
Dolnobenešovský
zpravodaj 1 / 2022 leden – únor 

Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2021 se všemi jeho klady i zápory. Jedním z dů-
ležitých mezníků se staly volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Doufám, že v době, kdy budete tento článek číst, bude 
již jmenována nová funkční vláda, kterou čeká řešení mnoha složi-
tých problémů. Jedním z nich je, jak všichni cítíme na vlastní kůži, 
stále přetrvávající koronakrize. Letos budeme v jejím stínu zaží-
vat již druhé Vánoce. Vlastně celý rok byl poznamenán výraznými 
omezeními jak ve sportovním, tak kulturním a společenském životě.

Přes všechny tyto potíže se práce v našem městě nezastavily. Celý 
rok se pokračovalo na dostavbě základní školy na Nádražní ulici. 
Přes nesnáze v dodávkách materiálu, problémy s dodavatelskými 
firmami a nepřízeň počasí pokračuje tato stěžejní stavba k (doufám) 
zdárnému konci. Příštím rokem v tuto dobu by měla být stavební 
část celé zakázky hotová, v průběhu jarních měsíců pak proběhne 
dokončení celého procesu, a to dovybavení nových tříd jak nábyt-
kem, tak počítačovou technikou. Takže školní rok 2023–2024 by měl 
být již zahájen v kompletně nově dobudovaných třídách. Tady bych 
chtěl poděkovat všem, kteří usilují o řádné dokončení celé akce.

Také na našem zámku probíhají stavební práce na výměně střeš-
ní krytiny, oken a opravě fasády. V současné době probíhají prá-
ce v půdních prostorách, kde dochází k sanaci, popřípadě výměně 
nosných prvků dřevěných konstrukcí střechy. V jarních měsících pří-
chodem příznivějšího počasí pak dojde k výměně střešního pláš-
tě. Také tyto práce by měly být dokončeny závěrem příštího roku.

Po nelehkých jednáních se nám konečně podařilo získat stavební 
povolení na vybudování autobusových zálivů u kulturního domu 
a obchodního střediska. V příštím roce bychom chtěli dokončit vý-
běrové řízení na dodavatele stavby a pokud možno ihned poté zre-

alizovat tento záměr včetně přestěhování zastávek blíž centra měs-
ta. O dalším průběhu této akce budete informování na jednáních 
zastupitelstva a v našem Zpravodaji.

V příštím roce vstupujeme do posledního roku funkčního období 
současného zastupitelstva. Na podzim roku 2022 totiž proběhnou 
volby do obecních zastupitelstev. Věřím, že se v našem městě na-
jde dostatek nových kandidátů, kteří se budou ve volbách uchá-
zet o místo zastupitele, aby pak v příštím volebním období převza-
li štafetu a dále vedli naše městečko k jeho rozvoji a spokojenosti 
všech jeho občanů.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem, kteří se v roce 
2021 jakýmkoliv způsobem podíleli na údržbě a rozvoji našeho měs-
ta. Také bych chtěl popřát všem občanům Dolního Benešova i ce-
lého Hlučínska hodně zdraví, štěstí, pohody, úspěchů, zdaru a Bo-
žího požehnání v celém nadcházejícím roce 2022.

Martin Štefek, starosta města
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Rada města vzala na vědomí
1. Žádost o  poskytnutí daru pro spolek 
NAŠE ODPADKY, z.s., IČ 10722289, Uherči-
ce 339, 691 62 Uherčice na financování čin-
nosti spolku ve prospěch měst a obcí a roz-
hodla této žádosti nevyhovět.

Pro hlasovalo 0, proti 4, zdrželi se 0

2. Žádost… o přidělení parkovacího místa 
před domem č. p. 307 pro osobní auto z dů-
vodu špatného zdravotního stavu a rozhod-
la nevyhovět této žádosti.

Pro hlasovalo 0, proti 4, zdrželi se 0

3. Návrh… na změnu územního plánu spo-
čívající ve zrušení veřejeného prostranství 
a úpravu šíře příjezdové cesty k pozemkům 
parc. č. 999/74, 999/75 a 9999/72 v k.ú. Dol-
ní Benešov a doporučila zastupitelstvu za-
hrnout tuto žádost do přípravy změny č. 2 
územního plánu města.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

Z 58. schůze rady města Dolní Bene-
šov konané dne 8. listopadu 2021
Rada města schválila
1. a) Rozpočet příspěvkové organizace Kul-
turní dům Dolní Benešov na rok 2022

s příspěvkem zřizovatele ve výši 4 759 014 Kč.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

b) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvko-
vé organizace Kulturní dům Dolní Benešov 
na léta 2023 – 2024.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. a) Rozpočet příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Dolní Benešov na rok

2022 s  příspěvkem zřizovatele ve  výši 
1 812 000 Kč.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

b) Střednědobý výhled rozpočtu příspěv-
kové organizace Mateřská škola Dolní Be-
nešov na léta 2023 – 2024.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. a) Rozpočet příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Dolní Benešov na rok 2022

s příspěvkem zřizovatele ve výši 3 300 000 Kč.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

b) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvko-
vé organizace Základní škola Dolní Benešov 
na léta 2023 – 2024.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. Přidělení dotací z rozpočtu města:
Zahrádkáři 10 000 Kč
SRPŠ Dolní Benešov 30 000 Kč
Jan Kubinec – Volejbalový turnaj 5 000 Kč

Rebelové – Memoriál V. Moslera 3 000 Kč
Rybářský klub Kamenec 12 000 Kč
Svaz postižených CCH 15 000 Kč
Myslivecký spolek DB a Zábřeh 
15 000 Kč
Český svaz včelařů 10 000 Kč
SKI Dolní Benešov 10 000 Kč
Kynologický klub D. Benešov 
20 000 Kč
Milan Tilleczek – fotbal Kolovrat 3 000 Kč
Motorkáři Dolní Benešov 3 000 Kč
JUNÁK 15 000 Kč
Hrej s radostí, z.s. 10 000 Kč
P. Jařáb – Aktivity na hřišti Střední, Zábřeh 
5 000 Kč
M. Palovský – Vánoční retro turnaj 1 000 Kč
R. Dihel – sportovní tenisový kemp 5 000 Kč
A. Dryksiak – amatérský turnaj tenis 1 000 Kč
P. Dohnal – sportovní tenisový kemp 
5 000 Kč
B. Reichlová – MŠ Zábřeh 3 000 Kč
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

5. Podání žádosti o zaregistrování nové po-
dob znaku města a vlajky města do Regist-
ru komunálních symbolů Parlamentem ČR.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

6. Přijetí sponzorského daru od pořadatelů 
Burzy dětského oblečení k nákupu knih pro 
budoucí prvňáky ve výši 5 815 Kč MŠ Dolní 
Benešov a ve výši 3 000 Kč MŠ Zábřeh.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

7. Uzavření MŠ Dolní Benešov v době od-
stávky vody dne 23. 11. 2021 z důvodu ne-
možnosti dodržení hygienických opatření 
a uzavření MŠ Dolní Benešov od 23. 12. 2021 
do 2. 1. 2022 v době vánočních prázdnin.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

8. Uzavření ZŠ Dolní Benešov v době od-
stávky vody dne 23. 11. 2021 z důvodu ne-
možnosti dodržení hygienických opatření.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. Rada rozhodla o oslovení architektů pro re-
konstrukci objektu restaurace Neptun s vy-
užitím postupu jednacího řízení bez uve-
řejnění.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Žádost o dofinancování sociální služby – 
DOMOV OASA – domov se sociálním reži-
mem ve výši 12 000 Kč měsíčně pro občany 
města Dolní Benešov a rozhodla nevyho-
vět této žádosti

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Rada vzala na vědomí Zápis z 8. schůze 
Osadního výboru Zábřeh ze dne 18. 10. 2021

Z 59. schůze rady města Dolní Bene-
šov konané dne 22. listopadu 2021
Rada města schválila
1. Uzavření nájemní smlouvy se společnos-
tí AD TECHNIK, s. r. o., IČ 26409062, Mos-
kevská 1569/65 b, 101 00 Praha 10 - Vršo-
vice týkající se pronájmu garáže v budově 
bez č. p. /če postavené na pozemku parc. 
č. 109 v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 
2 000,– bez DPH měsíčně, včetně dodávky 
el. energie a tepla.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Uzavření smlouvy o pachtu s… týkající se 
části 19 pozemku parc. č. 750/1 v k.ú. Dol-
ní Benešov na Osadě Míru (zahrádka Osada 
Míru) ve výši 500 Kč/rok.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Pokácení 2 ks suchých jabloní na pozem-
cích města parc. 2149/113 a 2149/116 v k.ú. 
Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. a) Odměnu řediteli příspěvkové organiza-
ce města Kulturní dům Dolní Benešov za čin-
nost v roce 2021.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

b) Odměnu ředitelce příspěvkové organi-
zace města Mateřská škola Dolní Benešov 
za činnost v roce 2021.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

c) Odměnu řediteli příspěvkové organizace 
města Základní škola Dolní Benešov za čin-
nost v roce 2021.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

5. a) Příkaz k provedení inventarizace ma-
jetku města za rok 2021.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

b) Složení ústřední inventarizační komise 
pro inventarizaci hospodářských prostřed-
ků města v roce 2021: předseda Bc. Michal 
Petřík, členové Ing. Martin Kuchař, MVDr. Jin-
dřich Koska.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

c) Plán inventur majetku a závazků města 
za rok 2021

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

d) Likvidační komisi pro inventarizaci majet-
ku města na rok 2022 ve složení Alfréd Lelek – 
předseda, Pavel Schmiedhamer, Mgr. Jiří Krö-
mer - členové.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 19. zasedání zastupitelstva města 
Dolní Benešov konaného dne 
14. prosince 2021
Zastupitelstvo města rozhodlo
1. Vydat Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

2. Vydat obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 1

3. Přidělit dotace z rozpočtu města:

a) Pro FC Dolní Benešov z.s. IČ 18054391, 
Osada Míru 687, 747  22 Dolní Benešov 
ve výši 1 600 000 Kč a uzavřít smlouvu o po-
skytnutí veřejné finanční podpory

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

b) Pro Tělovýchovnou jednotu Dolní Bene-
šov, z.s., IČ 14616076, Osada Míru 627, 747 22 
Dolní Benešov ve výši 400 000 Kč a uzavřít 
smlouvu o poskytnutí veřejné finanční pod-
pory

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

4. O termínech jednání zastupitelstva města 
v roce 2022: 15. února, 12. dubna, 21. červ-
na a 13. září.

Pro hlasovalo 11, proti 0, zdrželi se 0

5. O spolufinancování 4. výzvy kotlíkových 
dotací a schválilo částku 5 000 Kč na jeden 
realizovaný projekt a celkovou výši dotace 
na 4. výzvu ve výši 100 000 Kč

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

6. O  poskytnutí odměn členům výborů 
a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, 
ve výši 300 Kč za osobní účast na každém 
zasedání výboru nebo komise v roce 2021, 
maximálně však 4x ročně.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

7. O společném nákupu elektronických 
úředních desek pro obce Svazku obcí mi-
kroregionu Hlučínska -západ 2022.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města schválilo
1. Rozpočtová opatření č. 8/2021 v před-
loženém znění, které je nedílnou součástí 
usnesení

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

2. Rozpočet města pro rok 2022 v navrže-
ném znění, které je nedílnou součástí usne-
sení

Pro hlasovalo 12, proti 1, zdrželi se 0

3. Střednědobý výhled rozpočtu města 
na roky 2023-2025 v předloženém znění, 
které je nedílnou součástí usnesení

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

4. Uzavření smlouvy o poskytnutí veřej-
né finanční podpory s Tělovýchovnou jed-
notu Dolní Benešov, z.s., IČ 14616076, Osa-
da Míru 627, 747 22 Dolní Benešov ve výši 
1 050 280 Kč na zpracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci sportovního areá-
lu Dolní Benešov

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Pod-
mokly spočívající v rozšíření kNN na pozem-
ku města parc. č. 623 v k.ú. Dolní Benešov 
za cenu ve výši 1 452 Kč včetně DPH.

Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 0

6. Odkoupení pozemku parc. č. č. 640/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Dolní Benešov od… za cenu ve výši 75 Kč 
za m2.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na  
vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města od posled-
ního zasedání zastupitelstva města

Z 57. schůze rady města Dolní 
Benešov konané dne 18. října 2021
Rada města schválila
1. Výsledek výběrového řízení na „Rozvoj 
veřejných prostranství v Dolním Benešově“. 
Dle písemného protokolu ze dne 6. 10. 2021 
podala nejvýhodnější nabídku společnost 
NACITY FACILITY, s. r. o. Cena plnění dle na-
bídky činí 484 000 Kč bez DPH. Rada vybra-
la jako zhotovitele díla společnost NACITY 
FACILITY, s. r. o., IČ 08583731, Ratibořská 169, 
747 05 Opava.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

2. Výsledek výběrového řízení na „Cyklo-
boxy pro cyklisty v Dolním Benešově“. Dle 
písemného protokolu ze dne 6. 10. 2021 
podala nejvýhodnější nabídku společ-
nost NACITY FACILITY, s. r. o. Cena dodáv-
ky dle nabídky činí 436 000 Kč bez DPH. 
Rada vybrala jako dodavatele NACITY FA-
CILITY, s. r. o., IČ 08583731, Ratibořská 169, 
747 05 Opava

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

3. Výsledek výběrového řízení na „Opravu 

zpevněné plochy parc. č. 153/1 v Dolním Be-
nešově“. Dle písemného protokolu ze dne 
6. 10. 2021 podala nejvýhodnější nabídku 
společnost STRABAG, a. s. Cena dodávky 
dle nabídky činí 1 711 099,31- Kč bez DPH. 
Rada vybrala jako zhotovitele Strabag, a. s., 
IČ 60838744, Kačírkova 982/4, Praha 5 158 00 
Praha 5, Jinonice.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

4. Uzavření Smlouvy o  budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby se společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín IV - Podmokly týkající se roz-
šíření kNN na pozemku města parc. č. 623 
v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 2 000 Kč 
bez DPH

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

5. Podání žádosti o  dotaci z  Výzvy 
č. 117D8220 A – Podpora obnovy místních 
komunikací vyhlášené Ministerstvem pro 
místní rozvoj na akci „Rekonstrukci ulice 
Podubí“.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

6. Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě 
ze dne 11. 2. 2020 s Mgr. Tomášem Správkou, 
IČ 76248178, Hornická 2252, 356 01 Soko-
lov z důvodu prodloužení realizace projek-
tu „Přístavba odborných učeben včetně vy-
bavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov“, 
reg. č. CZ.06. 2. 67/0.0/0.0/16_062/0004219.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

7. Rozpočtová opatření č. 6

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O udělení souhlasu společnosti Nej.cz, 
IČ 03213595, Studentská 341, 735 81 Bo-
humín se stavebními pracemi na havarijní 
opravě zemního kabelového vedení v úse-
ku od Červené školy ke zdravotnímu stře-
disku na Opavské ulici.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

2. O vyhlášení záměru pachtu části 19 po-
zemku parc. č. 750/1 v k.ú. Dolní Benešov 
na Osadě Míru (zahrádka Osada Míru).

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

3. Rada města rozhodla o poskytnutí pří-
spěvku na materiál občanům města, kte-
ří ve městě postaví novostavbu rodinného 
domu a vybudují nový přístup k této no-
vostavbě z příjezdové komunikace ve výši 
6 000 Kč.

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0
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6. Záměr realizace projektu „Rozvoj veřej-
ných prostranství v Dolním Benešově“, reg. 
číslo: 21/006/19210/780/058/001653 z pro-
gramu Rozvoje venkova ČR.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

7. Záměr realizace projektu „Déšť či slun-
ce nevadí, stany si s tím poradí“, reg. číslo: 
21/006/19210/780/058/001662 z programu 
Rozvoje venkova ČR.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

8. Rozpočtová opatření č. 7.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O  udělení souhlasu s  převodem 
190 717,50 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic ZŠ Dolní Benešov, p. o., IČ 47813041, 
Nádražní 134,747 22 Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. O prominutí nájemného za prostory Kul-
turního domu Dolní Benešov u příležitosti 
konání akce „Podzimní koncert Dolbendu“ 
dne 13. 11. 2021

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Žádost ZO ČSOP Nový Jičín, IČ 47657901, 
742 54 Bartošovice o dotaci na provoz zá-
chranné stanice v Bartošovicích a rozhodla 
této žádosti nevyhovět.

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

2. Žádost…o povolení zřízení parkovacího 
stání na obecním pozemku parc. č. 640/3 
v k.ú. Dolní Benešov, kde se aktuálně nachá-
zí travnatá plocha na vlastní náklady, a roz-
hodla této žádosti nevyhovět.

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

3. Žádost Centra pro zdravotně postiže-
né Moravskoslezského kraje,  o.  p.  s., IČ 
26593548, Liptovská 21, 747 06 Opava o po-
skytnutí finančního příspěvku na zajištění 
provozu služeb odborného sociálního po-
radenství a osobní asistence v souladu s cíli 
a posláním organizace a rozhodla této žá-
dosti nevyhovět.

Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města
1. Vydat obecně závaznou vyhlášku o míst-
ním poplatku za obecní systém odpadové-
ho hospodářství s výší poplatku 700 Kč/oso-
ba/rok.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Schválit rozpočet města pro rok 2022 
v předloženém znění.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželise 0

Z 60. schůze rady města Dolní Bene-
šov konané dne 13. prosince 2021
Rada města schválila
1. Uzavření smlouvy o  budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby se společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s. IČ 24729035, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly spočíva-
jící v rozšíření kNN na pozemku města parc. 
č. 1004/4 v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 
13 290 Kč bez DPH.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

2. Uzavření smlouvy o  budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby se společností ČEZ Distri-
buce, a. s. IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, Děčín IV - Podmokly spočívající v roz-
šíření kNN na pozemku města parc. č. 640/3 
v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 200 Kč 
bez DPH za 1 m dotčeného pozemku.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. Aktualizaci Strategického rámce MAP – 
seznam investičních priorit ZŠ Dolní Bene-
šov (2021-2027).

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. Vydání pravidel pro poskytování finanč-
ních a věcných darů občanům při společen-
ských událostech.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

5. Zápis do kroniky města roku 2020.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Žádost pana Ladislava Murcka, IČ 
47638575, Pod Moravcem 269, 747 22, Dol-
ní Benešov o prominutí nájemného za pro-
vozování letní zahrádky před restauraci 

Na Rynku v roce 2021 a rozhodla této žá-
dosti vyhovět za podmínky trvalého odstra-
nění přístřešku před objektem restaurace.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Tajemník MěÚ
Osobní údaje byly anonymizovány

Společenská kronika

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. 2022 Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov, 
matrika (tel.: 553 651 285, kl. 18) nebo na e ‑mailové adrese: matrika@dolnibenesov.cz.

Budeme na Vás vzpomínat…
Ondrej Vonglár, Dolní Benešov 

Hildegarda Nevřelová, Dolní Benešov

Vilém Večerek, Dolní Benešov

Dagmar Gollová, Dolní Benešov 

Hildegarda Harasimová,  
Štěpánkovice (dříve Dolní Benešov)

Vlasta Elstnerová, Dolní Benešov

Erhard Harasim, Dolní Benešov.

Malé vítáme a rodičům 
blahopřejeme
Marika Volosjevič, Dolní Benešov

Amálie Valachová, Zábřeh

70 let
Eva Mohylová, Dolní Benešov

Informace o poplatcích 
v roce 2022

Oznamujeme občanům Dolního 
Benešova a Dolního Benešova – Zá‑
břehu, že na pokladně MěÚ Dolní 
Benešov se od 2. 2. 2022 vybírají 

tyto poplatky:
1. poplatek za komunální odpad - 
částka 700 Kč, termín do 31. 5. 2022
2. poplatek ze psů – částka 100 Kč – 
rodinný dům, částka 500 Kč – byto-

vý dům, termín do 31. 5. 2022
3. poplatek za  zahrádku  – částka 

5 Kč/m2, termín 30. 4. 2022
4. poplatek za hroby – v průběhu 

roku 2022
Všechny tyto poplatky se mohou 
platit i bezhotovostním platebním 
stykem. Pokladna MěÚ Dolní Be-
nešov sdělí č. účtu, variabilní sym-
bol a  částku na  e -mailové adrese: 
pokladna@dolnibenesov.cz. U bezho-
tovostního platebního styku za kom. 
odpad a poplatku ze psů můžete po-
užít stejný variabilní symbol, jaký byl 
přidělen v r. 2021, ale je nutné napsat 
jmenovitě, za koho platíte kom. od-

pad a psa(y).

Holečková Jana - MěÚ Dolní Benešov.

Vítání občánků v obřadní síni
Již podruhé v letošním roce se uskutečnilo vítání občánků. V neděli 21. listopadu 2021 před 15.00 hodinou v obřadní síni Měst-
ského úřadu Dolní Benešov bylo nebývale rušno. A to zejména proto, že se všichni rodiče při vstupu museli prokázat certifiká-
tem o očkování nebo antigenním testem. Některé maminky si zhotovovaly testy přímo ve vestibulu. Nakonec se ale všichni moh-
li slavnostního aktu zúčastnit.

Po slavnostním přivítání starosta předal rodičům finanční příspěvek, pamětní list, drobný dárek a samozřejmě kytičku pro maminky.

Přivítáno bylo 14 dětí, kterým rodiče nechali vepsat do rodného listu jména: chlapečkům: Petr, Richard (2), Vojtěch, On-
dřej, Jakub a David, holčičkám: Amálie, Karolína, Stella, Magdalena, Marika, Pavla, Elen

Byli jsme moc rádi, že se nám v této době podařilo obřad uskutečnit.

Upozorňujeme rodiče, kteří se chtějí vítání občánků v příštím roce zúčastnit, aby si nezapomněli požádat o příspěvek při naroze-
ní dítěte na MěÚ Dolní Benešov, matrika, dv.č. 1 a to podáním žádosti a doložením rodného listu dítěte.

Darují krev a mohou zachránit lidský život
Městský úřad Dolní Benešov, odbor vnitřních a sociálních věcí pořádá každoročně setkání bezpříspěv-
kových dárců krve. V letošním roce byli vyznamenáni:

• ZLATOU MEDAILÍ prof. MUDr. J. Janského za 40 odběrů: p. Norbert Závadský, p. Pavla Blaschková  
 a p. Šárka Vilášková

• ZLATÝM KŘÍŽEM I. třídy za 160 odběrů p. Daniel Blaschke

Setkání vyznamenaných proběhlo na MěÚ Dolní Benešov ve středu 8. prosince 2021 v 15.30 hodin, 
kde jim byla starostou předána finanční odměna. Děkujeme všem, kteří darují krev a mohou tak za-
chránit lidský život.

matrikářka

Termíny mobilních svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů  
v areálu Kamenec pro rok 2022:
sobota 2. dubna 2022 • sobota 25. června 2022 • sobota 24. září 2022

Termíny svozu tříděných odpadů na rok 2022
Plasty: 13. 1., 10. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8., 15. 9., 13. 10., 10. 11., 15. 12.

Papír: 10. 1., 7. 2., 7. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11., 12. 12. 

BIO: Svozový den – sudá středa.

První svoz: 6. 4. 2022

Poslední svoz: 16. 11. 2022.

A pro informovanost obyvatelstva tabulku jak si stojíme v třídění odpadů:
Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2020
(kg/obyvatele/rok)

Výtěžnost po komoditách v dané lokalitě v období 2016 – 2020 
(kg/obyvatele/rok)
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Městská knihovna
Rok, který je za námi, rok 2021 mnoho radosti neskýtal. Bohužel v něm bylo příliš mnoho věcí a událostí, které se měly stát, ale nemohly.

Také my v knihovně jsme v minulých dvou 
měsících zrušili tradiční adventně -vánoční 
dělání nebo knihovnické lekce pro děti ze 
základní školy.

V knihovně probíhaly klasické knihovnické 
činnosti, tj. prosté půjčování knih, posky-
tování tzv. bibliograficko -informační služ-
by, kde se v rámci svých možností (knihovní 
fond, internet) snažíme zodpovědět dota-
zy svých čtenářů (hlavně dětí a studentů).

V minulém roce knihovna ještě více než jindy 
zprostředkovávala pro své čtenáře mezikni-
hovní výpůjční službu, kdy je čtenáři za ma-
nipulační poplatek 50 Kč schopna vypůjčit 
knihu z kterékoliv knihovny na území Čes-
ké republiky. Samozřejmostí je v knihovně 
používání internetu a kopírky.

I v minulých dvou měsících přibyly do kni-
hovního fondu další knihy. Tady musím při-
pomenout, že jsem ráda za každý tip na dob-
rou knihu, ať dětskou nebo pro dospělé.

Literatura pro dospělé:
Rožek, F.: Gump, Minier, B.: Noc, Riley, L.: Se-
stra Slunce, Špitálníková, N.: Svědectví o ži-

votě v KLDR, Obermannová, I.: Babička, Šedý, 
J.: Kritické myšlení, Třeštík, M.: Hodně jsem 
nikde…, Kopecká, M.: Deník farářky, Cohen, 
T.: Zemřu o Vánocích, King, S.: Později, Har-

tl, P.: 15 roků lásky, Třeštíková, R.: Tajemství, 
Vondruška, V.: Jarmarečník 1., 2., 3, 4. díl, Ri-
ley, L.: Sestra luny, Riley, L.: Sestra s perlou, 
Petrásek, J.: Opavské památky, Hanišová, V.: 
Dlouhá trať a další.

Literatura pro děti a mládež:
Sobotková, A.: Odvážná holka, Wich, H.: 
3 holky na stopě - Pozor, ostře sledovaná 
svatba, Garcia, A.: 103 fantastických poku-
sů, Zíma, J.: Zpíváme si o zvířátkách, Johnson, 
R.: Julinka a její zvířátka, Pilátová, M.: Vever-
ka z Vamberka, Pospíšilová, Z.: Školní štěně, 
Šavlíková, L.: Strach má velké uši, Špačková, 
M.: Kdo bydlí v norách a doupatech, Coates, 
D.: Záhada domu Marvicků, Frixeová, K.: Čo-
koládové dortíky pro všechny, Harder, Ch.: 
Pokusy a rošťárny pro kluky a holky a další.

Milí přátelé, do nového roku vám přeji všech-
no dobré, hlavně mnoho zdraví a těším se, 
že se v knihovně budeme i nadále potkávat.

Vaše Jana Petrásková,
vedoucí městské knihovny

Ocenění
My, kdo tvoříme Zpravodaj, jsme o to 
víc rádi, když se nám do ruky dostane 
velmi příjemná zpráva, týkající se ně‑
kterého občana Dolního Benešova. Tak 
tomu bylo i tentokrát.

Pan Radim Hartoš, kterého mno-
zí znají pod jménem Tuřín, obdržel 
15. listopadu 2021 na Krajském úřa-
dě v Ostravě z rukou krajského hejt-
mana Národní cenu Spokojeného zá-
kazníka.

Pan Hartoš podniká v zakázkové vý-
robě, v odvětví truhlářství, podlahář-
ství, tesařství a cena, kterou získal mu 
bude patřit tři roky.

Sdružení českých spotřebitelů již 
od roku 2001 uděluje ocenění férovým firmám a podnikatelům v rámci projektu Spokojený zákazník a to s podporou krajů, pod 
záštitou jednotlivých hejtmanů. Během tohoto období bylo v Moravskoslezském kraji oceněno 248 podnikatelů.

Pan Hartoš neví, kdo ho na cenu navrhl, protože toto může udělat každý spokojený zákazník na stránkách Sdružení českých spo-
třebitelů. Takže znáte  -li firmu nebo podnikatele, který si cenu zaslouží, je to jen na vás.

Panu Radimu Hartošovi k Národní ceně ze srdce blahopřejeme a do dalších let mu přejeme mnoho dalších spokojených zákazníků.

-red-

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Benešov
Rok 2021 byl pro náš sbor výjimečný. Oslavili jsme výročí 135let od založení prvního 
hasičského sboru v Dolním Benešově. Většina akci musela byt z důvodů vládních opat‑
ření (Covid‑19) zrušena, či přesunuta do následujícího roku, včetně žehnání nového 
hasičského praporu, který u byl této příležitosti pořízen.

Jednotka sboru dobrovolných  
hasičů Dolní Benešov
Během uplynulého roku 2021 (do uzá-
věrky zpravodaje) členové naší jednot-
ky vyjížděli celkem 52-ma mimořádným 
událostem, což je v přepočtu jeden vý-
jezd za kalendářní týden (v roce 2020 to 
bylo 44 a v roce 2019 36 událostí).

Počty výjezdů dle druhu mimořád‑
né události:

21 × Likvidace bodavého hmyzu

17 × Technická pomoc

7 × Transport pacienta

6 × Požár

1 × Dopravní nehoda

Kromě výjezdů k zásahům se jednotka 
účastnila dvou prověřovacích cvičení.

Záchrana osob z vody (štěrkovna Dol-
ní Benešov) - více informací bylo uvede-
no v předešlých vydáních zpravodaje.

Požár budovy skladu v Píšti 6. 11. 2021 
- jednalo se okrskové prověřovací cviče-
ní. Námětem byla záchrana osob z ob-
jektu zasaženého požárem, poskytnutí 
před -lékařské pomoci, uhašení požá-
ru, vynesení a chlazení tlakových láhví 
s hořlavými plyny. Cvičení se zúčastni-
lo celkem 4 jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů (Dolní Benešov, Bohuslavi-
ce, Závada a Píšť).

Mezi významnější událostí,  
u kterých naše jednotka zasaho-
vala v roce 2021 patřily:
Požár kuchyně 25. 3. 2021 – Dolní Be-
nešov

• požárem bylo poškozeno vybavení 
kuchyně v rodinném domě. Jedna oso-
ba, která se nadýchala zplodin hoření 
byla předána do péče zdravotnické zá-
chranné služby MSK.

Technická pomoc čerpání vody 
13. 5. – 14. 5. 2021 – Bohuslavice a Zá-
vada

• následkem přívalových dešťů do-
šlo k zatopení sklepů, garáží a zahrad 
na více než polovině katastru obce Bo-

huslavic. Naše jednotka zde zasahova-
la po dobu cca 20hodin.

Dopravní nehoda letecká 3. 7. 2021 – 
Zábřeh

• poblíž letiště v Zábřehu havarovalo 
při startu malé letadlo. Uvnitř cestova-
lo pět osob z toho čtyři z nich byly zra-
něny a skončily v péči zdravotníků ZZS 
MSK.

Technická pomoc  – čerpání vody 
12. 7. 2021 – Dolní Benešov

• vlivem přívalového deště byly zatope-
ny sklepy dvou bytových domů na Osa-
dě Míru, a také část II. patra základní ško-
ly na ul. Nádražní.

Sbor dobrovolných hasičů 
Dolní Benešov

Výroční valná hromada SDH

Z důvodů protiepidemických opatření se 
v roce 2021 výroční valná hromada ne-
konala, a o termínu následující budou 
členové SDH informování včas osobně.

Hasičský ples 25. 2. 2022

Na pátek 25. 2. 2022 plánujeme uspo-
řádat tradiční hasičský ples. Avšak ak-
tuální protiepidemická opatření (v době 
uzávěrky zpravodaje) nám neumožňují 
tuto tradiční zábavu uspořádat. Zda se 
ples uskuteční budete informování bě-
hem měsíce ledna přes facebook SDH 
Dolní Benešov a na plakátech ve vývěs-
kách města.

Závěrem bych rád popřál jménem sbo-
ru dobrovolných hasičů Dolní Benešov 
všem obyvatelům našeho města do roku 
2022 především pevné zdraví, a také aby 
rok následující byl o poznání klidnější 
než ten, který právě končí!

Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Foto 1: Okrskové prověřovací cvičení v Píšti

Foto 2: Okrskové prověřovací cvičení v Píšti

Foto 3: Technická pomoc odstranění stro‑
mu za obchodním domem

Foto 4: Cvičení obsluhovatelů motorových 
pil (Osada Miru)

1.

2.

3.

4.
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Inventura sluneční soustavy
V loňském období vánoc jsme na obloze pozorovali „Betlémskou hvězdu“, což bylo těsné přiblížení Jupitera a Saturna, dvou největších planet, 
které tak na obloze vytvořily nápadný na první pohled zajímavý nebeský obraz (zpravodaj č. 1/2021). V letošním období vánoc tady máme nej‑
jasnější kometu letošního roku zvanou Leonard. Z našich evropských zemí sice není příliš dobře viditelná, ale z tropických zemí je pozorovatelná 
velmi dobře. A protože každým rokem pozorujeme na obloze řadu zajímavých objektů, projděme tedy napříč sluneční soustavou a udělejme si 
obraz složení celé soustavy jejíž součástí je i Země a lidé.

Centrálním tělesem celé soustavy je Slunce. 
Hvězda tvz. hlavní posloupnosti obsahuje 
99,866% veškeré hmoty soustavy. Vyzařu-
je světlo a teplo již 4,5 miliardy roků a ještě 
zhruba stejnou dobu bude. I když s časem 
se množství vyzařované energie mění, vdě-
číme Slunci za svoji existenci a veškerý život 
na Zemi. Ta energie se zdá téměř nevyčer-
patelná, jde o jadernou fúzi, přeměnou vo-
díkových jader na jádra helia, kde odpadem 
je právě ta energie. Tady na zemi se o ten-
to princip výroby energie marně pokouší-
me již téměř jedno století. Zatím se nám to 
podařilo jen u vodíkové bomby a ta ener-
gie je opravdu obrovská.

Tak nám zbývá ještě 0,133% hmotnosti 
na planety. Máme čtyři plynné obry Jupi-
ter, Saturn, Uran a Neptun. Ke slunci blíže 
pak malé terestrické, neboli pozemské pla-
nety také čtyři. Merkur, Venuše, Země a Mars. 
Ještě je tady Pluto a s ním dalších asi pět 
podobných těles, kterým říkáme trpasličí 
planety. Do stejného pytle bychom mohli 
zařadit ještě asteroidy, což jsou tělesa roz-
manitých tvarů i velikostí a tady by zůsta-
ly jen ty větší, kterých je jen několik stovek. 
Pak následují ještě ty malé asteroidy o veli-
kosti řádově metru až desítek metrů. Těch 

jsou tisíce a některé pohybující se v blízkosti 
Země představují potencionální nebezpeč-
ná tělesa, z důvodu možné srážky se Zemí.

Poslední 0,001 % hmotnosti soustavy pak 
tvoří meteorická tělesa a komety. Komety 
vlétají do vnitřních částí sluneční soustavy 
z Kuiperova pásu, široké oblasti rozkládající 
se daleko za poslední planetou Neptun. Ko-
mety jsou tělesa složená z původního ma-
teriálu ze kterého se vytvořily všechny pla-
nety. Obsahují také vodu a plyn, ale v tak 
vzdálené oblasti od Slunce v pevném sku-
penství. Hranice sluneční soustavy pak tvoří 
nejrozsáhlejší oblast která byla pojmenová-
na Oortův oblak. Tam by se mělo nacházet 
nejvíce malých těles včetně komet. Kome-
ty jak je známe my se však musí nejprve ze 
vzdálených oblastí vydat ke Slunci a díky 
jeho teplu roztají a stanou se kometou se 
zářivým chvostem.
Impulsem ke změně pohybu takových ma-
lých těles je gravitační působení okolních 
hvězd v blízkosti Slunce a také velkých pla-
net, zejména Jupitera. Některé komety se 
tedy vydají ke Slunci a jiné zase ven ze slu-
neční soustavy. Mají většinou velmi protáh-
lé eliptické nebo parabolické dráhy a při ka-
ždém přiblížení se ke Slunci pak část své 

hmotnosti ztrácejí odpařováním - to je ten 
ohon komety. Pokud se kometa přiblíží pří-
liš blízko Slunci může se zcela rozpadnout. 
Některé dokonce celé padají do sluneční-
ho nitra. Pokud se kometa rozpadne, ale zů-
stane stále na své dráze, rozmělní se zbytek 
jejího materiálu a tvoří meteorická tělesa. 
Pokud naše Země při oběhu okolo Slunce 
takovouto dráhu protne, pozorujeme „pa-
dající hvězdy“, drobná tělíska která většinou 
shoří v atmosféře. Tyto protínající dráhy na-
zýváme meteorickými roji, a každoročně se 
pak vyskytují ve stejných dnech. Z těch zná-
mějších rojů to jsou srpnové Perseidy a pro-
sincové Geminidy.

Za astronomický kroužek  
František Gaidečka a Karel Proksch

Pozorování hvězdné oblohy na hvězdárně 
kulturního domu se může zúčastnit každý 
zájemce.
Pozoruje se každý pátek večer za přízni-
vého počasí po setmění v lednu a únoru 
cca od 17 hod.

Kontakt: e ‑maiI:
hvezdarna.dbenesov@seznam.cz
tel. : 732 845 328, 608 408 868

Z historie Dolního Benešova
„Mýtné za užívání cest má 
svou historii, a to i v Dolním 
Benešově. Tato dobová 
fotografie z roku 1912 je toho 
důkazem. Vidíme zde mýtní 
domek s ceníkem a závorou, 
který stal na rohu Nádražní 
ulice a Zahumenní. 

Před domkem pózuje pan 
Homolla se svou rodinou. 

Byl to můj pradědeček a v té 
době zastával funkci mýt-
ného. Dnes už mýtní domek 
nenajdeme. V šedesátých 
letech minulého století 
musel ustoupit nové bytové 
zástavbě.“

Mgr. Hedvika Vavrečková

Přednáška  
Zahrádkářského 
svazu
Základní organizace  
Dolní Benešov

Proběhne ve čtvrtek 24.  2.  2022. v 17 hod. 
v Kulturním domě Dolní Benešov.
Na téma řez ovocných dřevin a řez vinné révy.
Přednášku povede Ing. Maxmilián Slanina 
a Ing Markéta Urbanová.

Za ČZS, Ervín Malchárek

Poděkování
Touto cestou 
chci poděko-
vat kolegovi 
p. Klemenso-
vi, jako Kar-
los Karlosovi 
za „zlaté krmi-
vo“, které vě-
noval pro zvěř.

Karel Rošík
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„C“ hraje své zápasy ve stejném termínu jako 
„A“, což občas kapitánovi Rudolfu Krieblovi 
komplikuje skládání sestavy, protože někteří 
hráči jsou na obou soupiskách. Ve 4 kolech 
se podařilo 2x zvítězit s Orlem Opava a také 
vysoko 7,5-0,5 s Velkou Polomí, naopak 2x 
jsme nestačili na Hrabyni a Rýmařov. I tak 
se družstvo drží v první půlce tabulky kraj-
ské soutěže „A“.

Posledním družstvem je „D“, ve kterém pod 
vedením kapitánky Jitky Vavřínkové dostá-
vají tradičně příležitost mladší či začínající 

hráči, případně spíše rekreační hráči. V sou-
těži hraje pouze 8 družstev, takže se hraje 
základní a finálová část, přičemž byla zacho-
vána sestava v 8 lidech (diskutovalo se o sní-
žení na 5 hráčů pro sestavu na zápas). V do-
savadních 4 kolech se podařilo vybojovat 
výhru nad Velkou Polomí „B“, ostatní zápa-
sy vyšly lépe soupeřům, i když některé vý-
sledky byly opravdu těsné a o bodech roz-
hodovalo také místy štěstí.

Novinkou letošního roku je také vysílání 
on-line přenosu z domácích zápasů 2. ligy 

a krajského přeboru (tedy „A“ a „B“ družstva) 
pomocí elektronických šachovnic na inter-
netu. Tyto šachovnice zakoupil náš klub 
v roce 2020 (foto je z instalace) a poprvé 
byly v ostrém provozu vyzkoušeny na zá-
řijovém turnaji Memoriálu Karla Osmančí-
ka v kulturním domě. První soutěžní zápas 
družstva s on-line přenosem se pak ode-
hrál 17. října 2021 proti Orlové „B“, který byl 
navíc pro domácí úspěšný. Šachovnice má 
v sobě senzory, které snímají pohyb jednotli-
vých figur, a přes kabeláž pak informace po-
sílá do šachového softwaru v připojeném 
notebooku. Odtud se pak přenos živě pro-
mítá také na webovou stránku na interne-
tu. Odkaz na živé vysílání vždy umisťujeme 
přes začátkem utkání na webového strán-
ky našeho klubu. 

Šachový kroužek
Kroužek mládeže ve školním roce 2021/2022 
probíhá pod záštitou ŠK TJ Dolní Benešov 
ve 3 lokacích: Dolní Benešov – každý čtvrtek 

od 16:00 v klubovně ŠK, na ZŠ Hlučín – Rov-
niny a na ZŠ v Zábřehu pod vedením pana 
Maxmiliána Slaniny. Hlavní kontaktní oso-
ba je Pavel Rakús, pavel.rakus@seznam.cz – 
na něj se můžete obracet s dotazy ohledně 
termínů a fungování tréninků. Aktuální in-
formace se také dozvíte na webových strán-
kách klubu, viz odkaz níže. 

Následující šachové akce
Pokračují soutěže družstev. V omezeném 
režimu se konají také krajské a okresní pře-
bory mládeže. Aktualizace se budeme sna-
žit průběžně dávat na naše webové stránky, 
jejichž adresa je: http://sachy-msa.dolnibe-
nesov.net   

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús  

Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
S přelomem roku se do své druhé části dostává i sezona šachistů. Alespoň co se dlouhodobých soutěží týče. V krátkém shrnutí z aktuálního dění 
v šachovém klubu se ještě vracíme k jedné z podzimních akcí předchozího roku a jedné předvánoční v Brně s naší účastí.

Mistrovství Moravy  
a Slezka mládeže do 16 let
Tento turnaj, kterého se výprava z Dolního 
Benešova každoročně účastní, se konal v ter-
mínu podzimních prázdnin, přesněji 26. až 31. 
října 2021 v Koutech nad Desnou. Vzhledem 
k situaci byla účast tentokrát z naší strany 
nižší, v kategorii do 14 let jsme měli dva zá-
stupce – Ondru Bittu a Olivera Kusyna, v ka-
tegorii do 16 let pak Marušku Vavřínkovou, 
trenérské vedení zajišťovali naši junioři Anič-
ka Vavřínková a Honza Dvořáček a organiza-
ci a doprovod pak Jitka Vavřínková a Honza 
Bitta, které v průběhu turnaje doplnil i pre-
zident klubu Tomáš Vavřínek. Turnaj se hrál 
švýcarským systémem (losování dvojic dle 
aktuálního počtu bodů) na 9 kol, většinou 
2 kola denně, což je zvláště při delších par-
tiích pro hráče docela náročné. Z naší dvo-
jice chlapců se lépe dařilo Oliverovi, který 
uhrál 4 body a jako 40. nasazený si 45. mís-
tem mírně pohoršil. Ondrovi se dařilo hůře, 
když 58. pozicí se 2,5 body klesl oproti nasa-
zení o 4 pozice. Celkem hrálo 64 hráčů této 
kategorie. Bohužel se nedařilo ani Marušce, 
která si také pohoršila a v kategorii U16 ob-
sadila se ziskem 4 bodů 38. místo (jako 28. 
nasazená). V doprovodném bleskovém tur-
naji hráli Tomáš Vavřínek a Tomáš Tillmann, 
taktéž spíše se střídavými výsledky. K turna-

ji patřil i mimošachový program, např. hra-
ní stolního fotbálku na chatě, výšlapy a dal-
ší aktivity v krásném podhorském prostředí.

MČR v bleskové šachu  
s naší účastí
V sobotu 11. prosince se v Brně konalo ote-
vřené mistrovství České republiky v blesko-
vém šachu. Bleskový šach je speciální dis-
ciplína, kde má každý hráč na partii pouze 
několik málo minut, v tomto konkrétním pří-
padě 3 minuty a bonus 2 sekund za každý 
provedený tah (hraje se s elektronickými 
hodinami). Turnaje se zúčastnili také 3 hrá-
či ŠK TJ D. Benešov, 3 Tomášové – prezident 
Vavřínek a junioři Kučera a Tillmann. Velmi 
dobře se dařilo nejmladšímu z této trojice, 
když Tomáš Kučera uhrál 8,5 bodů z 15 kol 
a obsadil 48. místo jako 86. nasazený hráč. 
Připsal také 47 bodů do ratingu. O 3 příčky 
oproti nasazení se posunul i druhý junior 
(88. místo se 7 body) a o 4 příčky pak pre-
zident klubu, který hrál 6 bodů a umístil se 
na 110. pozici. Celkem hrálo v kategorii OPEN 
135 hráčů. Vítězem se stal velmistr sloven-
ského původu Peter Michalík, nejlepší čes-
ký šachista a největší favorit David Navara 
skončil na 2. pozici. V kategorii žen zvítězi-
la Olga Sikorová z Třince.

Soutěže družstev
Sezona v lednu vstupuje do své druhé po-
loviny. V roce 2021 bylo odehráno většinou 
5 kol soutěží, poslední až po uzávěrce čís-
la, takže výsledky můžeme uvést průběž-
né po 4. nebo 5. kole, viz tabulka.

„A“ pod vedením kapitána Pavla Rakúse zví-
tězilo hned v 1. kole doma proti Orlové „B“ 
těsně 4,5-3,5 a na toto vítězství navázalo 
pak ve 4. kole opět doma proti Baníku Ha-
vířov. Ve 2. a 3. kole byli soupeři Sokol Dob-
rá a Třinec „B“ nad síly našeho prvního vý-
běru. Družstvo v 2. lize „F“ (moravskoslezská 
liga, 3. nejvyšší soutěž) patří k outsiderům, 
takže umístění v širším středu tabulky lze 
považovat za solidně rozehranou první část 
boje o udržení. Důležitý zápas družstvo čeká 
hned v prvním kole po novém roce, kdy hos-
tí doma Prostějov v neděli 16.1.

„B“ má na starost kapitán Lubomír Bělka 
a toto družstvo si zatím vede ve své soutě-
ži velice dobře. Po úvodní prohře se Sleza-
nem Opava sbírá celek, sestavený většinou 
z rezerv „A“ družstva, jen samá vítězství. Po-
stupně zvítězil s Baníkem Havířov „B“, Karvi-
nou „B“, Ostravou-Jih a naposledy se silnější 
TJ Ostravou „B“ a s 12 body se drží na pomy-
slné bronzové příčce v krajském přeboru.

Družstvo Soutěž Odehráno Výhry Remízy Prohry Body Pořadí
„A“ 2. liga „F“ - MSL 4 kola 2 0 2 6 7. / 12
„B“ Krajský přebor 5 kol 4 0 1 12 3. / 12
„C“ Krajská soutěž „A“ 4 kola 2 0 2 6 5. / 12
„D“ Okresní přebor 4 kola 1 0 3 3 6. / 7

 

 

JAK PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022 
ONLINE  
Navštivte ONLINE koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte do 31.1.2022. Je nutné vyplnit název města, 
obce nebo PSČ. Vždy je nutné vybrat z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen tak přispějete Charitě Hlučín. 

Bankovním převodem  
Pošlete částku na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777988005. Zadání var. symbolu je velmi 
důležité. Jen tak bude částka přidělena Charitě Hlučín. Také do 31.1.2022. 

QR kódem 

 

Do kasičky na místech uvedených na www.charitahlucin.cz do 16.1.2022. 
Do kasičky koledníkům, kteří zazvoní u Vašich dveří (umožní-li to protiepidemická  

opatření).   
 
 

Aktuální informace o sbírce na Hlučínsku sledujte na www.charitahlucin.cz. 
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Žijeme v Dolním Benešově…

Leoš Mareš 12. 11. 2021

III. Adventní koncert 12. 12. 2021 III. Adventní koncert 12. 12. 2021 

Koncert Dolbend 13. 11. 2021

Vánoční koncert MěOM 19. 12. 2021 

Památka válečných veteránů 9. 11. 2021

Výlov Nezmaru 7. 11. 2021

Rozsvícení vánočního stromu 28. 11. 2021

Vánoční koncert MěOM 19. 12. 2021 Koncert Dolbend 13. 11. 2021

Výlov Nezmaru 7. 11. 2021

Výlov Nezmaru 7. 11. 2021

Rozsvícení vánočního stromu 28. 11. 2021

Partička 2. 11. 2021

Památka válečných veteránů 9. 11. 2021
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Krtečci se stali účastníky AUTORSKÉHO 
ČTENÍ spisovatelky Lenky Rožnovské. 
Čtení úryvků z knihy „Já, štěně“ bylo pro-
pojeno pohybovými a výtvarnými akti-
vitami. Celé čtení bylo vhodně přizpů-
sobeno věku malých posluchačů.

Zprávičky z barevné školičky – Osada míru / Sychravé podzimní dny v naší školičce… U Krtečků v Zábřehu…
Každý den, kdy nám ještě sluníčko ukázalo svou sílu, jsme chodili s dětmi na procházky. 
Zatoulali jsme se i na výlov rybníku Nezmaru.

Jedno zimní dopoledne se z nás dokonce stali i malí badatelé a chemici. Děti si vy-
zkoušely spoustu nových a velmi zajímavých pokusů, které si pro ně připravily stu-
dentky Ostravské univerzity.

Naše krásná školička se na chvilku proměnila v čertovské doupě plné her a dovádě-
ní. Na závěr nás navštívil Mikuláš se svými pomocníky…

Naši Mateřskou školu navštívil známý ilu-
strátor Adolf Dudek s programem ma-
lovaná pohádka.

Se zoubkovou vílou jsme se naučili, jak 
správně pečovat o naše zoubky. Naším dalším hostem byla spisovatelka 

Lenka Rožnovská. Vyprávěla dětem je-
den z příběhů své vlastní tvorby o pej-
skovi. Závěrem si, za pomoci paní spiso-
vatelky, děti pejska vyrobily.

První sněhová nadílka vykouzlila dětem 
nejeden úsměv na rtech.

V řemeslnické dílničce si děti opět 
vyzkoušely práci se dřevem a vyro-
bily si krásné andílky.

Za celý kolektiv Mateřské školky Vám přeje‑
me krásné prožití vánočních svátků,  
příjemnou atmosféru v kruhu svých blíz‑
kých, štěstí, zdraví, lásku a mnoho úspěchů  
v novém roce.

Čas utíká jako voda a my jsme vstoupili do nového roku. Jaký asi bude? Bude jiný než ten minulý? Lepší? Veselejší? Určitě bude takový, 
jaký si jej uděláme. My se ještě poohlédneme za aktivitami, které Krtečci prožili v posledních měsících roku loňského.

Navštívili jsme SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM v Opavě, kde se děti za-
pojily do edukačního programu s názvem „Kam běžíš, lištičko?“.

Přijelo za námi DIVADLO SMÍŠEK s veselou „Vesmír-
nou pohádkou“.

Adventní dny bývají v naší školce plné radostných okamžiků a ve znamení předvánočních tradic. Užili jsme si ZÁBAVNÉ DOPOLE-
DNE S ČERTÍKY A ANDĚLY, nazdobili STROMEČEK ve třídě a na školní zahradě, poslouchali a zpívali vánoční písničky a koledy, vy-
ráběli vánoční ozdoby, přáníčka a samozřejmě čekali na Ježíška.

Přejeme všem 
úspěšný  
a pohodový 
rok 2022.

Jana Balarinová

V rámci podpory polytechnického vzdě-
lávání dětí se uskutečnila ve spolupráci 
s Místní akční skupinou Hlučínsko DÍL-
NIČKA „Tvoříme ze dřeva“.
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Porce pro 4 osoby:

Suroviny: zadní vepřové koleno, 2 cibule, palice česneku, sůl, pepř, bobkový list, 3 ks hřebíčku, listové petrže-
le, hrst sušených hub, 500 g krup, 100 g másla, 2 vejce, panko strouhanka, 500 ml rostlinného oleje na smažení.

Postup: Vepřové koleno uvaříme s 1 cibulí, kořením, a polovinou česneku do měkka. Uvařené maso vyjmeme, 
odstraníme kůži a nasekáme najemno a necháme vychladit. Část masa můžeme rozmixovat, pro lepší spojení. 
Během vaření masa namočíme houby, uvaříme kroupy a redukujeme 
vývar z kolene. K nasekanému masu přidáme petrželku, lžíci strouhan-
ky a vytvarujeme koule cca 5 cm v průměru. Koule obalíme ve vejcích 
a panko strouhance a smažíme na oleji ze všech stran dozlatova.

Během smažení masa orestujeme na pánvi cibuli, přidáme uvěřené 
kroupy, česnek, houby, silně zredukovaný vývar a lehce zavaříme. Při-
hodíme máslo, stáhneme z ohně a pořádně promícháme. Kroupeto na-
lijeme do talířku, vložíme na něj kroketu a zdobíme petrželkou či jiný-
mi bylinkami dle chuti.

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

Masová kroketa z vepřového kolena s kroupetem

ilustrační foto

Zprávy ze školy 

Dravci a sovy
V pátek 22. 10. 2021 se sešli všichni žáci naší 
školy od prvních až po deváté ročníky na Ko-
lovratu. Čekal je výukový program společnos-
ti Seiferos, která se pyšní nejucelenější sbír-
kou 45 dravců a sov v České republice.

V první části se zábavnou formou dozvěděli 
různé informace o všech přítomných dravcích 
a sovách. V druhé polovině programu jsme 
mohli sledovat letecké schopnosti dravců 
a ukázky imitace lovu. Během výkladu i uká-
zek byli žáci aktivně zapojováni do programu, 
někteří dostali i odměnu. Jednou z odměn byl 
určitě i přílet dravců na ruku. V samotném zá-
věru si děti mohly dravce nebo sovy pohladit.

Myslím si, že všem zúčastněným se pro-
gram moc líbil. Navíc jsme přispěli vstupným 
na dobrou věc – na činnost a provoz všech 
zařízení této společnosti.

Mgr. Pavla Měkýšová

Letové ukázky s dravci
V pátek 22. října se všich-
ni žáci základní školy 
sešli na Kolovratě, aby 
zhlédli výukový pro-
gram společnosti SEI-
FEROS cz „Letové ukáz-
ky s dravci“. Dětem byly 
ukázány a představeny 
nejrůznější druhy den-
ních i  nočních drav-
ců. Dozvěděly se nejen 

mnoho zajímavostí o jejich letových schopnostech, způsobech lovu a chová-
ní ve volné přírodě, ale také důležité informace o tom, jak upravit naše okolí, 
aby tito dnes už vzácní dravci nepřicházeli k úrazům zaviněným lidskou lho-
stejností. Počasí nám přálo a děti s nadšením uvítaly zajímavé zpestření výuky.

Mgr. Karin Postulková

Návštěva Střední školy elektrotechnické 
v Ostravě
S žáky osmého a devátého ročníku 
jsme využili příležitosti ke spoluprá-
ci se Střední školou elektrotechnic-
kou v Ostravě v rámci projektu pod-
pora polytechnického vzdělávání. 
V pondělí 29. 11. jsme se žáky vydali 
do Ostravy. Vůbec jsme netušili, co 
nás čeká. Po příjezdu nás přivítal pan 
Tomáš Nevřela, vedoucí učitel odbor-
ného výcviku, který má akci za ško-
lu na starost a žáci se rozdělil do tří 
skupin. Každá skupina potom byla přidělena jednomu vyučujícímu v odpo-
vídající dílně. Měli jsme možnost vyzkoušet dílnu mechatroniky, dílnu síťo-
vých, kabelových, optických a digitálních systémů a dílnu vysokofrekvenční 
techniky a digitálního přenosu informací. Během dopoledne pak pod dozo-
rem přiděleného vyučujícího pracovali na přiděleném úkolu. Mohli také na-
hlédnout do dalších dílen a dozvědět se něco o studijních oborech. Všem 
žákům se akce líbila a už se těší na příští setkání.

Mgr. Monika Kubincová

Podzimní a vánoční tvoření
V devátém ročníku mají děvčata předmět Řemeslné činnosti. Zaměření 
tohoto předmětu je čistě praktické. S děvčaty proto vyrábíme různé pod-
zimní, zimní a vánoční dekorace. 

Tvořily jsme netradiční halloweenské dýně, vánoční skřítky, zbobily jsme 
baňky, vyráběly andílky, pekly cukroví. Děvčata jsou velmi šikovná, o čemž 
se můžete přesvědčit v galerii.

Mgr. Monika Kubincová

Prima pokusy pro školáky
V prvním listopadovém týdnu se žáci třetích, čtvrté a pátých tříd zúčastnili programu " Prima 
pokusy pro školáky". Vybrané téma sopkování žáky nesmírně bavilo. Nejprve paní lektorka dě-
tem předvedla několik pokusů a ukázala jim  jednoduchou formou krásu přírodních věd. Pak již 
žáci sami dle zadaných instrukcí pracovali ve skupinkách a vyráběli netradiční sirupovou sopku, 
malovali potravinářskými barvami obrázky do jedlé sody a také nafukovali gumovou rukavici 
pomoci oxidu uhličitého. O tom, jak byli nadšeni, není třeba dále psát. Uvidíme v budoucnu, ko-
lik žáků bude chemiků. Jiskřička touhy po poznání jednoduchých fyzikálních jevů byla zapálena.

Mgr. Jana Juchelková

Prototýpci
V měsíci listopadu se žáci 2. až 5. ročníků zú-
častnili akce KREATIVNÍ DÍLNY. Pro každou třídu 
byl připraven jiný program pod názvem „PRO-
TOTÝPCI ROSTOU VE ŠKOLE“. Pomocí různých 
aktivit se děti snažily pochopit, jak fungují ně-
které věci kolem nás, zaměřit se na určitý pro-
blém a přijít na nové kreativní řešení. 

Například žáci třetího ročníku se seznámili s vy-
nálezem žárovky a s tím, co tomuto předchá-
zelo. Následně se stali „designéry“ a vytváře-
li návrh originálního funkčního batohu, který 
by vyhovoval určitému člověku podle jeho po-
třeb. Žáci si vyzkoušeli své schopnosti, zapo-
jili fantazii a přišli na zajímavá řešení. Do prá-
ce se zapojily i děti, které měly zrovna on-line 
výuku. Dětem se akce líbila a s paní lektorkou 
se loučily s pocitem uspokojení z vlastní práce. 

Mgr. Hana Kolaříková

Šikovní šesťáci
Probíhající rekonstrukce školy přináší spous-
tu úskalí nejen žákům ale i pedagogům. Mu-
síme se vypořádat s nepříznivými podmínka-
mi. Jednou z nich byla nedostupnost školní 
dílny, ve které by se  žáci šestého ročníku 
učili pracovat se dřevem. Po dlouhých hodi-
nách únavné teorie, jsme našli alespoň tro-
chu schůdné řešení. Místo dřevěných desek 
a latí jsme využili dřevěné lékařské špachtle. 
Každý žák si zvolil z široké nabídky možnos-
tí a vybral si výrobek jemu blízký. Ten potom 
v hodině pracovní výchovy vyráběl. Musím 
konstatovat, že jsou všichni šikovní a výrob-
ky se jim povedly.

Mgr. Monika Kubincová 
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Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do Nového roku přejí všichni členové TK Dolní Benešov. A kde v době, kdy tenisové kurty byly 
pokryty sněhovou peřinou trávíme nejvíce času? No přeci na trénincích!

Momentálně u nás v tenisovém klubu zaží-
váme první sezónu i s tréninky v zimním ob-
dobí. V roce 2020 jsme totiž měli možnost 
odtrénovat jen pár dní v prosinci.

V roce 2020 u nás trénovalo přibližně 15 dětí 
s třemi trenéry. Koncem tohoto roku mů-
žeme za tenisový klub říci, že zájem v uply-
nulém roce byl enormní. Tenisové trénin-
ky nyní navštěvuje přes 80 aktivních dětí. 
Trenérský tým se rozrostl o dva další členy. 
Všichni trenéři disponují trenérskými licen-
cemi. V našem trenérském týmu jsme letos 
přivítali i zkušeného trenéra Pavla Jaloviece, 
držitele nejvyšší trenérské licence A, který 
má bohaté zkušenosti z jednoho z nejzná-
mějších klubů v ČR TK AGROFERT Prostějov. 
Mezi svěřence, které trénoval, patřila zlatá 
olympijská vítězka z Tokia Barbora Krejčíko-
vá a přední česká hráčka Karolína Muchová. 
Pod jeho rukami prošli další čeští reprezen-
tanti: Jiří Lehečka, Zdeněk Kolář, Dalibor Svr-
čina či syn Marek Jaloviec.

Vysoký zájem nás nesmírně těší a svým způ-
sobem je nejlepší odměnou za odvedenou 
práci celého týmu TK Dolní Benešov. S vel-
kým počtem dětí se ovšem pojí také větší 
potřebná kapacita tělocvičen a hal, ve kte-
rých tréninky probíhají. Momentálně trénu-
jeme v každý pracovní den.

U nás v Dolním Benešově máme k dispozi-
ci tělocvičnu vedle tenisových kurtů. Dále 
trénujeme v Háji ve Slezsku, Vřesině u Hlu-
čína, Strahovicích, Kravařích a v Ludgeřovi-
cích, kde při ZŠ vyrostla zcela nová nafuko-
vací oblouková hala.

Intenzivně ve spolupráci s městem Dolní 
Benešov pracujeme na přípravě projektu 
výstavby vlastní nafukovací haly, abychom 
již příští zimní sezónu mohli strávit pouze 
na kurtech v Dolním Benešově.

Koncem roku 2021 se naše mladé naděje zú-
častnily turnajů v kategorii babytenis. Hráči 
mezi 7-8 lety hrají s měkčím míčem na jeden 
hraný set do čtyř vítězných her. Dvě hráčky 

si nejprve vyzkoušely 27. listopadu turnaj 
v Ostravě -Vítkovicích v areálu RIDERA SPORT.

Adéla Slivková se Sofií Dohnalovou na turnaji 
v Ostravě.

O pár týdnů později, konkrétně 12. prosince, 
se větší výprava dolnobenešovských tenis-
tů vypravila do Studénky. Zde si své první 
turnajové zkušenosti posbíral Tobiáš Vašík.

Šťastný nový rok přejí dolnobenešovští tenisté

Aneta Jordanová, Sofie Dohnalová, Tobiáš Vašík, 
Klaudie Ponc a Adéla Slivková na turnaji  

ve Studénce.

Trenér René Dihel se svou čtvrteční skupinou v Dolním Benešově.

Trenérka Silvie Stříbná se svou středeční 
skupinkou v Dolním Benešově.

Trenér Pavel Jaloviec s tenistkami   
v Ludgeřovicích.

Trenér David Stříbný se svou skupinou v Háji 
ve Slezsku.

Středeční trénink ve Vřesině. Trénink středeční skupiny ve Vřesině.

Trenér Pavel Jaloviec se svými čtvrtečními svěřenci v Ludgeřovicích.

Nejmenší hráči našeho klubu – ministenisté ve Vřesi-
ně.

Trenér Pavel Jaloviec s nejzkušenějšími hráči – Matyášem Dohnalem a Nelou Dihlovou.

Trenér Tomáš Stareček s páteční skupinou v Dolním Benešově.

Trenér Tomáš Stareček se svou skupinou  
ve Strahovicích.

Trenér Tomáš Stareček se svou skupinou  
v Dolním Benešově.



20

Dolnobenešovský zpravodaj • 1 / 2022 Leden – Únor 

21

Dolnobenešovský zpravodaj • 1 / 2022 Leden – Únor 

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově,  v době vydání posled-
ního čísla našeho Zpravodaje města jsme 
stáli na prahu zahájení nového fotbalového 
ročníku 2021/2022. Ten se rozběhl na plné 
obrátky a je to skoro malý zázrak, že se pod-
zimní část dohrála ve všech kategoriích bez 
omezení až do samého konce! Proto může-
me v tomto příspěvku našeho fotbalového 
klubu FC Dolní Benešov poskytnout níže 
uvedené informace o dění klubu ve všech 
věkových kategoriích které měly dohráv-
ku po vydání posledního 6. čísla Zpravoda-
je města.  

Kategorie mládeže
MINI mladší přípravka 1+4 – dohrála svou 
mistrovskou soutěž v rámci OFS Opava po-
sledním zápasem na domácím trávníku ví-
tězně, porazila svého soupeře Vřesinu 10:3 

– blahopřejeme!

MINI starší přípravka 1+5 – taky toto muž-
stvo hraje svou mistrovskou soutěž v rám-
ci  OFS Opava a svými výsledky se řadí mezi 
nejlepší. Ve dvou posledních zápasech pod-
zimu remizovalo s FC Baníkem Ostrava 2:2 
a sousední Kozmice rozdrtilo 15:0! 

Mladší žáci – hrají v Krajské soutěži MS KFS. 
Ve zbývajících zápasech porazili Ostravu-

-Jih 7:5, remizovali s Městem Albrechtice 4:4 
a prohráli s Hlubinou 4:1, Heřmanicemi 4:2 
a Vítkovicemi 5:2.  V tabulce jsou na 12. mís-
tě se získanými 13 body a brankovým pomě-
rem 46:48. Do střelecké listiny se zapsali On-
dřej Grydil – 16 gólů, Sebastián Pískala – 8 

gólů, Oliver Bohdal, Ondřej Švančar – 5 gólů, 
Matěj Bastl, Matouš Fischer, Jakub Pocho-
pien – 3 góly, Václav Kohut, Matěj Onderka, 
Ondřej Stoček – 1 gól. 

Starší žáci – podobně jako jejich mladší 
hrají v Krajské soutěži MS KFS.Ve zbývají-
cích zápasech porazili Město Albrechtice 6:2 
a prohráli s Hlubinou 7:2,  Heřmanicemi 6:2, 
Ostravou-Jih 4:0 a Vítkovicemi 8:0  V tabul-
ce jsou na 11. místě s 12 body a brankovým 
poměrem 24:58. Do střelecké listiny se za-
psali Tomáš Birtek – 7 gólů, Alois Bachroník 

– 4 góly, Jakub Nawar – 3 góly, Oliver Dihel, 
Daniel Handl, Ondřej Ječmínek, Jakub Sta-
něk, Radek Wolný – 2 góly. 

Dorostenci – hrají Krajskou soutěž MS KFS. 
V průběhu soutěže se jejich kvalita postup-
ně zvyšovala a tuto skutečnost potvrzují i vý-
sledky posledních podzimních zápasů. Po-
razili Řepiště 2:0, Raduň 2:1, remizovali se 
Svinovem 2:2 a prohráli jenom s podzimním 
vítězem tabulky – Vítkovem 4:2. V tabulce 
jsou  na 8. místě se ziskem 19 bodů a bran-
kovým poměrem 23:29. Do střelecké listi-
ny se zapsali Nikolas Gajdečka – 7 gólů, Ši-
mon Dudek, Jakub Pískala – 3 góly, Jan Halfar, 
Robin Paluv, Adam Sebrala – 2 góly, Tomáš 
Bureček, David Kostřica, Jan Vitásek – 1 gól. 

Kategorie mužů
Muži „B“ hrají v Okresní soutěži OFS Opa-
va. Výsledky podzimní části potvrdily tou-
hu tuto soutěž vyhrát a postoupit do Okres-
ního přeboru. Postupně porazili všechny 

své soupeře, zaváhali až v posledním utká-
ní proti Bělé se kterou remizovali 3:3. Před 
tímto posledním kolem porazili Hněvoši-
ce 7:3 a Štěpánkovice 5:0. Tabulce vévodí 
na 1. místě s 31 body a brankovým poměrem 
47:12! Mužstvo má ve svém kádru nejlepší-
ho střelce celé soutěže kterým je David So-
bek s 12 góly! Dalším střelci jsou Lukáš Stříb-
ný 8 gólů, Martin Janík 5 gólů, Daniel Štefek 
4 góly, Petr Bittner, Filip Labuda a Robin Vi-
tásek 3 góly, Patrik Rubý, Michal Večerek 2 
góly a Daniel Herich 1 gól. Věříme, že muž-
stvo zvládne i jarní část a v cílové rovince 
splní svůj stanovený cíl – postup do Okres-
ního přebotu“!

Muži „A“ Moravskoslezská fotbalová liga po-
kračovala těmito níže uvedenými zápasy. Ko-
nečný dojem z podzimní části MSFL výrazně 
ovlivnily bodové ztráty v zápasech proti „re-
zervám“ ligových celků, které své sestavy vy-
šperkovaly v době reprezentační přestávky 
maximálním počtem hráčů z Federální ligy… 

Benešovští jsou nejoblíbenější sparin-
gpartneři ligových celků….

1.FC Slovácko „B“– FC 
DB  4:0

Tak jako v minulém kole Baník, tak i dnes 
domácí vyšperkovali svou sestavu několika 
hráči z ligového „A“ mužstva. To se pocho-
pitelně v dnešním utkání projevilo!  V počá-
tečním oťukávaní kopali domácí dva rohové 
kopy, ale bez gólového efektu. Ve 13. minu-
tě zakončil hostující Pecuch své sólo, ale Baj-
za jeho přízemní střelu kryl. Do první šance 
domácích se dostal v 18. minutě Aldin, ale 
z hranice velkého vápna branku přestřelil. 
Ve 28. minutě signalizoval po centru Poláš-
ka asistent rozhodčího ofsajd, hosté přesta-
li hrát, píšťalka hlavního rozhodčího mlče-
la a Šašinka poslal domácí do vedení 1:0… 
Vedoucí gól nastartoval domácí a hosté se 
dostali pod tlak. Ten proměnil ve 35. minutě 
po autovém vhazování a následném sólu po-
vedenou střelou do šibenice Aldin a pojistil 
vedení na – 2:0. Hosté se mohli vrátit do zá-
pasu ve 38. minutě, po rozehraném rohovém 
kopu Wojatschka však pohotová zadovka 
Wybraniece se mezi tyče nevešla. Do 2. po-
ločasu poslal trenér hostů hned trojici hrá-
čů. Obraz hry se změnil. Domácí mohli zvý-
šit své vedení v 51. minutě, ale skvělý zákrok 
hostujícího gólmana Chvěji připravil o gó-
lovou radost Jurošku. Blízko gólu byli hos-
té v 57. minutě, Rubý poslal do gólovky Bla-
hutu, ale brankář Bajza stačil jeho dělovku 
vyrazit na rohový kop. V 61. minutě se zno-
vu radovali domácí, Šašinka našel ve váp-
ně Jurošku a jeho pohotová střela vymet-
la šibenici hostující branky – 3:0. Hosté se 
i za tohoto stavu snažili o vstřelení gólu, ale 
ani sólo Massaniece v 70. minutě neskonči-
lo v síti… Konečnou podobu výsledku dali 
domácí v 77. minutě, šťastným střelcem byl 
Kratochvíla – 4:0! Hosté se ještě snažili ale-
spoň o vstřelení čestného gólu, z toho se 
však neradovali v 81. minutě po střele Ku-
bíka a v 83. minutě po akci Pecucha s Bla-
hutou. Hosté se tak vracejí domů bez bo-
dového zisku, domácí si naopak vítězstvím 
upevnili svou pozici ve špičce tabulky Mo-
ravskoslezské ligy!  

Labuda to na Otrokovice umí!

FC DB – FC Viktoria  
Otrokovice 2:0
Dnešní informaci z utkání nelze začít jinak 
než konstatováním faktů, které tyto vzájem-
né souboje charakterizují. V posledních třech 
zápasech se totiž domácí kanonýr stal doslo-
va katem hostů. Na své konto si připsal už 7 
gólů, a to je opravdová rarita. Těmi dnešní-
mi se navíc stal nejúspěšnějším kanonýrem 
domácích v utkáních Moravskoslezské fot-
balové ligy, na svém kontě má už 100 vstře-
lených gólů, a to zaslouží mimořádný obdiv 
a dík! Jaký byl ten vývoj dnešního zápasu? 
Hosté začali bez respektu. Ve 2. minutě pálil 
Zedníček, gólové nebezpečí zažehnal bran-
kář Chvěja. V 5. minutě znovu Chvěja vyra-
zil střelu Mlýnka směřující do levé šibenice 
na rohový kop! V 8. minutě začalo galapřed-
stavení domácího kanonýra. Rubý poslal kol-
micí do šance Labudu a ten se nemýlil – 1:0. 

Hosté se snažili o vyrovnání, v 19. minutě ne-
vyzrál na Chvěju Mlýnek, ve 29. minutě zno-
vu skvělý zákrok domácího gólmana Chvěji 
připravil o gólovou radost Jasenského! Ve 34. 
minutě jásali příznivci domácích, pojistku 
na vedení domácích dal po standardce Rubý 

– Karčmář – Kubík znovu ostrostřelec Labuda 
– 2:0! Do poločasové přestávky tak šli spoko-
jenější hráči domácích. Do 2. poločasu na-
stoupili hosté se změnou brankáře, mezi tyče 
se postavil Konečný! Pro hostující mužstvo 
se stala nešťastnou 59. minuta, za svůj vul-
gární projev šel předčasně pod sprchy Přikryl 
F.! Domácí převaha se stupňovala. Do další 
gólové šance se dostal v 65. minutě po akci 
Skrocha s Rončkou znovu Labuda, ale jeho 
střelu stačil obránce Markovič vykopnout 
z brankové čáry do bezpečí. Gólem neskon-
čil ani brejk domácích Wybraniece s Rubým 
v 67. minutě, střela minula svůj cíl. V 73. mi-
nutě byl Labuda blízko svému hattricku, jeho 
dělovku však brankář Konečný stačil vyrazit 
na rohový kop. V 78. minutě zahrával Zapa-
lač rohový kop, po něm následoval blesko-
vý brejk domácích, ale Skroch z malého váp-
na branku přestřelil… Hosté se neradovali 
z gólu ani v 82. minutě, Bahounka po jeho 

Informace z fotbalového klubu

Motto: „Podzimní část fotbalového  
ročníku 2021/2022 se dohrála“!

Po podzimní části jsme nejlepší! Máme silný kádr, na jaro se moc těšíme!

V Zábřehu máme skvělé, domácí prostředí

Po podzimu nevíme co je to porážka!!!

Proti „ligovému“ Slovácku jsme neměli šanci …

Na hřišti i na lavičce je prostě skvělá  
pohoda

Takovému tlaku obrana  hostů neodolala

 Filip Labuda to na Otrokovice tradičně 
umí!!!

Mladší žáci dohráli, jaro už bude určitě lepší!



22

Dolnobenešovský zpravodaj • 1 / 2022 Leden – Únor 

23

Dolnobenešovský zpravodaj • 1 / 2022 Leden – Únor 

sólu zradila střelecká muška! V závěrečných 
minutách měli domácí ještě jednu gólov-
ku v 84. minutě po akci Skrocha s Labudou 
pálil Gebauer, ale jeho pumelici vyrazil Ko-
nečný na rohový kop. Hosté se neradovali 
ani z čestného gólu v 90. minutě, střelu Kiš-
ky si přilepil brankář Chvěja do svých ruka-
vic. Domácí si tak plným bodovým ziskem 
upevnili svou pozici ve středu tabulky, hosté 
se naopak drží i po dnešku na předposled-
ním místě tabulky MSFL!     

Benešovští domácí „brod“  
nepřekonali….

ČSK Uherský Brod – FC 
DB 2:0
Vývoj dnešního utkání výrazně ovlivnil silný 
vítr. Domácí vyhráli los, a tak měli v prvním 
poločase jeho nemalou podporu. Do zápasu 
vstoupili svižně. Už v 1. minutě kopal Gettler 
rohový kop, ale Josefík branku netrefil. V 10. 
minutě poslal do šance Malenovský Jaroňka, 
toho však v koncovce zradila střelecká muš-
ka. V 15. minutě vyšel hostům brejk, Koňařík 
nabil Kubíkovi, ale jeho střelu udržel bran-
kář Jícha na své hrudi. Ve 20. minutě kopal 
domácí Gettler zprava přímý kop ze vzdá-
lenosti 35 metrů, centrovaný míč s pomocí 
větru skončil k údivu všech v pravé šibeni-
ci branky hostů – 1:0… Domácí mohli své 
vedení pojistit ve 23. minutě, skvělý zákrok 
Baránka připravil o gólovou radost Josefí-
ka kterému sebral balón přímo z kopačky. 
Josefík roztleskal diváky ve 35. minutě. Vi-
děl vyběhnutého gólmana hostů a z půlící 
čáry skončila jeho dalekonosná střela těsně 

vedle levé tyče. Úvodní čtvrthodina 2. po-
ločasu byla v režii hostů, ale vyrovnání ne-
přinesla. Nejblíže k tomu měli v 58. minutě, 
po sérii rohových kopů uvolnil Rubý Labu-
du, ale jeho střela skončila v náruči gólmana 
Jíchy. Nedáš – dostaneš znovu platilo. V 60. 
minutě se domácí poprvé dostali před bran-
ku hostů. Po autovém vhazování skončila 
jejich střela na břevně, odražený balón pak 
Jaroněk napálil do branky hostů – 2:0! Sna-
ha hostů o zvrat nepříznivého stavu skon-
čila bez efektu. V 64. minutě se snažil Rubý 
napodobit dalekonosným centrem na do-
mácí branku Gettlera, ale ten těsně minul 
cíl… V 67. minutě zakončil akci Rončky stře-
lou Wojatschke, brankář Jícha ji však udržel 
ve svých rukavicích. Ani trojí střídání hostů 
v 70. minutě nepřineslo gólový efekt. V sa-
motném závěru měli domácí ještě dvě šan-
ce, ale ani Josefíkova hlavička v 85. minutě 
a střela Mančíka v 87. minutě gólem neskon-
čily. Hosté tak své naděje na bodový zisk 
utopili v domácím „brodu“, naopak vítěz-
ství domácích potvrdilo jejich pozici ve stře-
du tabulky MSFL.  

Dvojnásobný „výlov“ v Dolním  
Benešově! 

FC DB – Sigma Olomouc 
B 0:2
Státní rybářství Hodonín o tomto víkendu 
vylovilo největší rybník NEZMAR v okrese 
Opava a fotbalisté rezervy ligové Sigmy vy-
lovili stadión místního fotbalového klubu! 
Hosté patří do absolutní špičky tabulky Mo-
ravskoslezské fotbalové ligy jsou nejproduk-
tivnější v počtu vstřelených gólů a absolut-
ně nejlepší i v počtu obdržených branek!!! 
Roli favorita potvrdili i dnes a jak se výsledek 
rodil je zřejmé z průběhu zápasu. Do prv-
ní velké šance se dostali domácí v 5. minu-
tě, dělovku Rubého srazila obrana na ro-
hový kop, po jeho rozehrání Kubík se mezi 
tyče netrefil! Ve 12. minutě kopal přímý kop 
Rubý, hlavička Gebauera skončila v rukavi-
cích gólmana Stoppena. V 16. minutě kopal 
z výhodné pozice Matoušek přímý kop, tre-
fil dobře postavenou zeď a dorážka skonči-
la bezpečně na hrudi gólmana Chvěji. V 17. 
minutě se uvolnil z pravé strany Matoušek 
a jeho přízemní centr se ve skrumáž odrazil 
ke kopačkám Langra a skončil u pravé tyče 
v brance domácích - 0:1!  Hosté měli mož-
nost své vedení pojistit ve 20. minutě, Piňa 
poslal kolmým pasem do gólovky Matouška, 
ale skvělý zákrok Chvěji ho připravil o gólo-
vou radost. Už ve 23. minutě založil blesko-
vý protiútok Fabiánek, ale jeho sólo zakončil 
Matoušek jen rohovým kopem. Ve 25. minu-
tě pálil z výhodné pozice z přímého kopu Ga-
lus vysoko nad branku. Ve 38. minutě měli 
šanci na vyrovnání domácí, Rončkův průnik 
zakončil střelou Rubý, ale ta se jen otřela o le-
vou tyč! Do 2. poločasu vstoupili domácí ra-
zantně. Ve 41. minutě našel Rubý dlouhým 
pasem nabíhajícího Karčmáře, ale ten trefil 
jen tělo padajícího gólmana hostů… Hos-
té odpověděli sólem Matouška v 54. minu-
tě, ale ten by netrefil ani ragbyovou branku! 
V 64. minutě však byl Matoušek u zrodu dru-
hého gólu hostů, z pravé strany našel nabí-
hajícího Uriču a ten pojistil vedení hostů – 
0:2. Domácí se mohli vrátit do zápasu v 66. 
minutě, Wojatschke se proháčkoval celou 
obranou hostů, ale v koncovce ho zradila 
střelecká muška!!! V závěrečné desetiminu-
tovce měli domácí ještě dvě gólové šance, 
ale v 84. minutě střílel Rubý po závaru před 
brankou hostů těsně mimo levou tyč a v 89. 
minutě zasvištěla jeho pumelice z přímé-
ho kopu těsně nad břevnem! Hosté si tak 
úspěšným „výlovem“ upevnili svou pozici 
na stříbrné příčce tabulky MSFL a domácí 

tak i v tomto měření dvou bývalých „SIG-
EM“ vyšli bodově naprázdno ….    

V zápase sousedů v tabulce  
se radovali domácí! 

FK Frýdek-Místek – FC 
DB 2:1
Dnešní utkání sousedů v tabulce MSFL mělo 
mimořádný význam pro konečné umístění 
v podzimní části soutěže. Ve fotbalové „han-
týrce“ to byl zápas o „šest bodů“. Po závěreč-
ném hvizdu se z vítězství radovali domácí 
a připravili hostům neklidný zimní spánek… 
Z průběhu zápasu je zřejmé, že nevyhrál lep-
ší, ale šťastnější! Úvodní  čtvrthodinku za-
končili ve 14. minutě z nevinné akce domá-
cí. Z levé strany přiletěl před branku hostů 
centr, který obrana ani nadvakrát nestačila 
odvrátit do bezpečí a Raab potrestal chybu 
hostů prvním gólem – 1:0! Hosté se snažili 
o rychlé vyrovnání, ale z gólu se neradovali 
ani v 16. minutě, když střelu Rubého stačil 
krýt brankář Květoň a v 17. minutě po akci 
Rubý -Blahuta nepropasíroval Kubík u pravé 
tyče balón za záda Květoně… Ve 22. minutě 
poslal Rubý kolmým pasem do šance Kubí-

ka, kterému v poslední chvíli stačil odkop-
nout balón domácí obránce Blejchař. Ve 28. 
minutě připravil skvělým zákrokem hostu-
jící brankář Chvěja o gólovou radost domá-
cí po akci Berkova a dělovce Raaba. Z vyrov-
nání se hosté neradovali ani ve 30. minutě, 
když Labudova střela z dobré pozice rozvl-
nila jenom boční síť… Příznivce domácích 
rozjásal ve 35. minutě Kovařík, který hlavič-
kou po centru Kučery překvapil obranu hos-
tů a pojistil vedení na – 2:0! S takovým sta-
vem se hosté nechtěli smířit. Jejich snaha 
byla korunována v poslední minutě 1. po-
ločasu. Časomíra se zastavila na 45. minutě, 
Rubý našel dlouhým centrem Labudu, kte-
rý hlavičkou prodloužil balón na Gebauera 
a ten vrátil hosty do zápasu – 1:2! Ve 2. po-
ločase gólových šancí ubylo. Domácí mohli 
pojistit své vedení v 54. minutě po akci Vrbky 
však Kovaříkova hlavička minula cíl. V 61. mi-
nutě měli domácí super šanci pojistit své ve-
dení, fantastický zákrok gólmana Chvěji však 
udržel hosty ve hře po střele Manzii z malé-
ho vápna!!! Na druhé straně poslal do šan-
ce svým kiksem v obraně Blejchař hostují-
cího Labudu, kterému však stačil vybíhající 
brankář Květoň odkopnout balón do bezpe-
čí! V závěrečných minutách se už na výsled-
ku nic nezměnilo, a tak se z vítězství rado-
vali domácí a hosté si vypili kalich hořkosti 
až do samého dna…  

Po podzimní části Moravskoslezské fotbalo-
vé ligy je naše mužstvo na 16. místě se získa-
nými 15 body a brankovým poměrem 15:34. 
Na klidný střed tabulky – 11. místo nám schá-
zí pouhé 3 body…. Nejlepším střelcem pod-
zimu je Patrik Rubý se 3 góly, do střelecké 
listiny se dále zapsali Matyáš Blahuta, Tomáš 
Gebauer, Filip Labuda, Tomáš Moravec – 2 
góly, Jan Koňařík, Ondřej Kubík, Martin Pe-
cuch, Daniel Skroch, David Sobek, Nataniel 
Wybraniec – 1 gól.    

Vážení čtenáři našeho Dolnobenešovského 
zpravodaje a všichni příznivci našeho fot-
balového klubu, to je letošní, poslední in-
formace z klubu. O dalším pokračování jar-
ní části soutěžního ročníku 2021/2022 vás 
budeme informovat v 1. čísle našeho Zpra-
vodaje města v únoru 2022. V této náročné 
době vám touto cestou přejeme především 
pevné zdraví, všechno nejlepší do roku 2022 
a ještě jednou děkujeme našemu městu Dol-
ní Benešov, všem sponzorům a vám za pří-
zeň a těšíme se na vaši podporu v hledišti 
našeho stadionu v roce 2022!

„ Sportu zdar  
a Dolnobenešovskému

fotbalu zvlášť “ !

Domácí se ujali vedení  
s pomocí vichřice!!!

Ani z tohoto závaru se nepodařilo vyrovnat

Sigma jde do vedení 0:1

Branka hostů je nedobytná

Tímto gólem se vracíme do zápasu!

Zlatá kopačka pro Filipa za 100 gólů 
v MSFL!!!

Vyrovnat se nepodařilo,  
jsme bez bodu…

Nejlepším střelcem podzimu  
je Patrik Rubý!
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