombat Jirka zachraňuje, Magašvári, L.: 
Dole, Lingren, A.: Pipi Dlouhá Punčocha, Kro‑
lupperová, D.: Jak kouzlo do houslí vklouz‑
lo, Koubová, E.: Honem, ať už jedem! A další.

Literatura pro dospělé:
Bryndza, R.: Osudné svědectví, Caplin, J.: 
Cukrárna v Paříži, Casanova, P.: Dvanáct srd‑
cí, Smith, W.: Kobaltové nebe, Serao, A.: Krej‑
číř, Riebe, B.: Palác modrých delfínů, Probst, 
J.: Italské léto, Poncarová, J.: Eugenie ‑příběh 
české hoteliérky, Nesbo, J.: Žárlivost a jiné 
povídky, Muroňová, E.: Popel jsem a popel 
budu, Keleová ‑Vasilková: Manželky po le‑
tech, Kuffa, M.: Buď svědkem Kristovým, Le‑
hečková, H.: Poupátka, Hill, J.: Černá krabice, 
Dvořáková, P.: Zahrada, Boček, E.: Aristokrat‑
ka pod palbou lásky a další.

Vánoční prázdniny budou  
v knihovně od čtvrtku 22. 12. 2022 
včetně do 1. 1. 2023.

Registrační poplatky v roce 2023: 

DOSPĚLÍ 100 Kč na 365 dnů

DĚTI do 15 let 50 Kč na 365 dnů

Přeji vám všem klidné svátky vánoční a těším 
se na setkání s vámi vknihovně v roce 2023.

Jana Petrásková,  
knihovnice městské knihovny Dolní Benešov

Oznámení
Oznamujeme občanům Dolního Benešova a Dolního Benešova - Zábřehu, 
že na pokladně MěÚ Dolní Benešov se od 1. 2. 2023 vybírají tyto poplatky:
1) poplatek za komunální odpad – částka 800 Kč, termín do  
 31. 5. 2023

2) poplatek ze psů – částka 200 Kč / rodinný dům, částka  
 600 Kč / bytový dům, termín do 31. 5. 2023

3) poplatek za zahrádku – částka 5 Kč/m2, termín do 30. 4. 2023

4) poplatek za hroby – v průběhu roku 2023

Všechny tyto poplatky se mohou platit i bezhotovostním platebním stykem. Po‑
kladna MěÚ Dolní Benešov sdělí č. účtu, variabilní symbol a částku na e ‑mailové 
adrese: pokladna@dolnibenesov.cz. U bezhotovostního platebního styku za kom. 
odpad a poplatku ze psů můžete použít stejný variabilní symbol, jaký byl přidě‑
len v r. 2022, ale je nutné napsat jmenovitě, za koho platíte kom. odpad a psa(y).

Předem děkuji a hezké Vánoce a hodně zdraví v Novém roce 2023 

přeje Holečková Jana,  MěÚ Dolní Benešov

„Co jste hasiči…“ Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Dolní Benešov
Během uplynulého roku 2022 (do uzávěrky zpravodaje) členové naší jednotky vyjížděli celkem 34× k mimořádným událostem.

Počty výjezdů dle druhu mimořádné 
události:
17 × Likvidace bodavého hmyzu
1 × Technická pomoc
7 × Transport pacienta
7 × Požár
1 × Dopravní nehoda
1 x Únik nebezpečných látek

Dále se členové jednotky zúčastnili:
2 × Taktické cvičení (plnění letadla LHS vo‑
dou, požár nízké budovy)
5 × Ostatní činnosti (usměrňování dopravy 
při kulturních akcích apod.)

Výcvik na vodě
Na štěrkovně v Dolním Benešově probě‑
hl dne 3. 12. 2022výcvik členů jednotky, 
jehož účelem byl nácvik záchrany osob 
z vody pomocí motorového člunu a dal‑
ších věcných prostředků. (foto 1 a 2)

Uctění památky tragicky zemřelého 
hasiče z SDH Skalice
Dne 7. 12. v 15:00 uctili členové jednotky 
minutou ticha tragicky zesnulého dob‑
rovolného hasiče ze Skalice u České Lípy, 
který zahynul během zásahu u požáru 
v Novém Boru. Navázali tím na společ‑
ný pietní akt, který se konal u jednotek 
PO napříč celou republikou. (foto 3)

Sbor dobrovolných  
hasičů Dolní Benešov
Den válečných veteránů
Dne 8. listopadu 2022 se naší členové SDH 
již tradičně zúčastnili na městském hřbito‑
vě pietního aktu ke  dni válečných veterá‑
nů, k uctění památky vojáků, kteří zemřeli 
během obou světových konfliktů. (foto 4 a 5)

VALNÁ HROMADA SDH 15. 1. 2023

Dne 15. ledna 2023 od 15:00 hodin v restau‑
raci Štika proběhne výroční valná hromada 
SDH Dolní Benešov. Všichni členové sbo‑
ru jsou srdečně zváni. Na programu bude 
mimo jiné také volba nového hospodáře 
sboru.

Hasičský ples 17. 2. 2023
Na pátek 17. února připravujeme v kulturním 
domě po dvouleté odmlce (z důvodu opat‑
ření Covid‑19), uspořádat náš tradiční hasič‑
ský ples s pochováním basy. K tanci bude 
hrát šesti členná živá kapela Maras Banda 
z Petřvaldu. Prodej vstupenek bude probí‑

hat od 18. 1. každou středu a pátek na ha‑
sičské zbrojnici v čase 17:00‑18:00.

Za SDH Dolní BenešovIng. Jiří Mohyla

Dne 8. 11. 2022 ve věku 
39let náš sbor navždy opustil hasič 
tělem i duší, skvělý kamarád pan 
Ing. Tomáš Stoček.
Členem sboru byl od jeho sedmnácti let. (tj. od roku 
2000). Ve sboru vykonával funkce, člena výboru, 
předsedy kontrolní, revizní komise a hospodáře 
sboru. Patřil mezi hlavní organizátory většiny kul-
turních a společenských akcí SDH.

Jako aktivní požární sportovec v letech 2000-2017 
se zúčastnil téměř dvou stovek soutěží, a to včetně 
těch zahraničních, na níž velice úspěšně reprezen-
toval nejen hasičský sbor, ale i město Dolní Benešov.

V jednotce SDH postupně prošel všemi funkcemi 
od hasiče, strojníka, velitele družstva, zástupce 
velitele JSDH, a svého času plnil i úkoly velitele 
jednotky.

Byl to nesmírně pracovitý, zodpovědný, obětavý 
a přesto nesmírně skromný člověk, který během 
svého působení u sboru byl prakticky u všeho pod-
statného co se událo. Zásahy při požárech, povod-
ních a pomoci při nespočetném množství jiných 
mimořádných událostí. Za zmínku mj. stojí, že se 
zásadní měrou podílel na pořízení dvou nových 
hasičských vozidel, kterými jednotka sboru dob-
rovolných hasičů jezdí k zásahům.

I v době, kdy Tomáše již sužovala, zákeřná nemoc, 
stále se aktivně podílel na činnosti sboru.

V letošním roce při dodatečné oslavě 135-tého vý-
ročí založení SDH, sbor i díky Tomášovi získal po více 
než 50letech nový hasičský prapor.

Ztráta tohoto člověka je pro sbor dobrovolných ha-
sičů Dolní Benešov, a především pro jeho nejbliž-

ší nenahraditelná.

Čest Tvé nehasnoucí památce, bratře!
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Rok 2022 pomalu ale jistě končí a šachová sezona se nám tak překlápí do své druhé poloviny. Zimní období je pro šachy jako stvořené, takže 
kromě pravidelných soutěží družstev je na pořadu dne také mnoho turnajů pro mládež i dospělé. V následujících pár řádcích jsme připravili krátké 
shrnutí toho, co se na přelomu podzimu a zimy za šachovnicí v našem městě událo.

1. turnaj GP OP ve Slavkově
V měsíci říjnu byl rozehrán dlouhodobý se‑
riál Grand Prix okresního přeboru mláde‑
že v rapid šachu v kategoriích do 10, 12, 14 
a 18 let. Po vzoru úspěšného modelu krajské‑
ho přeboru je toto příležitost pro začínající 
děti, účast i úroveň hry je o něco nižší. První 
turnaj této série se konal ve Slavkově a po‑
řádal ho TJ Slezan Opava. Pořadatelé se roz‑
hodli turnaj uspořádat jako otevřený, s vy‑
hlášením hráčů samostatně pro okres Opava, 
což přilákalo na tuto událost i několik hráčů, 
kterým by běžně účast byla odepřena. Celý 
turnaj byl rozdělen na dva samostatné tur‑
naje, kategorie U10 a U12 by sehrány do‑
hromady, stejně tak U14 a U18, a vyhlášení 
proběhlo vždy zvlášť. V prvním turnaji hrá‑
lo celkem 31 hráčů a naši svěřenci předved‑
li velmi solidní výkon. Ondřej Szolony (krou‑
žek Dolní Benešov) a René Hartoš (kroužek 
Hlučín) skončili celkově na 4. respektive 5. 
místě s 5 body ze 7 kol a vzhledem k faktu, 
že na prvních třech příčkách se umístili hrá‑
či ŠK Šenov (mimo okres Opava), byli vyhlá‑
šeni jako vítězové svých kategorií – Ondra 
do 10 let, René do 12 let – a také se ujali ve‑
dení v průběžné tabulce seriálu. V této ka‑
tegorii ŠK TJ D.B. reprezentovali ještě Max 
Szolony (4 body, 13. místo) a Viktorie Szolo‑
ny (3 body, 23. místo). V druhém turnaji zá‑
polilo 16 hráčů a náš zástupce Oliver Kusyn 
získal 3 body a 10. místo (6. ve své kategorii).

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže
Tento turnaj, hraný přes podzimní prázdni‑
ny, je pro mnohé začínající mládežníky jed‑
nou z prvních možností přechodu z rychlé‑
ho tempa rapid turnajů (typicky 15‑25 minut 
na partii) na vážné partie, kde je doba na roz‑
myšlenou od 90 minut výše. Naše výpra‑
va, kombinovaná většinou s dalšími kluby, 
se účastní již pravidelně, pod organizač‑
ním vedením manželů Vavřínkových. Le‑
tos se hrálo od 25. do 30. října v Koutech 
nad Desnou, systémem na 9 kol, tempem 
90 minut na partii s 30 sekundovým bonu‑
sem za každý provedený tah. Barvy naše‑
ho klubu hájili dva kmenoví hráči – Oliver 
Kusyn a Martin Melecký a dva hráči, kteří 
u nás hostují a hrají za D.B. soutěže – Stani‑
slav Tillmann a Maruška Vavřínková. Soutěž 
je kvalifikací na březnové Mistrovství České 
republiky mládeže a postup je tedy kýženým 

výsledkem těch ambicióznějších a pokroči‑
lejších hráčů. Výhrou v posledním kole si ho 
zajistil také Standa, který se 6,5 body obsadil 
konečné 5. místo. Marušce ani výhra v po‑
sledním kole nestačila na medaili a ve své ka‑
tegorii skončila s 5,5 body na 4. místě (cel‑
kově 22. pozice). Oliver v H14 uhrál 4 body, 
Martin v H16 body 3, celkově jim toto sta‑
čilo na 45. resp. 58. místo a v podstatě tak 
potvrdili svá startovní nasazení, tzn. řaze‑
ní dle ratingu před začátkem turnaje. Kro‑
mě samotného turnaje nabízí tato událost 
v podhůří Hrubého Jeseníku možnosti k vý‑
letům, sportovním aktivitám a samozřejmě 
také tréninku po skončení partií, čehož naši 
mládežníci využili. Pro příští rok se nám na‑
víc v kroužku rýsuje určitý potenciál, takže 
účast by mohla být mnohem vyšší.

Okresní turnaj mládeže DB

Protože okresní a krajské turnaje mohou být 
pro některé začínající hráče přeci jen do‑
cela obtížné, snažíme se každý rok v prů‑
běhu listopadu pořádat okresní turnaj mlá‑
deže pro kluby z nejbližšího okolí, který je 
vhodný pro úplné začátečníky. Rozhodčí 
jsou benevolentnější k přesnému dodržo‑
vání některých pravidel (zvláště nepřípust‑
ných tahů), každý účastník dostane drobnou 
cenu, hraje se zkráceným tempem. V sobotu 
12. 11. se do klubovny v domě služeb u kos‑
tela sešlo celkem 18 mladých hráčů (z toho 
jedno děvče) a v 7 kolech se utkalo o věcné 
ceny, např. vánoční kalendáře nebo kbelíky 

s kilem perníčků. Věkový limit pro účast byl 
nastaven na 15 let, zvláště pak byla vyhod‑
nocena kategorie do 10 let. Turnaj probíhal 
rychle, stanovených 12 minut na partii vy‑
užil málokdo, proher na čas bylo minimum. 
Mnohé partie byly více o štěstí než šacho‑
vém umu, ale celkem zaslouženě vyhrál cel‑
kově i do 15 let

Tomáš Reichel se ziskem 6 bodů, druhý v této 
kategorii skončil Vít Mikstein a třetí Tadeáš 
Zbytovský (oba 4 body). Před nimi skonči‑
li hráči do 10 let, tuto kategorii vyhrál Ond‑
řej Szolony s 5 body, zdárně mu sekundoval 
Matouš Bábík se stejným ziskem, třetí pak 
byl Ondrův starší bratr Max, taktéž s 5 body.

O jejich pořadí tedy rozhodovalo pomoc‑
né hodnocení. Z 18 hráčů bylo celých 15 
z kroužků pod vedením našeho ŠK. Na za‑
čátku roku plánujeme podobný turnaj pro 
nejmladší ještě jednou zopakovat.

2. turnaj GP KP ve Frýdku ‑Místku
V sobotu 19. 11. se odehrál 2. turnaj Grand 
Prix krajského přeboru mládeže v rapid ša‑
chu ve Frýdku ‑Místku, který navázal na prv‑
ní díl série z Krnova. Do turnaje se zapoji‑
lo 7 našich zástupců, po 2 v kategorii do 10 
a 12 let a 3 hráči do 14 let. V nejmladší kate‑
gorii do 10 let uhráli bratři Maxmilián a Ond‑
řej Szolony shodně po 3,5 bodech, tedy 50 %, 
což jim také stačilo na umístění uprostřed 
startovního pole, konkrétně 32. a 33. místo 
ze 65 hráčů. V U12 bojovali René Hartoš a Vik‑

torie Szolony, těm se dařilo spíše střídavě, 
nakonec z toho bylo 28. místo pro Reného 
s 3 body a 40. místo pro Viki s 2 body, při 42 
hráčích v této kategorii. V turnaji do 14 let se 
zapojili Oliver Kusyn a dva nováčci z krouž‑
ku v Hlučíně, Vít Mikstein a Tomáš Reichel, 
pro které to byl první větší turnaj. Oliver po‑
tvrdil svůj standard, uhrál 4 body a skončil 
na 19. místě. Tomáš s 50 % bodovým zis‑
kem skončil taktéž přesně v půli (25.) a Vít 
získal 2 body a 44. místo, kdy celkově hrá‑
lo 50 mladých šachistek a šachistů. V kate‑
gorii do 18 let jsme zástupce tentokrát ne‑
měli. Další turnaj této série je naplánovaný 
na leden 2023, kdy se bude bojovat o body 
do celkového pořadí v ostravském domě 
kultury Akord.

2. turnaj OP GP ve Velké Polomi
První prosincovou sobotu se rekordních 
47 dětí zúčastnilo druhého kola Grand Prix 
okresního přeboru ve Velké Polomi. Po úvod‑
ních nesrovnalostech, kdy kvůli špatnému 
zařazení jednoho hráče do jiné kategorie 
muselo být vše změněno a přelosováno, se 
nakonec podařilo v průběhu časovou ztrá‑
tu stáhnout a turnaj skončil podle předpo‑
kladů v obědovém čase. Ve Velké Polomi 
jsme zaznamenali velmi solidní účast (když 
nepočítáme domácí turnaj pro začáteční‑
ky), kdy nás reprezentovalo celých 14 hráčů! 
A některým se dařilo výborně, svou katego‑
rii vyhrál v U10 Ondřej Szolony a v U12 René 
Hartoš obsadil stříbrnou příčku. Oba šachis‑
té také s přehledem vedou průběžné pořa‑
dí po dvou odehraných turnajích. Polovinu 
a více bodů uhráli ještě Max Szolony, Daniel 
Doleží (oba 4 b) a Matouš Bábík (3,5 b) v ka‑
tegorii do 10 let, a Ondřej Bitta (4 b) a Oliver 
Kusyn (3,5 b) v kategorii do 18 a 14 let. Do tur‑
naje se zapojilo i spoustu mladších dětí z Be‑
nešova i Zábřehu, z čehož máme jako trenéři 
samozřejmě radost, protože trénink v krouž‑
ku je jedna věc, ale měl by být vždy dopl‑
něn „ostrým“ zápolením v soutěžních par‑
tiích na turnajích. Další turnaj toho Grand 
Prix proběhne 28. ledna v Opavě a v únoru 
pak bude seriál zakončen finálovým kláním 
v Dolním Benešově.

Okresní přebor škol
V úterý 6. prosince se v herně Slezanu Opa‑
va u Tyršova stadionu hrálo okresní kolo pře‑
boru škol v kategorii 1.‑5. třída ZŠ. Po domlu‑
vě s panem ředitelem se nakonec zúčastnilo 
jak družstvo ZŠ Dolní Benešov, tak také ZŠ 
Zábřeh. A právě tomu se podařilo ve vyrov‑
naném turnaji urvat celkové 1. místo! Tur‑
naj se hrál jako otevřený 7kolový rapid s ná‑
sledným započítáním výsledků jednotlivců 
pro družstvo.

Zábřeh ve složení Matouš Bábík, Daniel Dole‑
ží, Jakub Stanovský a Jan Měkýš, vše svěřen‑
ci pana Slaniny, získal 17 bodů a zaslouženě 
postoupil do krajského kola. Dolní Benešov 
měl o něco mladší a méně zkušené družstvo, 
takže to nebylo na lepší výsledek než 5. mís‑
to, na chvostu tabulky. Ale s přibývajícím tré‑
ninkem to jistě příště bude lepší.

Soutěže družstev před půlkou
Do půlky prosince a termínu uzávěrky čísla 
se stihla odehrát necelá polovina stanove‑
ného rozpisu soutěží družstev.

„A“ patří letos bohužel k outsiderům 2. ligy, 
což se potvrzuje i na průběžném výsledku. 
I když jsme zatím hráli převážně se silnými 
celky, výsledek 1 remízy není určitě uspoko‑
jující. Zápasy jsou vyrovnané, mnohdy roz‑
hodují maličkosti, ale štěstí se na jednotliv‑
ce ani tým zatím neusmálo.

„B“ drží solidní pozici ve středu tabulky, když 
se v minulých dvou kolech podařilo přesvěd‑
čivě vyhrát se Slezanem Opava „A“ 5,5 ku 
2,5 a Petrovicemi 6,5 ku 1,5. Zapomenuty 
jsou tak dvě prohry z úvodních kol krajské‑
ho přeboru, který družstvo pod vedením 
Luboše Bělky hraje.

„C“ zápolí v krajské soutěži a termínově se 
kryje se zápasy 2. ligy, což kapitánům kom‑
plikuje práci při skládání sestavy na utkání. 
Ve 4 kolech odehrál náš celek pouze 3 zápa‑
sy, 1x byl kvůli lichému počtu družstev volný 
termín. I tak se ale drží na výborné 3. pozici, 
v posledním kole vyhráli naši hráči ve dru‑
hém derby se Slezanem Opava „B“ těsně  

4,5‑3,5 a z tohoto prestižního okresního sou‑
boje si tedy odnášíme pěkný „double“.

„D“ nastupuje v okresním přeboru okr. Opava. 
Ten se letos smrsknul na pouhých 6 družstev, 
takže základní část je již odehrána. Jedinou 
výhru se podařilo vybojovat pro Kobeřicím, 
částečně se do družstva daří zapojovat také 
naše juniory a žáky, kteří tak mají možnost 
nasbírat první zkušenosti s vážnými partie‑
mi s dlouhým časem na rozmyšlenou.

Soutěže pokračují hned 8. ledna dalším ko‑
lem, „A“ čeká náročný výjezd do Zlína, „C“ 
doma hostí Rýmařov. Výsledky a detaily je 
možné sledovat na webových stránkách na‑
šeho klubu. Domácí zápasy hrajeme na elek‑
tronických šachovnicích a průběh partií pře‑
nášíme on ‑line na internet, odkazy lze vždy 
před začátkem zápasu najít taktéž na webu 
klubu.

Šachový kroužek 2022/23
Po vánoční pauze pokračuje i kroužek mlá‑
deže šachu pro začátečníky. Ten probíhá 
vždy každý čtvrtek, začátek je v 16:00 a tr‑
vání 60 minut, pro starší děti pak od 17:00. 
Další skupinka pod vedením pana Maxmili‑
ána Slaniny trénuje na škole v Zábřehu, pod 
hlavičkou našeho klubu vede kroužky na ZŠ 
Rovniny a DDM Hlučín pan Pavel Byma. Do‑
hromady registrujeme v kroužcích bezmála 
40 zájemců o královskou hru, což už je velmi 
pěkný počet, slibující naděje do budoucna. 
Kromě samotných tréninků mají děti mož‑
nost zúčastnit se řady turnajů, ať již přímo 
v Dolním Benešově, tak i v jiných lokalitách 
v rámci celého MS kraje.

Následující šachové akce
Po uzávěrce čísla proběhl vánoční Memo‑
riál Lubomíra Bednárka Karla Dihla v Opa‑
vě, o kterém napíšeme v příštím čísle. Naši 
hráči se také zúčastnili Mistrovství ČR v bles‑
kovém šachu v Praze, mládež pak v lednu 
a únoru pokračuje v okresních a krajských 
Grand Prix seriálech. Informace a aktuali‑
ty se budeme snažit průběžně zveřejňovat 
také na webových stránkách klubu, jejichž 
adresa je: https://sachydb.cz/

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús 

Družstvo Soutěž Odehráno Výhry Remízy Prohry Body Pořadí

„A“ 2. liga „F“ - MSL 4 kola 0 1 3 1 11. / 12

„B“ Krajský přebor 5 kol 2 1 2 7 6. / 12

„C“ Krajská soutěž „A“ 3 kola 2 1 0 7 3. / 12

„D“ Okresní přebor 5 kol 1 1 3 4 4. / 6

1- vítězové U15: zleva 3. T. Zbytovský, vítěz 
T. Reichel, 2. V. Mikstein

2- vítězové U10: zleva 1. O. Szolony, 2. M. Bábík,  
3. M. Szolony

3 – vítězné družstvo Zábřehu: zleva J. Stanovský, D. 
Doleží, J. Měkýš, M. Bábík
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Z naší farnosti / Světlo přišlo k nám
Už několik let se v adventní době setkávají děti v našem kostele sv. Martina v Dolním Benešově a také v kostele sv. Urbana v Zábřehu, aby přinášely 
světlo svých lampiček k oltáři. Světlo, které zahání tmu, nebezpečí a je základní potřebou lidí.

Cesta dětí od hlavních dveří neosvětleného 
chrámu směrem k oltáři symbolizuje přichá‑
zející světlo Lásky, která se rodí každý rok 
na Štědrý den znovu a znovu. V podobě ne‑
vinného bezbranného dítěte, ležícího v chu‑
dých jesličkách, odkázaného na pomoc dru‑
hých, připomíná křehkost každého lidského 
života. Chudý, ale přesto tak bohatý na lás‑
ku, kterou projevil nám všem, když za nás 
obětoval svůj život na kříži.

Adventní čas má své nezaměnitelné posel‑
ství. Má být časem ztišení a zhodnocení na‑
šeho dosavadního života. Možná začneme 
vnímat jemné tiché světlo, schopné prozářit 
jakoukoli temnotu. Světlo pokoje, odpuštění, 
usmíření. Světlo probouzející touhu po dob‑
ru, po lásce, po spravedlnosti.

Děti se aktivně účastnily každé mše čtením 
přímluvných modliteb za mír a pokoj na svě‑
tě, lásku v našich rodinách, za nemocné a tr‑
pící, i za sebe navzájem. S přinášením obět‑
ních darů chleba a vína nesly i svá dětská 
přání a touhy. Každé z nich vždy s nadšením 
vítalo a přijalo zodpovědně nějaký drobný 
úkol. Odpovídali na soutěžní otázky, kte‑
ré jim pan farář dával na konci každé mše.

Do temnoty země nám Ježíš přináší svět‑
lo. Kdo toto světlo má, dokáže vidět prav‑
divěji, hlouběji a dokáže vidět důležité věci.

Děkujeme všem dětem, rodičům a prarodi‑
čům, za krásné společenství modlitby a pří‑
pravu na Vánoce.

Pán Ježíš řekl: „Když dva lidé na zemi budou 
prosit o stejnou věc, určitě ji od Pána Boha do‑

stanou. Protože tam, kde jsou dva nebo tři shro‑
mážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed 
nich.“ Jedinou účinnou zbraní proti zlu, ne‑
návisti, nezájmu a lhostejnosti je láska a od‑
puštění. Prosme tedy jeden za druhého, aby 
naše vzájemná láska rostla.

Od Nového roku budou obnoveny mše sva‑
té s dětmi každou poslední neděli v měsí-
ci. Děti se budou moci opět aktivně zapojit.

Mše svatá začne v 10.00 hodin v Dolním 
Benešově a v 8.30 v Zábřehu
Je tam parádní ticho. ☺ Aneta S.

Líbí se mi tam a je to tam moc hezké. Marek V. 
a Nikol N.

Moc se mi tam líbí, když chodíme s lampička‑
mi. David O.

Je hezké, když sedíme všechny děti pohroma‑
dě. Aneta J.

Baví mě chodit po tmě s lampičkou do koste‑
la. Veronika N.

V kostele se mi hodně líbí. Nikol N.

Je super, když děti nesou dary a když čtou. Vik‑
torie P.

Baví mě chodit s lampičkou. V kostele se mi 
moc líbí. Vanda P.

Ježíš říkával: „Nechte děti přicházet ke mně, 
neboť jejich je nebeské království.“ Jejich čis‑
tá srdce, toužící po pozornosti a lásce svých 
bližních mohou být lékem pro tento svět.

Věra Dudová, katechetka

Otec se právě vrátil pozdě večer z práce: „Tati, 
kolik korun dostaneš za hodinu práce?“ Otec 

na syna s údivem pohlédne a odpoví: „Asi 
dvě stě korun…“. „Tatínku, neměl bys, prosím, 
padesát korun? Potřeboval bych je…“ Otce 
ta otázka i prosba rozzlobila a poslal chlapce 
spát. Po krátké době mu ale svědomí neda‑
lo. Šel do synova pokoje, aby se mu omluvil. 

„Tady máš těch padesát korun, které potře‑
buješ!“ Chlapec vzal s radostí padesátiko‑
runu a sáhl rukou pod matraci. Vytáhl další 
peníze, které si už dříve naspořil. „Chlapče, 
co to máš za peníze? A co s nimi chceš udě‑
lat?“ ptá se otec. „Teď už mám dohromady 
dvě stě korun. Mohl bych si od tebe koupit 
jednu hodinu, tatínku?“

Nejzajímavější úkazy na obloze v roce 2023
V uplynulém roce 2022 bylo jedno z nejočekávanějších událostí na obloze částečné zatmění Slunce 25. října 2022. Z toho také pochází většina 
snímků nad článkem. Zatmění jsme pozorovali v Bělé pomocí speciálního vybavení pro pozorování Slunce u p. Zlotého. Této události se mimo 
jiné zúčastnili i žáci prvního stupně ZŠ v Bělé. Rok 2023 bude na úkazy taktéž bohatý. Kromě setkání jasných planet s Měsícem nastane poměrně 
vzácný zákryt jasné planety Venuše Měsícem. Zatmění Slunce nás v tomto roce mine, ale dočkáme se dvou zajímavých zatmění Měsíce.

Na přelomu ledna a února by měla na nebi 
zazářit kometa s označením C/2022 E3 ZTF. 
Kometu objevil automatizovaný systém 
z kalifornské observatoře a v době objevu 
se ukázalo, že jde o dlouhoperiodickou ko‑
metu s dobou oběhu asi 50 tisíc let. Kome‑
ta bude nejblíže Slunce 12. ledna a k Zemi 
se přiblíží 1. února na velmi malou vzdále‑
nost 0,28 AU (42 mil. Km). Tato krátká vzdá‑
lenost a vysoká poloha komety na obloze by 
mohly být zárukou dobré viditelnosti, avšak 
na příměstské obloze doporučujeme ales‑
poň malý dalekohled.

Ve středu 22. února večer nastane velmi 
blízké setkání Měsíce ve fázi úzkého srpku 
s jasnými planetami Jupiterem a Venuší. Jak 
se Měsíc v dalších dnech vzdálí, tak se obě 
planety k sobě ještě více přiblíží a těsně se 
minou 1.a 2. března. Venuše je nejjasnější 
planetou na naší obloze a Jupiter největší 
planetou naší soustavy a tak se setkají dvě 
nejvýraznější planety. Pohled na jarní ve‑
černí oblohu bude tyto dny opravdovým 
zážitkem.

V pátek 5. května při východu Měsíce v úplň‑
ku nastane jeho polostínové zatmění. Mě‑
síc bude totiž procházet těsně kolem plné‑
ho zemského stínu a bude se zdát jako by 
byl mírně začazený u svého levého okraje. 
Maximální fáze se odehraje ještě před jeho 
východem, takže budeme mít možnost po‑
zorovat postupný výstup Měsíce z polostínu.

Ve druhé polovině června až do půlky čer‑
vence nastává každoroční sezóna nočních 
svítících oblaků. Ty se za příhodných podmí‑
nek tvoří ve výškách okolo 80 km, a protože 
Slunce v tomto období je v noci jen nízko 
pod obzorem, tak tyto oblaka tvořená krys‑
talky ledu zespodu osvětluje. Vypadají jako 

zářící pavučinky na obloze a někdy mohou 
nabídnout opravdu majestátní podívanou.

V srpnu nastává opozice planety Saturn a ta 
se tak dostává na večerní oblohu. Saturnův 
prstenec se v tomto roce začíná překlápět 
a nabízí tak pohled jako na planetu s uši‑
ma. Prstence jsou patrné jen vlevo a vpravo 
od planety. V noci z 12.na 13. srpna nastává 
maximum nejznámějšího meteorického roje 
Perseidy. Tentokrát nebude pozorování rušit 
Měsíc takže bude možno spatřit okolo šede‑
sáti meteoritů za hodinu. Nejlepší pozorova‑
cí podmínky budou od půlnoci do třetí hodi‑
ny ranní. A do třetice nás 2. a ještě 30. srpna 
čekají dva superúplňky. Tyto úplňky nastá‑
vají poblíž bodu jeho dráhy, kdy je nejblíže 
Zemi. Zdánlivě se pak Měsíc jeví jako velká 
koule, ve skutečnosti je na nebi oproti úplň‑
ku v minimu o 15% větší. Další zajímavostí je, 
že v jednom měsíčním datu nastanou dva 
úplňky. Těmto úplňkům se pak říká „mod‑
rý“, ale s barvou to nesouvisí.

14. října nastává prstencové zatmění Slun‑
ce viditelné z jižní ameriky a tichého oceá‑
nu. Případní zájemci o pozorování by se tak 
za ním museli vydat do Ria. Na státní svátek 
28. října pak u nás budeme moci pozorovat 
částečné zatmění Měsíce viditelné v celém 
jeho průběhu. Maximální fáze zatmění na‑
stává po 22.hodině, Měsíc nebude zatmělý 
celý, projde zemským stínem jen částečně. 
Pozorovací podmínky budou mimořádně 
dobré, protože Měsíc bude vysoko nad ob‑
zorem.

V dopoledních hodinách 9. listopadu dojde 
k velmi vzácnému zákrytu planety Venuše 
Měsícem. Už za svítání bude patrné jak se sr‑
pek Měsíce bude postupně přibližovat k jas‑
né Venuši. K samotnému zákrytu za osvětle‑

ný okraj srpku dojde sice za denního světla, 
ale i maličký dalekohled zákryt ukáže. Ve‑
nuše je jediná planeta, kterou za jasného 
počasí můžeme spatřit i pouze očima bez 
dalekohledu pokud je dostatečně daleko 
od Slunce, což je pro tento případ splněno. 
Samotný zákryt potrvá více jak hodinu a vý‑
stup se odehraje za neosvětlenou stranou 
Měsíce okolo poledne.

Poslední zajímavostí by měl být nejvydat‑
nější meteorický roj Geminidy jehož maxi‑
mum připadá na noc 14./15. prosince. Poča‑
sí v tomto období sice moc nevychází, ale to 
z prosince 2022 bylo jasné, ale mrazivé. Při 

‑14 °C je potřeba se do pozorování pořádně 
vybavit. Ten kdo vydržel jednu hodinu mohl 
spatřit až 100 „padajících hvězd“.

Pokud Vás tyto předpovědi zaujaly, může‑
te využít pozorování těchto i dalších zají‑
mavých objektů na obloze dalekohledem 
na hvězdárně KD každý pátek po setmění. 
Mimořádná pozorování výše uvedená, nebo 
ta o kterých ještě nevíme i mimo pátky nej‑
lépe po dohodě.

Za astronomický kroužek František Gaidečka

Kontakt: e–mail: 
hvezdarna.dbenesov@seznam.cz
Tel.:732 845 328 jsme také na faceboku

Kvíz pro důchodce
V měsíci lednu budeme pořádat již třetí 
kolo kvízu pro naše důchodce.

Otázky zahrnují nejrůznější oblasti ‑ 
aktuality, kulturu, sport a samozřejmě 
i témata týkající se Dolního Benešova.

Soutěží se v týmech, ale hlásit se mo‑
hou i  jednotlivci, kteří se následně 
k některému existujícímu týmů připojí.

Cena pro vítěze je krabice zákusků 
z cukrárny Madel

Startovné: 20 Kč/os.

Datum konání: 30. 01. 2022 v 16:00

Místo: restaurace na Hřišti

V případě zájmu volejte prosím:

Martina Chřibková: 727 908 987

Alena Zeissová: 739 339 805
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I. adventní koncert v kostele sv. Martina 27. 11. 2022

II. adventní koncert v kostele sv. Martina 4. 12. 2022

III. adventní koncert v kostele sv. Martina 11. 12. 2022Kollárovci 24. 11. 2022

Pietní akt k uctění památky válečných veteránů 5. 11. 2022

Silné řeči 16. 12. 2022 Vánoční koncert MěOM 18. 12. 2022

Žijeme v Dolním Benešově…

Vánoční Punč(ování) 10. 12. 2022

Výlov rybníka Nezmar 5. 11. 2022

Talkshow Zbygnieva Czendlika 14. 12. 2022

Výlov rybníka Nezmar 5. 11. 2022

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Zábřeh 26. 11. 2022

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Zábřeh 26. 11. 2022

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Dol. Benešov 27. 11. 2022 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Dol. Benešov 27. 11. 2022
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a poslechli si povídání o tradicích z dob mi‑
nulých.

I nám andílci nadělili sběhovou přikrývku, 
proto si s dětmi dosyta užíváme zimní rado‑
vánky. Zpíváme zimní písničky a povídáme 
básničky. Některé jste mohli slyšet v podá‑
ní našich dětí na překrásné akci „Punčování“.

A teď už stačí… jdeme se chystat na Ježíška! 
Příště zase na shledanou!

Líbezné melodie
na nebi andílci pějí,
krásné Vánoce
Vám ze srdce přejí.
Na vločkách
k Vám nesou přáníčko,
ať v Novém roce
nechybí láska, štěstí i zdravíčko!

Bc. Radka Ballarinová

U krtečků v Zábřehu…
Podzimní období jsme u Krtečků zahájili spo‑
lu s rodiči procházkou za skřítkem Podzim‑
níčkem, kdy děti cestou plnit úkoly a na konci 
je čekala odměna. Celou akci jsme zakončili 
opékáním párků na chatě.

Dušičky jsme oslavili Halloweenem po česku, 
kdy pro děti bylo nachystané zábavné dopo‑
ledne v maskách. Během listopadu za námi 
přijel kouzelník Aleš Krejčí s Pohádkovým 
kouzlením. V projektovém dni si děti vyro‑
bily vánoční stromeček ze dřeva.

Prosinec patřil tradičně vánočním tradicím 
a zvykům. Navštívil nás Mikuláš. Přijelo k nám 
divadlo Smíšek s pohádkou Dva Mrazíci. Vá‑
noční atmosféru jsme si vytvořili spolu s ro‑
diči na Vánoční besídce.

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek.

Nejprve je pondělí, týden končí nedělí.

A tak dále dokolečka korálek, je za vším tečka.

Korálek je štědrý den a rok musí z kola ven.

Proto Vám chceme popřát krásné Vánoce 
a všechno nejlepší v novém roce!

Kolektiv Krtečků ☺

Zprávičky z barevné školičky…
Venku už se hlásí o svou moc paní Zima a my 
se začínáme pomalu připravovat na Vánoce.

Na každém Štědrovečerním stole nesmí chy‑
bět kapr, a kde jinde, bychom ho měli koupit, 
než na výlovu našeho Nezmaru. I my jsme 
se byli s dětmi podívat.

Ještě než nám nastoupilo mrazivé počasí, 
udělali jsme si výlet na letiště v Zábřehu. Kde 
jsme si mohli projít hangáry plné letadel, do‑
zvěděli jsme se spoustu zajímavých informa‑
cí. Děti si mohly vyzkoušet zavěšení na pa‑
dáku a sednout si do letadla.

Vánoční čas u nás ve školce odstartovalo di‑
vadlo Letadlo, které k nám dorazilo s „Vá‑
noční pohádkou“! Všechny třídy se zdo‑
bí do zimních kabátků, zapalujeme první 
svíčky na adventním věnci a děti oblékají 
čepice, šály a rukavice…

S  příchodem zimy nás navštívil Mikuláš 
s čertem. Děti byly moc statečné a šikov‑
né. Během dopoledne jsme dětem připra‑
vili spoustu soutěží, tanečků a her. A co Mi‑
kuláši slíbily? To uvidíte během roku.

S vánočními zvyky našich prababiček jsme 
se seznámili v Rožnově pod Radhoštěm. 
Ve Valašské dědině, zahalené do kouzelné 
sněhové nadílky, jsme se zahřáli u kamen 
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Zprávy ze školy / Úspěchy žáků naší školy
V prvním období tohoto školního roku se konalo několik sportovních soutěží, ve kterých zaznamenali žáci naší školy velký úspěch, proto bych se 
rád podělil touto formou se čtenáři našeho zpravodaje o radost ze skvělých výsledků.

Prvního úspěchu dosáhli 1. listopadu chlapci 
z 8. a 9. ročníků pod vedením RNDr. Davida 
Ranoše na Florbalovém mistrovství Hlučín‑
ska v Bolaticích, kde obsadili krásné 3. mís‑
to. Reprezentovali nás tito žáci:

Jakub Adamec, Lukáš Babiš, Daniel Miky‑
ska, Radek Wolný, Jakub Staněk, Jakub Na‑
war, Oliver Dihel, Ondřej Ječmínek, Tomáš 
Valent a Tomáš Birtek

Dívky 8. a 9. ročníků se také zúčastnily Flor‑
balového mistrovství Hlučínska pod vede‑
ním Mgr. Hany Maulerové, to se konalo pro 
děvčata 6. prosince v Bolaticích. Děvčata ob‑
sadila skvělé 5. místo. Reprezentovaly nás:

Adéla Bortlíková, Adéla Balátová, Kristýna 
Maršálková, Agáta Feldmannová, Bára Pá‑
sztorová, Adéla Zbořilová, Agáta Dudková, 
Nela Dihlová, Natálie Harazimová a Natá‑
lie Suttová

V Opavě se 6. 12. konalo Okresní finále přebo‑
ru škol v šachu okresu Opava v rámci Mistrov‑
ství ČR školních týmů v šachu. Tohoto turnaje 
se účastnily 2 týmy naší školy, jeden z Dol‑
ního Benešova a jeden ze Zábřehu. Druž‑
stva doprovázel jako vedoucí Ing. Maxmi‑
lián Slanina.

Tým Dolní Benešov: Sebastian Bažan, Adam 
Chřibek, Jakub Mistat, Štěpán Válek

Tým Zábřeh: Matouš Bábík, Daniel Doleží, 
Jakub Stanovský a Jan Měkýš

Tým z Dolního Benešova se umístil na moc 
pěkném 5. místě a tým ze Zábřehu všech‑

ny „převálcoval“, získal 1. místo a dovezl si 
vítězný pohár a také postup do krajského 
kola v Krnově.
Vítězný tým ze Zábřehu se poté zúčastnil 
ještě dalšího turnaje, tentokráte otevřeného 
turnaje v rapid šachu o přeborníka ZŠ v Píš‑
ti. Chlapci opět excelovali a získali 1. místo 
a 2. místo, přičemž místo třetí uniklo pou‑
ze o půl bodu.
Zatím posledního sportovního úspěchu do‑
sáhli 13. 12. žáci 5. ročníku na florbalovém 
turnaji „ČEPS CUP“, kde vybojovali 3. místo. 

Reprezentovali nás:

Dominik Kozel, Lukáš Král, Marek Hartoš, Jan 
Měkýš, Maxim Reichel a Daniel Gregor

Chtěl bych tímto poděkovat žákům za skvě‑
lou sportovní reprezentaci nejen školy, ale 
i našeho města, všem učitelům za vzornou 
přípravu a jsem si jist, že podobných úspě‑
chů, nejen ve sportu, dosáhnou naši žáci 
i v další části školního roku a v letech příš‑
tích, protože máme ve škole spoustu šikov‑
ných děvčat a chlapců.

Mgr. Leon Hahn, ředitel školy

Výrobky na  
Vánoční punč(ování)
V rámci předmětu Pracovní výchova jsme se 
se žáky třídy 8. A zapojili do výroby výrobků 
na Vánoční punč(ování), které se uskutečni‑
lo v sobotu 10. 12. před kulturním domem. 
Žáci si vybrali několik námětů na výrobky 
ze dřeva. Vyráběli sněhuláky, sobíky a andíl‑
ky, kteří můžou sloužit jako pěkná vánoční 
nebo zimní dekorace. K prodeji byly tyto vý‑
robky ve stánku základní školy, kde prodáva‑
la výrobky žáků Mgr. Martina Jakubčíková. 

Mgr. Monika Kubincová

Letiště v Zábřehu
Ve středu 9. listopadu se žáci naší školy 
vydali na letiště v Zábřehu, kde si pro 
ně Slezský aeroklub Zábřeh připravil 
Den otevřených dveří. 

Žáci se seznámili s provozem letiště, 
prohlédli si v hangárech letadla a do‑
zvěděli se informace o tom, kdy mo‑
hou začít s létáním a co taková pilotní 
zkouška obnáší. Povídali si také o ská‑
kání s padákem a na závěr mnozí used‑
li do letadla. Všem se na letišti moc lí‑
bilo a možná v budoucnu vás některý 
z žáků vezme na vyhlídkový let.

Planetárium v Ostravě
Ve středu 7.12. navštívili žáci třetího 
a pátých ročníků Planetárium v Ost‑
ravě. Připraven byl pro ně vzdělávací 
program „ušitý  na míru“ přímo v sále 
planetária, kde se žáci dozvěděli in‑
formace o planetách a dalších těle‑
sech Sluneční soustavy, o souhvězdích 
a jasných hvězdách a dalších objektech 
ve vesmíru. Následoval sférický film Lu‑
cie a tajemství padajících hvězd. Aktiv‑
ní částí dne byla prohlídka expozice, 
kde žáci vyhledávali informace a pl‑
nili úkoly v pracovním listu. Exkurze 
se vydařila a byla přínosem do výuky.

Mgr. Jana Juchelková

Adventní čas ve škole v Zábřehu
Předvánoční čas u nás ve škole je pro žáky i učitele vždy nabitý školní prací a různými 
akcemi. Bylo třeba vánočně vyzdobit okna, třídy i chodby. Připravit adventní kalen‑
dář. Ozdobit stromeček a vyrobit spoustu krásných vánočních dárků. Některé z nich 
jste si mohli zakoupit na punčování v kulturním domě. Děti jsou velmi šikovné. Je ra‑
dost se dívat, s jakou chutí se do této práce zapojily. Letos se konečně po pandemic‑
ké přestávce mohli lidé zase sejít u rozsvěcování stromu v Zábřehu. Naše děti všem 
zúčastněným zpříjemnily atmosféru krásným vystoupením. Vystoupení si zopakovaly 
i při již zmiňované akci v kulturním domě 10. prosince. Všem účinkujícím veliké díky.

Letos se ještě tři žáci naší školy zúčastnili dvou předvánočních turnajů v šachu. V Opa‑
vě i Píšti byli velmi úspěšní. Dva zlaté a stříbrný pohár jsou toho důkazem. Myslím, že 
nám roste další úspěšná generace šachistů. Matouš Bábík, Daniel Doleží a Jakub Sta‑
novský jsou ti, kteří naši školu v tomto sportu tak skvěle reprezentují.

Těsně před Vánocemi proběhne ještě celoškolní turnaj v pexesu. No a potom už jen 
hurá domů na Vánoce.

Krásné Vánoce vám všem!
Mgr. Marie Adamíková
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Prajzský symfonický orchestr zve na svůj 1. koncert
Byli jste někdy u toho, když něco nového vzniká? Často je to v tom něco nepředvídatelného a nejistého. A právě takový adrenalin na pódiu 
slibuje PSO na neděli 8. 1. 2023 od 17 hodin v KD Dolní Benešov.

Orchestr vznikl na podzim 2022 
jako příležitost pro žáky a absol‑
venty základních uměleckých 
škol na Opavsku a další muzi‑
kanty, kteří chtějí své hudební 
nadání rozvíjet společně. Nemá 
ambice znít jako profesionální 
těleso, přesto se podařilo pro‑
pojit přes 50 amatérských hu‑
debníků v tradičním obsazení 
symfonického orchestru, což 
představuje pro mnohé hráče 
sen i výzvu zároveň.

Na prvním koncertě tohoto 
orchestru zazní česká i svě‑
tová klasika: Dvořákův Slovan‑
ský tanec č. 8 nebo část Beet‑
hovenovy Osudové symfonie. 
Milovníci současné hudby se 
mohou těšit na  melodie z  fil‑
mu Avatar, Pán prstenů nebo 
The Greatest Showman. Orga‑
nizační záštitu nad tímto koncer‑

tem na sebe vzala ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně, vstupné je za dobrovolný příspěvek. Jako hosté vystoupí Ester Drastíková a Veroni‑
ka Niklová. To vše pod taktovkou Bohumíra Stoklasy a za spolupráce ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně, ZUŠ V. Vančury v Háji ve Slezsku, 
ZUŠ I. Žídka v Kravařích a KD Dolní Benešov.

 PŘIPRAVENO 

      S PODPOROU 
 

 

Suroviny: 800 g krůtích prsou, 2 hrsti sušených meruněk, plechovka jedlých kaštanů, hrst hladkolisté petržele, 
3 dcl smetany, 5 plátků pancetty, 0,05 l meruňkovice, sůl, pepř, hrst sušených hub, 1 cibule a 1 stroužek česneku

Postup: Sušené meruňky a houby namočíme. Krůtí prsa nakrájíme na plát, lehce naklepeme, osolíme a ope‑
příme. Odřezky masa rozmixuje nebo pomeleme, smícháme s 1 dcl smetany a meruňkovicí, osolíme a opepří‑
me. Takto vytvořenou fáš rozprostřeme na maso, posypeme 
nakrájenou petrželí, poklademe pancettou a posypeme na‑
sekanými meruňky a kaštany. Zamotáme kuchyňským mo‑
touzem do rolády, zprudka opečeme a dáme péct na 60 min 
do trouby na 150 °C.

Nadrobno nakrájenou cibuli a česnek orestujeme na másle, 
přidáme houby a zalijeme zbytkem smetany. Omáčku a sva‑
říme, přidáme výpek z rolády.

Podáváme s bramborovo ‑perželovým pyré či jinou přílohou. 

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Krůtí roláda plněná sušenými meruňkami a jedlými kaštany, s hříbkovou omáčkou 

ilustrační foto

Kroužek  
„Malí Ajťáci“
Tento školní rok jsme s šesťáky za‑
čali prozkoumávat programování, 
animování a 3D tisk. Žáci si můžou 
na 3D tiskárně vytisknout předpři‑
pravené výrobky a vidí proces tisku. 
Vyzkoušeli jsme si programování ro‑
bota Emy. Zahráli jsme si hru Myško‑
mánie. V této hře jsme museli napro‑
gramovat myšku tak, aby snědla co 
nejvíce sýru. Dále jsme si vyzkouše‑
li hru Scottie Go!, kde jsme progra‑
movali robota z cizí planety. 

Také jsme vyzkoušeli animovací pro‑
gram. Potom, co se žáci seznámili 
s tímto program, měli za úkol vymy‑
slet animaci na téma „Třídění odpadu“. Většina měla povedené animace. Nakonec jsme pracovali s 3D pery. Žáci si vyzkoušeli vy‑
tvořit např. brýle, obaly na mobil. V novém roce máme v plánu vytvořit si vlastní výrobek do 3D tiskárny. 

Mgr. Martina Jakubčíková

Projektové dny ve výuce 
V rámci Šablon III (Rozvoj vzdělávání dětí je náš cíl) se naši žáci zapojili do projek‑
tového dne „Ptáci od vejce k dospělosti“. Odborník na toto téma byl skvěle připra‑
ven. Měl pro žáky spoustu názorných předmětů např. hnízda, křídla, kosti. 

Nyní probíhají projektové dny zaměřené na kariérové poradenství pro 5., 8., a 9. 
ročníky. 

Psycholožka seznámila žáky s pojmem „Genderový stereotyp“, uvedla příklady 
předsudků vůči pohlaví ve světě práce a podněcovala diskuze mezi žáky na toto téma.

Mgr. Martina Jakubčíková

Vánoční punčování
V sobotu 10. 12. žáci nižšího stupně vystoupili na Vánočním punčování s vánočními písničkami. Zapojila se také družina. Naše paní 
vychovatelky a vychovatel si připravili pro děti dílničku, kde si mohli vytvořit vánoční výrobky. 

Žákyně 9. ročníku pomohly s dílničkou a prodejem vánočních výrobků, které vyrobili žáci nižšího i vyššího ročníku. Výdělek byl 
těmto třídám rozdělen a předám třídním učitelům do třídního fondu. 

Moc děkuji všem našim za‑
městnancům za ochotu se 
zapojit do této akce. Také 
chci poděkovat pořadate‑
lům z Kulturního domu. 

Mgr. Martina Jakubčíková  
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Zimní zprávy z tenisového klubu
Ve spolupráci s dalšími složkami TJ Dolní Be‑
nešov a FC Dolní Benešov bychom Vás chtě‑
li pozvat na

SPORTOVNÍ PLES 2023
Tato největší kulturní sportovní událost 
ve městě se uskuteční 11. února v kultur‑
ním domě. Slavnostní zahájení proběhne 
v 19:00. K tanci a zábavě bude hrát kapela 
No Stress. Všichni jste zváni.

Trénujeme nepřetržitě

Při posledním vydání zpravodaje jsme si ješ‑
tě užívali poslední hrací dny venku na antu‑
ce. Nyní již pravidelně trenéři s dětmi trénu‑
jí ve vnitřních prostorech.

Opět po roce jsme se tedy přesunuli do tě‑
locvičen a hal. Stejně jako v loňském roce 
trénujeme u nás v Dolním Benešově v tělo‑
cvičně na Osadě míru a to konkrétně v úterý, 
středu, čtvrtek a pátek. Loni se nám osvědči‑
la spolupráce s tělocvičnou ve Vřesině, kde 
trénujeme pondělí a středy.

Nově tréninky probíhají také v bohuslavic‑
ké tělocvičně při ZŠ. Tuto novinku uvítaly 

především děti právě z Bohuslavic, které 
tak ihned po družině v úterky a pátky mo‑
hou plynule přejít na tenis. Pro začátečníky 
jsme zvolili trénování v Dolním Benešově‑

‑Zábřehu. Tam využíváme tělocvičnu v ZŠ. 
Nejzkušenější hráči dojíždějí na tréninkové 
jednotky do kravařské Buly Arény.

Nová turnajová sezóna ZAŘAKA
Během posledního listopadového víkendu 
začala nová turnajová sezóna. Její zimní část 
probíhá od listopadu do dubna. Následuje 
období května a června, které je ponechá‑
no pro soutěže družstev a oblastní přebory, 
ty slouží jako kvalifikace na Mistrovství ČR. 
Do nové sezóny již vstoupily také naše teni‑
sové naděje. Velký výkonnostní skok je to pro 
loňské babytenisty, kteří se přesunuli do vě‑
kové kategorie mladšího žactva. Tam se utká‑
vají tenisté narození v ročnících 2013, 2012 
a 2011. Prvního turnaje konaného v jednom 
z nejmodernějších tenisových klubů na Mo‑
ravě se účastnily naše hráčky Adéla Slivková, 
Sofie Dohnalová a Aneta Jordanová. Turnaj 
konaný v klubu Tennis Hill Havířov se konal 
první prosincový víkend. I přesto, že se na‑
šim hráčkám nepodařilo zvítězit, nasbíraly 
cenné zkušenosti do dalších turnajů.

Jen o  pár kilometrů díl se uskutečnil 
v Havířově ‑Šumbarku v posledním listopa‑
dovém víkendu turnaj kategorie B starších 
žákyň. Tento turnaj byl pořádaný klubem TK 
TENNISPONT Frýdek ‑Místek. V pavouku figu‑
rovala jako třetí nasazená naše hráčka Nela 
Dihlová. Nela prošla bez ztráty setu do se‑
mifinále, kde se utkala se soupeřkou z klubu 
ŽLTC Brno Veronikou Navrátilovou. Utkání 
bylo velmi vyrovnané a musel jej rozhod‑
nout až závěrečný supertiebreak třetí sady. 
Po setech 6:3 4:6 10:5 se z vítězství radovala 
Navrátilová a postoupila do finále.

Ve čtyřhře Nela spojila síly s Annou Šedi‑
vou, reprezentující LTC Vysoké Mýto. Děv‑
čata plnila roli nasazených jedniček a s pře‑
hledem se probojovala do finálového klání. 
Tam se střetly s dvojicí Přikrylová/Navrátilo‑

vá. A utkání to bylo nervy drásající. Duo Dih‑
lová/Šedivá proměnilo 9. matchball a mohlo 
se radovat z celkového triumfu. Zápas vy‑
hrály po setech 6:4 6:7 11:9.

Závěrem bychom chtěli za celý tým TK Dol‑
ní Benešov všem čtenářům a občanům po‑
přát všechno nejlepší do nového roku 2023.

Za TK Dolní Benešov, René Dihel.

Tenisový areál na Osadě míru zasypal v prů-
běhu prosince sníh.

Trénink v Dolním 
Benešově.

Trenér Pavel ve Vřesině. Trenér David v Háji ve Slezsku. Trénink v Dolním Benešově.

Trénink v Bohuslavicích

Trenér René v Zábřehu.

Adventní čas v dolnobenešovské kultuře je neodmyslitelně  
spjat s cyklem adventních koncertů.

První adventní neděle patřila, jako již ž tradičně, žákům ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín, odloučené pracoviště Dolní Benešov, kteří společně  
s Pěveckými sbory Nezmar a Rozmar zaplnili do jediného místečka kostel sv. Martina. Po ukončení koncertu se program přesunul na náměstí 
C. Lellka, kde pan starosta společně s panem místostarostou slavnostně rozsvítili vánoční strom, všem popřáli krásný adventní čas a se svou 
zdravicí přišli i dlouhonozí andělé

Druhou adventní neděli vystoupil se svým 
koncertem v kostele sv. Martina Pěvecký 
sbor p. Cypriána Lelka, který se rovněž tě‑
šil velké účasti.

Před třetí adventní nedělí proběhlo na ná‑
městíčku před kulturním domem Vánoční 
Punč(ování), kde a vařil se a ochutnával punč 
od osmi soutěžních týmů. Děti měly připra‑
vený krásný kulturní program ve velkém sále. 
Cukrárna Madel i zabíjačkové dobroty mohli 
všichni ochutnat do pozdních odpoledních 
hodin. Vítězem tohoto klání ve vaření punče 
se stal tým motorkářů z Dolního Benešova.

Třetí adventní neděli se uskutečnil v kostele 
sv. Martina koncert Sileasia Brass Quintetu, 
v jehož repertoáru zazněla adventní tvorba 
mistrů světové hudby.

Mezi tím se zastavil s Vánoční talk show Zbig‑
niew Czendlik, nekonvenční farář, který ro‑
zesmál, naladil a pobavil publikum.

V pátek před čtvrtou adventní nedělí, navští‑
vila kulturní dům Simona Salátová a ze svo‑
jí Stand up show. Lehký stres ze sněhu a ná‑
ročných cest pro některé diváky, nám skoro 
přetížil telefonní linky, zda show bude či ne. 
Nakonec show byla a sálem se řinul smích 

skoro 400 dam a možná pár silných a odol‑
ných mužů, kteří se nevzdali a přijeli také.

Čtvrtou adventní neděli proběhl v kultur‑
ním domě tradiční Vánoční koncert Měst‑
ského orchestru mladých z Dolního Bene‑
šova. V jeho úvodu zapálil čtvrtou adventní 
svíci pan místostarosta, který všem popřál 
krásný vánoční čas a vše dobré do roku 2023. 

Hudební program byl moderní a prodchnu‑
tý hloubkou hudební tvorby, která otvírala 
nejedno srdce.

Děkujeme všem za přípravu, účinkování a vře‑
lé publikum. Krásné vánoční svátky, mějte stá‑
le srdce otevřená jako při adventu u nás v Dol‑
ním Benešově.

Viktor Štefek

Kulturní dům
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nebojuje.Bylo to úplně bez důrazu a nasa‑
zení, špatně jsme kombinovali a pozdě jsme 
přistupovali k protihráčům.Heřmanice při‑
tom byly nejslabším týmem, proti kterému 
jsme na podzim nastoupili.Jen nakopávaly 
dlouhé míče za naši obranu.My jsme si bo‑
hužel nepohlídali standartky a směrem do‑
předu jsme byli úplně neškodní.“zlobil se 
trenér Jaroslav Samson

Dolnobenešovská mládež
Mladší přípravka v opavě

Hráči mladší přípravky se v pátek 14. 10. 2022 
zúčastnili zápasu 2. ligy mezi SFC Opava 
a Líšní. Nejprve absolvovali společný ná‑
stup s hráči a v poločasové přestávce si za‑
hráli zápas proti Opavě. Naše naděje si spo‑
lečně s rodiči zápas užili a věří, že se takový 
zážitek bude opakovat i v budoucnu.

Spolupráce s bývalou olympioničkou!!!

V období od 7. 11. 2022 do 12. 12. 2022 pro‑
bíhaly tréninkové jednotky mládežnických 
týmů, směřovány k pohybově koordinačním 
tréninkům. Za tímto účelem klub uzavřel do‑
hodu s paní Alenou Coufalovou, rozenou 
Dřevjanou, několikanásobnou olympionič‑
kou a matkou českého reprezentanta Vla‑

dimíra Coufala, hráče WEST HAMU UNITED, 
která bude tyto tréninky řídit. Věříme, že 
tento krok přispěje k celkovému sportovní‑
mu rozvoji naší mládeže.

Výlet do Olomouce

Ve středu 16. 11. 2022 naši mladší a starší 
žáci vyjeli do Olomouce na přátelské utkání 
České Republiky proti Faerským Ostrovům. 
Hráči si utkání užili, což šlo vidět v autobuse 
a hlavně na stadióně. K dobré náladě a eufo‑
rii přispěl i výsledek 5:0 pro Českou repub‑
liku. Poděkování patří dlouholetému hráči 
našeho klubu, nyní předseda představen‑
stva firmy Stes, a. s. Tomáši Slukovi, za dá‑
rek každému zúčastněnému mládežníko‑
vi tohoto výletu.

Dorost = půlmistr
O skvělé výsledky našeho klubu se posta‑
rali v podzimní části soutěže naši dorosten‑
ci, kteří skončili na 1. místě tabulky. Krátké 
hodnocení trenéra dorostu Jakuba Grosse.

„Podzimní část soutěže začala špatně. Hned 
na úvod soutěže se nám dlouhodobě zranil 
náš jediný brankář. Z tohoto důvodu jsme 
se museli střídat s A mužstvem o brankáře, 
který je ještě věkem dorostenec nebo sáh‑
nout do základní sestavy družstva. Naštěs‑
tí se naši kluci postavili k tomuto problému 
čelem, nenechali nic náhodě a velice krás‑
ně zabojovali v každém zápase. Jediný zápas 
za tuto půl sezónu, který bychom mohly vy‑
tknout s trenérem Kichnerem je proti Bohu‑
mínu, kde se sešly všechny zápory. Naopak 

nás kluci velice potěšili, že zabojovali i přes 
všechny překážky a v tabulce přezimujeme 
na prvním místě. Poděkování patří i klukům 
ze starších žáků, kteří nám chodili pomáhat 
v době nedostatku hráčů.

V přípravě, která nám začne v průběhu led‑
na, by nám měly dorazit nové posily. Ne‑
chceme nechat nic náhodě a přípravě se 
budeme věnovat naplno, abychom se po‑
kusily být v tabulce na prvním místě i na kon‑
ci sezóny. Z celého srdce bych chtěl podě‑
kovat hlavně všem hráčům, jak dorostu tak 
žáků co chodili s námi, rodičům za skvělou 
podporu a taky trenérovi Patriku Kichnero‑
vi za jeho trpělivost.

Hráči, kteří zasáhli do podzimních bojů do‑
rostu: Večerek M., Krömer R., Gross M., Vi‑
nárek T., Dombek M., Gajdečka N., Halfar J., 
Glogar F., Bortlík M., Moravec A., Vitásek J.,‑
Piskala J., Kupka M., Tomšů V., Nawar J., Di‑
hel O., Wolný R. Treneři: Gross J. Kichner P.

Vedení fotbalového klubu děkuje všem 
svým sponzorům a především městu Dol‑
ní Benešov za finanční i materiálovou pomoc 
při zajištění činnosti klubu, bez kterého by‑
chom si mohli nechat o fotbale jenom zdát.

Poděkování patří taky všem pořadatelům, 
trenérům a hráčům všech věkových kate‑
gorií za vzornou reprezentaci klubu a měs‑
ta a taky všem příznivcům za jejich divác‑
kou podporu. Do roku 2023 přejeme všem 
příznivcům a čtenářům především pevné 
zdraví a věříme, že přízeň diváků bude po‑
kračovat až do skončení celého soutěžního 
ročníku 2022/2023.

Motto: “Fotbalový podzim ročníku 
2022/2023 je u konce“

Fotbal
DOLNÍ DATYNĚ – FCDB 4:0
Fotbalisté tentokrát vyrazili do Dolní Da‑
tyně, odkud se rozhodně nechtěli vracet 
s prázdnou.Domácí ovšem v předchozím 
kole udolali Oldřišov, takže do sobotního 
duelu vstupovali se zvýšeným sebevědo‑
mím.Naši chlapci bohužel doplatili na zby‑
tečné vyloučení Kaluži.V prvním poločase se 
dlouho nebylo na co koukat.Hlavní pozor‑
nost tedy na sebe strhl dolnobenešovský 
obránce Kaluža, který vyfasoval dvě žluté 
karty a již v 37. minutě se šel předčasně spr‑
chovat.Dolní Datyně využila přesilovku krát‑
ce po přestávce.Gólman Večerek sice zlikvi‑
doval penaltu, jenže na dorážku Cilečka byl 
krátký – 1:0.Další údery domácího mužstva 
se podobaly jako vejce vejci.Po rychlém pře‑
číslení se nejprve prosadil Cileček – 2:0.Ve 
zbytku utkání se opakovaně zapsal do stře‑
lecké listiny Baláž, který skóroval během pár 
vteřin – 4:0.“Prohráli jsme zaslouženě, pro‑
tože jsme si vlastně za celý zápas nevytvo‑
řili pořádnou šanci.Na těžkém terénu byli 
domácí důraznější, když vyhrávali osobní 
souboje.První poločas byl ještě docela vy‑
rovnaný.Samozřejmě nám nepomohlo hlou‑
pé vyloučení Kaluži.Po uvodním inkasova‑
ném gólu jsme se sesypali a náš výkon byl 
ostudný.“přiznal trenér Jaroslav samson.

FCDB – VŘESINA 5:2
Na našem stadionu se uskutečnila velmi dů‑
ležitá bitva mezi domácími fotbalisty a ost‑
ravskou Vřesinou.Obě mužstva se prioritně 
snaží v krajském přeboru zachránit, takže vý‑
sledek tohoto utkání mohl dost napovědět 
o jejich šancích.Domácí byli naprosto domi‑
nantní.Samsonova družina našlápla k vitěz‑
ství po čtvrthodině zápasu, kdy putoval ba‑
lon přes Zvaru a Palečka až k Pískalovi, který 
pohodlně napnul síť – 1:0.Ještě lépe se nám 
dýchalo od 23.minuty, kdy se prosadil stře‑
lou zpoza šestnáctky Kovala – 2:0.Kovala byl 
i nadále při chuti, protože stál na konci pa‑
rádní kombinační akce, při které domácí na‑
prosto vyšachovali hostující defenzivu – 3:0.
Druhou půli otevřela neproměněná tutov‑
ka Hericha.Jeho týmový kolega Paleček pak 
prokázal přesnější mušku, když v 56.minu‑
tě zvýšil na 4:0.Vřesinský Ponižil navíc obdr‑
žel červenou kartu.Hosté ovšem v oslabení 
paradoxně dvakrát udeřili, konkrétně záslu‑
hou Chodára a Strohalma – 4:2.V nastavení 
potom na sebe upozornil dolnobenešov‑
ský kapitán Labuda, který po krásném prů‑
niku pečetil na výsledných 5:2.“Vyhráli jsme 
naprosto zaslouženě, když jsme byli jedno‑

značně lepší.Byl to důležitý zápas a my z něj 
máme tři body.Do stavy 4:0 jsme dobře kom‑
binovali, ale pak jsme to prostřídali, aby si 
zahráli všichni kluci.Je velká škoda, že jsme 
vzadu neudrželi čisté konto, protože gól‑
man Večerek by si to zasloužil“,posteskl si 
lodivod Samson.

BRUŠPERK – FCDB 2:1
Fotbalisté sice pravidelně bodují na domá‑
cím stadionu, ale při venkovních výjezdech 
se jim vůbec nedaří.Černou sérii se snažili 
zlomit v Brušperku, který ovšem patří k ve‑
lice houževnatým protivníkům.Opět jsme 
vyšli bodově naprázdno.V úvodní čtvrtho‑
dince měl náš tým navrch, ale z územní pře‑
vahy nic pořádného nevytěžil.Potom si na‑
víc hosté nepohlídali trestňák soupeře, který 
šel do vedení zásluhou Šiláka – 1:0.Svěřenci 
trenéra Samsona ovšem dokázali poměrně 
brzy odpovědět.Kovala si uvnitř šestnáctky 
vykoledoval faul a rozhodčí Dvořák rezolut‑
ně ukázal na penaltový puntík.Pokutového 
kopu se zhostil dolnobenešovský kapitán La‑
buda a zachoval chladnou hlavu – 1:1.Bru‑
šperk se však i nadále spoléhal na svou sil‑
nou zbraň v podobě standardních situací.
Tentokrát hosté nepokryli na zadní tyči Kli‑
mšu, který upravil na 2:1.Slezané se sice ne‑
vzdávali, jenže tečovaný pokus Labudy těsně 
minul domácí kasu, a když už naši dopravi‑
li balon do sítě, tak se pískal útočný faul.“‑
Úvodních patnáct minut jsme hráli obstojně, 
ale pak byl náš výkon podprůměrný.Přesto si 
myslím, že by zápasu slušela spíše remíza.Na 
úzkém hřišti nám dělaly velký problém stan‑
dardky soupeře, a to nejen rohy, ale i dlou‑
hé auty.Oproti minulému týdnu jsme hráli 
špatně.“povzdechl si kouč Jaroslav Samson.

FCDB – PUSTÁ POLOM 1:4
Mezi taháky krajského přeboru určitě patřilo 
derby s Pustou Polomi.Poměrně vyrovnaný 
duel rozhodly větší zkušenosti hostujícího 
mužstva, které udělilo lekci z produktivity‑
.O první zajímavý moment se postaral pus‑
topolomský Kludka, když pohotovou hla‑
vičkou protáhl veterána Kramáře, který se 

překvapivě postavil mezi tyče.Domácí od‑
pověděli střeleckými pokusy Palečka se Sob‑
kem.Na opačné straně výtečně zapracoval 
Drozd, načež Gebauer obešel Kramáře, jen‑
že potom levačkou přepálil prázdnou kasu.
Naše mužstvo v dalších minutách hýřilo ak‑
tivitou, ale Sobek, Paleček, Kovala a Labuda 
neměli seřízenou mušku, takže samozřej‑
mě přišel trest.Drozd vyslal kupředu Fran‑
ka, který utekl po pravém křídle a naserví‑
roval ideální pas Grussmannovi – 0:1.Pusté 
Polomi se dařilo také po přestávce.Vedení 
hostů pojistil pomp, když předtím rozehrál 
Frank roh nakrátko na Potůčka a ten posa‑
dil krásný centr na hlavu již zmiňovaného 
Pompa – 0:2.O chvíli později si Pustá Polom 
opět pomohla standartní situaci.Tentokrát 
asistoval Frank a do strřelecké listiny se za‑
psal Kludka – 0:3.Záblesk naše naděje přišel 
po ruce Drozda a proměněné penaltě Labu‑
dy – 1:3.Hosté však zůstali ledově klidní, což 
potvrdila nápaditá kombinace Kaštovského 
s Cackem, který nádherně zavěsil balon pod 
břevno – 1:4.“Z výsledku jsem hodně zklama‑
ný.Myslím si, že jsme byli Pusté Polomi více 
než vyrovnaným soupeřem.Rozhodla větší 
zkušenost a efektivita soupeře.Podali jsme 
dobrý výkon.Jen naše finální fáze byla špat‑
ná.Děkuji brankáři Kramářovi, že nám při‑
šel pomoct.“uvedl trenér Jaroslav Samson.

HEŘMANICE – FCDB 2:0
Důležitá záchranářská bitva byla k vidění 
v Ostravě.Domácí Heřmanice nastoupily pro‑
ti našemu mužstvu.Na dolnobenešovské 
lavičce se naposledy objevil kouč Jaroslav 
Samson, kterého od zimy nahradí štěpán‑
kovický trenér Dušan Harazim.Moc pěknou 
rozlučku mu ovšem jeho svěřenci nepřipravi‑
li.Za celý zápas totiž neohrozili heřmanickou 
kasu.Ani domácí fotbalisté přitom na tráv‑
níku zrovna nazářili, takže zhruba stovka fa‑
noušků se mohla v prvním poločase ukousat 
nudou.Bylo jasně poznat, že na sebe narazily 
týmy z dolních pater tabulky.Po přestávce se 
tempo utkání lehce zvýšilo, i když úrovní by 
zapadlo spíše do okresních soutěží.Heřmani‑
ce nakonec mohly děkovat standartním situ‑
acím, díky nímž se posunuly před svého ví‑
kendového protivníka.O rozdílovou branku 
se v 58.minutě postaral Sedlák – 1:0.A než se 
fotbalisté Dolního Benešova stačili vzpama‑
tovat, tak znovu inkasovali.Na časomíře zrov‑
na naskočila 64.minuta, když dostal uvnitř 
šestnáctky příliš mnoho prostoru Šimáček 
a pohodlně rozvlnil síť – 2:0.Naši se již na od‑
pověď nezmohli, takže přezimují těsně nad 
sestupovým pásmem.“Jsem velmi zklamaný.
Dvě třetiny mužstva se na zápas nepřipra‑
vily ideálně.Takhle se o záchranu stukečně 
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Tři králové se chystají na koledování 

Do sbírky bude opět možné přispět i bezhotovostně  
 

 

Pokladnička ve tvaru válce je tradičním symbolem Tříkrálové sbírky. I letos si ji pověsí na krk přes 
300 vedoucích skupinek, kteří vyrazí se Třemi králi koledovat v našem regionu. Pokud vás 
nezastihnou doma, nevadí. Přispět bude možné do pokladniček na veřejných místech i 
bezhotovostně. Hlavním „koledovacím“ víkendem bude 6. – 8. leden 2023.  
 

Se Třemi králi přichází do našich domovů radost. Její předání je hlavním smyslem Tříkrálové sbírky. 
Koledníci potěší ty, kteří je přijmou, tradiční písní a napsáním letopočtu vč. tří známých písmen na 
dveře. Ta mají v češtině tento význam: Kristus požehnej tomuto domu. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky má pro charitní dílo na Hlučínsku obrovský význam. Umožňuje provádět 
nejnutnější opravy, nakupovat kompenzační pomůcky, ale také realizovat investice, které jsou nutné 
k zachování pomoci potřebným v dalších letech.  
 

Nejvíce kolednických skupinek vyrazí do ulic Hlučínska 6. – 8. ledna 2023. Koledovat je ale možné od 
Nového roku do 15. ledna 2023. Je tedy možné, že v některých obcích využijí koledníci celé období. 
Pokud vás Tři králové nezastihnou doma, je možné přispět i jinými způsoby. Na webu 
www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět bude možné zadáním platebního 
příkazu či sejmutím QR kódu. Bezhotovostně je možné přispívat až do 31. ledna 2022.  

Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí 
tak bude možné například v kostelích, na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně 
popsány na web. stránkách Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější 
informace o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami.  

Velké poděkování patří dobrovolníkům, kterých je na Hlučínsku přes tisíc. Sbírka by se neobešla bez 
podpory farností, měst a obcí Hlučínska.  

 

JAK PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2023 ONLINE
Navštivte ONLINE koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte kdykoliv během 
roku. Je nutné vyplnit název města, obce nebo PSČ. Vždy je nutné vybrat z nabíd-
ky „HLUČÍN CH“. Jen tak přispějete Charitě Hlučín.

Bankovním převodem

Pošlete částku na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777988005 do 
31. 1. 2023. Zadání var. symbolu je velmi důležité. Jen tak bude částka přidělena 
Charitě Hlučín.

QR kódem – také do 31. 1. 2023.
Do kasičky na místech uvedených na  
www.charitahlucin.cz do 15. 1. 2023.
Do kasičky koledníkům, kteří zazvoní u Vašich dveří.
Aktuální informace o sbírce na Hlučínsku
sledujte na www.charitahlucin.cz.
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Kulturní dům

Program leden – únor
Pátek 6. 1. 2023 • Myslivecký ples

Neděle 8. 1. 2023 • Novoroční koncert

Pátek 27. 1. 2023 • Reprezentační ples  
  města 

Pátek 3. 2. • Rybářský ples 

Sobota 4. 2. 2023 • Ples mladých 

Sobota 11. 2. 2023 • Sportovní ples 

Pátek 17. 2. 2023 • Hasičský ples 

Neděle 19. 2. 2023 • Maškarní ples 

Sobota 25. 2. 2023 • Firemní ples 


