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Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Vážení spoluobčané,
pomalými kroky se blíží polovina roku, která je vždy spojena 
s ukončením školního roku a předáním vysvědčení pro žáky škol, 
ale také s několika pravidelnými akcemi v naše městě. 

Bohužel ne všechny akce, které jsme měli, pro vás připraveny se 
podařilo realizovat - například z důvodů špatného počasí se neu-
skutečnila akce pálení čarodějnic. I přesto jste si však mohli vybrat 
z pestré nabídky kulturních a sportovních akcí. K těm pravidelným 
v tomto období patří Hudební jaro na Hlučínsku s mezinárodní 
účasti orchestrů a mažoretkových skupin. Letos se toto tradič-
ní setkání i díky krásnému počasí a prostředí zámeckého parku 
obzvlášť vydařilo. Hasiči slaví v květnu již tradičně svátek svého 
patrona svatého Foriána, a to slavnostní mší a Dnem otevřených 
dveří. I to je akce, kterou rádi navštěvujete.

Členové SRPŠ ve spolupráci se Základní školou pak připravili pro 
všechny děti nádherný dětský den, který tentokráte vyšel po všech 
stránkách. Krásné počasí podtrhlo výbornou organizaci a všichni 
účastníci odcházeli určitě spokojeni.

Sportovní den města již také patří do kalendáře všech příznivců 
města a sportu. Letošní ročník obohatila účast zástupců našich 
partnerských měst. V pátek se zástupci Rájeckých Teplic zúčastnili 
soutěže školáků ve vybíjené, v sobotu pak zástupci z Willamovic za-
hráli fotbalová utkání přípravek a dospělí si zahráli volejbal a bad-
minton. Partnerská setkání se nám tak podařilo rozšířit na nových 
úrovních. Věřím, že v této spolupráci budeme i nadále pokračovat.

V poslední době se hodně diskutuje o kácení stromů na našem 
katastru. Jak už bylo mnohokrát řečeno i napsáno, nic se v této 
oblasti neděje neplánovaně a bezdůvodně. Každou revitalizaci 
území diskutujeme s odborníky, postupujeme dle schváleného 
projektu a pokračujeme výsadbou nových dřevin. Začátkem června 
objevili pracovníci města na Třetí hrázi směrem na Jilešovice větev 
spadlou přímo na stezku, kousek vedle pak ležel převrácený celý 
strom. A to si troufnu říct, že nebyly žádné velké větrné poryvy. 
Bylo velké štěstí, že na tomto frekventovaném místě se nikomu 
nic nestalo. Ptám se tedy, zda ještě někdo pochybuje o nutnosti 
revitalizace zeleně na našem katastru. Stav zeleně musí být neustále 
kontrolován a ta pak postupně obnovována -  pokud by se někomu 
něco stalo, bylo by už na naříkání pozdě.

Martin Štefek, starosta města  

Závěrem mi dovolte popřát vám všem příjemně strávené chvilky prázdnin a dovolených.
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu v našem městě
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se konaly volby do Evropské‑
ho parlamentu. Jak dopadly volby v celostátním měřítku popř. 
i dalších zemích Evropské unie, v této chvíli již všichni víme. Pro 
zajímavost uvádíme, jak jsme hlasovali v našem městě a to jak 
celkově, tak po jednotlivých okrscích.

Vybrány jsou pouze výsledky stran, které získaly největší počet hlasů, 
a které u nás překročily 5% hranici potřebnou pro účast v Evropském 
parlamentu.
Pokud si chcete prostudovat volební výsledky podrobně, podívejte se 
na webové stránky Českého statistického úřadu www.volby.cz. Zde 
najdete výsledky jak celkově za celou republiku, tak za obce i jednotlivé 
volební okrsky. 

Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ, foto: Jiří Štukavec

Z jednání rady a zastupitelstva města
Ze 13. schůze rady města dne 
13. května 2019
Rada města schválila

- Účetní závěrku příspěvkové organizace 
města Základní škola Dolní Benešov sesta-
venou k rozvahovému dni 31. 12. 2018
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Účetní závěrku příspěvkové organizace 
města Kulturní dům Dolní Benešov sesta-
venou k rozvahovému dni 31. 12. 2018
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Účetní závěrku příspěvkové organizace 
města Mateřská škola Dolní Benešov, Osa-
da Míru sestavenou k rozvahovému dni 
31. 12. 2018
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Hospodářský výsledek příspěvkové 
organizace Mateřská škola Dolní Benešov, 
Osada Míru za rok 2018 ve výši 11 582,19 Kč 
a jeho převedení do fondu rezerv
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Hospodářský výsledek příspěvkové 
organizace Základní škola Dolní Benešov 
za  rok 2018 ve  výši 279 308,31 Kč, jeho 
převod do fondu odměn ve výši 55 861 Kč 
a do rezervního fondu ve výši 223 447,31 Kč
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Hospodářský výsledek příspěvkové or-
ganizace Kulturní dům za rok 2018 ve výši 
159 359,41 Kč, jeho převod do fondu rezerv 
a převod 200 000 Kč z fondu rezerv do fon-
du investic
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Žádost příspěvkové organizace města 
Mateřská škola Dolní Benešov, Osada Míru 
o předchozí souhlas zřizovatele k přijetí 
daru - finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč 
pro rozvoj aktivit školy
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0
- Termín uzavření Mateřské školy 
Dolní Benešov v  době prázdnin: Osa-
da Míru 29. 7. 2019 – 31. 8. 2019, Zábřeh 
1. 7.–31. 8. 2019
Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 0

- Žádost Šachového oddílu TJ Dolní Bene-
šov o prominutí nájmu a služeb v kulturním 
domě u příležitosti konání finále Krajského 
poháru mládeže dne 9. 4. 2019 a Memoriálu 
Karla Osmančíka dne 21. 9. 2019
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se

- Žádost kapely Dolbend o prominutí ná-
jmu za prostory kulturního domu u příle-
žitosti konání akce „Velikonoční zábava 
s Dolbendem“ dne 21. 4. 2019. Zaplaceny 
budou pouze přímé náklady.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se

- Žádost pořadatelů akce Strassenfest 
Podubí 2019 o uzavření místní komuni-
kace na ulici Podubí v době od 31. 8. 2019 
12.00 hodin do 1. 9. 2019 02.00 hodin, vy-
sazení stromu (dubu) na pozemku města 
p. č. 491/3 v k.ú. Dolní Benešov a umístění 
podia, stolů a lavic na pozemcích města 
p. č. 4, 5, 6 a 7 v k.ú. Dolní Benešov
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se

- Záměr pronájmu objektu technického 
zázemí na místním hřbitově
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se

- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o pře-
ložce NNk na ulici Opavské pod plánova-
ným autobusovým zálivem u KD
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se

- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu - pod-
zemní kabelové vedení NN na Kolovratě 
na pozemcích města p. č. 125/1 a 2188/2 
v k.ú. Dolní Benešov
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se

- Rozpočtové opatření č. 2/2019
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se

Rada města neschválila
- Žádost Dětského ranče Hlučín z.s. o fi-
nanční příspěvek
Pro hlasovalo 0, proti 4, zdrželi se 0

- Žádost Nadačního fondu Pavla Novot-
ného o finanční příspěvek
Pro hlasovalo 0, proti 4, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města

- Vzít na  vědomí schválený závěrečný 
účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska 
za rok 2018

- Navýšit příspěvek PO Kulturní dům 
o  60 000 Kč na  úhradu nákladů účasti 
MOM na hudebním festivalu v Itálii

Rada města vzala na vědomí
- Žádost Jiřího Radoschowského o změnu 
územního plánu a postoupila ji zpracovateli 
ÚP

Ze 14. schůze rady města dne 
3. června 2019
Rada města schválila

- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-
8016473/2, Dolní Benešov, Zábřeh, Opav-
ská 57, rozšíření kNN na pozemcích města 
p. č. 314 a 316 v k.ú. Zábřeh u Hlučína
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Pronájem objektu technického zázemí 
na místním hřbitově
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

- Záměr pronájmu části pozemku města 
p. č. 750/1 v k.ú. Dolní Benešov o výměře 
200 m2, která slouží jako zahrádka na Osa-
dě Míru (část 59 a 60)
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
- Žádost Základní organizace SPCCH 
Dolní Benešov o prominutí nájmu na akce 
konané touto organizací v kulturním domě 
v roce 2019. Zaplaceny budou pouze ceny 
energií a ostatní přímé náklady
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Rada města rozhodla

- O stažení žádosti o dotaci CZ.06. 2. 67/
0.0/0.0/16_053/0004951 – Odborné učebny 
neformálního, zájmového a celoživotního 
vzdělávání ZŠ Dolní Benešov vzhledem 
k tomu, že nebylo dosaženo dotace na hlav-
ní část projektu
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
Rada města projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města

- Schválit účetní závěrku města ke dni 
31. 12. 2018
- Schválit závěrečný účet města za rok 
2018 bez výhrad
- Schválit bezúplatný převod pozemku 
ÚZSVM p. č. 356/11 v k.ú. Zábřeh u Hlu-
čína do vlastnictví města

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

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky je k 15. 8. 2019 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18

Společenská kronika
Malé vítáme a rodičům blahopřejeme
Alex Fuss, Dolní Benešov 

Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti

90 let
Marie Halásová, Zábřeh
Anežka Maráková, Dolní Benešov

94 let
Ludvina Stružová, Dolní Benešov

Budeme na Vás vzpomínat …

Arnošt Postulka, Dolní Benešov
Rita Onderková, Dolní Benešov

Alfons Bargel, Dolní Benešov
Jan Pavlenka, Dolní Benešov

Bezpříspěvkové 
odběry krve – 
dárci krve

Na  základě sdělení, že organizace provádějící 
bezpříspěvkové odběry krve již nebudou obcím 
poskytovat seznamy dárců krve, kteří již byli 
oceněni, žádáme tímto bezpříspěvkové dár-
ce krve, kteří v  roce 2019 získali ocenění zlatá 
Jánského plaketa a  každé další vyšší ocenění 
za své dárcovství, aby se osobně v průběhu roku 
2019 hlásili na Městském úřadě Dolní Benešov, 
matrika a nahlásili tuto skutečnost. Dle obecně 
závazné vyhlášky 1/2017 o podmínkách prová-
dění a podmínkách sociální politiky města mají 
nárok na jednorázovou odměnu ve výši 3000,- 
Kč. K žádosti o tento příspěvek doložte doklad 
o udělení ocenění a občanský průkaz.

Odměna bude žadatelům vyplacena koncem 
roku 2019 osobně při setkání dárců krve s ve-
dením města.

Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – mat-
rika – tel.: 553 651 285, kl. 18.  

Volební strana I. II. III. IV. celkem %
ANO 2011 61 81 64 18 224 30,47
Občanská demokratická strana 35 29 18 19 101 13,74
Česká pirátská strana 25 35 21 11 92 12,51
KDU - ČSL 25 17 18 11 71 9,65
T. Okamura (SPD) 18 11 16 17 62 8,43
Koalice STAN, TOP 09 9 21 9 11 50 6,80
KSČM 8 12 8 15 43 5,85

Počet zapsaných voličů 949 918 906 581 3 354
Počet odevzdaných hlasů 210 232 183 114 739
Počet platných hlasů 208 232 181 114 735
Účast voličů v % 22,13 25,27 20,20 19,62 22,03
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„Co jste HASIČI…“
Uplynulé dva měsíce letošního roku (květen a červen), i přes rozmary počasí (silné deště) 
byly co se týče výjezdů k mimořádným událostem klidné. Jednotka se díky tomu mohla 
naplno věnovat přípravě a výcvikům, zvláště pak k odborné přípravě týkající se záchrany 
osob z vodní hladiny a práce na vodě.

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů
Ve dnech 26.4 - 28. 4. 2019 se našich 6 členů 
jednotky zúčastnilo mezinárodního výcvi-
ku - „POVODŇOVÝ VÝCVIK“ v Martine 
(Slovensko)

Úkolem výcviku byla příprava hasičů pro 
práci na vodě, záchranných pracích, a to 
nejen při povodních. Výcvik započal teo-
retickou přípravou na učebně, kde kromě 
poskytnutí první pomoci, jsme se školili 
v základech lanové techniky a seznámili 
se s prostředky pro práci při povodních 
na Slovenku. Následující den probíhal prak-
tický výcvik na jezeře nedaleko města Mar-
tin a následně proběhlo splutí rozvodněné 
řeky Váh.

Hlučínské jaro 26. 5. 2019
Členové jednotky zajišťovali bezpečnost 
orchestrům a mažoretkám při průvodu 
městem a usměrňovali silniční dopravu.

Výcvik záchrana osob Frýdek ‑Místek, 
pržmo 7. 6.–8. 6. 2019
V sobotu 8. června 2019 proběhl na řece Os-
travici v Pržmě a Frýdku -Místku praktický 
výcvik českých a polských hasičů zaměřený 
na problematiku záchrany osob na tekoucí 
vodě.
Tento mezinárodní výcvik byl realizován 
v rámci společného česko -polského pro-
jektu Bezpečné pohraničí, který je spolufi-
nancován Evropskou unií z programu pře-
shraniční spolupráce Interreg V -A Česká 
republika – Polsko.
Výcvik byl rozdělen na několik částí mezi 
nejnáročnější patřilo vybudování lanového 
traverzu (lanového přemostění) přes vodní 
tok. Nácvik záchrany a vyhledávání utonu-
lých osob z jezu pomocí člunu.

Soutěž ve vodním záchranářství Slez‑
ská Harta XXI. ročník 12. 6. 2019
Čtyři členové naší jednotky se zúčastnili 
náročné soutěže ve vodním záchranářství, 
na které se mezi vybranými dobrovolnými 
hasiči umístili na krásném 4. místě. Úkoly, 
které museli soutěžící plnit byly např. po-
skytnutí první pomoci, záchrana tonoucí se 
se osoby a její transport pomocí motorové-
ho člunu. Jízda na raftu s pádly, vytvoření 
lanového přemostění, hody záchranným 

kruhem a pytlíkem na laně na cíl, technika 
jízdy na motorovém člunu aj. Soutěž vznik-
la jako reakce na ničivé povodně v roce 1997. 
Po povodních v roce 2002 získala soutěž 
od generálního ředitelství HZS ČR kredit 
neoficiálního Mistrovství republiky posá-
dek HZS ČR ve vodním záchranářství, což 
jen podtrhlo úroveň této soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů Dol-
ní Benešov
Hasičský den ‑ sobota 15. 6. 2019
Dne 15. 6. proběhl tradiční hasičský den, 
který pořádáme pravidelně od roku 2001. 
Pro velké i malé návštěvníky byly připra-
veny ukázky moderní i historické hasičské 
techniky, technika Policie české republiky 
a Zdravotnické záchranné služby Morav-
skoslezského kraje, dále pak ukázka práce 
hasičů. Akce proběhla po uzávěrce zpra-
vodaje víc informaci bude uvedeno v ná-
sledujícím vydání.

Velitel sboru oslavil Abrahámoviny „50“
Dne 21. 5. 2019 oslavil náš dlouholetý veli-
tel sboru a jednotky Martin Zawadský své 
životní jubileum 50-let života. Do  další 
padesátky Ti Martine přejeme především 
pevné zdraví! SDH Dolní Benešov
Závěrem bych rád čtenářům tohoto zpra-
vodaje popřál pokud možno klidné prožití 
letních měsíců a dovolenkových dní, aby si 
řádně odpočali a načerpali dostatek energie 
pro svou další práci!

Za SDH Dolní Benešov, Ing. Jiří Mohyla
Facebook SDH Dolní Benešov

1. Povodňový výcvik Martin (Slovensko)
2. Výcvik na vodě Frýdek ‑Místek
3. Výcvik na vodě (Štěrkovna Dolní Benešov)
4. Martin Zawadský „50“

Ztratil se hasičský prapor?!
V letošním roce uplynulo více než 130 let od vzniku hasičského sboru v Zábře-
hu. I  přesto, že sbor před několika lety zanikl, jeho historie žije dál! Historie 
v podobě kroniky, hasičského zvonu, který přežil i obě světové války a hasičské 
zástavy, které by měly i nadále připomínat slávu sboru.

Bohužel tyto předměty zmizely neznámo kam. Byla by veliká škoda, pokud by 
tyto nádherné artefakty měl někdo např. na půdě a ony by tak nemohly veřej-
ně připomínat bývalé časy hasičského sboru v Zábřehu.

Pokud by se našly, budou TRVALE vystaveny v kostele sv. Urbana v Zábřehu. 
Byly by důstojnou vzpomínkou na hasičský sbor a jejich členy, kteří po více než 
sto let pomáhali lidem ve své obci.

Jana Petrásková, kronikářka Dolního Benešova

1.

2.

3.

4.

Knihovna
Červenec a srpen označují dva velmi milé měsíce. Pro žáky a studenty určitě ty nejmilejší. Prázdniny, dovolená, dlouhé dny… je více času 
na všechno a když počasí tak úplně nevyjde, je tady kniha. V minulých dvou měsících knihovní fond v naší knihovně obohatily tyto tituly

Knihy pro dospělé:
Besó, V.: Sebelhářka, Busby, C.: Jednou ano, 
dvakrát ne, Shah, H.: Imámova žena, Mac-
Donald, B.: Vejce a já, Morová rána, Dusím 
se ve vlastní šťávě, Rollins, J.: Mapa z kostí, 
Child, L.: Zapomenutý pokoj, Lukášová, R.: 
Losos v kaluži, Janouchová, K.: Bosá dívka, 
Rees, J.: Osvětim, Doerr, A.: Čtvero ročních 
období v Římě, Patterson, J.: Pohlednice 
smrti, Keischenbach: Patchwork a quilt, 
Mornštajnová, A.: Tiché roky, Bryndza, R.: 

Smrtící tajnosti, Lanczová, L.: Těžká noc, 
Feeney, A.: Občas lžu a další.

Knihy pro děti a mládež:
Tood, A.: After, Addair, T.: Muffin a čaj, 
Shusterman, N.: Nimbus, Senćanski, T.: 
Malý vědec, Zavřel, Š.: Zachráněný dědeček, 
Král, R.: Co mají na práci myšky a myšáci, 
Wohlleben, P.: Víš, kde jsou děti stromů?, 
Baránková: Kouzelná cesta, Novotná, A.: 
Banán, Haškovec, V.: Malované dějiny Ev-

ropy, Velíšek, M.: Můj stát, Pantermüller: 
Lenčiny katastrofy, Svět v pohybu, Šrám-
ková, J.: Dům číslo 226, Piloušková: Jeho 
královna, Peyo: Šmoulové, a další.

V posledním školním měsíci jsme mezi čte-
náře přivítali další nováčky. Do knihovny 
přišly děti z 1. a 2. třídy z malotřídky v Zá-
břehu, aby byly slavnostně přijaty do řad 
čtenářů. Byly dekorovány panem staros-
tou, každý dostal svůj první čtenářský 
průkaz a na konec podepsaly „čtenářský 
slib“. Toto PLACKOVÁNÍ (děti dostávají 
odznak ve tvaru placky) bylo připraveno 
i pro dolnobenešovské prváky a všem se 
nám moc líbilo.

Knihovna samozřejmě funguje i o prázdni‑
nách, jen v tradičně omezené době.

Prázdninová půjčovní doba:
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
ÚTERÝ: 10.00 - 12.00 12.30 – 15.00
ČTVRTEK: 13.00 – 17.30

Knihovna bude UZAVŘENA"
1. července – 5. července, 
29. července – 12. srpna

Pěkné léto přeje všem Jana Petrásková, 
knihovnice

Poděkování našim hasičům
Chtěla bych poděkovat členům místního hasičského sboru, za  jejich zásah. 
Za obětavost, pochopení a  lidský přístup. Když slyšíme větu: „Voláme hasiče!“ 
většinou je to v situaci, že někde hoří, nebo se stala vážná dopravní nehoda. Ale 
nikdy by mě nenapadlo, že budu kvůli vážnému úrazu doma, potřebovat jejich 
pomoc. 
Ve chvíli, kdy členka rychlé záchranné služby řekla: „Zavoláme hasiče.“, polilo 
mě horko a řekla jsem si v duchu, že nic horšího a  trapnějšího mě snad nikdy 
nepotkalo. Cítila jsem naprostou bezmoc, ale zároveň jsem si byla plně vědoma, 
že se bez jejich pomoci opravdu nedostanu z třetího poschodí do sanitky RZS. 

Když dorazili, bylo znát, že vycítili mé rozpaky a okamžitě reagovali svým oso-
bitým humorem a ujištěním, že nejsem první ani poslední, která se ocitla v ta-
kovéto situaci. Naprosto odbourali veškeré mé rozpaky a obavy, povzbudili mě, 
a přestože jsem se bolestí nedokázala pohnout, úsměv na tváři mi to vyvolalo. 
Když jsem se zeptala, co jim mám za jejich pomoc dát, řekli mi - stačí nám díky. 
:-) Tak tedy děkuji ještě jednou všem hasičům a záchranářům, kteří nám svou 
službou ve dne v noci stále pomáhají. Pokud již na tento okamžik zapomněli, já 
na jejich pomoc nezapomenu. A jestliže byl pro ně tento zásah, včetně neuvěřitel-
ně laskavého přístupu a ochoty pomoci bližnímu v nouzi, pouhou rutinou, kéž by 
se takové jednání stalo rutinou pro všechny lidi na celém světě.

Věra Dudová
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Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov
Po oficiálním ukončení sezony 2018/19 se již mnoho akcí neudálo, proto je v tomto díle zpravodaje pouze 
krátký report z šachového dění v našem městě. 

Ostravský koník 2019

V  sobotu 27. dubna započala 
v Ostravě nejdůležitější šachová 
akce roku 2019 v České republi-
ce, otevřené MČR mužů v šachu 
2019. Toto mistrovství se hrálo 
v rámci tradičního festivalu Os-
travský koník, který je pravidel-
ně pořádán na přelomu dubna 
a května v prostorách Domu 
kultury města Ostravy. V rámci 
festivalu se hrálo mnoho růz-
ných turnajů – hlavní MČR, 
Open „A“, Open „B“, Open „C“ 
(limity podle výkonnosti), tur-
naj v Holanďanech (hraje se 2 
šachovnicích a hráči si mohou 
vyměňovat sebrané kameny 
a stavět je na šachovnici), tur-
naj v bleskovém šachu a turnaj 
základních škol Ostravy. V ka-
tegorii Open „A“ jsme měli 3 zá-
stupce – Tomáše Kučeru, Pavla 
Gemsu a Valtra Kocura. Tomáš 
zahrál opět výborně a potvrdil 
svou vzrůstající úroveň. Jako 43. 
nasazený hráč porazil několik 
silnějších protivníků a  se zis-
kem 5,5 bodu obsadil konečné 
15. místo. Ke svému ratingu při-
psal velice slušných 102 bodů. 
Povedený turnaj odehrál také 
Pavel, který byl nasazen jako 
číslo 58, zisk 5 bodů mu  stačil 
na 23. místo a přípis 53 bodů 
do ELA. Naopak ne příliš dob-
ře se v 9 kolech vedlo Valtrovi 
(na fotce), který jako 50. hráč 
startovní listiny v té konečné 
obsadil 62. místo a odepsal 25 
bodů ratingu. Celkově hrálo 66 
šachistů. V Openu „B“ o 112 
hráčích jsme měli jediného zá-
stupce, Michala Bartoše z Hlu-
čína, který ze své 71. startovní 
pozice v konečném pořadí po-
skočil o 10 míst výše. Ani 50% 
bodů, tedy 4,5 z 9, mu nestači-

lo na to, aby získal nějaké body 
ke svému ratingu. 25 jich ztratil. 
V Openu „C“ nás reprezento-
vala Tereza Gemsová. Ta měla 
velmi slabý začátek, když pro-
hrála první 2 kola a v následují-
cím dostala volno. Dalších 6 kol 
ovšem vždy zvítězila ve své par-
tii, přehrála i 1. a 2. nasazeného 
hráče a obsadila celkově slušné 
14. místo. Bleskový turnaj v pá-
tek si zahráli Pavel Rakús, Mi-
roslav Suchánek a Tomáš Kuče-
ra. Ti obsadili v 62členném poli 
5., 12. a 32. místo. Titul Mistra 
ČR v hlavním turnaji, kde náš 
klub bohužel zástupce neměl, 
získal suverénně nejlepší český 
šachista, velmistr David Navara. 

Ukončení sezony s  valnou 
hromadou ŠK

V  sobotu 18. května proběh-
lo v salonku restaurace Štika 
ukončení sezony, spojené s vo-
lební valnou hromadou ŠK. 
Všichni dorazivší členové ša-
chového klubu starší 18 let měli 
možnost zvolit nového prezi-
denta klubu a také dalších 6 čle-
nů výboru, kteří se budou starat 
o chod klubu v následujících 3 
letech. Volební hromadu řídil 
Radomír Vavřínek, který z ru-
kou prezidenta klubu obdržel 
malé poděkování za dlouhole-
tou práci ve vedení klubu, ať již 
jako předseda, nebo později ak-
tivní člen výboru. Po zprávách 
kapitánů a jednotlivých mana-
žerů (sportovní, organizační, 
trenér mládeže) následovala 
samotná volba – do výboru byli 
zvoleni tito kandidáti: Tomáš 
Vavřínek (prezident), Lubomír 
Bělka, Tomáš Vitásek, Pavel 
Rakús, Radim Krupa, Rudolf 
Kriebel a  Maxmilián Slani-

na. Poté program pokračoval 
večeří, diskuzí o  aktuálních 
tématech a volnou zábavou až 
do pozdních nočních hodin.

Rapid turnaj v Ratiboři
Netradičně v neděli a až od 10 
hodin se hrál memoriál Wiesla-
wa Hanczarka, rapid turnaj na 9 
kol s tempem 10 min. + 5s/tah 
pro hráče v polské Ratiboři. 26. 
května se jej zúčastnila výprava 
hráčů našeho klubu – v hlavní 
kategorii „OPEN“ hráli Pavel 
Rakús, Rudolf Kriebel, Tomáš 
Kučera a hostující hráč Pavel 
Byma z Velké Polomi. V kate-
gorií dětí do 11 let náš klub re-
prezentovali Ondra Bitta a Ma-
tyáš Plaček. A zatímco dospělí 
předváděli střídavě lepší a horší 
výkony a nikdo z nich se nako-
nec na lepší než 12. místo (au-
tor článku) neprobojoval, kluci 
v mládežnickém turnaji zápasili 
o cenné kovy až do posledního 
kola. Především tedy Ondra, 
kterému po prohře v posledním 
kole utekla stříbrná medaile 
a nakonec z toho bylo 5. místo. 
Matyáš uhrál ve svém prvním 
mezinárodním turnaji 50% 
bodů a skončil na 29. místě z 55 
startujících. Polským kolegům 
děkujeme za pěkně uspořádaný 
turnaj a na oplátku je pozveme 
na náš tradiční memoriál, hra-
ný na počest Karla Osmančíka 
vždy v září v kulturním domě 
v Dolním Benešově.

Šachy na  sportovním dnu 
města

Šachy byly také zařazeny jako 
jeden ze sportů na 5. ročníku 
Sportovního dne města Dolní 
Benešov, který se konal v sobo-
tu 8. června v prostorách sta-
dionu na Osadě Míru. V 5kolo-

vém turnaji každý s každým se 
utkalo 5 čtyřčlenných družstev 
z různých částí našeho města – 
Konec, Humna, Břehy, Korea 
a Zábřeh. Letos se souboj o ví-
tězství smrskl na dvě družstva, 
tradičně nejsilnější Koreu a po-
sílené Břehy. Po vítězství ve vzá-
jemném zápase, o kterém roz-
hodl ve velmi dramatické partii 
Mirek Suchánek, když na první 
šachovnici porazil s pár sekun-
dami Radima Krupu, nakonec 
1. místo obhájila Korea v sestavě 
Miroslav Suchánek, Alfons To-
míček, Lubomír Bělka, Rado-
mír Vavřínek a Vilém Sněhota 
se ziskem  11,5 partiových bodů. 
Na 2. místě skončily Břehy s 10 
body, 3. místo pak obsadil Zá-
břeh s  9 body. Vítězové byli 
za své snažení odměněni pou-
kázkami na točené pivo do Re-
staurace na  Hřišti. Celkově 
ovládla sportovní den městská 
část Zábřeh.

Následující šachové akce
V době uzavírky tohoto čísla 
zpravodaje se uskutečnil klu-
bovní přebor v bleskovém ša-
chu pro rok 2019 (9 kol, tempo 
2x5 minut). Výsledky se objeví 
v dalším čísle. Kromě toho se 
naši mládežníci zúčastnili také 
ME mládeže v rapid a blesko-
vém šachu ve slovenském Ru-
žomberoku (22. a 23.6.) a ná-
sledného festivalu V4 Liptov 
v Holiday Village Parku Tatra-
landia v Liptovském Mikuláši 
(od 24. do 27.6.). Skončil také 
šachový kroužek, který bude 
pokračovat opět v září. Aktu-
ality z dění v šachovém klubu 
pravidelně zveřejňujeme také 
na webu, adresa je: 

http://sachy-msa- 
dolnibenesov.net   

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov
Ing. Pavel Rakús   

Třídění odpadů v roce 2019
V současné době se opět množí dotazy spoluobčanů, které se týkají třídění odpadů. „Co a kam můžu dávat?“ Proto nyní základní pravidla 
třídění připomínáme.

Plasty, tetrapack obaly a kov.
Třídíme do žlutých pytlů. Patří tam plastové 
láhve, kelímky, krabičky, sáčky … (zkrátka 
běžný plastový odpad z domácnosti), dále 
tetrapack obaly (krabice od mléka, džusů, 
vína apod) a drobný kovový odpad (např. 
plechovky od piva a ryb). Pytle občané ob-
drží po zaplacení poplatku za odpady.

Drobný elektroodpad.
Ten patří do červených kontejnérů společ-
nosti ASEKOL, které jsou umístěny na úze-
mí města.
Tam mohou občané vhazovat  drobný elek-
troodpad. 
Objemnější odpad, ledničky, mražáky 
a další bílou techniku, lze odevzdat na sběr-

ném místě v provozovně Ritschny kovošrot 
a sběrné suroviny s.r.o. na Hájecké ulici.   

Obnošené šatstvo, hračky a obuv.
Občané našeho města mohou tento odpad 
odevzdat do  pěti kontejnerů bílé barvy. 
Tam lze ukládat bavlněné i umělé oděvy, 
veškerý bytový textil (záclony, závěsy, po-
vlečení, ubrusy apod.), boty a veškeré hrač-
ky – plyšové i plastové. Odpady by měly být 
do kontejneru vkládány čisté a zabalené 
do menších balíků nebo v igelitových taš-
kách. Sběr zajišťuje společnost TextilEco a.s. 
Dále je možno výše uvedený  sortiment 
zboží odevzdat po  předchozí domluvě 
na sběrném místě Diakonie Broumov, které 
se nachází v obytném domě na Osadě Míru 
č.p. 306 ve sklepě.

Bílé a barevné sklo
Na jednotlivých stanovištích jsou zvony. 
Bílé na bílé sklo, zelené zvony na barevné 
sklo. 
Žádáme tímto občany, aby při třídění skla 
dodržovali barevné rozlišení. 
Do zvonů na sklo nepatří drátěné sklo, zr-
cadla, porcelán, keramika, autosklo.

Sběr papíru
Papír se sbírá do modrých pytlů, které ob-
čan obdrží po úhradě místního poplatku.
Do modrých pytlů patří :  noviny, časopisy, 
katalogy, papírové obaly a sáčky od potra-
vin, rozložené  a např. sešlapáním upravené 
kartony, krabice, knihy, sešity, reklamní 
letáky.
Do modrých pytlů nepatří: úhlový a vos-
kovaný papír, hygienické potřeby, použité 
pleny, sklo, plast, nebezpečný odpad.

Bioodpad
Bioodpad je možno odevzdat na dvě určená 
místa (na Hájecké ulici a na fotbalovém hři-
šti v Zábřehu) do připravených kontejneru 
firmy Grasservis z Hlučína.
Do kontejneru patří tráva, listí, piliny, hob-
liny, plevel, seno, sláma a větve z ořezů stro-
mů do délky 25 cm a průměru 2 cm.
Nepatří tam  hlína, potraviny, kosti, umělé 
květiny, guma, použité pleny.

Stavební odpad 
Ten si musí každý občan zlikvidovat sám,  
na oficiálně zřízené a povolené skládce od-
padů a na vlastní náklady.
Pro vaší informovanost ještě přikládáme 
tabulku výtěžnosti po komoditách dle jed-
notlivých oblastí za rok 2018 (kg/obyvatele/
rok). 
Díky Vašemu uvědomění si nepočínáme 
zas tak špatně.
 

Za správu majetku města Alfréd Lelek.
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Setkání jubilantů
Dne 11.6.2019  proběhlo setkání 
jubilantů, kteří v  roce 2019 osla-
vili nebo oslaví 80 let. Všichni 
zúčastnění se setkali v  restaura-
ci Štika Dolní Benešov, kde byli 
přivítání starostou města Dol-
ní Benešov Martinem Štefkem. 
Všem přítomným, ale i  nepří-
tomným jubilantům pan starosta
popřál hlavně pevné zdraví a mno- 
ho krásných chvil, které je určitě ve svém následujícím životě ještě čekají.

Po slavnostním přípitku a občerstvení proběhl malý kulturní program v podání 
dětí mateřské školy Dolní Benešov. Všichni zúčastnění se příjemně bavili, za-
vzpomínali na krásné chvíle prožité během svého života. 

Bc. Olga Šoltysová,  
MěÚ Dolní Benešov, odbor VaSV 

Revitalizace zeleně
Během svého dlouholetého působení ve správě majetku města Dolní Benešov jsem se setkal s mnoha věcmi a dost pochopil. Zejména to, že 
ať děláme cokoli, vždycky se občané rozdělí na dva tábory. Jedni nás za danou věc chválí, jiní zatracují.

Tak tomu bylo i během nedávné úpravy ze-
leně a kácení stromů na třetí hrázi. Nevěřili 
by jste, kolik máme ve městě na revitalizaci 
odborníků a jak vidí i dovnitř stromů. Sa-
mozřejmě podle mnohých všechno zase 
špatně.

Tak zrovna těm, tzv. samozvaným odbor-
níkům chci ukázat, jak málo stačilo, aby 

došlo k velké tragédii (viz fotografie níže).

Za úplného bezvětří a deště se ze zjevně 
zdravého starého stromu ulomila několika 
set kilová větev a spadla na cyklostezku.

O kousek dál spadl celý strom.

Věřte, že nám kácení stromů nepůsobí žád-
nou radost. Děláme to hlavně kvůli bez-

pečnosti občanů. Revitalizace se provádí 
po povolení příslušných orgánů životního 
prostředí, které tuto činnost i dozorují.

Ještě je třeba se ptát, proč ji provádíme?

Alfréd Lelek
správa majetku města

Zápis RC Myška v Dolním Benešově na školní rok  2019 - 2020
Zápis proběhne v KULTURNÍM DOMĚ v úterý 3. Září  v 10.30 hod.
Děti budou rozděleny do různých věkových skupinek (od 6 týdnů do 6 měsíců)(6 
měsíců do 1 roku)(od 1 roku do 5 let).

Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou.

Děti se mohou naučit barvy, ovoce, zeleninu, zvířátka atd.

Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.

Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás zveme.

Blíže se můžete informovat u paní Kurkové Jiřiny tel.: 605 866 906

FOTOSOUTĚŽ 
vybrané fotografie

Vážení čtenáři, 
v druhém kole naši fotosoutěže se sešlo devět fotografií od pěti z Vás.
Vítěznou fotografií tohoto čísla se stala fotografie letadla od Vojtěcha Křižáka, vítěze 
odměníme cenou. 
Všechny zaslané fotografie mají něco do sebe, ovšem umístit je na stránku v přijatel-
né velikosti nebylo možné, proto jsme museli provést výběr. 
Doufáme, že ve svém focení budete pokračovat a těšíme se na vaše další příspěvky. 
Z těch nejlepších fotografií bychom rádi uspořádali na jaře příštího roku vernisáž. 

Své fotografie zasílejte do 15. 8. 2019 na zpravodaj@dolnibenesov.cz.
Viktor Štefek

Vítězná fotografie, Vojtěch Křižák

Vojtěch Křižák

Jan Vlček

Jan Vlček

Petra Schmidtová

Libuše Vichtorová

Rudolf Vlazlo
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XXIX. Hudební jaro na Hlučínsku
Jako již tradičně se poslední květnovou neděli uskutečnil v našem městě XXIX. ročník mezinárodního festivalu mládežnických dechových 
orchestrů a mažoretek – Hudební jaro na Hlučínsku.

V letošním roce naše pozvání přijali Decho-
vý orchestr mladých ZUŠ Vítkov, Orkiest-
ra Dęta Kaniow (PL), Mažoretky Nemezis 
z Wilamowic (PL), DO a mažoretky Nová 
Dubnica (SR) Mažoretky AMA Opava a sa-
mozřejmě také domácí Mažoretky Excelent 
Dolní Benešov a MěOM Dolní Benešov, pro 
který tato akce byla mimo jiné generálkou 
na XIX. ročník. Mezinárodní soutěže vel-
kých dechových orchestrů, který se usku-
tečnil o týden později v Ostravě. 

Všichni přítomní diváci si měli možnost 
poslechnout velice různorodý a zajímavý 
repertoár jednotlivých domácích i zahra-
ničních orchestrů. 

Nedílnou součástí festivalu zároveň bylo 
vystoupení zúčastněných mažoretkových 
skupin, ale i  jednotlivých sólistek z  řad 
mažoretek.
Závěr pak patřil již tradičnímu monstrkon-
certu, při kterém se všichni zúčastnění vy-
tvořili jeden velký orchestr a mažoretkovou 

skupinu a pod taktovkou dirigentů jednot-
livých orchestrů předvedli divákům čtyři 
společné skladby. 

Rád bych poděkoval všem spolupracovní-
kům a dobrovolníkům za přípravu a reali-
zaci tohoto festivalu.

Viktor Štefek

Městský orchestr mladých na soutěži
Orchestr se po 4 letech 
opět zúčastnil XIX. roč‑
níku Mezinárodní sou‑
těže velkých dechových 

orchestrů, která probíhala ve dnech 31. 5.–1. 6 v sále 
Domu kultury města Ostravy. 

Ostravská soutěž je jedinečná v tom, že se účastní 
hlavně české orchestry, povětšinou orchestry při 
Základních uměleckých školách. V letošním roce 
mezi sebou soupeřilo 7 orchestrů z České Republiky 
a jeden z Polska. 
Náš orchestr svým vystoupením zahájil kategorii 
střední třídy, a to povinnou skladbou Celtic Ritu-
al amerického skladatele Johna Higginse. Výkony 
hodnotila porota, složena z předních odborníků 
na dechovou hudbu, pod vedením předsedy poroty 
Jaroslava Šípa, velitele a hlavního dirigenta Ústřední 
hudby Armády ČR. 
Soutěž patří k nejtěžším v České republice nejen 
náročností povinných skladeb, ale také hodnocením 
poroty, která neodpustí žádnou chybu. Orchestr si 
za svůj soutěžní program, na jehož konci zazněla 
skladba Hospodská rvačka loni zesnulého skladatele 
Evžena Zámečníka, odvezl Stříbrné pásmo.

Bohumír Stoklasa

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

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS

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

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

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

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

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

1825–2019

194 let

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

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

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

✆ 728  644  712

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

Přemek 
Polotmavá jedenáctka
929,-/30L  (1L=30,96)
Černá Opava 
Tmavý ležák
989,-/30L  (1L=32,96 )
Vratná záloha Keg sud:
20L/ 1 400,-,  30L/ 1 200,-,  50L/ 1 000,-

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva ZlatovarPůjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

Domácí výčep Zlatovar:
Opavská desítka 10˚
559,-/20 L (1L=27,96)

829,-/30 L (1L=27,64)

1.349,-/50 L (1L=26,98)

Opavská jededenáctka 11˚
599,-/20 L (1L=29,96)

889,-/30 L (1L=29,64)

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

Opavský ležák 12˚
639,-/20 L (1L=31,96)

949,-/30 L (1L=31,63)

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

V prodeji 
Dárkové poukázky

200,- , 300,- a 500,-

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

MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZA AKČNÍ CENY PRO DOMÁCNOSTI, ŠIROKOU VEŘEJNOST

ZAL. 1298

MĚSÍČNÍ

PROMO
AKCE

✆ 728  644  712
www.napojove-centrum.cz

www.zlatovar.cz



12

Dolnobenešovský zpravodaj • 4 / 2019 červenec – srpen 

13

Dolnobenešovský zpravodaj • 4 / 2019 červenec – srpen

Hvězdárnu KD navštívili astronomové z Ondřejova a účastníci sportovního 
dne z Rajeckých Teplic
V pondělí dne 3. června zavítala do našeho okresu malá skupinka z astronomických institucí z Ondřejova a z Prahy. Jejich zájem byl pře‑
devším ekonomický, zajímalo je kolik finančních prostředků se věnuje rozvoji vzdělávání v oblasti přírodních věd a zejména astronomie 
a astrofyziky. Proto také zavítali na observatoř přírodovědecko filosofické fakulty slezské univerzity v Opavě. 

Jejich dalším cílem bylo planetárium v Os-
travě Porubě a náš astronomický kroužek 
s jedinou amatérskou hvězdárnou v okrese 
je zaujal, tak se rozhodli ke krátké prohlíd-
ce. Zdá se že byli mile překvapeni jakou 
technikou k pozorování oblohy disponuje 
malé městečko. S vědeckým programem 
na observatoři akademie věd v Ondřejově 
nás seznámil jeden z jejich zaměstnanců 
pan Jan Štrobl a  z  problematikou veřej-
ného pozorování v pražských hvězdáren 
paní Jana Jirků z finanční komise hl. města 
Prahy.
Astronomický ústav akademie věd v Ond-
řejově je jedním z několika pracovišť v čes-
ké republice se zaměřením na pozorování 
pomocí přístrojového vybavení, z nichž 
jedním z největších je "Perkův" dvoume-
trový dalekohled. Je to největší optický 
přístroj v ČR, jehož historie sahá do šede-
sátých let. Do provozu byl uveden v r. 1967 
a v roce 2007 byl modernizován a převeden 
do systému robotických přístrojů. Daleko-
hled pracuje podle naprogramovaných dat 
zcela automaticky a vědečtí pracovníci pak 
mají zcela k dispozici získaná data. Dale-
kohled téměř výlučně zpracovává spekt-
ra vybraných hvězd a hvězdných systémů 
včetně detekcí exoplanet pomocí tranzitní 
fotometrie. Dalekohled využívá více skupin 
vědeckých pracovníků, kteří jsou rozděleni 
do čtyř základních sekcí. Sluneční, Stelární 
(hvězdná), Meziplanetární hmota a sekce 
Galaxií a planetárních systémů.

Jedním z tradičních pozorovacích progra-
mů je sledování meteoroidů a asteroidů. 
Ondřejov je součástí Evropské bolidové 

sítě, kdy je snahou zachytit padající meteor 
z několika různých míst a získat tak údaje 
o jeho dráze ve sluneční soustavě. Pokud 
takový meteor zcela neshoří, ale spadne 
až na povrch, je tak možno ze získaných 
snímků poměrně přesně určit místo dopa-
du. Touto metodou se tak našel jako prv-
ní na světě meteorit "Příbram", jenž spadl 
u Příbrami v 50-tých letech. Z těch, které 
nedopadnou na povrch se pak získávají 
spektra, z nich se určuje jaké prvky mete-
or obsahoval.

Základní výzkum v Ondřejově je velmi 
rozsáhlý se zahraniční spolupráci a  po-
psat veškerou vědeckou aktivitu nelze 
v rámci tohoto článku. Pokud Vás přede-
šlé řádky zaujaly, doporučujeme podívat se 
na http://www.asu.cas.cz/

Další prohlídku naší hvězdárny, ale i celého 
KD absolvovali žáci a účastníci sportovníh 
dnů z družebního města Rájecké Teplice 
v pátek 7. června. Kulturním domem je 
provázel Mgr. Jiří Kromer a na hvězdárně 
je přivítal člen astronomického kroužku 
p. Karel Proksch. Hvězdárnou prošlo na pa-
desát mladých sportovců i s jejich průvodci 
a ti měli možnost prohlédnout si dalekohled 
a také se dalekohledem podívat na kostelní 
hodiny. Bohužel odpoledne odjížděli zpět 
a tak přišli o večerní pozorování oblohy.

za astronomický kroužek Karel Proksch  
a František Gaidečka

Astronomické prázdniny: Po dobu hlav-
ních prázdnin bude na hvězdárně probíhat 
pravidelná údržba, čištění optiky daleko-
hledu, obnova podlahy a přístupu k dale-
kohledu. Hvězdárna bude v tomto období 
pro veřejnost uzavřena.
S pravidelným pátečním pozorováním za-
čínáme opět v pátek 6. září

kontakt: e -mail 
hvezdarna.dbenesov@seznam.cz

tel. 732 845 328, 608 408 868

KOUPÍM  Simson, Jawa, Stadion, 
Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, 
ČZ, a podobné.

Khol Miroslav, nám. Svobody 9, 
Žatec 438 01, tel.: 728 222 938 

Medaile škole za kolekci mimořádně úspěšných maleb a kreseb
Žáci Základní umělecké školy P. J. Vejvanovského, Hlučín včetně pobočky Dolní Benešov se zúčastnili 47. ročníku Me‑
zinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2019, ve které mezinárodní odborná porota posuzovala 15 336 prací od dětí 
ze 70 zemí světa a udělila 1 179 ocenění včetně 164 medailí.

1. Vendula Vitásková –  
" Paracelsus" – 9 let

2.  Vik torie Švrčková –  
John D ee – 6 let

3.  Tere za Har tošová –  
Tycho Brahe – 9 let

4.  Vnentřáková Jana –  
John D ee – 8 let

5.  Nela Kašová –  
Alchymista při  práci  – 8 let

6 Julie Kašová –  
Tycho Brahe – 5let

2. 3.

4.

1.

5.

6.

Naši žáci uspěli ve velké konkurenci le-
tošního ročníku a získali ocenění za své 
vyjímečné výtvarné práce. Byla nám udě-
lena Medaile škole za kolekci maleb a kre-
seb. Pro letošní ročník bylo vybráno téma  
„CHEMIE“.

S dětmi výtvarného oboru jsme malovali 
alchymisty minulých století jako byl „ John 
Dee, Tycho Brahe, Paracelsus“…

Do soutěže jsme zaslali 15 prací, ze kterých 
pororota vybrala 5 žáků, kteří dostali navíc 
ještě Čestná uznání. Z pobočky Dolního 
Benešova je to Viktorie Švrčková – 6 let, 
Vendula Vitásková – 9 let, Nela Kašová – 
8 let. Všem dětem moc gratulujeme.

S dětmi pod vedením paní učitelky Liany 
Janíkové se scházíme v KD každý čtvrtek 
v odpoledních hodinách. Máte -li doma ši-
kovné děti, které rády tvoří a chtěly by se 
něco nového naučit a rozvinout svůj talent, 
budeme rádi, když přijdete mezi nás. Pokud 
nám to kapacita školy dovolí, budou moci 
děti v novém školním roce výtvarný obor 
navštěvovat v novém školním roce v Hlu-
číně nebo v Dolním Benešově. 

Telefonní kontakty najdete na stránkách 
školy www.zus -hlucin.cz

Hezké prázdniny! 

Pedagogové ZUŠ P. J. Vejvanovského
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ENEM PODUBÍ
Tak jako DYCKY MOST proslavilo těžařské město v severozápadních Čechách, tak ENEM PODUBÍ čeří klidné hladiny našeho městečka 
Dolní Benešov. O zábavu na prakticky celý letošní rok se nám postarali obyvatelé ulic Na Březích, kteří nám předali pomyslný štafetový 
kolík Strassenfestu, který velmi úspěšně pořádali v letech 2008, 2010 a 2018.

Kolotoč příprav, schůzí a plánování se roz-
točil v březnu a my si uvědomili, kolik práce 
za uspořádáním akce, na jejímž úspěchu 
nám záleží, je. Zároveň však přinesla spous-
tu pěkného. Zejména pak vzájemné sblížení 
obyvatel ulice Podubí. Teď už totiž nejde 
jen tak kolem sebe projít po ulici a jen se 
pozdravit. Vždy je totiž mnoho témat, které 
je „nutné“ neprodleně probrat. V rámci pří-
prav se nám začalo v hlavách rodit spoustu 
zajímavých nápadů, jak naši ulici zkrášlit 
a Strassenfest udělat co nejvíce zajímavý. 
Při plánování této akce jsme totiž narazili 
na velké množství krásných historických 
fotografií a rozhodli se nenechat si je jen 
pro sebe. Domy v průběhu strassenfestu 
budou vyzdobeny tabulemi s historickými 
a současnými fotografiemi. Připadalo nám 
jako zajímavé ukázat lidem jak vypadaly 
domy před cca 100 lety a dnes. Jak vypadali 
lidé, kteří v nich žili a kdo v nich žije dnes. 
Jak celkově se ráz ulice s postupem času 
měnil. V průběhu měsíce července bude 
na ulici umístěna informační tabule tvaru 
dubu se zajímavostmi o ulici Podubí. Jako 

další příklad uvedu výrobu dřevěných la-
vic, které jsme umístili na zelený pás pod 
kostel, které se stanou součástí městského 
mobiliáře a budou sloužit několik let. Bu-
deme velmi rádi, když si při Vaši procház-
ce odpočinete ve stínu stromů s výhledem 
na kostel sv. Martina.

V rámci příprav strassenfestu jsme narazili 
na první problém, který se ještě týž den 
vyřešil a stal se vlastně výhodou. Termín, 
který jsme naplánovali, vybrali z našeho 
pohledu jako ideální, poslední srpnová 
sobota 31. 8. 2019, se křížil s plánovanou 

akcí dolnobenešovské farnosti „Poděkování 
za úrodu“. Velké dík patří našemu panu 
faráři, který do pár minut přišel na naši 
schůzku a spolu jsme se dohodli na vzá-
jemném propojení obou akcí. Vždyť kostel 
sv. Martina je významnou dominantou uli-
ce Podubí i přes to, že je adresně zařazen 
na ulici Poštovní.

Přijďte se s námi poslední prázdninovou 
sobotu seznámit a pobavit! Budeme se a Vás 
těšit!

Za obyvatele ulice Podubí, 
Ondřej Vichtora

Pohled do historie
Podívejme se jak se Podubí zapsalo do historie a to do kroniky města Dolní Benešov, či do knihy Dolní Benešov a Zábřeh spisovatele Plačka.

• V roce 1965 byla na Podubí, popr-
vé od války, vyvěšena cedule s názvem 
ulice, stejně jako na dalších 26 ulicích 
Dolního Benešova

• V sedmdesátých letech 20. století 
změnilo Podubí významně svou tvář, 
podle mnohých k horšímu. V druhé 
polovině sedmdesátých let bylo totiž 
provedeno zatrubnění strouhy, která 
přes Podubí vedla. Roku 1978 byla tato 
Mlýnská strouha definitivně spoutána 
do položených trub a odvedena. Po-
trubí bylo zasypáno a zaasfaltováno.

Další, prozatím poslední výraznou 
změnou vzhledu zaznamenalo Podu-
bí začátkem 21. století. Starý domeček 
pod kostelem byl zbořen a svah sahají-
cí od cesty na Podubí až k opěrné zdi 
pod kostelem byl velmi pěkně upraven 
a osázen rostlinami. Tahle změna Po-
dubí rozhodně prospěla.

Podubí  
v proměnách 
času
Zde navazujeme na rubriku 
z minulého čísla 

„Dolní Benešov v promě-
nách času“. 

V tomto čísle jak jinak než 
o Podubí.

Nové foto: Gabriel Duda
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Žijeme v Dolním Benešově…

Olympic 24. 4. 2019 Hudební jaro 26. 5. 2019

Hana Zagorová 28. 4. 2019

Zahájení motorkářské sezony 4. 5. 2019

Prajzská rallye 1. 6. 2019

Zahájení motorkářské sezony 4. 5. 2019

Sportovní den 8. 6. 2019

Prajzská rallye 1. 6. 2019

Májový pochoďáček 1. 5. 2019

Svatý Florián 5. 5. 2019Olympic 24. 4. 2019

Setkání seniorů  27. 4. 2019Žena za pultem 2, Kaiser a Lábus 26. 4. 2019

Sportovní den 8. 6. 2019

Hasičský den 15. 6. 2019 Hasičský den 15. 6. 2019
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Tradiční setkání s rodiči jsme nazvali ROK V BAREVNÉ ŠKOLCE.

Dolnobenešovský zpravodaj • 2 / 2019 březen – duben

U Krtečků v Zábřehu…Zprávičky z barevné školičky / Osada Míru
Červen si na svět sluncem svítí… a červen taky znamená, že školní rok už končí. Děti se těší na dlouhé letní prázdniny, zkrátka léto je super. 
Ale než se rozběhneme prázdniny přivítat, podívejme se, co všechno jsme zažili na jaře.

Příjemně strávené dopoledne 
na Dni mláďat v Opavě. Děti 
Motýlků a Květinek si prohléd-
ly a pohladily spoustu zvířátek 
i jejich mláďátek.

Báječné dopoledne plné her, 
zábavy, dovádění a  uvolnění 
v JOJO parku Ostrava prožily 
třídy Sluníček a Berušek.

Pohádka „Jak zachránit krá-
lovnu“

Každý rok a za každého počasí 
přilétají čarodějnice a jiné ne-
stvůry. Jinak tomu nebylo ani 
ve třídě Berušek.

Vystoupení ke Dni matek bylo 
určeno pro ty nejvzácnější, kte-
ré máme, naše maminky.

 Sportovní hry mateřských škol 
Hlučínska. A vítězi byli na hři-
šti úplně všichni.

Jak sázeli fazoli u Berušek.

Pruhovaná trička, námořnické 
čepice, dalekohledy, zpěv a dob-
rá nálada při plnění úkolů – tak 
vypadal Námořnický den u Be-
rušek.

Zábavnou formou pěstujeme 
v dětech zdravý vztah k pohy-
bu. Sluníčka oslavila „Den dětí.“

Děti z Motýlků a Květinek na-
vštívily zámek v Kravařích, kde 
se zábavnou formou dozvědě-
ly, co se dříve na zámku učilo 
za předměty.

Ostravská ZOO – to je příroda 
na dosah. Motýlci a Květinky 
tam omrkli hodně, hodně zví-
řátek.
Zpříjemnili jsme setkání míst-
ních seniorů kulturním vystou-
pením v Restauraci Štika.

Vyprávění ze života svatojánků, 
to bylo divadelní představení 
Broučci, které zhlédly třídy Mo-
týlků a Květinek v Opavě.

Přejeme všem pohodové letní prázdniny, pěkné počasí a hodně příjemných zážitků s rodinou 
a kamarády. Děkujeme za spolupráci v tomto školním roce a těšíme se na vás 2. září.

Vaše Barevná školka

Děkujeme rodičům za celoroční spolupráci, děkujeme sponzorům, kteří podporují 
naše akce a také maminkám, které organizují burzu dětského oblečení za finanční 
příspěvky naší školce.

 Přejeme všem bezvadné prázdniny plné odpočinku a letní pohody.

Jana Balarinová

Konec školního roku se kvapem přiblížil a prázdniny už klepou na dveře. Poslední dva měsíce byly plné sluníčka a společných zážitků.

Velikonoční hrátky, aneb HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA na škol-
ní zahradě.

Nejstarší Krtečci se učili PLAVAT 
v Aquaparku v Kravařích.

Společně jsme se vydali za dobro-
družstvím do TAJEMNÉ ŘÍŠE LES-
NÍCH SKŘÍTKŮ.

Velký SLET ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC 
plné her a soutěží.

Úžasný výlet do ZÁBAVNÉHO  
PARKU  SKALKA v Ostravě.
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Zprávy ze školy Zprávy z Červené školy

Baletní představení
I letos jsme zamířili do Kulturního domu 
v Hlučíně, kde si děti ze Základní umělecké 
školy P. J. Vejvanovského připravili baletní 
pohádkové představení Kouzelný krámek. 
V příběhu o prodavači a jeho krámku pl-
ném hraček se představila i žákyně naší 
školy Vanessa Persichová.

Dentální hygiena
V měsíci květnu proběhla ve všech třídách 
beseda o dentální hygieně. Lektorky nej-
prve poskytly žákům teoretické informace 
zubech. Poté hovořily o dentální hygieně, 
která má preventivní i  léčebný charakter. 
Děti se dozvěděly, co je jejím účelem a jak 
nejlépe předcházet zubnímu kazu. Na závěr 
si všichni prakticky vyzkoušeli správnou 
techniku čištění zubů zubním kartáčkem.

Hasičský záchranný sbor

Na závěr školního roku zavítali žáci pátých 
ročníků na zajímavou exkurzi do Hasičské-
ho záchranného sboru v Ostravě- Přívoze. 
Zde se seznámili s pracovní náplní profesio-
nálních hasičů a prohlédli si nejen hasičské 
vozy a jejich vybavení, ale také jejich zázemí. 
Nechyběla také ukázka hasičské výstroje, 
kterou si děti mohly vyzkoušet.
Touto cestou děkujeme panu Jiřímu Mohy-
lovi a jeho kolegům za umožnění návštěvy. 
Všem se nám moc líbilo ☺
Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zapojili do výtvarné sou-
těže pořádané Střední zemědělskou školou 
v Opavě. Téma „Jarní byliny‘‘ žáci malovali 
s velkým zápalem. Terezka Hartošová, žá-
kyně 4.B, se se svým obrázkem umístila 
na 3.místě v kategorii základních škol. Po-
řadatelé školy přišli Terezce osobně pobla-
hopřát k jejímu úspěchu a předat odměnu. 
Moc blahopřejeme.

Pythagoriáda
Naše děti slaví úspěchy nejen ve výtvar-
ných a sportovních disciplinách, ale také 

na matematickém poli. V květnu se v Opavě 
konalo okresní kolo Pythagoriády. Cílem 
této soutěže je zvýšit zájem o matematiku 
u co nejširšího počtu žáků. Naši školu velmi 
dobře reprezentoval Patrik Suchánek, který 
patřil mezi úspěšné řešitele a získal diplom. 
Gratulujeme!

Sběr pomerančové kůry
Již třetím rokem se naše škola zapojuje 
do sběru pomerančové, mandarinkové a ci-
tronové kůry. Po celou zimu je naše škola 
krásně provoněná ☺. Letos se nasbíralo 
164 kg kůry. Nejvíce nasbírala třída 4. B, 
přes 24 kg.Mezi nejlepšími jednotlivci byla 
Eliška Kupková ze 4. B (10 158 g), Štěpán 
Novák ze 4. B (8 953 g) a Honza Haloda 
z 5. A (7 730 g).

Získané finanční prostředky jsou použity 
na odměny pro děti.

Krásné prázdniny všem přeje kolektiv Čer-
vené školy

Mgr. Marcela Halodová

Žáci naší školy se zapojili 
do výtvarné soutěže pořá-
dané Zemědělskou školou 
v  Opavě. Téma jarní byli-
ny žáci malovali s velkým 
zápalem. Terezka Har-
tošová, žákyně 4.B, se se 
svým obrázkem umístila 
na  3.místě v  kategorii zá-
kladních škol. 

Pořadatelé školy přišli Te-
rezce osobně poblahopřát k jejímu úspěchu a předat odměnu. Moc blahopřejeme!

Mgr. Marcela Halodová

Dětský den 2019 a posezení pro rodiče

V pátek 31. května se v areálu Základní školy na Nádražní ulici konala osla-
va Dětského dne a poté posezení pro rodiče s dětmi. Letošní Dětský den byl 
v námořnickém stylu a i všechny atrakce byly většinou spojeny s vodou. Ka-
ždé dítě dostalo jako vždy u startu kartičku se svým jménem, na kterou se 
zapisovaly všechny vykonané soutěže a úkoly. Po splnění aktivit dostalo ka-
ždé dítě balíček sladkostí. Po celou dobu mohly děti zdarma využívat ská-

kací hrad a zahrát si oblíbený vodní fotbal. Množství atrakcí a soutěží si také připravil skautský 
oddíl z Dolního Benešova a rád bych jim tímto vyslovil poděkování. Letos se opět povedlo za-
jistit pro děti ochutnávku ovoce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce do škol“ a děti si tak mohly 
vyrobit ovocné a zeleninové špízy.  Dále si děti mohly nechat pomalovat obličej nádhernými 
motivy. Součástí akce byla oblíbená tombola, ve které bylo připraveno mnoho hodnotných cen. 

Žádná z podobných akcí by se ale nedala v takovéto podobě realizovat bez pomoci všech pořa-
datelů a proto bych chtěl tímto poděkovat členům SRPŠ Dolní Benešov, všem zaměstnancům 
Základní školy a dobrovolníkům.

Za finanční a věcnou pomoc moc děkujeme našim věrným sponzorům SRPŠ, kterými jsou: Město Dolní Benešov, Armatury 
Group a.s., Masoma- p. Klemensová, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, MUDr. Maxmilián Vlček, restaurace Štika Dolní 
Benešov, Autotip Halfar D. Benešov, Obchodní centrum D. Benešov a p. Květa Šelongová

Mgr. Leon Hahn, předseda SRPŠ, z.s.

Dopravní soutěž
17. května jsme se zúčastnili okresního kola Doprav-
ní soutěže mladých cyklistů v  Malých Hošticích. 
Soutěžili jsme ve dvou kategoriích (starší a mladší). 
Žáci museli projít 5 disciplínami – slepá mapa, zdra-
vověda, test, jízda zručnosti a  jízda na  dopravním 
hřišti. 

Mladší tým ve složení Johanka Beinhauerová  
4. A, Adéla Bortlíková 5. A, Robin Krömer 5. A  a Tobias Havelka 5. A se umístil  
na 6. místě. 

V týmu starších soutěžili Marie Bambušková 6. A, Agáta Prasková 8. A,  
Matěj Dombek 7. B a Vítězslav Musálek 7. B. Tento tým se umístil na 5. místě.

Žáci byli velmi šikovní a tímto bych je chtěla pochválit za pilnou přípravu.

Mgr. Martina Jakubčíková
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Školní rok 2018/ 2019 je opět téměř za námi, a proto se musíme ohlédnout za tím, co nám přinesl.

Žáci v Zábřehu  si užívali nově zřízenou 
jídelnu a  školní družinu. Zájem o  tyto 
služby ze strany rodičů byl opravdu velký. 
Děti navštěvovaly družinu rády. Nová paní 
vychovatelka  Bc. Magdalena Kupková vy-
tvořila pro děti pěkné a útulné prostředí.

Po celý školní rok se u nás stále něco dělo.
Na podzim jsme s dětmi navštívily poučnou 
a velmi pěknou výstavu ovoce a zeleniny 
v KD. Společně jsme uctili 100. výročí vzni-
ku republiky projektovým dnem a sázením 

památeční lípy u naší školy. Krátký pro-
gram, který si žáci  připravili byl příjem-
ným oživením této akce. Nezapomenutelný  
zážitek měly  děti, které navštěvují družinu. 
Spali totiž ve škole. Noc plná soutěží a zá-
bavy se  opravdu povedla.

Začátek zimy jsme trávili při pilném na-
cvičování na vánoční  vystoupení. Děti se 
blýskly  pěkným programem při  rozsvěco-
vání vánočního stromu v Zábřehu. Před Vá-
nocemi proběhl i tradiční celoškolní turnaj 
v pexesu, kde si pomyslné zlato odnesl žák 2. 

ročníku Max Pačka.  Představení  Jů a Hele 
nám všem zpříjemnilo čekání na Vánoce. 
V  únoru  se nejlepší recitátorky naší školy 
Veronika Albrechtová, Julie Halfarová a Va-
nesa Trulley zúčastnily recitační soutěže 
v Hlučíně. Tam  sice na „bedně“ nestály, 
ale třeba  příště...

Jaro jsme přivítali  v pestrých barvách, jeli-
kož 1. jarní den byl vyhlášen“ Dnem barev“. 
Během jara nás navštívily děti z MŠ a prv-
ňáci jim předvedli, co je možné se za pár 
měsíců ve škole naučit. Naši žáci se zase  
podívali, jak šikovní jsou mladí lidé, kteří 
umí hrát na nějaký hudební nástroj. Ob-
divovat je mohli na výchovném koncertu 
orchestru mladých v KD.

Poslední dva měsíce školního roku býva-
jí  již tradičně na akce nejbohatší. Nebylo 
tomu jinak ani letos. Květnová beseda žáků 
1. a 2. ročníku v knihovně se povedla. Paní 
knihovnice jistě získala nejednoho čtená-
ře. Začátek června se nesl ve sportovním 
duchu. Turnaj ve vybíjené jsme sice o fous 
nevyhráli, ale i  tak se tento den vydařil. 
Školní výlety do areálu Skalka a na zámek 
v Kuníně se dětem moc líbily. Výlet na kozí  
farmu v Úvalně byl také povedený. 

Závěr roku patřil velké školní besídce pro 
všechny rodiče. Program byl bohatý. Děti 
tančily, zpívaly, recitovaly, hrály pohádky , 
ale hlavně se všichni dobře bavili.
Přeji krásné a pohodové prázdniny. 

Mgr. Marie Adamíková

Zprávy ze školy Zprávy ze školy 

Exkurze do výrobny svíček  
a dárek pro maminku

V  květnu se vydala děvčata 
z deváté třídy v rámci předmě-
tu Řemeslné činnosti na  ex-
kurzi do Opavy. Od roku 2010 
tam působí firma Jana Palle 
s.r.o., která vyrábí svíčky a ne-
jen to. Samotná majitelka nás 
seznámila s historií firmy, sou-
časnou výrobou a vyhlídkami 
do budoucnosti. Prošly jsme si 
výrobu i obchod a následně se 
usadily v  dílničce. Děvčata si 

vyrobila dvě svíčky s vůní manga, vyzkoušela si po-
lepit etiketami samotný výrobek, a kdo chtěl, mohl 
si něco voňavého koupit domů. 

O  týden později jsme již ve  škole dokončovaly dá-
rek pro maminky. Vdechly jsme nový život starým 
terakotovým květináčům a  vytvořily z  nich krás-
ný dárek ke Dni matek. Děvčata byla moc šikovná 
a udělala maminkám radost.

Mgr. Monika Kubincová

Den se složkami integrovaného systému
Žáci 6. A  třídy se zúčastnili 
ve  čtvrtek 30.  5.  2019 pátého 
ročníku Dne se složkami inte-
grovaného záchranného systé-
mu. Akce se konala u  hlučín-
ské štěrkovny. 

Děti viděly zásah složek IZS 
u dopravní nehody dvou osob-
ních aut, práci policejních 
psovodů z  Bratislavy, zkusili 
si střelbu ze zbraně. Největ-
ším zážitkem byla projížďka 
po  štěrkovně na  policejních 
a  hasičských člunech. Super 
zážitek jsme završili na hlučín-
ském náměstí spoustou kopeč-
ků zmrzliny.

L. Widlová, tř. uč. 6. A

Keramický  
kroužek
V  tomto školním roce praco-
val na hlavní škole keramický 
kroužek. Do  kroužku cho-
dilo 13 žáků z  šestého a  sed-
mého ročníku. V  průběhu 
roku se děti seznámili se samotvrdnoucí keramickou hlínou  
a vyráběly různé předměty pro radost i užitek. 

Mgr. Monika Kubincová

Švédsko
Dne 19. 5. 2019 se někteří žáci 
naší základní školy zúčastnili 
9-ti denního poznávacího zájez-
du do  Švédska, který uskutečnila 
cestovní kancelář Scandia – Czech 
Tour. Odjezd byl v  15.00 hodin 
od školy. 

Odtud jsme jeli do  Jablonce nad 
Nisou, kde nám cestovní kancelář 
vyměnila autobus. Nočním tranzi-
tem jsme se přemístili přes Němec-
ko a  v  ranních hodinách nalodili 
na  trajekt do  Dánska. V  Dánsku 
jsme navštívili hlavní město Ko-
daň. Potom se opět nalodili na tra-
jekt, který nás odvezl do  Švédska. 
Ve  večerních hodinách jsme dora-
zili na ubytovnu, která se nachází 
u velkého jezera obklopeného lesy. 

Díky skvělému počasí jsme si celý pobyt náramně užili. Každý den jsme měli 
bohatý program, a  tak jsme poznali nejen část Švédska, ale i  kulturu a  zvyky 
místních lidí. Navštívili jsme například výrobnu mentolových špalků Polkagrís, 
ostrov Visingsö, město Göteborg, kde jsme si prohlédli rybí trh a  odvážnější 
z nás si mohli koupit místní vyhlášenou bagetu. Dále muzeum Volvo, Universeu, 
zábavní park  Liseberg  se spoustou atrakcí, přírodní rezervaci Dumme Mosse, 
muzeum Husqvarna, muzeum zápalek ve  městě Jönköpingu a  městský bazén 
Rosenlundsbadet. Samozřejmě jsme nevynechali návštěvu Stockholmu – hlav-
ního města. Ve  městě jsme si prohlédli královské sídlo Drottningholn, radni-
ci, střídání stráží na nádvoří královského paláce Kungliga Slottet, korunovační 
katedrálu Storkyrkan a náměstí Starého města Stortorget. Také jsme navštívili 
známé muzeum Vasa. 

Poslední den pobytu jsme si vyzkoušeli pádlování po jezeře na kánoích a příjem-
nou projížďku na kolech. Aby nám cesta zpátky rychleji utíkala, zastavili jsme 
se ještě v losím safari a Švédsko jsme opustili přejezdem přes Öresundský most. 
Za  všechny zúčastněné žáky bych chtěla poděkovat paní učitelce Jakubčíkové, 
Kubincové a Halodové, které zájezd zorganizovaly a po celou dobu na nás dávaly 
pozor. Také bych chtěla poděkovat panu Šmídovi, který nás po Švédsku prováděl. 
Zájezd se mi moc líbil a doufám, že se do Švédska ještě někdy podívám. A jen pro 
zajímavost ušli jsme cca 91 534 kroků – 63 km.

Viktorie Hahnová 9. B

Výlet 8. B
Ve  dnech 6. – 7. června se žáci osmé třídy vyda-
li na  školní výlet směr Příbor. Vyjeli jsme vlakem 
v 7:40 a na místo dorazili v 9:30. Na nádraží v Příboře 
nás očekával majitel kempu a koupaliště RICCO pan 
Rudolf Korčák, který nám naložil batohy do  auta, 
a my se vydali do kempu pěšky. 

Po  ubytování nás čekala hodina aquazorbingu 
a různých vodních atrakcí. O půl páté jsme se utkali 
minigolfu a po vyhlášení vítězů se vydali na večeři. 
Před noční prohlídkou starého hřbitova s  vyprávě-
ním různých pověstí a  historek v  doprovodu dvou 
průvodců a za svitu loučí jsme si opekli na ohni buř-
ty. Do kempu jsme přišli po jedenácté večer a ulehli 
do chatiček. Ráno nás probudil déšť, ale už po sní-
dani byla vyjasněná obloha. Trocha kultury nikomu 
neuškodí, a tak jsme navštívili rodný dům Sigmunda 
Freuda a Piaristické zahrady kláštera. Po obědě jsme 
neodolali vodě v bazénu a opět se věnovali vodním 
radovánkám. Domů jsme dorazili po čtvrté hodině. 

Mgr. Monika 
Kubincová

Poděkování 
Školní rok nám opět uběhl jako voda a to čekání na prázdniny 
dětem zkrátily výlety, exkurze a návštěvy kulturních akcí, které 
pravidelně organizujeme v posledním měsíci školního roku. Té-
měř všechny děti se těší na školní výlet. 

I v letošním roce naši žáci poznávali blízké i vzdálené okolí, Be-
skydy, Jeseníky. V  červnu naši deváťáci navštívili koncentrač-
ní tábor v Osvětimi, prohlédli si expozici minerálů na Vysoké 
škole báňské. Šesťáci, sedmáci a  osmáci zhlédli muzikál Noc 
na Karlštejně, výchovný koncert drumbenů. Některé tyto akce 
se nám však podařilo zorganizovat i díky  SRPŠ, které dětem 
letos finančně přispělo třeba například na  výlet prvňáčkům 
a na autobus na lyžařský výcvik i do Švédska, na návštěvu Osvě-
timi i divadelního představení Noc na Karlštejně. Dále bychom 
chtěli touto cestou poděkovat také dalším naším podporovate-
lům. Velmi si ceníme vaší pomoci.

Mgr. G. Halfarová
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Mistryně a I. vicemistryně Evropy 2019
Mistryně a I. vicemistryně Evropy 2019, to jsou letošní tituly pro naše domácí mažoretky Excelent z Dolního Benešova. V úterý 11. 6. naše 
mažoretky vyrazily směrem k moři. Mistrovství Evropy 2019 se letos konalo opět v krásném městě Crikvenica. V Chorvatsku nás čekalo 
celkem pět soutěžních dní. Každý den soutěžila děvčata s jinou choreografií, soutěžní kategorie jsou zde rozděleny podle věku a náčiní.

Sportovní den města Dolní Benešov 2019
Po roce se opět sešli příznivci sportu z řad občanů našeho města, aby změřili své schponosti v různých disciplínách v rámci již pátého 
ročníku sportovního dne města. Letošní novinkou byla účast sportovců z našich družebních měst. Z Rajeckých Teplic přijelo družstvo dětí, 
které si zahrálo vybíjenou. V sobotu potom dorazila poměrně početná skupina z Wilamowic, kterou nešlo v bílých dresech na sportovištích 
přehlédnout. Polští přátelé si zahráli volejbal a badminton, jejich děti se utkaly ve fotbalovém turnaji žáků. Věřím, že takto nastolená 
spolupráce bude pokračovat a setkaní s přáteli z našich družebních měst obohatí nejen náš sportovní den.

Počasí nám v průběhu obou dnů přálo, tak-
že Sportovní den proběhl dle připraveného 
programu a to včetně hudebního vystou-
pení. Podrobnější výsledky k jednotlivým 
sportům naleznete v přiložené tabulce.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří 
letošní ročník spoluvytvářeli, realizovali 
či podporovali a rovněž pak sportovcům 
i všem návštěvníkům.

Na letošním ročníku mne překvapilo, s ja-
kou vervou se pouští do soupeření naši se-

nioři, kteří se dokážou „poprat“ o každý 
bod a postavení ve výsledkové tabulce je 

pro ně opravdu prestižní. Určitě i senioři 
ze Zábřehu přispěli k tomu, že v letošním 

ročníku vyhráli jejich modří. Takže nyní 
jsou už čekají na celkové vítězství jen Břehy. 
Věřím, že se v dalším ročníku sportovci 
z této části aktivněji zapojí a budou lépe 
konkurovat všem ostatním.

Dostal jsem pokyn (od dcery), že mám pří-
spěvek napsat co nejkratší a dát raději větší 
prostor fotodokumentaci, kterou vytvořil 
Mirek Zimerman, za což mu děkuji.

MP3K
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4 3 34
5 4 2.

4.
2 Humna 1 4 2 3 1 1
3 Břehy 5 5 4 4 5 5 52

1 1 3.
5.

4 Korea 2 2 5 2 2 4
2 25 Zábřeh 4 1 3 1 3 1.3

Naše kadetky, ve věku 8 až 11 let, se pyšní nově 
titulem MISTRYNĚ EVROPY 2019 díky velké for-
maci MIX. 

V kategorii CLASSIK uspěly naše juniorky (12 až 
14 let) a vybojovaly si tak stříbrné medaile i titul 
I. VICEMISTRYNĚ EVROPY 2019.

To ale ještě nebylo vše, na Evropském poháru 2019 
v Chorvatsku jsme se dále radovaly z těchto me-
dailových umístění:

1. místo – Velká formace junior (baton)

1. místo - Anna Zlamšidlová (sólo kadet baton)

1. místo - Tereza Hluchníková a Tereza Lechne-
rová (duo junior baton)

1. místo - Miniformace (kadet baton)

2. místo – Tereza Lechnerová (sólo junior baton)

Máme obrovskou radost a věříme, že ji sdílíte 
s námi. Excelent Dolní Benešov, to několikrát 
zaznělo při vyhlašování letošních vítězů v Chor-
vatsku.

Velké poděkovaní patří rodičům našich mažore-
tek a sponzorům. Dále samozřejmě městu Dolní 
Benešov a KD Dolní Benešov za celoroční podpo-
ru. Ještě jednou vám všem moc děkujeme!

Za mažoretky Excelent:  
Mgr. Michaela Kristová
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Barbecue křídla s letním salátem 
Porce pro 4 osoby
Suroviny: 1 kg kuřecích křídel bez letek 
Marináda: 4 lžíce kečupu, 2 lžíce barbecue omáčky, 2 lžíce třtinového cukru, 2 lžíce  
červeného vinného octa, 1 lžíčka soli, 3 stroužky strouhaného česneku, ½ lžičky červené papriky,  
3 lžíce oleje.
Postup: Suroviny na marinádu zamícháme, přidáme křídla a necháme minimálně 4 hod. odležet  
v lednici. Křídla napícháme na špejle a pomalu grilujeme.

Letní salát 
Suroviny: 250 g rukoly, na tenké měsíčky nakrájený 1 ks 
červené cibule, 80 g sýru feta, 200 g vodního melounu, 
nasekaná snítka máty.
Dresing: lžíčka dijonské hořčice, 2 lžíce medu, šťáva  
z jednoho citronu.
Postup: Rukolu, cibuli a mátu smícháme s dresingem, při‑
dáme na kostičky nakrájený vodní meloun a sýr feta.  
Podáváme s ogrilovanou bagetou pokapanou olivovým olejem. 

Okénko šéfkuchaře

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

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

Motto:  
Už je to uděláno, už je to hotovo a než 

se nadáme začneme nanovo!“

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu 
v Dolním Benešově, když se řekne rok, tak 
si může vybavit každý něco jiného. Někdo 
třeba kalendářní rok, to je období od 1. led-
na do 31. prosince. Příznivci fotbalu, včet-
ně těch z našeho klubu však ví, že existuje 
taky fotbalový rok, který začíná 1. červen-
ce a končí 30. června následujícího roku. 
A tak máme právě za sebou fotbalový ročník 
2018/2019! Navazujeme na naše předchozí 
informace, které doplňujeme těmito nový-
mi, aby byl celý ročník úplný!

Kategorie žáků
Žáci všech našich mužstev od  MINI až 
po starší žáky pravidelně trénují pod ve-
dením svých trenérů a podle rozlosování 
hráli svoje mistrovské zápasy. Ti nejmenší 
se pak zúčastnili turnaje v Darkovičkách 
a skončili na 2. místě!

Foto 1 MINI Nejmenší

Žáci MINI mladší a  starší přípravky  – 
v  Okresní soutěži startovala naše dvě 
družstva A  a  B. Mužstvo A  – porazilo 
Darkovice 11:5, Darkovičky 9:3, Háj 18:2, 
Píšť 15:0, Šilheřovice 3:0, Hať 13:4. Prohrálo 
s Baníkem Ostrava 12:4 a v Kravařích 5:4. 
Mužstvo B – porazilo Darkovice 4:1, Háj 
11:6, Píšť 8:1, Šilheřovice 10:0, ve vzájem-
ném derby pak naše A mužstvo 10:5! Pro-
hrálo v Kravařích 13:5, Darkovičkách 7:3. 
Remizovalo s Hatí 5:5 a Baníkem Ostrava 
6:6. Sezónu zakončilo toto rdužstvo účastí 
na silně obsazeném turnaji v Markvarto-
vicích, kde v konkurenci žáků Baníku, Bo-
humína, Karviné, Hlučína skončilo na 1. 
místě a radovalo se s početnou podporou 
svých rodičů!

MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – Krajská soutěž 
pokračovala od naší poslední informace 
dalšími zápasy s  těmito výsledky. Mlad-
ší porazili Město Albrechtice 2:1, Vrbno 
pod Pradědem 3:1. prohráli v Hlučíně 3:2, 
s Juventusem bruntál 6:0, Fulnekem 8:4, 
Slávií Opava 7:1, Budišovem 9:1 a Velkou 
Polomí 13:0. Starší porazili Město Albrech-
tice 9:1, Vrbno pod Pradědem 6:3. prohráli 
v Hlučíně 10:1, s Juventusem bruntál 6:1, 
Fulnekem 2:1, Slávií Opava 7:2, Budišo-
vem 8:0 a Velkou Polomí 3:1. Mezi úspěš-
né střelce se zapsali u mladších žáků – 34 
gólů – Nikolas Gajdečka, 8 gólů – Radek 
Wolný, 5 gólů – Alois Bachroník, 4 góly – 
Matěj Bortlík, Matěj Dombek, 3 góly – Jan 
Haloda, 2 góly – Dominik Peterek, Jakub 
Staněk, 1 gól – Oliver Dihel, Filip Glogar, 
Matěj Gross, Pavel Hrbáč, Filip Machovský, 
Patrik Suchánek. Mezi úspěšné střelce se 
zapsali u starších žáků – 10 gólů – Martin 
Svoboda, 8 gólů – Nikolas Gajdečka, Jan 
Halfar, 5 gólů – Luca Janík, 3 góly – Matěj 
Bortlík, Jan Vavřínek, 2 góly – Matěj Dom-
bek, Jan Plaček, 1 gól – Luboš Babiš, David 

Baránek, Tomáš Kučera, Adam Moravec, 
Matěj Thomanek.

Kategorie dorostu
Pod trenérskou taktovkou Petra Šramela 
a Petra Baránka potvrdili naši dorostenci 
svou trvale dobrou výkonost a taky v le-
tošním ročníku se zařadili svými výkony 
do horní poloviny tabulky Krajské soutěže 
Moravskoslezského kraje! A jak se z násle-
dujících řádků dočtete, tak jsme jako bonus 
získali jeden mimořádný primát! Nejdříve 
však výsledky jednotlivých, odehraných zá-
pasů. Dorostenci porazili Velkou Polom 2:0, 
Vřesinu 7:3, Háj 4:1, Fulnek 5:2, Rýmařov 
3:2. Naopak prohráli v Polance 3:1, Darko-
vičkách 6:0, Dolní Lhotě 1:0 a Hradci nad 
Moravicí 4:2. A tady je ten mimořádný pri-
mát! Nejlepším střelcem celé soutěže se stal 
náš hráč Daniel Skroch, který má na svém 
kontě neuvěřitelný počet vstřelených gólů – 
celkem 31!!! Další góly pak přidali – 8 gólů 

- Petr Bittner, 6 gólů - Dominik Večerek, 
Robin Vitásek, 6 gólů – Tomáš Tilleczek, 3 
góly – Tomáš Bureček, Filip Hluchník, Ja-
kub Kolondra, 2 góly – Tadeáš Koska, 1 gól – 
Jiří Hlubek, Robin Paluv, Matěj Závěšický. 
Po skončeném ročníku má tabulka Krajské 
soutěže tuto konečnou podobu!

Kategorie mužů

Muži „B“ Vstup do  jarní části Okresní 
soutěže vyšel mužstvu skvěle! Po dalších 
odehraných zápasech se postupně posu-
novali do horních pater tabulky. A je to 
skoro neuvěřitelné, ale před posledním zá-
pasem letošního ročníku se otevřela cesta 
na „bronzovou“ příčku tabulky! A to se po-

dařilo a tady jsou výsledky, které to všech-
no potvrzují. Mužstvo porazilo Bělou 2.1, 
Závadu 5:3, Šilheřovice 2:1, Chuchelnou 3:1, 
Hať 3:2, Bolatice 8:0, Darkovice 9:3. V Sudi-
cích remizovalo 3:3 a poraženo bylo jenom 
v Bohuslavicích 6:2. Tabulka střelců má tuto 
konečnou podobu – 22 gólů – Lukáš Stříbný 
14 gólů - Richard Husovský 6 gólů – Aleš 
Baránek, Lukáš Šikora 4 góly – Filip Labuda, 
Michal Vavřínek 3 góly – Pavel Kozelek, Mi-
chal Spruch, 2 góly – Jakub Bajgar, Tomáš 
Glogar, Patrik Kichner, Marek Lazar 1 gól – 
Petr Bittner, Jakub Janovský, Tomáš Král, 
Filip Labuda, Jiří Polák, David Rychnovský, 
Josef Tomíček, Matěj Vaculík, Marek Va-
ňura. Po skončeném ročníku má tabulka 
Okresní soutěže tuto konečnou podobu!
Muži „A“ Moravskoslezská fotbalová liga 
pokračovala dalšími zápasy s  těmito vý-
sledky.

V derby se nakonec body dělily…!

FK ODRA Petřkovice – 
FC DB 2:2
Všichni aktéři dnešního „derby“ utkání 
měli nepochybně ještě v paměti přesvědči-
vé vítězství domácích v Dolním Benešově 
v podzimním zápase. Ale jak to ve fotbale 
chodí, každý zápas je jiný a o tom se fa-

vorizovaní domácí přesvědčili na vlastní 
kůži. Jak se dnešní souboj vyvíjel, je zřejmé 
z níže uvedených informací. První varování 
přežil domácí favorit v 5. minutě, po cen-
tru Rubého orazítkovala střela Adamíka 
jenom břevno! V 7. minutě založil Bará-
nek brejkovou akci, ale Ptáček se mezi tyče 
netrefil. Ve 12. minutě poprvé jásali hosté. 
Blahuta prošel nádherně obranou domácích 
a nadýchaný centr poslal Adamík nekom-
promisní hlavičkou do pravé šibenice – 0:1. 
Vyrovnání měl na kopačkách ve 20. minutě 
Szotkowski, ale Moravec svým tělem za-
kryl míč na brankové čáře! Ve 23. minutě 
kopal přímý kop Adamík, Ognjanov byl 
na místě, podobně jako Chvěja po střele 
Baránka z přímého kopu ve 25. minutě! 
Ve 32. minutě zaváhala obrana hostů s od-
kopem po autovém vhazování a Baránek 
nedal Chvějovi v brance žádnou šanci – 1:1. 
Domácí měli další gólovou šanci ve 38. mi-
nutě, ale hlavičku Szotkowského si Chvěja 
přilepil na svoje rukavice. Po prvním polo-
čase odcházela obě mužstva do kabin za ne-
rozhodného stavu. Příznivci domácích už 
jásali v 55. minutě, ale Chvěja svým tělem 
připravil o gólovou radost Ptáčka. Nedáš – 
dostane znovu platilo. V 59. minutě zahrá-
val Rubý rohový kop, našel nabíhajícího 
Adamíka a po jeho nechytatelné hlavičce šli 
hosté do vedení – 1:2! Domácí tento nepříz-

MINI starší na turnaji v Darkovičkách bronzoví

Ve své kategorii 2008 končí

A na turnaji v Markvartovicích jako vítězové

Družstvo mladších žáků

Úspěšné družstvo našich dorostenců

„B“ Mužstvo mužů

Nejlepší střelci mužstva Lukáš a Richard

Bez Slávka by to nešlo!
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nivý stav viditelně poznamenal jejich další 
hru. V 83. minutě děkovali paní štěstěně, 
že po přímém kopu Moravce střela Labudy 
těsně minula levou tyč u překonaného Ogn-
janova. Vyrovnávacím gólem neskončila 
ani hlavička Honiše v 87. minutě hry. O ví-
tězství se však připravili hosté sami až v na-
stavené hře. Po zákroku brankáře Chvěji 
na pronikajícího hráče domácích se kopal 
v 93. minutě pokutový kop a Baránek se ne-
mýlil – 2:2. Po závěrečném hvizdu se hosté 
v odvetě za podzimní porážku neradovali, 
naopak domácím spadl bod do „klína“ se 
kterým už ani největší optimisté nepočítali.

Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Karč-
mář, Romaněnko, Moravec, Haas, Skroch, 
Adamík (77. Baránek), Rubý, Blahuta, Býma 
(62. Labuda), Pecuch – Foitzk, Rychnovský, 
Gross.

Bitvu sousedů v tabulce vyhráli domácí!

FC DB – FC Viktoria Otro-
kovice 1:0
Moravskoslezská fotbalová liga je v  po-
lovině jarních odvet. Los 22. kola poslal 
do vzájemného souboje dva sousedy v ta-
bulce. Utkání tak dostalo visačku souboje 
o „šest“ bodů! Hosté navíc prahli po odvetě 
domácí, podzimní porážky. Hned v úvodu 
kopali ve 2. minutě z výhodné pozice přímý 
kop, ale Jasenský minul cíl! V 8. minutě ho 
napodobil domácí Rubý, jeho táhlou střelu 
srazil hostující obránce na rohový kop. V 10. 
minutě se prokličkoval mezi hostujícími 
obránci znovu Rubý, byl zastaven jenom 
za cenu nedovoleného zákroku, po kterém 
se pískal pokutový kop. Míč si na značku 
postavil domácí kanonýr Labuda, právě 

ten, který dal na podzim v Otrokovicích 
všechny 4 góly, ale svou pověst dnes neuvě-
řitelnou minelou nepotvrdil… O tom, jak 
umí vystřelit však přesvědčil nádhernou 
střelou v 15. minutě, ale ta trefila jenom 
boční síť levé šibenice! V 18. minutě se však 
domácí radovali z vedoucího gólu. Po roho-
vém kopu Strakoše, hlavičce Moravce, střele 
Adamíka napálil odražený míč do branky 
hostů nekompromisně Býma – 1:0! Domácí 
mohli svoje vedení pojistit ve 23. minutě, 
ale střelu Býmy udržel brankář Semanko 
na své hrudi. Po půlhodině se obraz hry 
začal postupně měnit. Vyrovnání měli 
hosté na kopačkách ve 31. minutě, Hladík 
poslal do gólovky Mlýnka, ale Chvěja mu 
fantastickým zákrokem sebral balón přímo 
z kopačky! Gólem neskončila ani pohotová 
hlavička Labudy ve 34. minutě, ani střela 
hostujícího Bahounka ve 38. minutě. Druhý 
poločas patřil překvapivě hostům! Domácí 
sice ve 49. minutě promarnili gólovou šanci 
po akci Strakoše s Labudou se Adamík mezi 
tyče netrefil. Pak však převzali iniciativu 
hosté. V 56. minutě zradila po rohovém 
kopu střelecká muška Bahounka. V 60. mi-
nutě nedokázal Bahounek přetavit nádher-
ný centr Smékala ve vyrovnávací gól… V 68. 
minutě pak Chvěja nevídaným zákrokem 
udržel čisté konto po dělovce Koňaříka. 
V závěrečné čtvrthodince tlak hostů po-
zvolna ochaboval, domácím se podařilo hru 
rozkouskovat a taktickou hrou udržet svoje 
vedení až do závěrečného hvizdu. Hostům 
se odveta za podzimní porážku nepodařila, 
domácí naopak svým vítězstvím odskočili 
z nebezpečného pásma dolní poloviny ta-
bulky a posunuli se do vyrovnaného středu.

Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Strakoš 
(57. Pecuch), Romaněnko, Moravec, Haas, 
Karčmář, Blahuta (89. Skroch), Rubý, Býma 
(73. Baránek), Adamík, Labuda – Rychnov-
ský, Gross.

Domácí oslavili 1. máj střeleckým kon‑
certem!

MFK Frýdek -Místek – FC 
DB 6:0
Dolnobenešovští v podzimním utkání pře-
kvapivě svého dnešního soupeře porazili. 
Domácí proto prahli po odvetě a jak průběh 
zápasu ukázal ta se neobyčejně vydařila! 

Kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby se ve 4. 
minutě po rohovém kopu Strakoše a střele 
Adamíka hosté ujali vedení? To se nestalo 
a co se v následujících minutách na hřišti 
odehrálo, na to budou všichni aktéři ještě 
dlouho vzpomínat! V 17. rozehrál Varadi 
rohový kop a odražený balón napálil Duda 
poprvé do branky hostů – 1:0. V 10. minutě 
vyrazil Chvěja dělovku Varadiho z pravé 
šibenice. V 15. minutě se balón odrážel před 
brankou hostů jako na kulečníku, Vašíček 
se pak trefil a bylo to – 2:0. Útočná lavina 
domácích se dále valila na branku hostů. 
V 17. minutě prošel obranou hostů Duda 
a jeho akci zakončil Hykel – 3:0! Než se 
hosté vzpamatovali dostali z kopačky Va-
radiho ve 22. minutě další gól – 4:0. A věřte 
nebo ne, do půlhodiny stačili domácí ještě 
jednou svoje vedení zvýšit. Ve 29. minutě 
zakončil své sólo přes celou polovinu hřiště 
neomylně Hýbl a splnil přání diváků - dejte 
jim bůra – 5:0!!! Hosté marně hledali cestu 
k brance domácích, ve 36. minutě pálil Bla-
huta, ale branku přestřelil. Demolici obrany 
hostů pak domácí zakončili ve 45. minutě, 
proti sólovému nájezdu Hykela byl Chvěja 
bezmocný  – 6:0!!! Obraz hry se nezmě-
nil ani po přestávce. Domácí pokračovali 
ve svém střeleckém koncertu, ale další góly 
na své konto už nepřidali díky zákrokům 
brankáře Chvěji. Ten si postupně poradil 
v 50. a 60. minutě s pumelicemi Hykela, 
v 65. s dělovkou Varadiho, v 66. minutě 
vychytal Hýbla. Gólem neskončila ani nád-
herná akce Hrušky s Hýblem v 71. minutě. 
V 72. minutě vyrazil Chvěja fantastickým 
zákrokem střelu Dudy z  pravé šibenice. 
Hostům se nepodařilo vstřelit ani čestný 
gól, v 79. minutě založil akci Blahuta, ale 
Labuda trefil jenom tělo padajícího branká-
ře Kofroně. Domácí se tak přiblížili na do-
střel vedoucí příčce tabulky a zařadili se 
tak mezi horké kandidáty na vítěze MSFL!
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Karč-
mář, Romaněnko, Strakoš, Moravec, Haas, 
Blahuta, Rubý, Adamík (88. Baránek), La-
buda, Býma.

Domácí se zařadili mezi kandidáty  
vítěze MSFL!

MFK Vyškov – FC DB 2:0
K dnešnímu utkání nastupovali soupeři 
v rozlišném, psychickém rozpoložení. Do-
mácí po vysokém vítězství v minulém kole 
6:0 ve Valašském Meziříčí, hosté naopak 
po vysoké porážce 6:0 ve Frýdku -Místku… 
První půlhodina zápasu mnoho vzruchu 
nepřinesla. V 8. minutě pálil z dobré pozice 
Adamík, ale brankář Šustr byl na svém mís-
tě. Domácí poprvé zahrozili v 10. minutě 
hry. Sečkář rozehrál rohový kop, ale prudká 

hlavička F. Djaleu zasvištěla nad břevnem. 
Domácí se neradovali z gólu ani ve 32. mi-
nutě. Vintr rozehrál báječně rohový kop, ale 
dělovku Matochy odvrátil tělem do bezpečí 
Adamík. Hosté přežili další gólovou pohro-
mu i ve 36. minutě. Brankář Chvěja si skvě-
le poradil se střelami Sečkáře i Němečka. 
Klíčovým momentem zápasu se ukázala 
38. minuta hry. Hosté museli střídat zra-
něného obránce Romaněnka. Obrana hostů 
tak ztratila jeden ze svých pilířů. Než sta-
čili hosté po vystřídání zformovat své řady 
prošel ve 39. minutě jejich obranou Sečkář, 
prudkým centrem našel kanonýra Vintra 
a domácí vedli – 1:0. Ve 42. minutě měl 
na kopačkách gól střídající Ayissi Abega, 
ale jeho rána orazítkoval jenom levou tyč. 
Do konce 1. poločasu se však skóre ještě 
jednou změnilo. Ve 43. minutě potrestal 
kiks hostující obrany znovu Vintr a bylo to – 
2:0! Ve 2. poločase si vytvořili gólové šance 
hráči obou mužstev, ale diváci už další gól 
neviděli. V 52. minutě minula cíl hlavička 
Němečka. V 55. minutě si brankář Šustr po-
radil se střelami Skrocha i dorážkou Barán-
ka. V 59. minutě vyrazil brankář Chvěja ze 
šibenice dělovku Lahodného. V 62. minutě 
připravil o gólovou radost brankář Šuster 
Baránka po krásné akci Pecucha. V 68. mi-
nutě spálil gólovku Matocha, branku hostů 
vysoko přestřelil! Štěstí stálo u hostů v 70. 
minutě, střela Němečka olízla jenom le-
vou tyč! Hosté se neradovali z gólu ani v 78. 
minutě pálil Gebauer jenom do gólmana 
Šustra, v 79. minutě se mezi tyče nevešla 
ani pohotová otočka Adamíka. Skóre se ne-
změnilo ani v 82. minutě, po rohovém kopu 
Vintra hlavičkoval Krejčí těsně vedle pravé 
šibenice a stejně se vedlo na druhé straně 
Adamíkovi v 88. minutě po akci Rubého 
s Karčmářem… Domácí se tak vítězstvím 
zařadili do pětice nejvážnějších kandidátů 
na vítěze letošního ročníku MSFL, hosté 
se ještě ve zbývajících kolech musí porvat 
o záchranu v soutěži.

Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Stra-
koš (46. Blahuta), Romaněnko (38. Rubý), 
Moravec, Haas, Karčmář, Gebauer, Ada-
mík, Pecuch, Skroch, Baránek (69. Labuda) 

– Rychnovský, Býma, Gross.

V prestižním derby se z vítězství 
radovali domácí!

FC DB – FC Hlučín 1:0
S mimořádným napětím a velkým zájmem 
bylo očekáváno „Prajzské derby“ dvou sou-
sedních klubů, které v posledním období 
neprožívají zrovna fotbalovou pohodu… 
Domácím se po dvou venkovních poráž-
kách povážlivě přiblížilo sestupové propad-
liště, hosté dokonce v týdnu sáhli ke změně 

na trenérské lavičce! Do Hlučína se po čase 
vrátil úspěšný trenér Milan Valachovič. Jak 
se však v devadesáti minutách dnešního 
zápasu ukázalo, ani tato fúze v krátkém 
čase zatím nezabrala… V  prvním polo-
čase dominovali domácí, hosté děkovali 
jenom jejich vychýlené střelecké mušce, 
že naděje na bodový zisk byla i po změně 
stran. Posuďte sami, jak k tomu došlo. Už 
ve 2. minutě skončila zadovka Býmy jen 
na horní síti hostující branky. Hosté od-
pověděli brejkem De Carvalha, ale střela 
Krauta skončila jen rohovým kopem. V 16. 
minutě příznivci domácích jásali. Labuda 
našel z přímého kopu nabíhajícího Býmu 
a po jeho nechytatelné hlavičce šli domácí 
do vední – 1:0! Domácí vedoucí gól uklid-
nil a v následujících minutách dokonale 
rozebrali obranu hostů. Ti měli ve 31. mi-
nutě gólovou příležitost po akci Dostála 
však střelu De Carvalha přilepil do svých 
rukavic Chvěja. A pak to přišlo! Ve 38. mi-
nutě poslal Labuda do sóla Pecucha, tak se 
kličkou dostal za záda brankáře Kolenka, 
ale jeho střela se mezi tyč nevešla! Ve 40.
minutě si na nádherný centr Rubého naběhl 
domácí kanonýr Labuda, jeho hlavička však 
orazítkovala jenom břevno branky hostů! 
Časomíra poskočila na 41. minutu, na bran-
ku hostů postupoval Adamík, jeho střela 
podél už překonaného brankáře Kolenka 
jen o chlup minula cíl!!! Hlučínským ani 
poločasová přestávka k lepšímu výkonu ne-
pomohla. Ve 49. minutě našel po průniku 
Štefek na malém vápně Dostála, ale jeho 
hlavička gólem neskončila. V 55. minutě 
mohli domácí svoje vedení pojistit, průnik 
Býmy však zakončil Labuda jenom střelou 
do padajícího gólmana Kolenka! Slibnou 
gólovku měli Hlučínští v 56. minutě hry. 
Foltyn našel na malém vápně svým cent-
rem kanonýra Krauta, ten ale pálil nad!!! 
Gólem neskončila ani největší šance hostů 
na vyrovnání v 71. minutě. Štefek posadil 
nadýchaný centr znovu na hlavu Krauta, 
ten však v koncovce trestuhodně selhal!!! 
V 81. minutě prošel jako nůž máslem Ba-
ránek, se střelou Labudy si ale výtečně po-
radil brankář Kolenko. Závěrečné minuty 
včetně pětiminutového nastavení hry však 
domácí excelentně zvládli taktickou hrou. 
Po závěrečném hvizdu se tak v mimořád-
ně vydařeném „derby“ zápase radovali ze 
zaslouženého vítězství. Hlučínští pak i se 
staronovým trenérem Valachovičem neče-
ká v závěrečných pěti kolech nic snadného!

Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Strakoš, 
Romaněnko, Moravec, Haas, Karčmář (90. 
Blahuta), Adamík, Rubý, Pecuch, Labuda 
(88. Gebauer), Býma (74. Baránek).

Domácím se odveta za podzimní 
debakl vydařila!

FC DB – SK Uničov 1:0
Moravskoslezská liga jde do finiše! Čtyři 
kola před cílem to vře nejen na čele, ale 
i v boji o záchranu. Domácí fotbalisté na-
stupovali k dnešnímu utkání v nezávidě-
níhodné pozici. Z paměti ještě nevymazali 
podzimní debakl z Uničova a k tomu se 
navíc přidala nečekaná komplikace, když 
v tomto týdnu došlo k ukončení činnosti 
trenéra Meleckého, kterému výbor fotba-
lového klubu nemohl v žádném případě 
akceptovat jeho překvapivé požadavky… 
Ukázala se však obdivuhodná vnitřní síla 
kolektivu celého mužstva, které se favorita 
i v těchto podmínkách nezaleklo a na své 

V Petřkovicích to byl boj

Hrdinou se stal Ondřej Adamík

Po střele Býmy to tam padlo!!!

Hlučín přijel i s kapitánem Žižkou

Příznivci domácích jásali

Všechno sledoval i starosta města!

Derby rozhodnul kanonýr Býma!
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konto si připsalo veledůležité body! Jak se 
vítězství rodilo? Hosté v 1. poločase domi-
novali. Už v 5. minutě posadil nádherný 
centr Strnad na hlavu Komendy, domácí 
zachránila od pohromy pravá tyč! Ve 42. 
minutě trefil Vichta z  přímého kopu je-
nom dobře postavenou zeď. „Klinickou 
smrt“ přežili domácí bez úhony ve 45. mi-
nutě, Komenda našel nevídaným pasem 
nabíhajícího Strnada, ale jeho hlavička 
minula ve vyložené pozici cíl!!! Domácí 
měli jenom platonické pokusy k ohrože-
ní branky hostů, ale ani Baránek ve 20. 
minutě, Blahuta ve 33. minutě a Adamík 

ve 42. minutě se z gólu neradovali. Po po-
ločasové přestávce se obraz hry nečekaně 
změnil. Ve 46. minutě snad brankář Uvízl 
jen očima vytlačil balón vedle pravé tyče 
po parádním přímém kopu Haase. V 55. 
minutě příznivci domácích jásali. Strakoš 
prošel hostující obranou jako nůž máslem 
a jeho centr proměnil Baránek fantastickou 
hlavičkou ve vedoucí gól – 1:0! Než se stačili 
hosté z tohoto šoku vzpamatovat mohlo být 
ještě hůř. V 58. minutě rozehráli bleskový 
brejk Pecuch s Býmou, jeho hlavička olízla 
jenom břevno už překonaného Uvízla. Do-
mácí mohli pojistit své vedení v 70. minutě 
hry. Pecuch se opakovaně dostal přes celou 
obranu hostů, ale Baránek se ze svého dru-
hého gólu po skvělém zákroku Uvízla ne-
radoval… Domácí pak dokázali v závěreč-
ných minutách taktickou hrou dotáhnout 
zápas do vítězného konce. Hosté na výkon 
z 1. poločasu nenavázali a domácí se tak 
mohli právem radovat z vydařené odvety! 
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Strakoš, 
Romaněnko (66. Novák), Moravec, Haas, 
Karčmář, Blahuta, Adamík, Baránek (81.
Rubý), Pecuch, Býma (70. Skroch).

Zpráva z Kroměříže, postup z MSFL je 
zase o krok blíže!

SK HS Kroměříž – FC DB 
5:1
Domácí patří k nejvážnějším kandidátům 
postupu z MSFL. V dnešním utkání své am-
bice potvrdili. Už ve 2. minutě poslal Silný 
do gólovky Okleštěka, ale ten na prudký 
centr nedoskočil. V 6. minutě se zaskvěl 

hostující brankář Chvěja po dělovce Kováře. 
Studenou sprchu připravili hosté domácím 
ve 14. minutě. Strakoš rozehrál brilantně 
rohový kop a nechytatelná hlavička Býmy 
skončila gólem – 0:1! Gól hostů však na-
startoval domácí k nevídané zteči. Hrdinou 
následujících minut se stal brankář hostů 
Chvěja. Fantastickými zákroky připravil 
o gólovou radost postupně v 16. minutě Sil-
ného, ve 23. minutě Kováře a ve 27. minutě 
Okleštěka. Kapituloval až ve 35. minutě, 
když ho překonal „vlastňákem“ nastřelený 
spoluhráč Moravec – 1:1. Domácí přidali 
vedoucí gól ve 43. minutě, když se nádher-
ně trefil k levé tyči Kovář – 2:1. V poslední 
minutě 1. poločasu měl na svých kopačkách 
vyrovnávací gól Býma, ale po bleskovém 
brejku Rubého s Baránkem přestřelil ze 
dvou kroků domácí svatyni… Podobně 
jako v 1. poločase pokračoval i ten druhý 
soubojem útočníků domácích s brankářem 
Chvějou. Ten si s pomocí tyče poradil v 52. 
minutě se střelou Okleštěka. V 57. minutě 
vyrazil nohou pumelici Silného z malého 
vápna na rohový kop. V 61. minutě připravil 
o gólovou radost Jelečka. Vedení domácích 
pojistil až v 71. minutě Silný, který promě-
nil pokutový kop nařízený za podražení 
útočníka domácích v souboji jeden na jed-
noho v pokutovém území – 3:1. V závěreč-
ných minutách pak přidali ještě domácí 
další góly. V 80. minutě se nádherně trefil 
Krhut – 4:1. Konečnou podobu výsledku 
pak dal v 90. minutě, po ukázkovém centru 
Silného, do prázdné branky hostů Chytil – 
5:1! Vítězství posunulo domácí minimálně 
do neděle na 1. místo tabulky MSFL. Jaká 
bude její podoba po skončeném 27. kole se 
uvidí až odehrají své zápasy pronásledo-
vatelé z Líšně, Petřkovic a Frýdku -Místku! 
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Strakoš, 
Moravec, Novák,  Haas, Karčmář,  Rubý, 
Blahuta, Baránek (57.Adamík), Pecuch (79.
Rychnovský),Býma (61. Skroch)

Domácí svou životní šanci trestuhod‑
ně promarnili!

FC DB – FC Velké Mezi-
říčí 0:0
Nováček Moravskoslezské ligy měl před 
dnešním utkáním šanci posunout se dvě 

kola před jejím závěrem na famózní 8. příč-
ku tabulky! Bohužel po devadesáti minu-
tách se tento sen rozplynul jako opar na ryb-
níkem Nezmar… Utkání při tom domácí 
rozehráli ve velkém stylu. Už ve 2. minutě 
poslal do stoprocentní gólovky Adamík 
kanonýra Býmu, ale ten branku přestřelil. 
V 7. minutě zradila střelecká muška i Ha-
ase… Gólem neskončila ani další tutovka 
domácích v 9. minutě, Karčmářovu kol-
mici Adamík mezi tyče nepropasíroval!!! 
Hosté poprvé zahrozili v 15. minutě hry, 
Demeter nádherně uvolnil Dufka, ale jeho 
střelu zablokoval na brankové čáře obětavý 
zákrok Karčmáře! O minutu později stačil 
brankář Kruba vyrazit hlavičku Romaněn-
ka na rohový kop. V 19. minutě zasvištěla 
pumelice Býmy jenom nad levou šibenicí 
už překonaného gólmana hostů Kruby. Do-
mácí se z gólu neradovali ani ve 37. minutě, 
po akci Strakoše skončila ukázková hlavič-
ka Romaněnka jenom na břevně branky 
hostů… Ve druhém poločase hra mnoho 
gólových příležitostí nenabídla. Za zmín-
ku stojí jenom tyto. Ve 46. minutě stačil 
obránce domácích Haas srazit nebezpečnou 
střelu Simra na rohový kop. Ve 48. minutě 
prošel obranou hostů nádherným slalo-
mem Pecuch, ale volného Rubého na ma-
lém vápně jeho přihrávka nenašla a střela 
skončila jenom na boční síti… V 52. minutě 
byli blízko gólu hosté, střela Simra však 
skončila jenom rohovým kopem. Gólem 
neskončila ani největší šance domácích v 54. 
minutě, Strakošovu střelu vyrazil gólman 
Kruba na rohový kop. O gólovou radost 
pak připravil brankář Chvěja fantastickým 
zákrokem v 61. minutě hostujícího Dolejše 
se Simrem. V závěru se už ani jednomu 
mužstvu nepodařilo dát gól, domácí se tak 
připravili o jedinečnou šanci na nejlepší 
umístění v tabulce MSFL před závěrečnými 
dvěma koly! Domácí kapitán Tomáš Mora-
vec se tak ze svého 300. utkání v dresu FC 
DB neradoval…

Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Roma-
něnko, Strakoš, Moravec, Haas, Karčmář, 
Rubý, Adamík (59. Blahuta), Baránek (61. 
Labuda), Pecuch, Býma (79. Skroch)

Moravskoslezská liga v Dolním  
Benešově zůstává!

SFK Vrchovina – FC DB 
0:0
Na trávníku stadiónu v Novém Městě se 
odehrálo jedno z klíčových utkání, od kte-
rého se očekávalo výrazné vyjasnění v se-
stupovém pásmu letošního ročníku MSFL. 
Domácí k němu nastupovali s jasným cílem. 
Vítězství a plný bodový zisk byl předpokla-

dem k udržení MSFL i pro příští ročník. 
Od úvodního hvizdu začala nefalšovaná, 
fotbalová bitva. V 9. minutě už ochozy do-
mácích jásaly, ale brankář Chvěja připravil 
fantastickým zákrokem o gólovou radost 
Matulku. Hosté poprvé ohrozili domácí 
branku ve 14. minutě, střela Rubého se 
však mezi tyče nevešla. Ani v 17. minutě se 
domácí z vedoucího gólu neradovali, Pe-
cuch obětavým skluzem zablokoval střelu 
Zbytovského. Další průběh hry ovlivnila 21. 
minuta. Brankář Kolář zahrál nedovoleně 
rukou mimo pokutové území a za zmaření 
zjevné brankové příležitosti nemohlo násle-
dovat nic jiného než jeho vyloučení… Jak to 
však nejednou ve fotbale bývá hosté „pře-
silovku“ nevyužili, a naopak domácí tento 
fakt vyburcoval do maximálních obrátek! 
Ve 32. minutě odvrátil gólovou pohromu 
Haas po střele Michala Skalníka. Ve 35. mi-
nutě se znovu zaskvěl brankář hostů Chvěja, 
který si poradil s dělovkou Zbytovského. 
Na druhé straně minula cíl pohotová stře-
la Býmy ve 38. minutě. Po změně stran si 
domácí vypracovali několik „tutovek“, ale 
kýženého gólu se nedočkali. V 56. minutě 
pálil z otočky Duba – branku netrefil. V 60. 
minutě se střela Zbytovského z přímého 
kopu odrazila od zdi na kopačky M.Skalní-
ka, jeho dorážka zasvištěla kolem pravé tyče. 
V 64. minutě zachránil domácí od pohromy 
střídající brankář Šmída, který si poradil 
s „blafákem“ hostujícího kanonýra Labudy. 
Své vyložené střelecké pokusy „zazdili“ v 77. 
minutě Svoboda a v 82. minutě M. Skal-
ník a tak se po závěrečném hvizdu naděje 
na vytoužené vítězství a účast v příštím 
ročníku MSFL rozplynula jako pára…

Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Ro-
maněnko, Strakoš, Moravec, Haas, Karč-
mář, Adamík (67. Blahuta), Rubý, Pecuch, 
Labuda (90. Skroch), Býma (59. Baránek).

Tradice zůstala zachována!

FC DB - Jiskra Rýmařov 
1:3
Do posledního kola nastupovala mužstva 
v  rozdílném rozpoložení. Domácí si už 
v minulém kole zajistili setrvání i v dal-
ším ročníku MSFL, hosté se naopak s touto 
soutěží loučí i v případě dnešního vítězství. 
Ale jedna skutečnost zůstala zachována. Rý-
mařovští si do Benešova jezdí pro body. Ani 
dnes tuto tradici neporušili! V první půlho-
dině zápasu se mnoho gólových příležitostí 
neurodilo. V 6. minutě Rubý svým padají-
cím listem brankáře Kameníka nepřekvapil. 
V 10. minutě si Kameník poradil se střelou 
Strakoše a v 17. minutě ho nepřekonal ani 
Adamík. Ve 33.minutě kopali hosté roho-

vý kop a hlavičku Ondruška srazil domácí 
kapitán Moravec do vlastní branky – 0:1… 
Hosté se však ze svého vedení dlouho nera-
dovali. Domácí kanonýr Labuda využil za-
váhání hostující obrany a na jeho „dloubák“ 
byl Kameník krátký – 1:1. Kdo čekal, že ve 2. 
poločase přidají domácí další góly, ten se 
mýlil. Naopak! Hru postupně ovládli hosté 
a na výsledku se to projevilo. V 52. minutě 
měli domácí ještě šanci jít do vedení, ale 
po kolmici Labudy stačil Kameník vyrazit 
dělovku Býmy na rohový kop. Na druhé 
straně si Chvěja výtečně poradil se střelou 
Šupáka. V 71. minutě šli hosté do vedení 
po nádherné střele Tilkeridise – 1:2. Ve-
doucí gól hosté „zapili v pitné přestávce“ 
a výsledek se dostavil! Než stačili domácí 
po znovu zahájené hře zformovat své řady, 
využil Šupák díru v obraně a své sólo za-

končil neomylně – 1:3!!! Z tohoto šoku se 
už domácí nedostali. V 77. minutě se ještě 
nádherně prošel obranou hostů Baránek, 
ale jeho střelu stačil Kolísek srazit na ro-
hový kop. Hosté tak dohráli svůj poslední 
zápas v MSFL v pohodě a prodloužili svou 
vítěznou tradici – do Benešova si prostě 
jezdíme pro body!

Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Stra-
koš, Rychnovský, Moravec, Haas, Karčmář, 
Adamík, Rubý (76. Gebauer), Baránek, La-
buda (62. Blahuta), Pecuch (46. Býma) 

Tabulka Moravskoslezské fotbalové ligy 
má tuto konečnou podobu

# Tým Z V R P Skóre B +/-

1. SK Líšeň 30 18 7 5 67:33 61 16

2. FC Odra Petř-
kovice 30 19 3 8 58:35 60 15

3. MFK Frýdek-
-Místek 30 19 3 8 54:33 60 15

4. SK Hanácká 
Slavia Kroměříž 30 17 6 7 62:31 57 12

5. SK Uničov 30 15 6 9 54:36 51 6
6. MFK Vyškov 30 14 9 7 59:35 51 6
7. FC Velké Meziříčí 30 11 9 10 55:61 42 -3

8. FC Viktoria 
Otrokovice 30 12 4 14 63:55 40 -5

9. FC Hlučín 30 10 9 11 46:41 39 -6

10. ČSK Uherský 
Brod 30 11 6 13 46:48 39 -6

11. FC Dolní Benešov 30 10 7 13 37:52 37 -8

12. SFK Nové Město 
na Moravě 30 9 8 13 44:58 35 -10

13. RSM Hodonín 30 10 5 15 43:43 35 -10

14. SK Jiskra Rý-
mařov 30 9 8 13 49:55 35 -10

15. SK Spartak Hulín 30 6 5 9 40:75 23 -22

16. TJ Valašské 
Meziříčí 30 0 5 25 14:100 5 -40

Vedení fotbalového klubu děkuje všem 
svým sponzorům a především městu Dol-
ní Benešov za finanční i materiálovou po-
moc při zajištění činnosti klubu bez které 
by jeho činnost zanikla! Připojují se taky 
hráči, trenéři, vedoucí mužstev a  přejí 
všem svým příznivcům a čtenářům Zpra-
vodaje města Dolní Benešov prožití pří-
jemné a  pohodové dovolené! Všichni se 
pak už těšíme po  skončení letní přestáv-
ky na zahájení nového fotbalového roční-
ku 2019/2020!

Gól v síti hostů visí ve vzduchu

Hlavička Aleše Baránka byla nechytatelná!!!
Kanonýři domácích Ondřej a Filip

Kapitáne kam s tou lodí…

Už je to uděláno, už je to hotovo!

Vám patří velký dík!!!

„ Sportu zdar  
a Dolnobenešovskému

fotbalu zvlášť “ !
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Program červenec – srpen
Čtvrtek 11. 7. Letní kino – Bohemian Rhapso-
dy – od 21.30 hod. v zámeckém parku

Čtvrtek 25. 7. Letní kino – Po čem muži  
touží – od 21.00 hod. v zámeckém parku

Čtvrtek 1. 8. Hrátky s Tomem – Hudební diva-
dlo Hnedle vedle – od 18.00 hod. v zámeckém 
parku

Čtvrtek 1. 8. Letní kino – Co jsme komu zase 
udělali? - od 21. hod. v zámeckém parku

Čtvrtek 15. 8. Letní kino – Ženy v běhu –  
od 20.30 hod. v zámeckém parku

Sobota 17. 8. Dolnobenešovský gulášmajster

Čtvrtek 29. 8. Letní kino – Jak vycvičit draka 
3 – od 20.00 hod. v zámeckém parku

Sobota 31. 8. Strassenfest Podubí

Připravujeme:
Sobota 7. 9. Pivní slavnosti

Neděle 29. 9. ŠAMU – Když se zhasne –  
divadelní představení

Středa 9. 10. DUO JAMAHA – koncert

Sobota 2. 11. Rybičky 48 – koncert

Pátek 15. 11. Václav Neckář – koncert

Sobota 16. 11. Míša Růžičková – Zpíváme 
a tančíme s Míšou

Středa 4. 12. Zamilovaný sukničkář –  
divadelní představení

Středa 18. 12. 4TET - koncert


