Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Dolnobenešovský
zpravodaj
1 / 2021 leden – únor

Vážení spoluobčané,
skončil nám rok 2020 a my se ptáme, jaký byl. Jaká asi bude naše
odpověď? U každého jistě trochu jiná, ale asi se shodneme na tom,
že díky koronaviru hodně divný. V minulých letech se mám dařilo skoro ve všech oblastech, mohli jsme fungovat bez jakýchkoli
omezeních. Právě uplynulý rok však přinesl změnu. To, co se bralo
jako samozřejmost, cestování, setkávání při různých společenských
a sportovních událostech, se najednou změnilo k nepoznání. Jarní omezení jsme celkem zvládli a většina z nás si myslela, že tím to
skončí. Opak byl ale pravdou a konec roku byl z pohledu omezení
ještě výraznější. Musíme si zvykat na trochu jiné podmínky života,
které nás ve velké míře omezují. Někdy díky rozporuplným a neúplným informacím v tom byl trochu zmatek, ale i díky vám se nám
podařilo zatím situaci u nás v Dolním Benešově zvládnout. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli pří zvládání této nelehké situace. Doufám, že se nám vše podaří udržet pod
kontrolou i v dalším období až k normálnímu stavu.
Jsem rád, že i přes tyto problémy se nám podařilo uskutečnit některé plánované akce jako Hudební jaro na Hlučínsku, promítání letního kina v zámeckém parku a Pivní slavnosti. Bohužel to byla jen
část připravených akcí.
Zatím je dobré, že jsme mohli pokračovat v investičních akcích města. Podařilo se dokončit práce v areálu hřbitova. Jedná se především
o odvodnění hřbitova včetně opravy chodníku v západní části, rozšíření hřbitova v severní části včetně vybudování šedesáti schránek
v kolumbáriu. V neposlední řadě bylo také opraveno a rozšířeno zázemí hřbitova a vybudovány nová WC.

V letošní roce taktéž došlo k dlouho očekávané dostavbě budovy
základní školy na Nádražní o odborné učebny – v září započaly práce v plném rozsahu. Můžeme konstatovat, že v letošním roce jsme
i přes nečekaně deštivé počasí dodrželi plánovaný harmonogram
prací. Doufám, že se nám nastolený trend podaří udržet až do samotného závěru stavby. V příštím roce při zahájení prací v podkroví
budeme muset ve spoluprací s vedení ZŠ zajistit bezpečnost žáků
a případně upravit vyučování podle potřeby stavby.
V Zábřehu se pokračovalo v úpravách chodníků a díky získaní dotace také na rekonstrukci zázemí pro fotbalové hřiště.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem za odvedenou prá‑
ci pro naše město a popřát vám do nového roku 2021 všechno nejlep‑
ší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, pohody a klidu.
Martin Štefek, starosta města
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Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 40. schůze rady města Dolní
Benešov konané dne 12. 10. 2020

v k.ú. Dolní Benešov o výměře 4 m2 od paní
Hany Vitáskové za cenu ve výši 75 Kč/m2.

Z 41. schůze rady města Dolní
Benešov konané dne 16. 11. 2020

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města schválila

Rada města schválila

1. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající se vybudování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích města parc.
č. 204/2 a parc. č. 204/6 v k.ú. Zábřeh u Hlučína za jednorázovou úhradu ve výši 1 400 Kč
bez DPH

1. Výsledek výběrového řízení na „Kácení
stromů na III. hrázi v Dolním Benešově III.
etapa“ a uzavření smlouvy se společností
Tomáš Hájovský – Gras Servis, Jasénky 190/5,
748 01 Hlučín za cenu ve výši 646 100 Kč bez
DPH.

1. Přidělení dotací z rozpočtu města:
Martin Hanák – FC Panelák
4 000 Kč
SRPŠ Dolní Benešov
30 000 Kč
Jan Kubinec – Rebelové
5 000 Kč
Rebelové – Memoriál V. Moslera 3 000 Kč
Rybářský klub Kamenec
12 000 Kč
Svaz postižených CCH
12 000 Kč
Myslivecký Spol. DB a Zábřeh
12 000 Kč
Český svaz včelařů
8 000 Kč
SKI Dolní Benešov
10 000 Kč
Kynologický klub D. Benešov
15 000 Kč
Milan Tilleczek–fotbal Kolovrat 4 000 Kč
Motorkáři Dolní Benešov
3 000 Kč
JUNÁK
15 000 Kč
Hrej s radostí, z.s.
15 000 Kč
P. Jařáb – Aktivity na hřišti Střední, Zábřeh
8 000 Kč
M. Palovský – Vánoční retro turnaj
1 000 Kč
R. Dihel – turnaj dětí ve dvouhře tenis
4 000 Kč
S. Dohnalová – amatérský turnaj tenis
1 000 Kč
P. Dohnal – sportovní tenisový kemp
10 000 Kč
O. Dihel – amatérský turnaj tenis 1 000 Kč
B. Reichlová – MŠ Zábřeh
3 000 Kč

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající se vybudování zemního kabelového
vedení NN na pozemcích města parc. č. 314
a parc. č. 316 v k.ú. Zábřeh u Hlučína za jednorázovou úhradu ve výši 5 000 Kč bez DPH.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Uzavřít smlouvu s Českou republikou –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu vlastnického práva ve prospěch města Dolní Benešov
k pozemku parc. č. 456/34 v k.ú. Dolní Benešov a o zřízení věcného práva, spočívajícího v závazku nabyvatele jako povinného
nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej
zástavním právem po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. Schválit vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavření příkazní smlouvy na podání žádosti o dotaci v rámci projektu „Kamerový systém Dolní Benešov“ se společností jk
grant, s. r. o. Ratibořská 1026/169, Kateřinky, 747 05 Opava za cenu ve výši 90 000 Kč
bez DPH.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce, a. s. na vybudování přípojky NN na pozemcích města parc. č. 2175/5
a parc. č. 2233/2 v k.ú. Dolní Benešov za cenu
ve výši 1 500 Kč.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. Hřbitovní řád.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
5. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
se společností TALPA – RPF, s. r. o. Holvekova
645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava týkající se
akce „Odvodnění a rozšíření místního hřbitova v Dolním Benešově, SO 1 – Odvodnění
hřbitova“ ze dne 27. 4. 2020 spočívající ve
změně termínu plnění a změně ceny plnění.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

5. Odkoupit areál na pozemcích parc.
č. 124/1, parc. č. 124/2, parc. č. 124/3 součástí
je stavba č. p. 630 zem. stav a parc. č. 124/4
součástí je stavba č. p. 631 zem. stav v k.ú.
Dolní Benešov od společnosti MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY, spol. s r. o.

6. Pokácení stromů (6 ks bříz) na pozemku
parc. č. 453/1 sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Zábřeh u Hlučína.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla

6. Vyhlásit záměr prodeje ČOV Dolní Benešov SO kanalizace Dolní Benešov, ul. Rybářská, Rozšíření kanalizačního řadu na ul. Záhumenní, kanalizační řad ul. Opavská.

1. O vyhlášení záměru propachtování části pozemku parc. č. 1771/23 v k.ú. Dolní Benešov v lokalitě Na Březích u Mlýnské strouhy navazující na pozemek parc. č. 1771/14
v k.ú. Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
7. Odkoupení části pozemku oddělené z pozemku parc. č. 584/1 v k.ú. Dolní Benešov
o výměře 3 m2 od pana Pavla Komárka za
cenu ve výši 75 Kč/m2 a odkoupení části pozemku oddělené z pozemku parc. č. 587/2

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města vzala na vědomí
1. Dopis poslanců Evropského parlamentu ve věci družební spolupráce s městem
Wilamowice.
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Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s. r. o. spočívající v umístění plynárenského zařízení na pozemcích města
parc. č. 495/2, 2149/161 v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 500 Kč bez DPH.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících se společností GasNet, s. r. o.
v souvislosti s realizací stavby PREL A, Dolní Benešov - Opavská, ve výši předpokládaných nákladů 42 000 Kč bez DPH.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
s ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby spočívající ve zřízení nadzemní kabelové přípojky
na pozemcích města parc. č. 2149/27 a parc.
č. 2149/39 v k. ú. Dolní Benešov za cenu ve
výši 200 Kč za každý započatý běžný metr
bez DPH.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila
1. Poskytnutí příspěvku ZO ČSOP Nový Jičín
na provoz záchranné stanice ve výši 3 000 Kč
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
2. Poskytnutí finančního příspěvku Centru
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
3. Udělení kladného stanoviska Správě silnic a železnic ke zrušení železničního přejezdu P7879.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O poskytnutí finančního daru Fontána, p. o., Celní 409/3, 748 01 Hlučín ve výši
5 000 Kč.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. O udělení souhlasu se stanovením místní
úpravy provozu na pozemní komunikaci na
ulici Záhumenní na pozemcích parc. č. 2176
a 858/6 v k.ú. Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

b) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Benešov na léta 2022 – 2023.

vy č. p. 631 postavené na pozemku parc.
č. 124/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Dolní Benešov.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. a) Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Dolní Benešov na rok 2021 s příspěvkem zřizovatele ve výši 3 300 000 Kč.

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města

b) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Dolní Benešov
na léta 2022 – 2023.

1. Vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s výší
poplatku 600 Kč/osoba/rok.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

4. a) Odměnu řediteli příspěvkové organizace města Kulturní dům Dolní Benešov za
činnost v roce 2020.

2. Vyhlásit záměr prodeje pozemku parc.
č. 750/108 v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve
výši minimálně 500 Kč/m2.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

b) Odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Mateřská škola Dolní Benešov za
činnost v roce 2020.

3. Schválit rozpočet města pro rok 2021
v předloženém znění.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 43. schůze rady města
Dolní Benešov konané dne 7. 12. 2020

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

c) Odměnu řediteli příspěvkové organizace
města Základní škola Dolní Benešov za činnost v roce 2020.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

3. O jmenování paní Aleny Eichlerové vedoucí odboru výstavby a dopravy MěÚ s účinností od 1. 1. 2021.

5. a) Příkaz k provedení inventarizace majetku města za rok 2020.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města

b) Složení ústřední inventarizační komise
pro inventarizaci hospodářských prostředků města v roce 2020: předseda Bc. Michal
Petřík, členové Ing. Martin Kuchař, MVDr. Jindřich Koska

1. Neodprodat části pozemků města parc.
č. 1771/23 a parc. č. 1782/57 v k.ú. Dolní Benešov o celkové výměře 460 m2.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Proplatit škody způsobené vichřicí na majetku FC Dolní Benešov, z.s., Osada Míru 687,
747 22 Dolní Benešov ve výši 166 495 Kč.
Pro hlasovalo5, proti 0, zdrželi se 0

Z 42. schůze rady města Dolní
Benešov konané dne 23. 11. 2020
Rada města schválila
1. a) Rozpočet příspěvkové organizace Kulturní dům Dolní Benešov na rok 2021 s příspěvkem zřizovatele ve výši 4 500 000 Kč.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
b) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní dům Dolní Benešov
na léta 2022 – 2023.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. a) Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Benešov na rok 2021 s příspěvkem zřizovatele ve výši 1 300 000 Kč.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
c) Plán inventur majetku a závazků města
za rok 2020
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
d) Likvidační komisi pro inventarizaci majetku města na rok 2021 ve složení Alfréd Lelek –
předseda, Pavel Schmiedhamer, Mgr. Jiří Krömer - členové.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
6. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce s FC Dolní Benešov z.s., Osada míru
687, 747 22 Dolní Benešov ze dne 10. 10. 2012
týkající se souhlasu s provedením technického zhodnocení na vypůjčeném majetku na
náklady FC s tím, že FC bude účtovat o provedeném technickém zhodnocení na svůj
náklad ve svém účetnictví a tento majetek
bude účetně odepisovat v souladu se zák.
č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Prohlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města schválila
1. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s. spočívající v umístění podzemního elektrického kabelového vedení
nízkého napětí na pozemcích města parc.
č. 750/3, 750/1, 750/2, 765/1, 730/1, 730/2,
730/15, 730/14, 2160/1 a 769/1 v k.ú. Dolní
Benešov za cenu ve výši 200 Kč bez DPH za
každý metr dotčeného pozemku.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Zápis do kroniky města roku 2019.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města neschválila
1. Provedení úprav travnaté plochy před domem pana Tomáše Fuchse č. p. 261 v Dolním Benešově tak, aby mohl provést vydláždění této plochy.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0
2. Žádost Charity Opava, Přemyslovců 26,
747 07 Opava - Jaktař o poskytnutí finančního daru.
Pro hlasovalo 0, proti 5, zdrželi se 0

Rada města rozhodla

Rada města rozhodla

1. O dočasném snížení nájemného za
pronájem Restaurace Sport dle nájemní smlouvy uzavřené se společností M & P
Host, spol. s r. o., Opavská 154, 747 41 Hradec nad Moravicí ode dne 14. 10. 2020 do
31. 12. 2020 na 1 Kč.

1. O vyhlášení záměru pronájmu budo-

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
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2. O dočasném snížení nájemného za pronájem Restaurace Na Rynku dle nájemní smlouvy uzavřené s panem Ladislavem Murckem,
Pod Moravcem 269, 747 22 Dolní Benešov
ode dne 14. 10. 2020 do 31. 12. 2020 na 1 Kč.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města
1. Neodkoupit pozemek parc. č. 1775/25 v k.ú.
Dolní Benešov za cenu ve výši 500 Kč/m2 od
paní Marie Kurkové, Zahradní 517, 747 22
Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Vyhlásit záměr prodeje pozemků parc.
č. 458/1 o výměře cca 14 m2, 458/2 o výměře cca 150 m2, 459 o výměre cca 45 m a 460
o výměře cca 54 m2 v k.ú. Dolní Benešov
Pro hlasovali 3, proti 2, zdrželi se 0
3. Stanovit jednání zastupitelstva v roce 2021
v termínech: 16. února, 20. dubna, 22. června, 21. září a 14. prosince.
Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 13. zasedání zastupitelstva města
Dolní Benešov ze dne 20. 10. 2020.
Zastupitelstvo města schválilo
1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající se vybudování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích města parc.
č. 204/2 a parc. č. 204/6 v k.ú. Zábřeh u Hlučína za jednorázovou úhradu ve výši 1 400 Kč
bez DPH.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající se vybudování zemního kabelového
vedení NN na pozemcích města parc. č. 314
a parc. č. 316 v k.ú. Zábřeh u Hlučína za jednorázovou úhradu ve výši 5 000 Kč bez DPH.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
3. Rozpočtová opatření č. 5/2020.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
4. Uzavření smlouvy s Českou republikou –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu vlastnického práva ve prospěch města Dolní Benešov
k pozemku parc. č. 456/34 v k.ú. Dolní Benešov a o zřízení věcného práva, spočívajícího v závazku nabyvatele jako povinného
nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej
zástavním právem po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí.

Leden – Únor

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
6. Odkoupení areálu na pozemcích parc.
č. 124/1, parc. č. 124/2, parc. č. 124/3 součástí
je stavba č. p. 630 zem. stav a parc. č. 124/4
součástí je stavba č. p. 631 zem. stav v k.ú.
Dolní Benešov od společnosti MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY, spol. s r. o., IČ 25821415,
Hájecká 630, 747 22 Dolní Benešov za cenu
ve výši 24 000 000 Kč a uložilo starostovi města vypracovat návrh smlouvy, tuto
smlouvu jménem města uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na
vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Pro hlasovalo 11, proti 1, zdrželi se 1
7. Záměr prodeje ČOV Dolní Benešov SO kanalizace Dolní Benešov, ul. Rybářská, Rozšíření kanalizačního řadu na ul. Záhumenní,
kanalizační řad ul. Opavská.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
8. Uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu ze dne 31. 12. 2012 se společností
Pražská plynárenská, a. s.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
9. a) Odkoupení části pozemku oddělené
z pozemku parc. č. 584/1 v k.ú. Dolní Benešov o výměře 3 m2 od pana Pavla Komárka
za cenu ve výši 75 Kč/m2.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
b) Odkoupení části pozemku oddělené z pozemku parc. č. 587/2 v k.ú. Dolní Benešov
o výměře 4 m2 od paní Hany Vitáskové za
cenu ve výši 75 Kč/m2.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
1. Dopis poslanců Evropského parlamentu
ve věci družební spolupráce s městem Wilamowice.
2. Zprávu o činnosti radyměsta od posledního zasedání zastupitelstva města

Z 14. zasedání zastupitelstva města
Dolní Benešov ze dne 15. 12. 2020.
Zastupitelstvo města rozhodlo
1. Vydat Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0
2. Vydat Obecně závaznou vyhlášku č.
3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s částkou 600,- Kč/obyvatele/rok
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a) Pro FC Dolní Benešov z.s. IČ 18054391, Osada Míru 687, 747 22 Dolní Benešov ve výši 1
800 000,- Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestičního transferu
Pro hlasovalo 12, proti 0, zdrželi se 2
b) Pro Tělovýchovnou jednotu Dolní Benešov, z.s., IČ 14616076, Osada Míru 627, 747
22 Dolní Benešov ve výši 400 000,- Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestičního
transferu
Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0
4. O termínech jednání zastupitelstva města
v roce 2021: 16. února, 20. dubna, 22. června, 21. září, a 14. prosince
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
5. Vyhlásit záměr prodeje pozemku parc. č.
750/108 v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši
minimálně 500,- Kč/m2
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 1

Zastupitelstvo města schválilo
1. Rozpočtová opatření č. 6/2020 v předloženém znění, které je nedílnou součástí usnesení
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 1
2. Rozpočet města pro rok 2021 v navrženém
znění, které je nedílnou součástí usnesení
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory s FC Dolní Benešov, z.s., IČ 18054391, Osada Míru 687,
747 22 Dolní Benešov, kterým se výše poskytnuté veřejné podpory zvyšuje o částku 166 495,- Kč

Informace z městského úřadu Dolní Benešov
Informace
o poplatcích
v roce 2021
Oznamujeme občanům
Dolního Benešova a Dolního
Benešova-Zábřehu, že na
pokladně MěÚ Dolní Benešov
se od 1. 2. 2021 vybírají
tyto poplatky:

Sdělení / Městský úřad Dolní Benešov, odbor vnitřních a sociálních věcí

nemohl v letošním roce uspořádat řadu akcí, jak pro seniory, tak vítání občánků nebo setkat se s dárci krve či navštívit seniory v domovech.

Rodičům, kteří si podali žádost na vítání občánků v roce 2020, byl nakonec zaslán
příspěvek města při narození dítěte na účet žadatele. Samostatně si převzali na matrice dárek pro dítě: knihu a podepsali se do pamětní knihy. Symbolicky jsme přivítali mezi občánky města:
•

9 holčiček: Adélu, Elisabeth Emmu, Izabelu, Jasminu, Josefínu, Klaudii,
Magdalénu (2) a Terezu

•

10 chlapečků: Alexandra, Eduarda, Jakuba, Jonatana, Jonatána, Matyáše,
Maxmiliána, Pavla, Tobiáše a Vilibalda.

1. poplatek za komunální odpad - částka 600 Kč, termín do
31. 5. 2021
2. poplatek ze psů – částka 100 Kč - rodinný dům, částka
500 Kč – bytový dům, termín do
31. 5. 2021
3. poplatek za zahrádku – částka
5 Kč/m2, termín 30. 4. 2021
4. poplatek za hroby – v průběhu roku 2021
Všechny tyto poplatky lze platit i bezhotovostně. Pokladna MěÚ Dolní Benešov sdělí č. účtu, variabilní symbol
a částku na e‑mailové adrese:
pokladna@dolnibenesov.cz.

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

Holečková Jana
MěÚ Dolní Benešov

4. Pravidla pro poskytování příspěvku města ke kotlíkové dotaci na období 2021 – 2023

Taktéž žadatelům – bezpříspěvkovým dárcům krve byl v prosinci zaslán příspěvek
na účet. V letošním roce byli oceněni: Karel Rošík a Martin Gaj za 40 odběrů, Oldřich
Guřan za 120 odběrů. Václav Dombek a Petr Bořucký byli vyznamenáni ZLATÝM KŘÍŽEM I. třídy za 160 odběrů. Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu
života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch,
kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti. Chcete‑li mít dobrý pocit
z darování krve a záchrany lidského života a jste‑li zdraví, neváhejte a darujte krev.
Pravidelně každý rok v prosinci děti z Mateřské školy v Dolním Benešově navštíví
s kulturním programem obyvatele domu na Osadě míru 308. Vzhledem k ochránění zdraví seniorů se neuskutečnilo ani toto setkání. Děti z MŠ však vyrobily malé
dárečky, které jsme samozřejmě předali babičkám i dědečkům s přáním k Vánocům a novému roku. Dětičkám všichni moc děkují.
Návštěvy v domovech seniorů se v letošním roce naši občané bohužel nedočkali,
ale přání k Vánocům a novému roku 2021 putovaly od Města Dolní Benešov do domovů v Ludgeřovicích, Hlučíně, Opavě, Kravařích, Smolkově, Kyjovicích, Bohumíně,
Frýdku – Místku a do Frenštátu pod Radhoštěm.
Do nového roku 2021 přejeme všem hodně zdraví a zbožné přání vypořádat se s koro‑
navirovou situací celosvětově tak, abychom mohli odložit roušky a prožívat ten běž‑
ný všední normální život, který je nám teď tak vzdálený a po kterém všichni v hloubi
duše toužíme.
Jana Spruchová, matrikářka

Pro hlasovalo 14, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města nerozhodlo
1. Vyhlásit záměr prodeje části pozemků
města parc. č. 1771/23 a 1782/57 v k.ú. Dolní Benešov o celkové výměře cca. 460 m2

Společenská kronika

Pro hlasovalo 0, proti 12, zdrželi se 2

Malé vítáme
a rodičům blahopřejeme

2. Vyhlásit záměr prodeje části pozemků
města parc. č. 458/1 o výměře cca 14 m2,
458/2 o výměře cca. 150 m2, 459 o výměře
cca. 45 m2 a 460 o výměře cca. 54 m2 v k.ú.
Dolní Benešov
Pro hlasovalo 4, proti 9, zdrželi se 1
3. Odkoupit pozemek parc. č. 1775/25 v k.ú.
Dolní Benešov za cenu ve výši 500,- Kč/m2.

Budeme na Vás vzpomínat …

Magdaléna Čechová, Dolní Benešov
Jasmina Pavlenková, Dolní Benešov
Vilibald Konečný, Zábřeh
Elisabeth Emma Marcolová, Dolní Benešov
Tyto události zveřejňujeme pouze s písemným souhlasem:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky je k 10. 2. 2021 Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov, matrika (tel.: 553 651 285, kl. 18) nebo na e‑mailové
adrese: matrika@dolnibenesov.cz.

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 1

1. Zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města

5. Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020.

3. Přidělit dotace z rozpočtu města:

Mgr. Jiří Krömer, tajemník města

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

Karel Janoš, Dolní Benešov
Anna Peřichová, Dolní Benešov
Alfréd Stříbný, Dolní Benešov
Edita Pačková, Dolní Benešov
Elfrída Radošovská, Dolní Benešov
Arnošt Pavlenka, Dolní Benešov
Renata Komárková, Dolní Benešov
Marie Jordanová, Opava, rodačka z DB
Pavla Kozáková, Dolní Benešov

*
*
*
*

Pro hlasovalo 0, proti 14, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
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Vážení spoluobčané

2. Hřbitov – kolumbária a ohradní zeď – tam
se také dá ledacos utopit cca 2.5 mil.

úvodem tohoto zamyšlení dovolte, abych vám všem popřál na začátku tohoto nového kalendářního občanského roku zodpovědnost, odvahu,
pokoru, hrdost a zdraví.

3. Hřbitov – technické zázemí – márnice +
WC cca 1.3 mil.

V současnosti jsme svědky různých událostí ve světě, v naší zemi a našem městě. Ne
jinak je tomu v tom nejužším kruhu, kruhu
rodiny. To, co se odehrává v okruhu nejbližším, se obyčejně promítá do našeho chování
v komunitě a ve veřejném prostoru. Co jsme
dostali výchovou, dále rozmnožujeme poznáním. K poznání nás vede naše zvědavost,
chuť učit se a naslouchat. Někdo to dělá intenzivněji, někdo méně intenzivně, ale děláme to všichni. Využíváme k tomu různé
technologie. Od té nejjednodušší – což je
opakování toho co vidíme, slyšíme, bereme – jaký je nám dán příklad až po tu nejsofistikovanější – začneme vlastní tvorbu.

Vidíte, že pro všechny občany města, kteří
zůstanou věrni našemu městu i přes potíže, které jim jako zastupitelé způsobujeme
a vydrží zde až do posledních dnů, děláme
maximum.

V této široké škále různorodosti a průmětů názorů se utváří komunita – lidská společnost. Něco unikátního a krásného, zároveň křehkého a zneužitelného. Historie nám
dává spousty příkladů, kdy společnost směřovala směrem ke krásnému i ke špatnému
a byla zneužita. Chtělo by se říci, že přeci
není možné, aby se špatné věci opakovaly a tudíž, poučeni fakty z historie by lidská
společnost měla být pouze lepší. Jistě mě
dáte za pravdu, že tomu opravdu tak je, neboť technicky jsme opravdu někde, kde se
naším předkům ani nezdálo, že by to bylo
možné. Je to však jen jedna stránka mince. Je lidská bytost připravena intelektuálně vstřebat to co se jí nabízí a zodpovědně,
odvážně a s pokorou přistupovat ke tvorbě věcí, které se nás bytostně dotýkají, a to
nejen z pohledu mě jako jedince, ale i z pohledu jedince, který tvoří komunitu – společenství – společnost?

nechat mýlit těmi, kteří chtějí mýlit druhé?
Je to namáhavé a ne jednoduché, ne prosté, ale žádoucí aby každý zapojen do veřejných věcí, byl ochoten sledovat a vyhodnotit slovo druhého, jeho stálost a konzistenci
v názorech a jednáních. To lze udělat jedině tehdy, kdy dialog probíhá ne virtuálně,
ale reálně. Pak si mohu v čase vytvořit obraz o dané osobě a věřit, či nevěřit jeho slovu. Možná je to staromódní přístup, ale díky
jemu si vytvářím konkrétní vztah k lidem, institucím a na základě těchto skutečností formuji postoje a přijímám rozhodnutí.
Po posledním jednání zastupitelstva v loňském roce a po obdržení informací, které
probíhají na „face booku“ jsem došel k přesvědčení, že se posouváme právě k tomu,
že část obyvatel nás chce mýlit a ještě horší
zjištění je, že část obyvatel chce být mýlena.
Chci všechny takto ujistit, že pokud probíhají jakékoliv transakce ze strany vedení města
pro blaho města, tak je to pouze ze zištných
důvodů. Jinak by to přeci nikdo nedělal. Netroufám si vůbec odhadnout kolik to „sype“
neboť nikdo z nás již nemá o tom přehled.
Nemá vůbec cenu zabývat se skutečnostmi
při koupi majetku, v jakém stavu se nachází,
neboť přeci vše máme na dohled z vrchních
pater budovy zámku, tak proč se obtěžovat
sestoupit do podzámčí. Je to prostě prima
jízda. Budou zase volby, naskočte a připojte se, nebo vlastně ne, uchopte příležitost
sami, jinak byste museli přistoupit na dělení, a jak zaznělo na posledním jednání zastupitelstva v loňském roce, že když má ob-

čan možnost přímo zasáhnout do vývoje
a strategie rozvoje města vlastním podnětem, ne zprostředkovaně skrze zastupitele,
tak to vlastně není pravda, protože, přeci
jsme tam my zastupitelé, abychom rozhodli a hájili zájmy obyvatel města. Pro utvrzení tohoto názoru si ještě zatleskáme, neboť
možnost svobodného vlastního rozhodnutí a s tím spojené zodpovědnosti za učiněná rozhodnutí při připomínce, že jsem jako
občan tohoto svého práva nevyužil, je příliš citlivá a bolestivá. Nejlepší reakce je rychle to od sebe odhodit a nalézt viníka. Tím je
samozřejmě zastupitel. Není to prima. Zastupitel může za všechno a může všechno,
občas mu sice někdo vynadá, ale jinak je to
k přežití. No to je přeci ideální stav. Už vidím spousty nových a plných kandidátek.

tel vymazat zástavní právo. Jen pro úplnost
uvedu, že je to proces nápravy ne na jedno
volební období.

4. Škola – přístavba odborných učeben –
letos (jinak celkem cca 73 mil) cca 8.2 mil.
5. Škola – přístavba odborných učeben
a celoživotního vzdělávání cca 9 mil.
To abychom měli chytrou příští generaci,
a ještě bude tělocvična za cca 55 mil.
6. Hřiště Zábřeh – modernizace šaten cca
9 mil.
Samozřejmě bude i chodník, když se dořeší souhlasy 13 vlastníků pozemků z čehož 6
je již po smrti a není dořešeno dědické řízení. To musí být vůle těch, kteří zdědili jejich
majetek, aby otevřeli dědická řízení a vše se
napravilo. To nemůže udělat 15 zastupitelů,
stejně jako u některých vlastníků pozemku pod chodníkem nemůže žádný zastupi-

ilustrační foto

A co dodat závěrem? Nejsem roztrpčen tím,
že neprošel nějaký záměr a ctím rozhodnutí
většiny. Co je alarmující je skutečnost, jakými
komentáři se na různých sítích včetně ankety
dokážou lidé vyjádřit. K čemukoliv a jakkoliv. Závažnou skutečností je však vzdání se
práva svobody v případech, kdy můžu jako
nikde neorganizovaný jednotlivec zasáhnout do věcí veřejných. To jsou veřejná projednávání zásadních dokumentů pro rozvoj
obce. Územní plán, studie, referenda, dlouhodobé strategie a rovněž volby. Tam neplatí přenesené rozhodování á zodpovědnost.

To už jsme tady měli včetně regulace čehokoliv. Kolik m2 zahrádky, bydlení, podlahové plochy. Základní princip je svoboda jedince se zodpovědností za svá rozhodnutí.
Pokud někoho tato úvaha zarmoutila, přijměte mou omluvu. Rozhodně není tato úvaha adresována těm, kteří vedou rozumný
a racionální dialog ve veřejném prostoru
a jsou schopni pragmaticky přijmout podíl na rozhodování. Mohu se mýlit, ale nechci mýlit druhé. Tam, kde je zlost doopravdy oprávněná, se vždy musím ptát, jestli se
mi neoznamuje cosi důležitého právě přes
ty věci, které mě hněvají, a přes lidi, kteří
mě hněvají.

ilustrační foto

MVDr. Jindřich Koska, místostarosta

Městská knihovna
ilustrační foto

Jen pro úplnost uvádím, kolik investičních
akcí proběhlo - probíhá - a bude probíhat
a v jakých objemech. To pro představu těm,
kteří to přepočítávají na „namaštěné kapsy“
1. Hřbitov – odvodnění – to je nejlepší, je
to v zemi a nikdo neví co tam je cca 7.5 mil

Dovolím si zde vypůjčit slova novodvorského opata, že společnost stojí na schopnosti
věřit slovu druhého. Věříme tomu, co říká lékař. Věříme tomu, co říká právník a s přehnanou naivitou často i tomu, co sdělují media.
Tato víra se může minout s cílem a šířit omyl,
neboť se stává, že se člověk mýlí, nebo chce
mýlit druhé. V našem každodenním životě zakoušíme, jak důležitá je tato přirozená
víra a důvěra, kterou si vzájemně věnujeme.

Končící rok 2020 jistě nebude ten, na který budeme vzpomínat s úsměvem a radostí. Ani nevím, co bych měla napsat, všichni jsme ho prožili.
Každoroční rekapitulace toho, co jsme vše uspořádali, zajistili, zažili, je letos spíš rekapitulací toho, co jsme mohli zažít, ale bohužel museli zrušit.
V minulých dvou měsících jsme v knihovně museli zrušit dvě besedy se spisovateli a také předvánoční tvoření, které je u nás
vždy netrpělivě očekáváno, protože bývá ze
všeho nejkrásnější. A to nemluvím o knihovnických lekcích pro žáky mateřských a základních škol, které se v průběhu školního
roku konají. Doufám, že to v tom nadcházejícím novém roce všechno doženeme.
Tak jsme v listopadu, kdy byla knihovna pro
veřejnost uzavřena, popřípadě byla otevřena na tzv. výdejní okénko, využili příležitosti,
která během provozu není možná, a vylepšili
jsme oddělení pro teenagery. Původní regály byly z části vyměněny za regály černé barvy a myslím, že se líbí, neb jsem za ně byla
od mladčtenářů dokonce pochválena. 😊

V průběhu minulých dvou měsíců přibyly do knižního fondu tyto knihy:

Knihy pro dospělé:
Abbott, M.: Podej mi ruku, Fieldsová, H.: Dokonalé ticho, Fieldsová, H.: Dokonalá kořist,
Vaněček, J. Humoresky, Grant, R.: Špeky, Janouchová, K.: Hra…, Rowling, J.: Prázdné
místo, Dutka: Černá a purpurová, Ahnhem,
S.: X způsobů smrti, Baroš, M.: Milan Baroš,
Campbell: Cizinec na pláži, Kepler, L.: Zrcadlový muž, Land, A.: (M)učednice, Shriver, L.:
Musíme si promluvit, Šťastná, B.: Hezčí svět,
Patterson, J.: Jen pro zvané, Černá, J.: Santini, Klíma, J.: Šarlatán, Dostálová: Soběstačný, Sveistrup: Kaštánek, Vondruška, V.: Dračí
náhrdelník, Katalpa, J.: Zuzanin dech, Minier,
B.: Mráz a další.

Mohu nyní parafrázovat a hledat paralelu
v našem malém městě v oblasti veřejného
dění, vztahu vedení města, zastupitelstva
a občanů. Čemu obyvatel našeho města věří?
Věří slovu druhého, nebo věří slovu sociálních sítí? Má přirozenou víru a důvěru v tuto
instituci a její reprezentanty, nebo se chce
ilustrační foto
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Knihy pro děti a mládež:
Peroutková, I.: Valentýnka a veterinární ordinace, Pennypacker, S.: Klementýnka a jarní
výlet, Princeznin zámek, Barbie ve světě her,
Bussell, D.: Malá baletka: Ela a ledová kletba,
Reitmeyer, A.: Ustrašená veverka, Ptáci, Motýli, Drahokamy, Žárský, B.: Obrázkové příběhy o vynálezech, Děsivé Vánoce, Šmoulí polévka, MacDonald, A.: Rošťák Bertík,
Brumlovy veselé příhody, Gréban, Q.: Chci
být hasičem a další.
Ať je nový rok 2021 pro nás pro všechny lepší, ať se můžeme setkávat, a to i v naší milé
městské knihovně, protože nad osobní setkávání není.
Jana Petrásková,
knihovnice Městské knihovny Dolní Benešov
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„Co jste HASIČI…“
Rok 2021 je pro náš sbor rokem výjimečným. Dne 6. června uplyne přesně 135 let od založení prvního hasičského sboru v Dolním Benešově s ná‑
zev „Friewillige Feuerwehr Beneschau“. U příležitosti výročí plánujeme uspořádat s touto tématikou několik kulturně‑společenských akcí, a to
nejen pro členy našeho sboru, ale i pro širokou veřejnost. Zda tyto akce proběhnou, a v jakém rozsahu bude záležet především na situaci okolo
pandemie Covid-19.

IN . F . Obálka

Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Dolní
Benešov

Pod osobní záštitou Bc. Jiřího Navrátila, MBA,
náměstka hejtmana pro sociální oblast
Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává IN.F.Obálka
( = Informace jako Forma Ochrany), jako jedna z mnoha aktivit Moravskoslezského kraje, zaměřená na zvýšení kvality života a podporu bezpečí seniorů i osob se zdravotním postižením.
IN.F.Obálka slouží k předání důležitých informací o Vaší osobě složkám záchranného systému –
hasičům, zdravotníkům, policii, v případě, že se ocitnete v nebezpečí či ohrožení zdraví nebo života ve Vaší domácnosti např. při náhlých zdravotních potížích či nebezpečí. Přispěje tak k řešení krizové situace a poskytnutí efektivní pomoci.
POKYNY K VYPLNĚNÍ
• IN.F.Obálka obsahuje formulář k vyplnění Vašich osobních údajů, informací o alergiích, nemocech, užívání léků, kontaktů na blízké osoby a kontakt na praktického lékaře. Vyplnění formuláře je dobrovolné, prosíme o uvádění pravdivých údajů. Pokud si nevíte rady s vyplněním údajů, požádejte o pomoc své blízké či přátele. Nezapomeňte napsat datum vyplnění formuláře.
• Alergie a nemoci: současné i minulé, v případě nedávné hospitalizace můžete přiložit i poslední propouštěcí zprávu.
•

Léky: název z krabičky a dávkování (např. 1-0-1).

• Kontakty: osoby blízké, nebo ty, kterým důvěřujete, např. rodinní příslušníci, sousedé, přátelé, a chcete, aby o Vašem stavu věděli a případně po dobu Vaší hospitalizace zajistili Vaše obydlí
či domácího mazlíčka, atd.
• Vyplněný formulář vložte do přiložené obálky, kterou umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří, tak, aby byla viditelná a nebyla zakrytá láhvemi či potravinami. Lednici nebo
dveře z vnitřní strany bytu označte přiloženou magnetkou či samolepkou, nejlépe v úrovni očí
dospělého člověka. Pamatujte na to, že po uplynutí určité doby je nutné údaje ve formuláři upravit, aby byly aktuální.

Během uplynulého roku 2020
(do uzávěrky zpravodaje) členové naší jednotky vyjížděli celkem K 44 mimořádným událostem, což je téměř ke čtyřem
výjezdům za jeden kalendářní
měsíc (v roce 2019 jednotka vyjela ke 36 událostem).
Počty výjezdů dle druhu
mimořádné události:
22 × Technická pomoc
11 × Likvidace bodavého hmyzu
8 × Požár
2 × Planý poplach
1 × Dopravní nehoda
Mezi významnější zásahy,
u kterých naše jednotka
zasahovala
v roce 2020 patřily:

Požár stodoly v Bolaticích
28. 3. 2020

• Další informace, nový formulář a pomoc při jeho vyplnění Vám také poskytnou sociální pracovníci obecního úřadu v místě Vašeho bydliště nebo pracovníci na pobočkách Senior pointu a
v dalších distribučních místech.

6 hodin trvající zásah. Následkem tohoto požáru a fyzického vyčerpání zahynulo 13 býků.
Předběžná škoda byla odhadnuta na 900 tis. korun. Zasahovalo celkem 9 hasičský jednotek.

•

Požár domu Kozmice 3. 5. 2020

Formulář je dostupný na webu Moravskoslezského kraje, www.msk.cz.

Upozornění: MSK jako iniciátor této preventivně bezpečnostní akce nepověřil žádné osoby ani
organizace kontrolou IN.F.Obálek. Proto žádné osoby, které by chtěly takto konat, NEVPOUŠTĚJTE DO SVÝCH DOMOVŮ!!!

Z hořícího domu hasiči zachránili dvaašedesátiletého
muže, který byl v bezprostřed-

ním ohrožení života. Zásahu se
účastnilo celkem 5 hasičských
jednotek a Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezkého kraje. Škoda způsobena
požárem byla předběžně odhadnuta na 150 tis. korun.

Požár větší garáže. Škoda na
majetku byla odhadnuta na
cca 500 tisíc korun. Hasičům se
podařilo uchránit před požárem
přilehlý rodinný dům v hodně
více než 2 mil. Kč. Zasahovaly
4 hasičské jednotky.

Pátrání po utonulé osobě na
řece Opavě 1. 7. 2020

Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Benešov

Pomoci motorového člunu
jednotka prováděla vyhledávaní těla muže v Háji ve Slezsku a o několik dní později ve
Štítině.

Výroční valná hromada SDH

Technická pomoc
„Odstraňování následků vichřice“ 28. 6. a 29. 6. 2020
V Dolním Benešově došlo vlivem vichřice k pádů mnoha
stromů a části střech budov.
Následkem toho došlo k poškození vozidel a několika budov,
na Osadě Míru, kde byla situace nejhorší. Jednotka prováděla odstraňování následků této
vichřice.

Povodeň Dolní Benešov
14. 10. 2020
Vlivem rozvodnění řeky Opavy
po silných přívalových deštích
jednotka prováděla monitoring
situace, řízení dopravy a přípravu několika desítek pytlů s pískem pro případné použiti.

Požár garáže Bolatice
27. 11. 2020

Z důvodů protiepidemických
opatření se termín každoroční valné hromady odkládá na
neurčito. O datu konání budou
všichni členové sboru dobrovolných hasičů Dolní Benešov včas
informování.

Na pátek 12. 2. 2021 plánujeme uspořádat tradiční hasičský
ples. Avšak aktuální protiepidemická opatření (v době uzávěrky zpravodaje) nám neumožňují
tuto tradiční zábavu uspořádat.
Zda se ples uskuteční budete informování během měsíce ledna
přes facebook SDH Dolní Benešov a na plakátech ve vývěskách
města.

3.

Závěrem bych rád popřál jménem sboru dobrovolných hasičů Dolní Benešov všem obyvatelům našeho města do roku
2021 především pevné zdraví,
a také aby celý následující rok
byl o poznání klidnější než rok,
který právě končí!
Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Váš Jiří Navrátil

Foto1.: Požár garáže v Bolaticích
Foto2.: Požár garáže v Bolaticích
Foto 3.: Výcvik jednotky s řetě‑
zovou motorovou pilou na hřiš‑
ti v Zábřehu
Foto 4.: Výcvik jednotky s řetě‑
zovou motorovou pilou na hřiš‑
ti v Zábřehu
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2.

Hasičský ples 12. 2. 2021

Přeji Vám pevné zdraví a věřím, že tato aktivita bude pro Vás přínosná.
Máte-li o tuto obálku zájem obraťte se na Městský úřad Dolní Benešov, na Brigitu Opíchalovou
tel. č. 553 651 285/kl. 14, nebo na Janu Spruchovou tel.č. 553 651 285/kl. 18.

1.
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Žijeme v Dolním Benešově …

Leden – Únor

Letošní vánoční oblohu ozdobila „Betlémská hvězda“
Opět tu máme konec roku s vánočními a novoročními svátky. Celý křesťanský svět si připomíná významnou událost narození Ježíše Krista. Jeho
narození v Betlémě podle Matoušova evangelia doprovázela Betlémská hvězda, která podle legendy ukázala cestu třem mudrcům z východu a ti
našli cestu aby se poklonili malému Ježíškovi a předali mu dary. Betlémská hvězda je tak symbolikou vánoc a o těch letošních jsme měli možnost
Betlémskou hvězdu spatřit a ještě i po Novém roce ji můžeme po několik dnů pozorovat.

Památka Válečných Veteránů 10. 11. 2020

Výlov Nezmaru 14. 11. 2020

Výlov Nezmaru 14. 11. 2020

Výlov Nezmaru 14. 11. 2020

Mikulášská vyjížďka 6. 12. 2020

Mikulášská vyjížďka 6. 12. 2020

Mikulášská vyjížďka 6. 12. 2020

Vánoční výzdoba nám. C. Lelka 8. 12. 2020
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Vžitá představa o Betlémské
hvězdě jak ji známe z množství
vystavených betlémů je kometa
s výrazným chvostem, dobře viditelná na obloze. Z historických
záznamů z doby narození Krista,
tedy přibližně před dvěma tisíci
lety však o kometě žádná zmínka není. Přitom velké komety pozorovali již staří Číňané a záznamy jdou až 3 tisíce let před našim
letopočtem. Komety ale přinášely spíše negativní projevy lidské civilizace, přičítaly se jim zejména války a morové epidemie.
V roce 1910 prolétala v blízkosti Země Halleyova kometa, byla
tehdy opravdu výrazným a nepřehlédnutelným nebeským
představením. To bylo také pravděpodobně jedním z důvodů,
proč si lidé začali betlémskou
hvězdu s kometou spojovat.

vých zákonů umíme vypočítat
jejich dráhy na mnoho tisíc let
do minulosti, ale i do budoucnosti. Dnešní běžné počítače to
zvládnou velice snadno.

Saturna. Pohledem pozorovatele bez dalekohledu to vypadalo,
jako by se obě planety slily v jednu zářící hvězdu. Oběžná doba
Jupitera okolo Slunce je 15 let
a Saturna 30 let. Obě planety se
tedy míjejí každých 20 let. Většinou jsou však dál od sebe, jejich dráhy mají rozdílné úhlové
odchylky od ekliptiky. Takto blízká přiblížení jsou velmi vzácná.

Simulace v programu Stellarium
nám ukazuje v r. 6 př.n. letopočtem výraznou konjunkci – vzájemné přiblížení dvou největších
planet sluneční soustavy Jupitera a Saturnu. Tehdy toto přiblížení bylo dokonce trojnásobné,
nejprve Jupiter míjel těsně planetu Saturn v květnu, pak nastala tzv. klička a v říjnu se Jupiter
z pohledu ze Země opět protáhl
zpět okolo Saturna. A v prosinci
a tedy době narození Ježíška pak
Jupiter definitivně těsně míjel

A jak to je tedy o letošních vánocích? Planety Jupiter se Saturnem po západu Slunce nad
jihozápadním obzorem se opět
setkaly. Nejblíže 21. prosince, kdy je od sebe dělila vzdálenost menší jak třetina měsíčního úplňku. Pokud se někomu

Co tedy mohlo tehdy před dvěma tisíci lety zářit na obloze
tak, aby to vzbudilo pozornost
mudrců? Dnes si můžeme namodelovat oblohu s polohou
planet tak jak vypadala tehdy.
Např. program „Stellarium“ to
dokáže velmi přesně. A s úžasem si můžeme pomocí tohoto
programu nasimulovat tehdejší postavení hvězd a planet na
obloze. Dva tisíce let je z astronomického hlediska velice krátká doba a se znalostí Keplero11

poštěstilo je zahlédnout vypadaly obě planety jako jedna
protáhlá hvězda, nejjasnější na
celé obloze. Pokud bylo zamračeno lze si vzájemné setkání alespoň ukázat v simulaci na obrázku ze Stellaria. Několik živých
snímků z období před uzávěrkou pak dokládá, jak se obě planety k sobě postupně přibližují.
Závěrem nezbývá než doufat,
že tato letošní vánoční hvězda
je předzvěstí úspěšného vstupu do nového roku, který bude
doufejme lepší než ten minulý.
za astronomický kroužek
František Gaidečka a Karel
Proksch

Dolnobenešovský zpravodaj • 1 / 2021

Leden – Únor

Dolnobenešovský zpravodaj • 1 / 2021

Zprávičky z barevné školičky – Osada míru

Leden – Únor

U Krtečků v Zábřehu…
Aby Ježíšek stihl všem dětem přinést dárky včas,
do školky musí přijít dřív.
Zazpívaly jsme si vánoční koledy, vyzkoušely tradice, zopakovaly básničky a s napětím jsme čekaly,
jestli už přijde. Týden před Vánoci nás čekalo překvapení a Ježíšek přinesl spoustu krásných dárků.

Vstupujeme do dalšího roku s očekáváním, co nám přinese nového a zajímavého. Minulý rok byl hodně zvláštní a upřímně řečeno, ani letos ne‑
víme úplně přesně, co nás čeká. To ale neznamená, že bychom se ve školce nepřipravovali na úspěšný start roku nového. Plánujeme pro děti
spoustu zajímavých aktivit, projektových dnů a výletů. Uvidíme, zda se nám vše podaří uskutečnit. I když virus dělal vše pro to, aby naše plány
zkomplikoval, přesto se nám podařilo některé realizovat.

Uskutečnil se PONOŽKOVÝ DEN, kdy si všichni oblékli na každou nožku jinou barevnou ponožku. Byli
jsme nadšeni z toho, kolik zábavných her a soutěží
se dá s ponožkami vymyslet.

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nechej
mě to udělat a já pochopím“. Krtečci prožili netradiční zážitkové dopoledne protkané zábavnou chemií. Prováděli různé
zajímavé a bezpečné CHEMICKÉ POKUSY.

I když nám koronavir překazil výlety, které byly již
naplánované, my jsme se nevzdaly a vyrazily jsme
do blízkého okolí.
Ještě než k nám do školky přišel Ježíšek, byly jsme
se podívat na výlov rybníka Nezmar. Plni nevšedních zážitků jsme se potom vracely do školky.

Na podzim jsme sbíraly kaštany a žaludy, které jsme teď v zimě zanesly zvířátkům do krmelce.

Do nového roku Vám všem přejeme
spoustu splněných přání a také výletů,
které jsme loni nestihli.
Kolektiv mateřské školy

HUDEBNÍ DÍLNA s názvem „Bude zima, bude
mráz“ nabídla dětem možnost poznat hudbu
i z jiné stránky. Součástí dílničky jsou vždy písničky se společným tématem, práce s netradičními hudebními nástroji, které slouží k doprovodu a zvukomalbě.

Do nového roku přejeme všem
hodně zdraví, spokojenosti
a osobních úspěchů.

❄

Ani jsme se nenadáli a nastala doba adventní. Pro děti je to čas
plný očekávání a radostných okamžiků, čas předvánočních zvyků a tradic. Některé tradice v naší školce dodržujeme – NÁVŠTĚVA
MIKULÁŠE, trhání „Barborky“, výroba vánočních dekorací, společné ZDOBENÍ STROMEČKU, otvírání adventního kalendáře, zpívání
vánočních koled a samozřejmě čekání na Ježíška.

Jana Balarinová
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Okénko šéfkuchaře

Pohádka

Škola se nám rozrůstá
před očima

I přestože bylo pro nás učitele a žáky posledních pár měsíců pl‑
ných střídání prezenční a distanční výuky náročných, vznikaly
i v této době krásné slohové práce. Slohovým útvarem pro žáky
7. a 9. ročníků bylo vypravování, v němž žáci museli použít pří‑
mou řeč. Některým z dětí se podařilo napsat zajímavé pohád‑
ky. Jednou z nich je bezesporu báchorka J. Chyly, žáka 9. roční‑
ku. Jako téma si sice vybral přísloví Lež má krátké nohy, ale pro
název jeho pohádky se lépe hodí Benešova parafráze.

Na budově Základní školy
na Nádražní ulici se již naplno rozjely stavební práce
spojené s přístavbou odborných učeben. V průběhu měsíce září a října se dokončily práce na základech
nového křídla školy a dnes
již máme vyzděné přízemí
a první patro. Pro vstup do
školy žáci i zaměstnanci využívají vchod od nádraží a školní dvůr je jedno velké staveniště. Žáci tak již nemohou využívat školní dvůr k relaxačnímu pobytu během velké přestávky a také musí zvládnout
občasný hluk a stísněný prostor. Věřím, že to ale žáci i zaměstnanci po dobu stavby „vydrží“ a že nás poté čeká moderní školní budova s kvalitním materiálním a technickým
zázemím pro efektivní výuku.

„Lež mívá sice krátké nohy, ale někdy až nebezpečně dlouhé
ruce a ke svým nohám bývá lhostejná.“
Edvard Beneš

Před mnoha lety žil záhadný muž, samotář, vlastním jménem
ho nikdo neznal. Jen tak se potuloval, nikde dlouho nepobyl. Lhal, podváděl, co mohl, otočil. Poctivá práce mu nevoněla. Dokázal ze lží a podvodů přežít. Nežil sice na vysoké
noze, ale nebyl to ani žádný žebrák.
Jednoho jarního dne doputoval tento muž do velkého města. V hlavě už se mu rodil plán, jak oloupit místního krále. Obstaral si nocleh, trochu se posilnil a ihned chvátal na hrad.
Tam se představil jako mocný věštec. „Zdál se mi hrůzostrašný sen, ctěný pane králi,“ začal brebentit samozvaný věštec,
„do roka, přesně od dnešního dne, se Vám přihodí něco hodně zlého.“ Král tomu zpočátku nevěřil, ale zaujalo ho to, proto se zeptal: „A copak by se mi mělo stát?“ „Ó, ano, viděl jsem
to velice jasně, ctěný pane králi. Budete přepaden, oloupen,
ba i smrt Vám bude hroziti.“ Král zůstával i nadále skeptický,
ale začaly v něm hlodat pochybnosti. Vykládal to podivný cizinec, ale co kdyby měl pravdu? Tento tajemný muž nabídl
králi možnost změnit osud. Ovšem vše něco stojí.

Mgr. Leon Hahn
Ředitel školy

A tak se král s lhářem domluvili. Král vyplatil dvě stě zlatých
dukátů a za ty mu lhář zaříkadlem změnil osud. Panovník byl
sice o dvě stě dukátů lehčí, ale dál žil v přesvědčení, že zahnal potenciální nebezpečí. Zato lhář v dobré náladě a s dobrým pocitem, že zase něco vydělal, se vydal opět na cestu.

Doba distanční
Tak jsme opět od 14. října naskočili do distanční výuky, ale
troufnu si říci, že jsme již byli podstatně lépe připraveni než
na jaře. Našim žákům byla ze školy v případě potřeby zapůjčena technika a mohli tak absolvovat on‑line hodiny se
svými učiteli a posílat úkoly. Pro on‑line výuku se naši učitelé snažili a stále ještě snaží preferovat „důležité“ předměty a v těch ostatních se zaměřujeme spíše na posílání
potřebných materiálů a úkolů s dostatečným časovým intervalem. Samozřejmě se určité problémy objevily, ale domnívám se, že se vše podařilo vyřešit a že distanční výuka
probíhá převážně kvalitně a že naši žáci toto velmi těžké
období zvládnou.
Přeji všem žákům, zaměstnancům, rodičům i všem občanům našeho města jménem ZŠ Dolní Benešov příjemné
prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku 2021. Hlavně
přeji všem hodně zdraví a snad se brzy uvidíme na některé z akcí ve škole.

Už se blížil k další vesnici, když tu z lesa vyskočila skupina
loupežníků. „Nasyp dukáty, dědku!“ A tak slavný lhář přišel
o všechno. Jak lehce nabyl, tak lehce pozbyl.
Jan Chýla

Telecí balenky s nádivkou / Porce pro 4 osoby
Suroviny: 800 g telecí kýty, 300 ml bílého vína, 200 ml smetany, 100 g anglické slaniny, 2 cibule,
120 g másla, 400 ml vývaru, snítku tymiánu, sůl, pepř.
Suroviny na náplň: 4 starší rohlíky, 2 jablka, hrst hladkolisté petržele, 2 vejce, 1 cibule,
1 dcl smetany, lžíce Dijonské hořčice a 2 lžíce másla.
Postup: Nejprve připravíme nádivku, a to tak, že cibulku nakrájenou na
drobno opečeme na másle, přidáme jablka nakrájená na kostičky, vmícháme hořčici a rohlíky namočené ve smetaně, odstavíme a přidáme vejce a nasekanou petrželku. Kýtu nakrájíme na plátky, naklepeme, osolíme
a opepříme, naplníme nádivkou a svážeme potravinářským motouzem.
Balenky opečeme na sádle do zlatova. Maso vyjmeme, přidáme najemno nakrájenou cibuli a slaninu, zarestujeme a zalejeme vínem. Jakmile vyvaříme alkohol, přidáme vývar a smetanu. Do pekáče vrátíme maso a vše
pečeme v troubě na 160 ⁰C cca hodinu.

Mgr. Leon Hahn, Ředitel školy
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Balenky vytáhneme z omáčky, kterou zahustíme jíškou a promixujeme tyčovým mixerem. Přidáme špetku cukru, přecedíme přes jemné sítko a můžeme zjemnit máslem.

Balenky podáváme s rýži nebo jinou přílohou dle vlastní chuti

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek
Advent

Dopis pro Ježíška

Adventní věnec patří k Vánocům stejně jako stromeček, jmelí, betlém nebo vánoční hvězda.

Jednoho rána
přemýšlel Mareček,
co by chtěl rád
pod vánoční stromeček.

Zeptá se:,, Mami, chci tam
napsat mašinku.“
,,Ano broučku, to je nápad,
jenom počkej chvilinku.“

Letadlo, autíčko
to už má,
třeba stavebnice?
Nemá rád.

Maminka šla pro obálku,
zdobíme to oba
a ten dopis pro Ježíška,
jsem do obálky schoval.

A Mareček dostal nápad!
Mohl si přát mašinku!
Vyskočí, raduje se
a běží pro maminku.

Dali jsme ho na parapet,
a pak jsem šel spát,
ráno dopis pro Ježíška zmizel,
mám Vánoce rád.

První svíčka je nadějí, zapaluje se na železnou neděli za splnění
přání. Druhá za přání míru v srdci i ve světě, třetí za přátelství
a jako díky za všechny blízké. Poslední je za lásku – znamením.
V neděli jsme zapálili první svíčku a s mamkou ozdobily perníčky. Taky se pustíme do pečení cukroví, které nám provoní náš dům. V celé naší obci se rozsvítila světýlka. Také u nás
doma všechno září. vyzdobila jsem si svůj pokojíček.
Dřív, než zapálíme na věnci druhou svíčku, navštíví nás Mikuláš. Pořádají se adventní koncerty a ve městech se rozsvěcují vánoční stromečky.
Až rozsvítíme poslední svíčku, budu se těšit na Ježíška. Kéž by
ty Vánoce letos byly bílé!

Kolektiv zaměstnanců
školy přeje všem klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěšný
nový rok 2021.

Leden – Únor

Anna Turková, 4. A

Nela Žurková, 5. A
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OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVOU SEZÓNOU 2020
V květnu letošního roku jsme v našem tenisovém klubu nastartovali kampaň, abychom se dostali do povědomí obyvatel Dolního Benešova
i širokého okolí. Naší snahou je zvýšit zájem o tenis a zároveň rozšířit možnosti volnočasových aktivit u nás ve městě. Dobré jméno klubu otevírá
dveře ke sponzorství a podpoře sportování mládeže. Můžeme se pochlubit spoluprací s jednou z největších sportovních značek HEAD. Uzavření
smlouvy o spolupráci nás motivovalo k dalším aktivitám.

Vše začalo uspořádáním dvou
turnusů sportovních příměstských táborů. Těch se zúčastnilo
neuvěřitelných sedmdesát dětí!
Na tábory se hlásily nejen děti
z Dolního Benešova. O našem táboru se dozvěděli zájemci v Ostravě, Hlučíně, Štěpánkovicích,
Bolaticích, Ludgeřovicích nebo
v Kobeřicích. Ohlasy byly veliké a dokonce některé děti absolvovaly tábor dvakrát. Naším

Děti jsme zařadili do maximálně
tříčlenných skupin, abychom zajistili podmínky pro individuální přístup trenéra k malým tenistům. Venku jsme trénovali do
doby, než nám to počasí a protiepidemické opatření dovolily. Byl před námi úkol, jak vyřešit trénování během zimy. Děti
teď trénují ve sportovních halách Opavě, Malých Hošticích,
Háji ve Slezsku a u nás v tělocvičně na Osadě Míru. Proč nemůžeme trénovat v obloukové
hale v Dolním Benešově? Důvodem je nemožnost dostatečné
teploty. Samozřejmě to přináší
velké nároky na organizaci.

cílem bylo seznámit děti v této
nelehké době se sportem, který v našem městě oproti ostatním sportům nemá takovou tradici. Také jsme museli připravit
podmínky, které vyhověly protiepidemickým opatřením. Zájem a „potáborové“ ohlasy rodičů nás velmi potěšily. Někteří se
dokonce ptali, zda se příští rok
bude sportovní tábor opakovat.
Také nás těší, že zájem dětí věnovat se tenisu i v následujících
měsících po této úspěšné akci
vzrostl. Třicet devět dětí se následně přihlásilo do tenisového
kroužku, který byl zahájen v září.

V závodním tenisu se naši mini
tenisté (kategorie dětí do sedmi let) pravidelně účastnili turnajů. Tyto turnaje probíhaly
např. ve Vsetíně, Ostravě – Poruby a v Olomouci. Naši nejmladší
reprezentanti - Adéla Onderová,
Klaudie Ponc, Sofie Dohnalová,
Adéla Slivková a Štěpán Sutto
tak sbírali své první zkušenosti s hrou proti soupeři na cizích
hřištích. Mimo jiné jsme právě
pro naše nejmenší hráče uspořá-

dali i klubový turnaj. Kromě minitenistů se svého prvního turnaje pořádaného pod českým
tenisovým svazem zúčastnila ve
Frýdku‑Místku i Amálie Slivková
v kategorii mladších žaček.
Náš tenisový oddíl eviduje také
velmi početnou seniorskou základnu. Mohou být příkladem
ostatním generacím. Kromě
členské základny jsme se snaži-

li pozvednout úroveň našeho tenisového areálu na Osadě Míru
vedle fotbalového hřiště. Koncem června se touto částí Dolního Benešova prohnala vichřice
a doslova zdemolovala střechu
naší klubovny. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se zasloužili o opravení
budovy nejen na tenisových
kurtech, ale také na volejbalových kurtech. Velkým přínosem
v této oblasti pro nás bylo zahájení spolupráce se světovou tenisovou značkou HEAD, která nám
dodala tenisové potřeby včetně

míčů nebo oblečení pro trenéry a správce areálu. Hlavní změna v areálu, které si kolemjdoucí mohli všimnout, byla instalace
zelených plachet na plotech. Dětem se během tréninků především zalíbily trubky na sbírání
míčů. Naše klubovna má dnes
novou podlahu a byla vybavena
novým nábytkem. Díky spolupráci se sportovním obchodem
HEAD si tak mohou příznivci tenisu v naší klubovně půjčit testovací rakety, zakoupit tenisové
míče nebo další tenisové vybavení.

Pro všechny nadšence bez rozdílu věku jsme uspořádali dva
turnaje v losovaných čtyřhrách.
Turnaj s názvem „Benešov Cup
2020“ se konal v červnu a zúčastnilo se ho patnáct tenistů.
Poslední srpnový den se na našich třech antukových kurtech
konalo „Dolnobenešovské Roland Garros“. Celý den kopíroval atmosféru pařížského Grandslamu. Nechyběla ochutnávka
francouzských sýrů, vín či poháry pro nejlepší. Těšila nás vysoká účast hráčů z amatérské tenisové Hurá ligy.
A jaké jsou naše vize do budoucnosti? V nadcházejícím roce bychom chtěli opět uspořádat dva
turnusy sportovního příměst16
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ského tábora. Také tenisové turnaje ve dvouhře a čtyřhře pro veřejnost. Naším cílem je vytvořit
družstvo v kategorii dospělých
a účastnit se soutěže družstev
s našimi žáky. Pomalu vyhlížíme
rekonstrukci tenisových kurtů
a jejich okolí. Přejeme si, stejně
jako je to v dalších tenisových
areálech „jít s dobou“.
Závěrem bychom za celý tenisový výbor chtěli poděkovat všem
sponzorům a příznivcům tenisu v Dolním Benešově. Věříme,
že se opět i v těchto nelehkých
časech všichni v létě na antuce
setkáme.
René Dihel
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Informace z fotbalového klubu
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově,
dovolte nám, abychom Vás krátce informovali o činnosti v těchto měsících.
Ačkoli je sportovní činnost od října opět
pozastavena a všechny amatérské soutěže
přerušeny, pustili jsme se společně s městem Dolní Benešov do celkové rekonstrukce sportovního areálu v Zábřehu.
Rekonstrukce, která probíhá za podpory MŠMT, započala v červenci tohoto roku
a v dnešních dnech probíhají dokončovací
práce. Právě díky finanční podpoře MŠMT
v částce 6 297 426 Kč a spolufinancovnání ze
strany města Dolní Benešov 2 723 396 Kč se
nám podařilo celkově zrekonstruovat sportovní zázemí a revitalizovat hřiště i jeho okolí.
Vnitřní dispozice budovy byla upravena tak,
aby vyhovovala všem pravidlům a požadavkům FIFA. Již v létě pak na hřiště v Zábřehu bylo instalováno umělé zavlažování, přičemž na jeho instalaci se podílelo několik
dobrovolníků z Dolního Benešova a Zábře-

Motto:
„Fotbalový ročník 2020/2021
je opakovaně v ohrožení“!
hu, kterým bychom tímto chtěli velice poděkovat, že i v tak složité době dokázali přidat ruku k dílu.
Na záčátku roku 2021 pak již započnou úklidové práce a oficiální otevření bude naplánováno v prních měsících nového roku, jakmile nám to covidová situace dovolí.
Klub nicméně nezahálel ani v měsících,
kdy nemohl vykonávat svou hlavní činnost,
tedy fotbal. Jistě si všichni ještě pamatujete nedávnou vichřici, která se prohnala naším městem a zanechala po sobě nemalou

spoušť. Jsme rádi, že Vás můžeme informovat o tom, že se klubu povedlo získat dotaci na výsadbu zeleně v okolí areálu FC Dolní
Benešov a Osady Míru. Dojde tak k výsadbě stromů a keřů, které nahradí nemocné
a padlé stromy po podzimní vichřici. Rádi
bychom této příležitosti využili a zapojili do
této akce také vás, občany Dolního Benešova. Bližší informace k této akci, a také přesný termín ještě bude upřesněn a budeme
o něm informovat.

účinkují:

Michaela
GEMROTOVÁ

V neposlední řadě se snažíme využít všechny možnosti, jak do klubu přinést finanční
prostředky na jeho činnost. Koncem tohoto roku jsme využili vypsaných dotací Národní sportovní agenturou (NSA) a požádali
jsme o dotace Můj klub 2021 a Provoz a údržba 2021. Doufáme, že naše žádosti budou
úspěšně schváleny a my tak budeme moci
pokračovat v naší práci.

Eva
DECASTELO

kafe u

OSMANYHO

Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce,
v Novém roce 2021 mnoho zdraví, úspěchů
a radosti.

Osmany LAFFITA

FC Dolní Benešov

Kulturní Dům Dolní Benešov
11. 3. 2021 od 19.00 hod. Vstupné: 320 Kč

Kulturní dům

Předprodej: KD Dolní Benešov, TICKET Kravaře a Sluna Opava
plakat A3 asombroso.indd 1
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PF 2021
Přejeme Vám krásné
prožití vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2021

13.01.2019 13:37:15

Vážení čtenáři,
na rok 2020 budeme zřejmě všichni vzpomínat jako na rok, který nám
toho více vzal, než dal. Celospolečenská situace, omezení a restrikce nám
obzvláště v posledních měsíce neumožnily uspořádat žádnou z akcí, na
kterých se setkáváme a společně radujeme ze života. Přišli jsme o koncerty, divadla, jarmarky a mnoho dalších
akcí, které k závěru roku již neodmyslitelně patří.
Otázkou zůstává, jak se vše bude
dále vyvíjet a co bude dál, a to nejen
v oblasti kultury. Zůstává však naděje. Naděje, že se vrátíme ke svým starým životům a že to, co nám minulý
rok sebral, ten nový nahradí. Přeji vám
všem spokojený rok 2021, hodně zdraví, pevné nervy, vytrvalost, sílu a dobrou náladu.
Viktor Štefek, ředitel KD
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Kulturní dům Dolní Benešov
Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov,
tel.: 553 651 159, e‑mail: zpravodaj@dolnibenesov.cz
Fotografie z Dolního Benešova…
1.

Fotografie č. 1. Modřinka akrobatka, č. 2. Poštolka od Hedviky Vavrečkové. Ostatní fotografie
pořídil Miroslav Zimerman na výlovu rybníka
Nezmar, který proběhl 14. 11. 2020. Bohužel kvůli situaci s Covid-19, se nemohl uskutečnit tradiční výlov se stánkovým prodejem a akcemi, který
bývá spojen s vysokou účastí veřejnosti, proto
přinášíme alespoň několik fotografií a doufáme,
že příště už vše proběhne normálně.
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