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Slovo starosty

Plánované investiční akce na letošní rok:

Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych k vám na prahu Nového roku promluvil.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého
z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí
a určení si nových cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním
životě. Je to však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení
toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli
udělat. Život člověka je sám o sobě pestrý a každého
z nás postihly i zlé dny naplněné trápením, smutkem
a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné šťastné. A na tom dobrém je potřebné dále zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát se překážek, které určitě
během postupující cestě přijdou. I samotná obec během minulého roku překonávala překážky a těšila se
i z dokončených děl a úspěchů. Doufám, že i Vy občané
jste prožívali úspěchy a všechny pozitivní události tak
i vykonané práce na vyladění obce s radostí a zájmem.
Protože všechno se dělá pro zlepšení a zkvalitnění
života občanů, Vašeho života v obci. Navzdory hektické doby, ve které žijeme, vyšším požadavkům na
lidi, techniku a infrastrukturu, stále nedostatečným
finančním zdrojům jsem přesvědčený, že vzdělávat
a zvyšovat úroveň kvality života v naší obci se nám společnými silami daří.

Inženýrské sítě včetně komunikace
pro novou výstavbu
Tato akce měla být započata v loňském roce, ale z důvodu značné náročnosti dokladování dokumentů na stavebním úřadu a územním plánování se tato akce uskuteční v jarních měsících. Rozpočtované náklady na tuto akci
jsou kolem 8 000 000 Kč. Na tuto akci je schválen úvěr ve výši 6 000 000 Kč. Po realizaci vznikne 13 stavebních
parcel, které budou nabídnuty zájemcům dle pořadníku k odprodeji.

Mnoho v naší obci je potřebné vybudovat, vylepšit
a zkrášlit. Na to je však potřebné hodně úsilí, práce,
jednání, projektů ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty
a tolerance.
Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispěli ke vzdělání naší obce,
obohacení jejího kulturního i duchovního života, protože budoucnost obce je v rukách jejich občanů.
Přeji Vám, víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti než smutku
a trpení. Pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním
i osobním životě.
Antonín Rus
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Chodníky kolem krajské komunikace
Po realizaci krajské silnice v průtahu obce je nutné započat s výstavou nových chodníků podél této komunikace. Na tuto akci je vydáno již stavební povolení a zajišťují se finanční prostředky. Byla podána žádost
na státní fond dopravní infrastruktury na bezbariérové chodníky, rozpočtované náklady na tuto akci jsou
4 500 000 Kč. Jestliže se nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky z dotace, tak tuto akci rozdělíme na etapy
a budeme ji realizovat z vlastních zdrojů postupně.
Rekonstrukce místní komunikace
Byla podána žádost o dotaci na MMR na opravu místní komunikace, která vede od obecního úřadu po faru.
Předpokládaná částka na realizaci je 2 000 000 Kč. Jestliže nebude dotace schválena, tak se bude muset přistoupit
na opravu po etapách dle volných obecních finančních prostředků.
Výstavba víceúčelové budovy
Na tuto stavbu bude v nejbližším období vydáno stavební povolení. Na pozemku za prodejnou Jednoty, který obec koupila, vznikne garáž pro obecní techniku, dále šatny se sociálním zařízením pro obecní zaměstnance
v 1 NP vznikne sklad nářadí. Rozpočtované náklady na tuto akci jsou ve výši 2 600 000 Kč včetně zpevněných okolních ploch. V letošním roce se předpokládá vybudování hrubé stavby a v případě volných finančních prostředků
pokračování v další etapě.
Rekonstrukce prostranství před školou a tělocvičnou
Na tuto akci byla podána žádost na MMR do programu Podpora obnovy rozvoje venkova. Po realizaci vznikne
nová opěrná zeď u základní školy, částečně se obmění zeleň včetně stromů a keřů, dále budou vybudovány herní
prvky pro volnočasové aktivity a mlatové chodníky pro přístup ke škole. Rozpočtované náklady na tuto akci jsou
ve výši 560 000 Kč. Jestli dotace nebude přiznána, tak se realizace přesune do dalších období.
Celková rekonstrukce parku u autobusové zastávky
Jedná se o celkovou obměnu parku, kde dojde k odstranění přerostlých bříz. Budou vysázeny ovocné stromy
a okrasné keře a vybudován napříč parkem mlatový chodník, dále budou doplněny lavičky. Cena je stanovena na
částku 130 000 Kč. Tuto stavbu budeme financovat z vlastního rozpočtu.
Toto je výčet nejdůležitějších akcí, které nás čekají v letošním roce. Samozřejmostí je, že se obecní rada
a obecní zastupitelstvo bude zaobírat dalším rozvojem obce a rozpracovávat další projekty pro příští roky. Bude se
jednat o dodělání hřbitovního oplocení včetně kolumbária a rozptylové loučky na našem hřbitově včetně parkoviště, dále vypracovat dokumentaci na inženýrské sítě pro další výstavbu rodinných domků. Co se týče volnočasových aktivit, tak nám zbývá vybudování venkovního víceúčelového hřiště s umělým povrchem pro míčové hry na
školské zahradě. Dále plánujeme revitalizaci obecního rybníka u Pavlovského dvora včetně celkového odbahnění.
A v neposlední řadě se bude muset vedení obce pomalu rozhodnout, zda opravit stávající budovu zdravotního
střediska nebo postavit zcela novou dle moderních trendů a požadavků, které jsou kladeny na tyto veřejné
budovy.
Antonín Rus

Rozvoj obce
V uplynulém roce se začalo s rekonstrukcí krajské
komunikace průtahu obcí, součástí této akce bylo
i vybudování dešťové kanalizace v úseku od starého
hřbitova po park u autobusové zastávky, dále čtyři
místa pro přecházení a záliv s chodníkem u zastávky
na Pavlově. Rozpočtové náklady na tuto stavbu byly

bezmála 20 000 000 Kč. Stavba měla být dokončena
do konce měsíce listopadu loňského roku. Z důvodu
špatného podloží v části tělese komunikace bylo nutné toto sanovat a vyměnit za materiál, který splňuje
normu pro únosnost vozovky. V jarních měsících bude
nutné vyměnit materiál ve výkopu po splaškové kana-
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lizaci od křižovatky ve směru ke škole z důvodu špatné únosnosti. Celková stavba by měla být dokončena
v jarních měsících letošního roku. K této probíhající
akci mi dovolte, abych poděkoval občanům obce za
trpělivost a shovívavost s jakou snášeli omezení jejich

komfortu bydlení a přístupu k jejich nemovitostem.
Další akcí, která se nám přehoupla do letošního
roku, byla oprava požární nádrže. Na této akci se
celkově opravila hráz včetně odbahnění a stavidla.
V podzimních měsících minulého roku se začali pro-

vádět terénní úpravy a výsadba ovocných stromů.
V jarních měsících dojde k dokončení výsadby okrasných keřů a umístění laviček, odpadkového koše a dodělání oplocení z opracované dřevěné kulatiny.

Informace z místní knihovny za období od května do prosince 2016
Obecní knihovna má pravidelnou půjčovní dobu ve
dnech úterý a pátek vždy od 17 hodin do 18.30 hodin.
V květnu navštívily knihovnu děti z mateřské
školy se svými učitelkami. Prohlédly si nové knížky
a leporela pro děti předškolního věku. Společně jsme
si přečetli úryvky z knížky O červeném autíčku a děti
potom namalovaly své představy o přečteném příběhu. Jejich kresby byly v knihovně vystaveny.
V červnu jsme uspořádali zájezd do Mahenova divadla v Brně na představení operety Polská krev.
V září opět proběhla pro půl roce pravidelná dovážka knih z Výměnného fondu Regionálního oddělení boskovické knihovny. Během roku odsud máme
k dispozici na 400 svazků nových knih nejen pro děti
a mládež. Pro dospělé čtenáře jsou přivezeny hlavně romány pro ženy, detektivky, naučné publikace,
mimočítanková četba pro studenty a nové knihy
s válečnou tématikou.
V listopadu jsme pokračovali v kurzu pletení
z pedigu pod vedením Mgr. Luboše Šína a paní Zdeny
Šínové. O kurz je mezi čtenáři a návštěvníky místní
knihovny stále velký zájem. Zúčastňují se ho nejen
maminky a děti, dokonce mezi nás přicházejí i mnozí

tatínkové. Z kurzu si každý odnáší vlastnoručně upletenou ošatku nebo podnos. V zimních měsících chodím za dětmi do školní družiny číst roztomilé povídání o šnečku Krasíkovi. V únoru plánujeme uspořádat
malou dílničku, kde děti budou podle své fantazie
vyrábět šnečka Krasíka a jejich výtvory pak budou
vystaveny v knihovně.
17. listopadu jsme zhlédli na muzikálové scéně
Městského divadla v Brně muzikál Limonádový Joe.
3. března opět uspořádáme zájezd do brněnského
Bobycentra na muzikál Michala Davida „Angelika“
podle historického románu od spisovatelky Anne
Golon.
Na začátku měsíce dubna plánujeme a připravujeme ve spolupráci se základní školou tradiční „Noc
s Andersenem“. V rámci Měsíce knihy navštíví knihovnu v rámci literární výchovy a občanské výchovy žáci
z vyšších tříd základní školy. Bude pro ně připravena
výstava knih a seznámí se s kronikou obce. Mohou si
prohlédnout i fotokroniku o zvelebování naší vesnice
a fotografie z kulturního, společenského a sportovního života mládeže a dospělých v Benešově.
V knihovně máme v současné době čtyři a půl

tisíce svazků a ještě knihy z výměnného fondu.
Letos jsme koupili 59 knih v ceně asi 11 000 Kč.
Mezi novými knihami je 24 knih pro děti a mládež,
22 románů a detektivek a 12 naučných publikací.
Mezi nejzajímavější z posledních nových knih nabízíme např. několik dílů Hrady, zámky a tvrze na jižní
Moravě; Horácký lidový kalendář (pranostiky, tradice, informace z historie i současnosti našeho regionu
– Benešov, Suchý, Kořenec, Protivanov); knihu Malíř
František Řehoř (obsahuje vzpomínky na dětství, kapitoly o lidovém oděvu na Kořenci, další kapitola nás
seznamuje s výtvarným dílem malíře a dále je v knize
rozsáhlá obrazová příloha z asi 200 shromážděných
malířových obrazů) a v neposlední řadě připomínám
obsáhlou dvoudílnou publikaci Česká republika –
Města a obce, která kromě historie Čech a Moravy
obsahuje informace a fotografie o všech městech
a obcích českých a moravských krajů.
Navštivte naši knihovnu a určitě si vyberete z blahé nabídky pěkného a zajímavého čtení. Do nového
roku Vám přeji hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě.
Mgr. Jaroslava Kolářová

Informace sboru pro občanské záležitosti
V roce 2016 se v naší obci narodilo 6 děti:
Adéla Fölklová – Benešov 201
Jan Laštůvka – Benešov 4
Alice Kolářová – Benešov 206
Matyáš Švancara – Benešov 175
Apolena Trundová – Benešov 187
Filip Sekanina – Benešov 88.
Zemřelo 8 spoluobčanů:
Jiřina Koudelková – Benešov 145,
Marie Ševčíková – Benešov 132,
Marie Vičarová – Benešov 222
Josef Novák, Benešov 78
Václav Konečný – Benešov 216
Marie Vičarová – Benešov 170
Karel Sekanina – Benešov 162
Stanislav Kovář – Benešov 16
Oddány byly 2 páry:
Radek Nedoma, Ludíkov 64
Lucie Koudelková, Benešov 197
Klára Kejíková, Kořenec 67
Pavel Henek, Benešov 182
V současné době čítá tedy naše obec
656 občanů.

Životní jubilea v roce 2017
Srdečně blahopřejeme jubilantům, kteří v roce 2017
oslaví významné životní výročí. Do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.
LEDEN
Pytlíčková Jindřiška - Benešov 53
Geršlová Milada - Benešov 22

90 roků
80 roků

ÚNOR
Kolářová Marie
Kuda Rostislav
Minxová Marie

80 roků
85 roků
91 roků

- Benešov 238
- Benešov 207
- Benešov 10

BŘEZEN–
Langr Miroslav
- Benešov 91
Abrahám Antonín - Benešov 236
Hlubinka Josef
- Benešov 135
DUBEN
Klusák Adolf
- Benešov 158
Koudelka Jiří
- Benešov 6
Různarová Františka - Benešov124
KVĚTEN
Hlubinková Irena - Benešov 135

75 roků
75 roků
70 roků
75 roků
70 roků
92 roků
70 roků

ČERVEN
Veselý Oldřich
- Benešov 233
Hlubinková Františka - Benešov 76

92 roků
94 roků

ČERVENEC
---------SRPEN
Kubínová Marie
Střížová Marie

- Benešov 231
- Benešov 49

75 roků
85 roků

ZÁŘÍ
Honzírková Věra - Benešov 97
Doubravová Marie - Benešov 134

70 roků
80 roků

ŘÍJEN
Vráblová Helena

- Benešov 131

80 roků

LISTOPAD
Valenta Adolf

- Benešov 52

85 roků

PROSINEC
Čapková Věra

- Benešov 3

85 roků

duben 2016
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Výbor pro mládež, školství, kulturu a sport
V uplynulém roce se v naší obci konala řada kulturních akcí. Dovolte mi alespoň některé z nich připomenout.
Začátek roku je již tradičně spojen s plesy. V místní
sokolovně byl uspořádán ples Myslivecký, Sousedský,
Hasičský a Maškarní a pro děti Dětský karneval.
Na konci října proběhlo v místní knihovně posezení nad kronikou obce. Zájem občanů byl velký,
a proto i letos plánujeme pokračování.
20. března se v sokolovně konala Velikonoční výstava. K vidění bylo mnoho dekorací, kraslic, perníčků
a dalších velikonočních výrobků, které zhotovili naši
spoluobčané. Součástí výstavy byly dílničky pro děti.
Konec dubna je jako každoročně spojen s pálením
čarodějnic. Nejinak tomu bylo i v minulém roce. Malé
čarodějnice a čarodějové se sešli na sokolské zahradě, kde pro ně bylo připravených několik stanovišť,
na kterých museli plnit nelehké úkoly. Prošli také
stezku za pokladem a nakonec byli za své snažení
odměněni.
V neděli 8. května se v sokolovně sešly benešovské
maminky. Byl zde pro ně připraven bohatý program
u příležitosti oslavy jejich svátku. Děti si pro ně připravily mnoho pěkných básniček a písniček, vystoupily zde i děti z mateřské školy se svým programem
o hasičích. Pro maminky bylo připraveno malé občerstvení a jako poděkování dostala každá maminka od
dětí kytičku.
V polovině května proběhla v hasičské zbrojnici
výstava Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku
v letech 1915 – 1919, kterou připravil pan Alois Krkavec společně s autory knihy Italští uprchlíci na jižní
Moravě v letech 1915 - 1919. Během výstavy autoři
Eva a Karel Šebkovi knihu návštěvníkům představili
a poutavým výkladem je provedli celou výstavou.

Kalendář akcí
14. 1. 2017 – Myslivecký ples
4. 2. 2017 – Hasičský ples
12. 2. 2017 – Posezení nad kronikou obce –
od 14.30 v místní knihovně
18. 2. 2017 – Obecní ples
25. 2. 2017 – Maškarní ples
26. 2. 2017 – Dětský maškarní karneval od 14 hodin v sokolovně
8. 4. 2017 – 9. ročník pochodu okolo Benešova a k památníku letců

Děti z dramatického kroužku při ZŠ Benešov si pro
své diváky připravily pohádku Tři princezny na vdávání, která měla premiéru 21. 5. v sále sokolovny.
10. 6. se konala Noc kostelů, jejíž součástí byla výstava 230 let trvání farnosti na Benešově umístěná
v hasičské zbrojnici, kterou opět připravil pan Alois
Krkavec.
V restauraci Morava proběhl 18. ročník Výstavy
obrazů Jitky Korčákové, Josefa Janíka, Soni Pachlové,
Jana Zouhara a Romany Chromcové.
Konec srpna patřil Dnu otevřených dveří Meteorologického radaru na kótě Skalky u obce Benešov,
který pořádal Český hydrometeorologický ústav.
Na konci října jsme uspořádali před restaurací Morava již tradiční Benešovský sraz dýní. Sešly se nám
zde necelé čtyři desítky vyřezaných dýní různých
tvarů a velikostí. Každý autor dýně byl odměněn
a během večera byly vyhlášeny tři nejkrásnější
a nejoriginálnější dýně, které zvolili svým hlasováním přítomní diváci. Dýně pak zdobily naši obec
několik dalších dnů.
V listopadu uspořádal Sbor pro občanské záležitosti Večer s důchodci. K tanci a poslechu našim
seniorům zahrála Benešovská 12o a svůj program
předvedly děti z mateřské školky.
Košt vín, který uspořádal Sokol Benešov ve spolupráci s vinařstvím Žůrek Žeravice, se konal v sobotu
19. 11. Podvečer začal ochutnávkou patnácti druhů
vín s odborným výkladem pana Žůrka. Večer zahrála
k tanci a poslechu taneční skupina KTO. Účast byla
veliká a sešli se zde nejen místní ale i přespolní.
V pondělí 5. prosince přišly děti se svými rodiči
před kostel Povýšení Sv. Kříže v Benešově, kde na ně
již čekali andělé, kteří je odvedli za Mikulášem. Mikuláš společně s čerty a anděly přinesl všem hodným

benešovským dětem balíčky plné dobrot a sladkostí.
Adventní a předvánoční období nám zpestřila
Vánoční výstava, která se konala v místní sokolovně.
K vidění zde bylo mnoho vánočních stromečků ozdobených ať už tradičními či méně častými ozdobami,
dále mnoho betlémů, dekorací a perníčků, se kterými se přišli pochlubit naši spoluobčané. Během odpoledne byly připraveny i dílničky, na kterých si děti
mohly vyrobit svícínek, třpytivou vločku, stromeček
z papíru či ozdoby ze skořápek vlašských ořechů.
Předvánoční období jsme společně zakončili večer
před Štědrým dnem u vánočního stromku u zastávky.
Zde jsme si společně mohli zazpívat vánoční koledy
nebo se jen zaposlouchat do tónů vánočních písní,
které nám zahrála dechová hudba z Protivanova „Holóbkova mozeka“ a místní Benešovská 12.
Nezmínil jsem zcela všechny akce, které se v naší
obci během roku 2016 konaly, ale myslím si, že jen
tento výčet svědčí o tom, že naše obec poskytuje
dostatek možností na trávení volného času a vyžití
pro naše spoluobčany. Těší nás Váš zájem o tyto akce
a určitě v nich budeme v příštích letech nadále pokračovat.
Děkuji Vám za to, že konané akce podporujete svou
účastí, kladnými odezvami a pochvalnými slovy.
Pokud by se někdo z Vás chtěl do příprav akcí aktivně zapojit, či jen přispět svým nápadem, budu velmi
rád, když mě kontaktujete.
V závěru bych chtěl ještě poděkovat všem spoluobčanům, kteří se na organizaci a pořádání jmenovaných akcí podíleli a bez jejichž pomoci a obětavé práce bychom takto bohatý kulturní program nemohli
uskutečnit.
Přeji Vám pevné zdraví, hodně úspěchů v pracovním i osobním životě a bohaté kulturní zážitky.
Mgr. Lubomír Šín
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Detektory nebezpečných plynů a hlásiče kouře

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje se
celoročně připojuje k preventivně výchovné akci organizované Českou asociací hasičských důstojníků,
jejímž cílem je dlouhodobě varovat občany před
hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších
plynných látek v domácnostech a upozornit i na možné nebezpečí vzniku požáru v domácnostech.

Cílem akce je snaha snížit rizika úniku plynu nebo
vzniku požáru a v případě, pokud již takové situace
nastanou, poukázat na možnosti minimalizovat ztráty na životech či poškození zdraví.
Nosným tématem akce jsou detektory plynů
a hlásiče požárů, k jejichž propagaci byly vytvořeny
letáky, které upozorňují na nebezpečí výbuchu plynu

či vzniku požáru a rovněž objasňují, proč je vhodné
si detektor či hlásič požáru do domácnosti pořídit.
Letáky jsou k dispozici ke stažení na konci tiskové
zprávy a k volnému využití (vytištění) různými subjekty i jednotlivci. Další doplňující informace najdete
také na webu České asociace hasičských důstojníků
www.cahd.cz.
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Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění
i usmrcení osob po možných výbuších zemního plynu v domácnostech. V živé paměti jistě máme velké
události loňského roku, a to v únoru 2013 ve Frenštátě pod Radhoštěm, o dva měsíce později v Praze

v Divadelní ulici a v září v Havířově, které si vyžádaly
několik mrtvých a zraněných osob. Časté jsou také
otravy zplodinami při nedokonalém spalování (např.
karmy v koupelnách apod.). Kampaň je také reakcí
na obavy občanů z celé České republiky, kteří stále

častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním,
že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.
Hasiči v ČR vyjíždí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou denně!!!

Historie benešovské kopané
Na začátek popisu historie benešovské kopané cituji
článek z knihy „Bradova západomoravská župa footbalová v odboji a historii“, kde autor knihy F.V.Ryšavý,
vydané v roce 1946 píše:
„ Máme-li vzpomenout zakladatele footbalového
sportu v obci Benešov, pak naše vzpomínka patří Antonínu Střížovi, obchodníku, který v letech 1930 – 1935
propagoval tento sport v celém kraji. Jako činný hráč
se řadil k nejlepším v okolí. Bohužel pro nepochopení
širší veřejnosti , zejména starší generace, sport upadal, až úplně zanikl. Nezanikl však v srdci mladých,
kteří si vždy našli nějaké to místo k zahrání kopané.
Konečně dorůstající mládež se rozhodla založit klub
a to 1. května 1940, při přátelském zápase sousedních mužstev Bukové a Malého Hradiska. Nový klub
narážel však na nepochopení obecního úřadu, který
mu nepřidělil hřiště. A tak v r.1943 opět sportovní klub
poklesl, ale už v roce 1944 postavil se v čelo sportovních nadšenců pan Osvald Hofman a Čeněk Koudelka
a podporování chutí mladých, začali opět boj o vítězství fotbalu v obci. 1. a 2. května 1944 se všichni definitivně usnesli, že se připojí v velké rodině footbalové
a na 11.června svolali ustavující schůzi, na níž byl postaven v čelo klubu pan František Kolář, úředník Okresního úřadu v Boskovicích. Při této příležitosti slíbil pomoc starosta obce pan Václav Richtr, který svým vlivem
umožnil získání pozemku na hřiště. K otevření footbalové sezony došlo 21.srpna, zápasem ČSK Benešov-Pavlov s SK Viktorií Suchý, který domácí vyhráli 3:1. To
již nehráli skalní footbalisté, ale řádní členové BZMŽF,
do kterého ústředí se přihlásili. Po zrušení mistrovství
zúčastnilo se mužstvo podzimních her, a v těch vyhrálo
nejcennější trofej, pohár slušnosti bez ztráty jednoho
bodu. Ještě v zimě mládež odložila kopačky a sáhla po
bruslích a lyžích. Potom ovšem již členové přestali mít
zájem o sport a pohlíželi s radostí na blížící se frontu.
Když pak v březnu 1945 byl zatčen gestapem nejlepší hráč Václav Anderlík, devatenáct jeho klubovních
přátel uteklo do lesa, aby tam aktivně se zúčastnilo
odboje. Po obnovení ČSR se všichni dali do dalších
služeb republiky.Jejich radost byla zkalena zprávou
o zavraždění gestapem člena Josefa Opálky. Nato řada
hráčů odešla na vojnu a do pohraničí, takže v roce
1946 mužstvo muselo být doplněno dorostenci. V této
situaci pohlíží klub s klidem vstříc budoucnosti a snaží
se dobře propagovat footbalový sport. Aby se posílil
hospodářsky a po stránce sportovní, sloučil se v létě
1946 se sportovním klubem Kořenec a nyní vystupuje
pod názvem Benešov – Kořenec.“
Tolik z článku uvedeného v knize „ Bradova západomoravská župa v odboji a historii“ vydané v roce 1946.
Podle dochovaných písemností je však založení
fotbalového klubu trochu jinak. Zde jsou některé písemné materiály:

Protokol č.1:
První ustanovující schůze sportovního klubu se konala dne 1.února 1942 o 3.hodině odpoledne v hostinci pana
Adolfa Horáka v Benešově.
Schůzi zahájil za přítomnosti 35 členů Stanislav Andrlík. Přivítal přítomné a podal výklad o významu klubové
činnosti. Po něm se ujal slova pan Osvald Hofman, který podal referát o organizaci a hospodářské činnosti klubu.
Po skončení referátu se přistoupilo k volbám výboru.
Zvolení jednohlasně byli:
Předseda:
I. místopředseda
II. místopředseda
Jednatel
Tajemník
Pokladník
Účetní		
Zapisovatel
Archivář		
Náčelník
Členi výboru
		
Náhradníci
		
Revizoři účtů

Hofman Osvald
výroba oděvů
Benešov č.19
Klíč Alois		
krejčí		
Pavlov č.26
Koudelka Čeněk
krejčí		
Pavlov č.12
Pitnera Antonín
krejčí		
Benešov č.35
Andrlík Stanislav
krejčí		
Brno, Svatoplukova 36
Stříž Antonín
obchodník		
Benešov č.65
Karlíček Rudolf
úředník		
Benešov č.20
Minks Ladislav
stolař		
Benešov č.10
Konečný Josef
krejčí		
Benešov č.130
Andrlík František
krejčí		
Benešov č. 1
Kolář Josef		
stolař		
Benešov č.63
Honzírek Alois
krejčí		
Pavlov č.9
Sedlák Čeněk, Benešov, Martin Ladislav, Benešov, Konečný František,Benešov, Veselý Josef,
Benešov, Richtr Dobroslav, Pavlov, Andrlík Venda, Benešov
Horák Alois, Hrubý Čeněk a Kolář Antonín, všichni z Benešova

Po zvolení výboru a náhradníků byla schůze ukončena s pozdravem Sportu zdar !
První fotbalové hřiště bylo vybudováno za Pavlovským dvorem „U Leséčka“. Občerstvení pro hráče i diváky
zajišťoval Jindra Koudelka. Tehdejší Č.S.K. Benešov Pavlov měl 53 členů přispívajících a 16 členů činných.
Seznam členů činných:
		
1. Andrlík Bedřich		
krejčí		
Benešov
		
2. Hlubinka Alois		
dělník		
Benešov
		
3. Hlubinka Josef		
krejčí		
Kořenec
		
4. Andrlík Stanislav		
krejčí		
Brno, Svatoplukova 36
		
5. Andrlík Václav		
krejčí		
Benešov
6. Kejík Miroslav		
krejčí		
Pavlov
		
7. Kubín František		
krejčí		
Benešov
		
8. Kolář Josef		
stolař		
Benešov
		
9. Martin Ladislav		
krejčí		
Benešov
		10. Pitnera Antonín		krejčí		Benešov
		11. Přikryl Stanislav		dělník		Kořenec
		12. Přikryl Alois		dělník		Žďárná
		
13. Richtr Dobroslav		
obch.příručí
Pavlov
		14. Stříž Antonín		obchodník		Benešov
		15. Veselý Josef		krejčí		Benešov
		16. Žáček Rudolf		krejčí		Žďárná
Poměrně velká vzdálenost od obce a zřejmě také probíhající II.světová válka způsobily, že v roce 1943 se zde
přestal fotbal hrávat.
Obrat nastal v roce 1944 . Na den 11.června 1944 byla svolána ustavující schůze.
Zachoval se „Protokol ustanovující schůze“:
Pan předseda přípravného výboru zahájil schůzi za přítomnosti asi 120 osob.Ve své řeči podotkl, jaký význam
má sport pro náš kraj a pro naší obec. Též podal obšírný referát o úkolech a účelech sportovního klubu naší obce.
Pak následoval volba přípravného výboru. Výbor přípravného výboru byl schválen všemi přítomnými jednohlasně. Po volbě výboru byli přijímáni členi zakládajícího klubu.
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Nyní se ujal slova znovu pan předseda a poděkoval všem přítomným za jejich pochopení pro mládež naší obce. Po té následovala debata o různých úkolech, přípravných
prací přípravného výboru a o vybudování stadionu. Pan starosta, který též byl přítomen, přislíbil, že obec bude tomuto klubu nápomocná v jeho podnikání a doporučil
zřízení tohoto klubu v naší obci.
Předseda ukončil schůzi s přáním mnoho zdaru v našem dalším podnikání a poděkoval všem přítomným za jejich účast na této schůzi.
V Benešově, dne 11.června 1944
„Seznam členů přípravného výboru“:
1. Předseda:		
Kolář František		
úředník		
Benešov č.23
2.I.místopředseda:		
Burda Antonín		
autodopravce
Benešov č.53
II.místpředseda		
Konečný František		
krejčí		
Benešov č. 140
3. Jednatel:		
Hofman Osvald		
učitel		
Benešov č.19
Tajemník:		
Koudelka Čeněk		
krejčí		
Pavlov č.12
Pokladník a účetní:
Karlíček Rudolf		
úředník		
Brno,Janowitzova
Náčelník:		
Stříž Antonín		
obchodník 		
Benešov č.65
Archivář		
Konečný Josef		
krejčí		
Benešov č. 130
Revizoři účtů:		
Živný Jaroslav		
obchodník		
Benešov č. 75
			Minks Ladislav		stolař		Benešov č.10
Náhradníci:		
Andrlík František		
krejčí		
Benešov č.41
			Richtr Alois		krejčí		Benešov
			Richtr Metoděj		krejčí		Benešov č. 142
			Kejík Antonín		krejčí		Pavlovč.3
			Sedlák Alois		krejčí		Benešov
			Kolář Antonín		krejčí		Benešov č. 63
V Benešově dně 11.června 1944
Výbor zahájil okamžitě činnost a na Obecní úřad podal žádost o pozemek na vybudování hřiště „U Jedliček“.Dostal však zamítavé stanovisko s tím, že pozemek je
propachtován občany Benešova do roku 1945. Proto bylo zahájeno jednání s občany Benešova, kteří měli pozemek propachtován a dne 19.července 1944 všichni postoupili svůj díl louky vypachtovaný od obecního úřadu ve prospěch Č.S.K. Benešov –Pavlov. Jednalo se o občany: Alois Andrlík, Kolář Antonín, Andrlík Antonín, Komár
Josef, Andrlíková Františka a Otáhalová Anna.
Potom už nic nestálo v cestě k zahájení budování nového hřiště. Dne 6.srpna 1944 byla zaslána na Okresní úřad v Boskovicích „žádost o zapůjčení okresního koňského
válu na dva dny na částečné zpracování sportovního hřiště, které musí býti připraveno k mistrovským zápasům, které začínají 20.srpna t.r. Proto prosíme o brzské vyřízení
naší žádosti. Děkujeme Vám za Vaší laskavost, kterou nám tímto projevíte a jsme v dokonalé úctě“.
Byla také zaslána žádost o vytvoření spolku s názvem „Český sportovní klub Benešov – Pavlov“ a zde je odpověď:
Brünn, den 23.August 1944
zu Handen des Herrn		
Franc Kolář
do rukou pana			
Františka Koláře
							in – v 		Beneschau – Benešově
							pol. Bezirk		Boskowitz
							
pol.okres
Boskovice
Na základě zákona ze dne 15.listopadu 1867, č.134 ř.z. o právu spolčování ve znění vlád.nař. ze dne 31.března 1939, čís.97 Sb beru na vědomost utvoření spolku s názvem
„Český sportovní klub Benešov – Pavlov“ se sídlem v Benešově.
						Im Auftrage: gez.Dr.Pawelka
Dne 13.srpna 1944 byla zaslána na Bradovu západomoravskou župu fotbalovou (BZMŽF ) žádost o schválení fotbalového hřiště.
Nově vybudované hřiště mělo rozměry: délka 93,10 m, šířka 54,80 m.
Č.S.K. Benešov – Pavlov byl zařazen do III.třídy – okrsek III, kde dále byly zařazeny kluby Knínice, Úsobrno, Sparta Štěpánov, Slavia Lipová, Šebetov, Viktoria Suchý,
Viktoria Sudice, Žďárná, Sebranice, Kořenec a Velen Boskovice.
Dne 20 srpna 1944 bylo sehráno první mistrovské utkání se sportovním klubem „Horácká Viktoria Suchý, které skončilo vítězstvím Č.S.K.Benešov-Pavlov 3:1.
Seznam registrovaných hráčů fotbalového klubu Č.S.K. Benešov –Pavlou u Boskovic:
1. Andrlík Bedřich		
23.července
1920		
Benešov
2. Andrlík Vilém		
2.června 		
1924		
Benešov
3. Andrlík Lubomír
16.února 		
1926		
Benešov
4. Andrlík Stanislav
16.července
1920		
Benešov
5. Andrlík Václav		
27.listopadu
1921		
Benešov
6. Kejík Miroslav		
11.prosince
1923		
Benešov – Pavlov
7. Kubín František		
13.října 		
1921		
Benešov
8. Minks Alois		
31.října 		
1925		
Benešov
9. Pitner Karel		
31.května		
1924		
Benešov
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10. Richtr Dobroslav
11. Švec František		
12. Veselý Josef		
13. Zemánek Stanislav
14. Zemánek František
15. Různar Stanislav
16. Různar Oldřich		
17. Kolář Josef		
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18.ledna
28.ledna
26.května
11.dubna
26.června
29.března
23.srpna
25.srpna

1922		
1925		
1921		
1926		
1926		
1924		
1921		
1917		

Moravská Chrastová
Benešov
Benešov
Benešov
Okrouhlá
Benešov
Benešov
Benešov

Seznam dorostenců k registraci za Č.S.K. Benešov Pavlov:
1. Burda Otto		
l. října		
1926		
2. Burda Stanislav		
17. listopadu
1930		
3. Čapka František		
8. června 		
1929		
4. Honzírek Zdeněk		
22. prosince
1927		
5. Kovář Josef		
18. června
1927		
6. Kovář Alois		
28. května		
1928		
7. Kovář Stanislav		
7. května		
1928		
8. Kuda Karel		
15. května		
1930		
9. Laštůvka Blahoš		
31. května
1927		
10. Minks Rostislav		
20. února		
1930		
11. Řehořek František
25. ledna 		
1927		
12. Veselý Bohuš		
26. srpna		
1927		
13. Ženata Miroslav
21. září		
1928		
14. Sychra Čeněk		
22. května		
1932		
15. Komárek Josef		
14. září 		
1933		
16. Minks Lubomír		
28. června 		
1931		
17. Kuda Rostislav		
18. února		
1932		
18. Laštůvka Bohumír
12. července
1933		
19.Hrubý Vojtěch		
5. května 		
1932		
20. Zemánek Adolf		
18. září		
1932		
21. Valenta Adolf		
19. listopadu
1932		
22. Klíč František		
1. října 		
1931		
23. Švancara Oldřich
26. března		
1931		
24. Kejík Josef		
15. srpna		
1931		
25. Sedlák Zdeněk		
5. prosince
1931		
26. Skoták Josef		
6. června 		
1933		
27. Kučera Antonín		
23. srpna		
1932		

Kostelany na Moravě
Benešov
Benešov
Benešov – Pavlov
Benešov – Pavlov
Benešov
Benešov – Pavlov
Benešov – Pavlov
Benešov
Benešov
Benešov
Benešov
Benešov
Knínice
Benešov
Pavlov
Pavlov
Benešov
Otinoves
Benešov
Benešov
Benešov
Benešov
Pavlov
Benešov
Rájec
Benešov

Dne 6.září 1944 dostal klub potvrzení od Sekretariátu Českého svazu fotbalového Praha, že klub ČSK Benešov – Pavlov byl dne 24.srpna 1944 přijat za člena
a přidělen župě Bradově západomoravské.
ČSK Benešov – Pavlov zanikl zřejmě v roce 1948 po sloučení všech klubů a složek do Československého svazu tělesné výchovy a fotbal na Benešově měl na několik
let přestávku.
Hráči hrávali za Bukovou, Lipovou, Hor.Štěpánov, Němčice, Suchý a pod.
Fotbal na Benešově se opět začal hrávat v roce 1952, ale už pod DSO Benešov – Pavlov, kdy obětaví členové Miroslav Kejík a Lubomír Andrlík dali mužstvo opět
dohromady, upravilo se hřiště, postavili se nové brány, sháněli se „body“ po vesnici na zakoupení nové sady dresů. Značení čar na hřišti probíhalo ručně sypáním pilin,
které poskytovalo stolařství pana Minxe.
Na další rozvoj kopané na Benešově měl velký vliv učitel pan Alois Bartošek, který byl zapálený sportovec a organizoval utkání v kopané ve školním tělocviku. Hrávalo se o prestižní vítězství mezi jednotlivými třídami. Na hřišti nebyly žádné šatny, domácí hráči přicházeli na hřiště ustrojeni z domu, hosté se převlékali v autobuse,
nebo na louce za branami, rozhodčí se převlékal v domě čp.144 u pana Ferdinanda Hofmana.
Velký ohlas měly zápasy Svobodní – Ženatí, když se zápasy nejdříve hrávaly na Sokolské zahradě a potom na hřišti „U Jedliček“, na místě dnešního „smeťáku“.
Mužstvo hrávalo v sestavě: v brance Klíč Alois, v obraně Kejík Mirek a Kovář Oldřich, záloha Zemánek František, Vaněrek Josef, Pytlíček Tomáš, v útoku Jakubů Josef,
Andrlík Lubomír, Zemánek Alois. Andrlík Miroslav, Švec František. Mužstvo doplňovali Andrlík František,Dlábek Antonín, Valenta Adolf, Geršl Jan, Fidler František
a další. Po odchodu na vojnu některých hráčů nastoupila generace hráčů ročníku 1939 a tak na jaře roku 1957 (od tohoto data mám vedenu fotbalovou kroniku do
podzimu roku 1989) nastoupila 21.dubna v Lysicích nová jedenáctka pod TJ Sokol Benešov – Pavlov v sestavě:
Richtr Metoděj, Klíč Petr, Andrlík Josef, Šperka Zdeněk, Živný Jaroslav, Kolář Drahomír, Kejík Mirek, Kolář Jan, Šmída František a Polák František. Mužstvo Benešov
prohrálo 10 : 0. Na jaře skončilo mužstvo předposlední před Sokolem Kořenec se ziskem pouze pěti bodů. Na podzim se mužstvu dařilo mnohem lépe a získalo 4.místo
se ziskem 13 bodů za Lysicemi, Protivanovem a H.Štěpánovem, které získali shodně 14 bodů.
Na hřišti „U Jedliček“ se hrávalo do srpna roku 1960. V neděli 25.září 1960 nastoupilo naše mužstvo na novém hřišti u základní školy proti Sokolu Šebrov.
Utkání skončilo nerozhodně 1:1. To už se formovala jedenáctka, která v sezoně 1963 – 1964 vyhrála III.třídu skupiny A a postoupila do okresního přeboru:
1/ Sokol Benešov			
18
14
1
3
79 : 25		
29
2/ Spartak Boskovice „B“		
18
11
2
5
49 : 35		
24
3/ Sparta Adamov „B“		
18
8
4
6
41 : 44		
20
Mužstvo hrávalo většinou v sestavě: Živný Jaroslav – Kolář Jan, Kejík Mirek, Klíč Petr, Zemánek Karel, Andrlík Josef – Kolář Jindřich, Polák František, Vičar František,
Stříž Antonín a Richtr Metoděj.

8

Benešovské noviny
Postup vystříleli brankami:
Vičar František		
Stříž Antonín		
Kolář Jindřich		
Polák František 		
Richtr Metoděj		

11
8
8
8
7

+
+
+
+
+

10
6
4
3
3

=
=
=
=
=

21 branek
14 branek
12 branek
11 branek
10 branek

V ročníku 1964 – 1965 skončilo naše mužstvo na předposledním místě s počtem 15 bodů před Sokolem Lažany, který získal pouze 6 bodů, a tak se zachránilo
v okresním přeboru.
V ročníku 1965 – 1966 se vedlo našemu mužstvu velmi dobře a s počtem 22 bodů obsadilo 7.místo. Střelci branek: Kolář Jindřich 16, Kopecký Tomáš 12, Polák
František a Stříž Antonín 7 branek.
Jak jsem již uvedl, mužstvu se vedlo v tomto ročníku dobře a postoupilo až do finále Československého poháru na Blanensku, kde prohrálo v Rájci-Jestřebí poměrem
2 : 1, když jedinou branku za Sokol Benešov vstřelil Kopecký Tomáš.
V ročníku 1966 – 1967 se opět zachraňovalo v okresním přeboru a skončilo předposlední se ziskem 21 bodů před Sokolem Svitávka, který získal pouze 14 bodů.
V ročníku 1967 – 1968 obsadilo naše mužstvo nejlepší umístění v okresním přeboru, když obsadilo 5 místo se ziskem 31 bodů se skorem 52 : 51. Střelci branek: Kolář
Jindřich 14, Andrlík Luboš a Staněk Jaroslav 12 branek, Živný Stanislav 5 branek.
Další dva ročníky v okresním přeboru se hrály pouze o udržení, v ročníku 1969 – 1970 však obsadilo naše mužstvo poslední místo a sestoupilo do III.třídy. Tento
ročník byl ve znamení nedostatku hráčů a tak se stalo, že dne 21.6.1970 jsme vůbec nedali dohromady 11 hráčů a k utkání do Drnovic jsme neodjeli.
Hráči, kteří odehráli více jak 100 zápasů do konce sezony 1969-1970:
Kolář Jindřich 259 zápasů, Vičar František 203, Zemánek Karel 188, Stříž Antonín 166, Kolář Jan 149, Andrlík Antonín 141, Polák František 135, Klíč Petr 115,
Richtr Metoděj 104 a Živný Jaroslav 103 zápasů.
Hráči, kteří za Sokol Benešov od roku 1957 do konce roku 1981 vstřelili více jak 50 branek:
1/ Ing. Kolář Jindřich 510 utkání		
186 branek
2/ Grmela Jindřich		
217 utkání
185 branek
3/ Blézl Antonín
82 utkání		
110 branek
4/ Živný Stanislav		
177 utkání
92 branek
5/ Vičar František		
287 utkání
77 branek
6/ Kolář Jan				
70 branek
7/ Kolář Jindřich ml.				
66 branek
8/ Polák František				
61 branek
9/ Stříž Antonín 			
59 branek
10/ Richtr Metoděj				
53 branek
Potom následovalo čtrnáct roků, než se opět našemu mužstvu podařilo probojovat do okresního přeboru.
V tomto období se však dařilo našim žákům a v ročníku 1974 – 1975 vybojovali naši žáci první místo v krajském přeboru ve skupině „C“:
1) TJ Sokol Benešov		
18
13
1
4
68 : 24		
27
2) TJ Tatran Rousínov		
18
10
6
2
34 : 18		
26
3) TJ Agrostroj Prostějov
18
11
3
4
41 : 24		
25
Postoupili tak do finále o přeborníka kraje, které se konalo ve dnech 6. – 8.června 1975 v Gottwaldově za účasti vítězů ostatních skupin Slavoje Polná, Slovanu
Hodonín, Slavie Kroměříž a Zbrojovky Brno.
Přeborníkem kraje se stali žáci Zbrojovky Brno, naši žáci prohráli se Zbrojovkou 0:2, se Slavojem Polná 1:4, se Slovanem Hodonín rovněž 0:2, ale vyhráli 3:2 se Slavií
Kroměříž.
Sokol Benešov reprezentovali tito žáci: Henek Pavel, Učeň Jindřich, Kadlec Josef, Horák Miroslav, Křivinka Pavel, Kolář Jindřich, Kovář Zdeněk, Zemánek Karel,
Koudelka Jaroslav, Barák Karel, Stodola Pavel, Tlamka Milan, Nahálka Milan, Trubač Radim a Zemánek Milan. Trenérem žáků byl Ing.Jindřich Kolář, dříve trenoval žáky
Vladimír Kotrhons, který byl ředitelem na Základní škole v Benešově.
Na benešovskou pouť 15.září 1974 bylo sehráno přátelské utkání v kopané mezi „Sestava roku 1964 – Sestava roku 1974“. Utkání skončilo výsledkem 4 : 5. Branky
stříleli : Vičar František 2x, Polák František 2x - Blézl Antonín 3x, Živný Stanislav a jedna branka byla vlastní.
Sestavy: Rok 1964: Živný Jaroslav, Kolář Jan, Kejík Stanislav, Klíč Petr, Stříž Mirek (Polák Metoděj), Zemánek Karel, (Andrlík Josef), Stříž Antonín, Kolář Jindřich, Polák
František, Vičar František, Andrlík Antonín
Rok 1974: Pitner František, Němec František, Různar Jindřich, Hložek Alois, Henek Pavel, Hlubinka Antonín, Koudelka Vladimír, Slepánek Jiří, Živný Stanislav, Blézl
Antonín, Novotný Jan.
Na hřišti u školy nebyly šatny a tak se hráči převlékali nejprve v uhelně a kotelně školy, potom v šatnách pro žáky ve škole. V roce 1975 byla zahájena stavba klubovny
a šaten v akci “Z“ za finanční pomoci OV ČSTV Blansko a OV Svazarmu Blansko. V neděli 30.10.77 bylo provedeno slavnostní otevření šaten za účasti předsedy ONV
Blansko Josefa Přibyla, předsedy Svazarmu Josefa Merty, předsedy fotbalového svazu Eduarda Grubera a předsedy MNV Benešov Aloise Marka. V rámci uvedení šaten
do provozu bylo sehráno přátelské utkání v kopané mezi hráči „Domácí – Přespolní“ výsledkem 1 : 4 (1:1). Branky stříleli za Domácí Slepánek Jiří, za Přespolní Grmela
Jindřich 2x a Živný Stanislav 2x. Rozhodčím utkání byl Josef Jakubů z Okrouhlé. Hráči nastoupili v sestavách :
Domácí: Valenta Pavel, Němec František (Zemánek Karel), Henek Vladimír, Kadlec Josef, Křivinka Pavel, Kolář Jindřich st., Slezák Karel, Kolář Jindřich ml., Kovář
Zdeněk, Slepánek Jiří a Trubač Radim
Přespolní: Vičar František, Živný Jaroslav, Hlubinka Antonín, Hložek Alois, Učeň Jindřich, Pukla Miroslav, Pitner František, Koudelka Vladimír,Živný Stanislav, Kužel
Antonín a Grmela Jindřich.
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Po čtrnácti letech opět postup do okresního přeboru. V ročníku 1983 – 1984 mužstvo mužů obsadilo první místo se ziskem 40 bodů se skorem 96 : 19 před Sokolem
Svitávka, který získal celkem 37 bodů. Postup vybojovalo mužstvo v tomto složení: brankaři – Henek Václav, Kovář Bohumil, Horák Jaromír a Valenta Pavel, obránci
Kužel Antonín, Kolář Radovan, Zemánek Karel ml.,ing.Henek Vladimír, Kadlec Josef, další hráči Korčák Josef, ing.Kolář Jindřich ml., Kolář Drahomír, Grmela Jindřich,
Tlamka Milan, Učeň Jindřich, Nesvadba Radek, Henek Pavel, Hlubinka František, Dokoupil Antonín.
Po dvou letech působení v okresním přeboru jsme na jaře roku 1986 sestoupili do III.třídy, ale v dalším ročníku 1986 – 1987 opět vítězství ve III.třídě a postup do
okresního přeboru:
1) Sokol Benešov 		
22
17
2
3
81 : 30 36 bodů
2) Sokol Vavřinec		
22
14
3
5
60 : 24 31 bodů
3) Minerva Boskovice B
22
11
4
7
45 : 40 26 bodů
Střelci branek:
Dokoupil Antonín		
23 branek		
Grmela Jindřich		
21 branek
Nesvadba Radek
9 branek		
Kolář Jindřich ml.
7 branek
Korčák Josef		
7 branek		
Učeň Jindřich
5 branek
Zemánek Milan
3 branky		
Staněk Martin
2 branky
Kužel Antonín
1 branka		
Chlup Josef
1 branka
Henek Vladimír
1 branka		
Kolář Drahomír
1 branka
Ročník 1987 – 1988 našich družstev v tabulkách:
Okresní přebor mužů:
7/ Sokol Benešov
Okresní přebor dorostu
10/ Sokol Benešov
Okresní přebor st.žáci		
3/ Sokol Benešov
Okresní přebor ml.žáci
1/ Sokol Benešov

9
7
9
14

8
1
2
2

9
16
5
0

63 : 54
37 : 66
58 : 31
56 : 8

26
15
20
30

Ročník 1988 – 1989:
Na podzim roku 1988 se nedařilo, pouze dvě vítězství a skore 17 : 37 dávalo tušit, že jaro bude velmi těžké. Na jaře zisk 10 bodů a skore 19 : 30 znamenalo celkově
14 bodů a sestup do III.třídy:
Okresní přebor mužů		
14/ Sokol Benešov 6
2
18
36 . 67 14
Okresní přebor dorostu
5/ Sokol Benešov 14
5
7
90 : 68 33
Okresní přebor st.žáci		
1/ Sokol Benešov 13
2
1
53 : 11 28
Okresní přebor ml.žáci
1/ Sokol Benešov 15
1
0
81 : 5 31
Trenérem a vedoucím žáků v této době byl pan Jiří Vyklický, ředitel ZŠ v Benešově.
Ročník 1989 – 1990:
Na podzim roku 1989 zisk 12 bodů za šest vítězství a skore 23 : 18 znamenalo 4.místo ve III.třídě. V sestavě podzimu se vystřídalo celkem 18 hráčů: (jméno hráče,
počet zápasů podzim / počet zápasů celkem / počet branek podzim / počet branek celkem)
Nesvadba Aleš 3/3/0/0, Zemánek Milan 10/168/1/9, Kovář Bohumil 10/38/0/0, Grábl Zdeněk 2/15/0/0, Ševčík Marcel 11/30/0/0, Kolář Jindřich ml. 11/234/0/96,
Sekanina Roman 9/38/4/6, Jakubů Josef 11/49/0/0, Učeň Jindřich 10/176/3/58, Nesvadba Radek 10/109/12/71, Grmela Jindřich 11/426/3/319, Barák Karel 7/49/0/1,
Rus Antonín, 9/16/0/2, Pukl Luděk 3/37/0/5, Tlamka Milan 7/121/0/18, Hlubinka František 1/215/0/38, Dokoupil Antonín 3/100/0/71, Hlubinka Josef 1/18/0/2.
Na jaře roku 1990 převzali vedení mužstva Grmela Jindřich a Nesvadba Radek.
Muži získali na jaře pouze 6 bodů se skorem 15 :27.
Pan Grmela Jindřich pokračoval ve vedení kroniky kopané a zde je statistika zápasů:
Ročník 1990 – 1991:
Podzim: 		
13 utkání 		
5
3
5
26 : 29
Jaro:		
13 utkání		
6
3
4
30 : 24

13 bodů
16 bodů

Muži bojovali na předních místech tabulky, ale prohrou v Boskovicích 0:2 obsadili 7.místo v tabulce.
Nejvíce branek stříleli: Nesvadba Radek 16 branek, Zemánek Milan 9, Sekanina Roman 8, Hlubinka Josef 6 a Grmela Jindřich 5 branek.
Ročník 1991 – 1992:
Podzim		
13 utkání 		
2
3
10
25 : 40 7 bodů
Jaro		
13 utkání		
3
0
10
24 : 38 6 bodů
Muži obsadili poslední místo v tabulce a sestoupili do základní IV.třídy na okrese
Blansko, když ještě sestupoval Sokol Lipovec B a Sokol Voděrady.
Nejvíce branek stříleli: Nesvadba Radek 17 branek, Laštůvka Jiří 7, Hlubinka Josef 6 a Grmela Jindřich 4 branky.
Ročník 1992 – 1993:
Podzim
9 utkání		
7
2
0
31 : 12 16 bodů
Jaro 		
9 utkání		
7
1
1
29 : 18 15 bodů
Muži vybojovali první místo a postup do III.třídy. Nejvíce branek nastříleli : Nesvadba Radek 14, Laštůvka Jiří 12, Korčák Josef 6 a Šperka Mirek 6 branek.
Ročník 1993 – 1994:
Podzim 93		
13 utkání		
7
1
5
28 : 26 15 bodů
Jaro 94		
13 utkání		
7
2
4
33 : 23 16 bodů
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Muži obsadili celkově šesté místo. Nejvíce branek stříleli: Nesvadba Radek 20, Laštůvka Jiří 16, Šperka Mirek 7 branek.
Ročník 1994 – 1995:
Podzim 94		
13 utkání 		
7
2
4
29 :17		
16 bodů
Jaro 95		
12 utkání		
4
3
5
25 : 25		
11 bodů
Nejvíce branek stříleli: Laštůvka Jiří 17, Nesvadba Radek 14, Šamalík Milan 6 a Šperka Mirek 5 branek.
Ročník 1995 – 1996:
Podzim 95:
13 utkání		
1
3
9
13 : 32		
5 bodů
Střelci branek: Korčák Josef 5 branek, Staněk Martin 2, Šperka Mirek 2, Hlubinka Josef 2, Zemánek Milan 1 a jedna branka byla vlastní. Po podzimu obsadili muži
poslední místo v tabulce. Na jaře 1996 převzal vedení pan Rus Antonín, kronika ani statistika oddílu kopané se od této doby nevede.
Umístění Sokola Benešov v následujícím období podle RegionSportu:
Ročník 1996 – 1997: muži – III.třída - skupina B:
9. Benešov		
24
8
3
13
46 : 56		
27
V této sezoně vybojoval postup do okresního přeboru Sokol Kořenec s počtem 57 bodů.
Ročník 1997 – 1998: muži – III.třída - skupina B:
5. Benešov		
22
12
4
6
64 : 45		
40
Ročník 1998 – 1999: muži – III.třída - skupina B:
10. Benešov		
22
5
5
12
44 : 64		
20
Ročník 1998 – 1999: žáci – OP skupina B:
3. Benešov		
22
11
7
4
63 : 38		
40
V této sezoně Sokol Kořenec vybojoval prvenství v okresním přeboru a postoupil do I.B třídy krajských soutěží.
Ročník 1999 – 2000: muži – III.třída - skupina B:
2. Benešov		
24
14
7
3
51 : 29		
49
Ročník 1999 – 2000: starší žáci – OP :
2. Benešov		
22
18
0
4
110 : 30		
54
Ročník 2000 – 2001: muži – III.třída:
3. Benešov		
26
15
6
5
69 : 37		
51
Ročník 2000 – 2001: starší žáci – okres soutěž:
8. Benešov		
18
5
0
13
20 : 47		
15
Ročník 2001 – 2002: muži – III.třída:
4. Benešov		
26
14
3
9
66 : 46		
45
Ročník 2001 – 2002: muži – IV třída skupina B:
7. Benešov
B
14
1
2
11
22 : 64		
5
Ročník 2001 – 2002: starší žáci – okresní soutěž skupina B:
1. Benešov		
14
10
1
3
40 : 13		
31
Ročník 2002/2003: III.třída:
11/ Sokol Benešov A		
26
9
2
15
51 : 66 		
29
Ročník 2002/2003: IV.třída
14/ Sokol Benešov B		
28
5
1
22
38 : 123		
16
Zatím co po podzimní sezoně se zdálo, že mužstvo ve III.třídě bude bojovat o přední místa v tabulce, jaro bylo pravým opakem. Na jaře mužstvo získalo jen 6 bodů
se skorem 15 : 45.
Ročník 2003 – 2004 – podzim: III.třída:
13/ Sokol Benešov 			
13
3
2
8
20 : 34
11
Sestupové místo bude v zimní přestávce pořádně strašit všechny kolem benešovské kopané, když se dá ještě předpokládat sestup tří oddílů do IV.třídy.
V současné době je vedoucím oddílu kopané pan Nesvadba Radek, trenerem mužů pan Rus Antonín, vedoucím starších žáků a trenerem pan Zemánek Milan.
Hráči, kteří za Sokol Benešov od roku 1957 do konce roku 1995 vstřelili více jak 50 branek:
1) Grmela Jindřich 		
324 branek		
480 utkání
2) Ing. Kolář Jindřich
188 branek 		
531 utkání
3) Nesvadba Radek
152 branek		
247 utkání
4) Blézl Antonín		
110 branek		
82 utkání
5) Ing. Kolář Jindřich ml.
98 branek		
273 utkání
6) Živný Stanislav		
92 branek		
177 utkání
7) Ing. Dokoupil Antonín
84 branek		
141 utkání
8) Vičar František		
77 branek		
183 utkání
9) Kolář Jan		
70 branek
10) Učeň Jindřich		
67 branek		
198 utkání
11) Polák František
61 branek
12) Stříž Antonín		
59 branek
13) Richtr Metoděj		
53 branek
V Benešově, listopad 2003; Zpracoval: Ing. Jindřich Kolář
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11. ročník zimního turnaje
O pohár města Boskovice – Artézia cup
Pořadatel: Služby Boskovice, s.r.o.
Partner: Pivovar Černá Hora
Termín: 26. 2. 2017 - 26. 3. 2017
Začátky utkání: dle rozlosování
Hřiště: hraje se umělé trávě III.generace
v Boskovicích
Ceny: obdrží první 3 družstva
Systém turnaje : hraje se každý s každým.
O pořadí rozhoduje:
1. počet bodů
2. vzájemný zápas
3. skóre
4. vyšší počet vstřelených branek
5. los

Dresy: nutný telef.kontakt zástupců klubů
předem, příp.rozlišovací dresy
Hrací doba : 2x45 minut
Střídání : je povoleno střídat libovolný
počet hráčů,vystřídaný hráč se smí vrátit na hřiště
Pravidla : hraje dle platných pravidel fotbalu
Účastníci:
1. Benešov
2. Letovice
3. Rájec - Jestřebí
4. Protivanov
5. Kořenec
6. Vísky

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 se v naší obci uskutečnila tříkrálová sbírka.
Motto tříkrálové sbírky 2017: „Kdo dává, sám nakonec dostává“
Koledníci vykoledovali 22 680 Kč.
Touto cestou bych chtěl poděkovat jménem oblastní charity Blansko
všem našim spoluobčanům, kteří přispěli do této sbírky.
Antonín Rus, starosta

Rozlosování ZT
(změna možná - aktuálně vždy na
www.sluzbyboskovice.cz)
Neděle 26.2.2017
12.00 Benešov – Vísky
14.00 Rájec – Protivanov
16.00 Letovice – Kořenec
Sobota 4.3.2017
12.30 Vísky – Protivanov
18.30 Benešov – Letovice
Neděle 5.3.2017
14.00 Kořenec – Rájec
Neděle 12.3.2017
11.30 Letovice – Vísky
13.30 Rájec – Benešov
15.30 Protivanov – Kořenec
Sobota 18.3.2017
18.00 Vísky – Kořenec
Neděle 19.3.2017
16.00 Letovice – Rájec
18.00 Benešov – Protivanov
Neděle 26.3.2017
14.15 Rájec – Vísky
16.15 Kořenec – Benešov
18.15 Protivanov - Letovice
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Tříkrálová sbírka

Zima

Novoroční koncert

Vážení spoluobčané, fotky z akcí, které se v naší obci konají, si můžete prohlédnout na internetových stránkách:

http://www.benesov-u-boskovic.cz/
http://kultura-benesov.rajce.idnes.cz/
http://farnostbenesov.rajce.idnes.cz/
Podklady pro inzerci zasílejte na lubos.sin@seznam.cz
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