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Vážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíce roku 2021 a je to téměř přesně rok
od zavedení prvních opatřeních k potlačení pandemie nemoci Covid 19. Tato pandemie ovlivnila dění na celém světě a dotkla se každého člověka. Ne všechna opatření byla přijata pozitivně. Nevíme,
jak dlouho se nás ještě budou různá opatření týkat a kdy se budeme moci vrátit k normálnímu životu.
V tuto dobu jsme vždy hodnotili plesovou sezonu. Bohužel, v letošním roce se nekonal žádný ples, žádná kulturní či společenská
setkání. Máme stále zavřené kulturní domy, sportoviště, tělocvičny, nemluvě o obchodech a službách. Jen doufám, že až se situace
stabilizuje a budeme se moci setkávat, podpoříte svou účasti akce
připravované městem.
Jsme rád, že můžeme alespoň pokračovat v investičních akcích. Závěrem roku jsme dokončili opravu sportovního zázemí na fotbalovém hřišti v Zábřehu. Na jaře nás ještě čekají terénní úpravy včetně
odstavné plochy před budovou. Jednáme s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu komunikace kolem hřiště v Zábřehu do majetku města tak, abychom ji mohli opravit a navázat na současnou cyklostezku Zábřeh – Kravaře.
Snad jediným pozitivem na současných opatřeních vlády je, že můžeme pokračovat v rekonstrukci budovy Základní školy na ulici Nádražní bez velkých problémů, protože v současné situaci jsou žáci
doma na distanční výuce. Jsme však připraveni po návratu žáků
řešit situaci operativně, tak abychom celou stavbu dokončili v pořádku a včas.
Také v letošním roce proběhla v jednotlivých obcích Tříkrálová sbírka.
Za současné situace bohužel nemohla proběhnout tradičním způsobem, kdy děti v kostýmech Tří králů navštěvují s kasičkami všechny

domy. Letos tedy byly ve vybraných objektech ve městě umístěny
kasičky, do kterých mohli občané přispívat. Druhou možností bylo
poslat peníze elektronicky přímo na účet. Přes všechna omezení se
nakonec podařilo do kasiček získat pěknou částku 70 747,- Kč. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kteří tuto charitativní sbírku
podpořili a samozřejmě také všem, kteří pomáhali s její organizací.
Letošní zima nás překvapila silnými mrazy a množstvím sněhu, kterému jsme si za poslední roky téměř odvykli. Chtěl bych proto poděkovat zaměstnancům města, kteří se podíleli na úklidu sněhu
a na zabezpečení schůdnosti našich chodníků a cest.
Závěrem mi dovolte jedno přání. Vydržme ještě nějaký čas koronaviro‑
vá omezení, ať tuto pandemii úspěšně zvládneme.
Přejí vám také rozvážnou a klidnou postní dobu a po ní radostné a po‑
žehnané Velikonoční svátky.
Martin Štefek, starosta města
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Z jednání rady a zastupitelstva města Dolní Benešov
Z 44. schůze rady města Dolní
Benešov konané dne 21. 12. 2020
Rada města schválila
1. Uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě
o skládkování odpadů na skládce v Dolním Benešově č. PE 5182/02 se společností
TALPA – RPF, s. r. o. IČ 64615391, Holvekova
36, 718 Ostrava – Kunčičky.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
se společností Slezská projektová společnost, s. r. o. týkající se akce „Projektová dokumentace pro stavbu tělocvičny a hřiště
v Dolním Benešově“ ze dne 19. 3. 2020 spočívající ve změně termínu plnění.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s ——————————, IČ 63367271, Ečerova 3, 635 00 Brno týkající se akce „Projektová dokumentace pro SSZ přechodů
pro chodce v Dolním Benešově“ ze dne
3. 8. 2020 spočívající ve změně termínu plnění.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O uzavření smlouvy se společností
IVRATECH‑CZ, IČ 04593448, Miroslava Bajera 6036/9, 708 00 Ostrava na pořízení „Komunálního elektromobilu a dobíjecí stanice pro město Dolní Benešov“.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
2. O délce nájemních smluv za pronájem hrobových míst na místním hřbitově
na 10 let, což je v souladu se stanovenou
tlecí dobou dle zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
3. O ceně za pronájem nově vybudovaných kolumbárií na hřbitově v Dolním Benešově ve výši 5 000 Kč na dobu 10 let.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
4. O vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc. č. pozemek parc. č. 827/2, ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 17075 m2,
pozemek parc.č. 827/3, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 234 m2, součástí je
stavba: bez č. p. /če, tech. vyb, stavba stojí na pozemku parc.č. 827/3, pozemek parc.
č. 2148/2, ostatní plocha, silnice o výměře
57 m2, pozemek parc. č. 2148/3, ostatní plo-

cha, silnice o výměře 4 m2 pozemek parc.
č. 2148/4, ostatní plocha, silnice o výměře
55 m2 (areál bývalé vodárny na ul. Bolatická v Dolním Benešově).
5. O dočasném snížení nájemného za pronájem místa pro umístění předzahrádky před Restaurací Na Rynku dle nájemní
smlouvy uzavřené s —————————
————, 747 22 Dolní Benešov dobu květen až září 2020 na 1 Kč.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 45. schůze rady města Dolní
Benešov, konané dne 31. 12 2020
Rada města schválila
1. Rozpočtová opatření č. 7/2020
k 31. 12. 2020 v předloženém znění, které
je nedílnou součástí usnesení.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0

Z 46. schůze rady města Dolní
Benešov konané dne 11. 1. 2021
Rada města schválila
1. Podání žádosti FC Dolní Benešov z.s. IČ
18054391, Osada Míru 687, 747 22 Dolní Benešov z programu OPŽP, Výzvy č. 144 – Děšťovka pro obce a spolky týkající se „Efektivního hospodaření s dešťovými vodami – FC
Dolní Benešov z.s“ v roce 2021.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla
1. O uzavření smlouvy se společností Marius Pedersen, a. s., IČ 421 94 920, Průběžná
1940/3, 500 09 Hradec Králové – Nový Hradec Králové týkající se „Sběru, svozu, využití nebo odstranění komunálních odpadů
vznikajících na území města Dolní Benešov“
na roky 2021-2024.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

4. O objednání tištěné publikace ke stavebně historickému průzkumu zámku v Dolním
Benešově.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
5. O uzavření smlouvy o úhradě za užití pozemku Ředitelství silnic a dálnic ČR, statní
příspěvková organizace, IČ 65993390, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory,
na základě které má město uhradit částku
ve výši 29 268 Kč bez DPH za zábor pozemku
parc. č. 2149/1 v k.ú. Dolní Benešov za účelem stavby „Odvodnění a rozšíření místního hřbitova v Dolním Benešově“

2. O jmenování ————————, náměstí Svobody 484, 74722 Dolní Benešov,
manažerem prevence kriminality.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
3. O vydání Rozšiřujících podmínek pro
zpracování projektů městských kamerových dohlížecích systémů.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavření nájemní smlouvy mezi městem
a ————————, IČ 73366854, K Pískovně 416/5 747 11 Kozmice týkající se pronájmu
pozemku parc. č. 827/2 o výměře 17 075 m2
v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 6 000 Kč
ročně na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou.

Z 15. zasedání zastupitelstva
města Dolní Benešov konaného dne
16. 2. 2021
Zastupitelstvo města rozhodlo
1. O prodeji pozemku města parc. č. 750/108
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2
v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 500 Kč/
m2 paní ————————, 747 22 Dolní
Benešov.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

4. O přejmenování Komise pro kulturu, školství a sociální záležitosti na Komisi sociální
a prevence kriminality a přidělení úkolů vyplývajících z vydaného Plánu prevence kriminality města Dolní Benešov na období let
2021 až 2025.

Rada města neschválila

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

1. Poskytnutí příspěvku na sportovně
‑edukační akci pro děti pro společnost TAJV,
z.s, IČ 09287094, Kluk, 290 01 Poděbrady pro
rok 2021.

5. O podání žádosti o získání dotace z dotačního programu „Prevence kriminality
na místní úrovni 2021“.

3. Uzavření Dohody o výběru poplatků
a předávání dokladů se společností Marius Pedersen, a. s., IČ 42194920, Průběžná
1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové za účelem řádného a včasného plnění nových povinností plynoucích ze
zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

3. O udělení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši
300 Kč za osobní účast na každém zasedání výboru nebo komise v roce 2020.

6. O uzavření darovací smlouvy s paní
————————, IČ 68317395, Osada
Míru 304, 747 22, Dolní Benešov a poskytnutím daru ve výši 12 000 Kč.

Rada města neschválila

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

1. Užití městského pozemku parc. č. 700
v k.ú. Zábřeh u Hlučína pro instalaci oplocení staveniště budovy zastávky ČD v Zábřehu.

4. O poskytnutí daru ve výši 56 550 Kč společnosti M & P Host, spol. s r. o., IČ 25827448,
Opavská 154, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Pro hlasovalo 0, proti 4, zdrželi se 0

5. O poskytnutí daru ve výši 21 100 Kč
————————, IČ 47638575, Pod Moravcem 269, 747 22, Dolní Benešov

Pro hlasovalo 0, proti 4, zdrželi se 0

Z 47. schůze rady města Dolní
Benešov konané dne 1. 2. 2021
Rada města schválila
1. Uzavření smlouvy o pachtu mezi městem a ————————————, 747 22
Dolní Benešov týkající se propachtování části pozemku parc. č. 1771/23 o výměře 176 m2
v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 100 Kč/
rok na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
2. Uzavření nájemní smlouvy mezi městem a ————————, IČ 73366854,
K Pískovně 416/5 747 11 Kozmice týkající se
pronájmu pozemku parc. č. 827/2 o výměře 17 075 m2 v k.ú. Dolní Benešov za cenu
ve výši 6 000 Kč ročně na dobu neurčitou
s šestiměsíční výpovědní dobou.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
7. O vyhlášení záměru propachtování části č. 84 pozemku parc. č. 750/1 v k. ú. Dolní
Benešov sloužícího jako zahrádka.

Pro hlasovalo 11, proti 0, zdrželi se 2

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
48/15 Zastupitelstvo města schválilo
1. Rozpočtová opatření č. 1/2021 v předloženém znění, které je nedílnou součástí
usnesení
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
2. Strategický plán rozvoje sportu ve městě Dolní Benešov na období 2021-2026.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

3. O revokaci usnesení rady města č. 120/431 ze dne 7. 12. 2020 týkající se dočasného
snížení nájemného za pronájem Restaurace
Sport ode dne 14. 10. 2020 do 31. 12. 2020

3. Podání žádosti o dotaci z Výzvy č. 13
Sportovní infrastruktura – Investice nad
10 000 000 Kč vyhlášené Národní sportovní
agenturou na Přístavbu tělocvičny ZŠ Dolní Benešov a udělilo souhlas s předfinancováním a kofinancováním této investice.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města rozhodla

130/48 Rada města schválila

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 11, proti 1, zdrželi se 1

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

2. Vyhlásit záměr na uzavření smlouvy
o právu provést stavbu na části pozemku města parc. č. 115/1 v k.ú. Dolní Benešov (nově oddělený pozemek parc. č. 115/6
z pozemku parc. č. 115/1 o výměře 168 m2).

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Z 48. schůze rady města Dolní
Benešov konané dne 15. 2. 2021

1. O vydání Plánu prevence kriminality
města Dolní Benešov na období let 2021
až 2025.

Rada města rozhodla

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

za cenu ve výši 9 000 Kč měsíčně.

3. Uzavření Dohody o výběru poplatků
a předávání dokladů se společností Marius Pedersen, a. s., IČ 42194920, Průběžná
1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové za účelem řádného a včasného plnění nových povinností plynoucích
ze zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.

3. O uzavření darovací smlouvy s panem
———————, IČ 47638575, Pod Moravcem 269, 747 22, Dolní Benešov a poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

1. O poskytnutí daru ve výši 7 500 Kč panu
———————————,
Lesní 224, 747 22
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
Dolní Benešov s podmínkou, že bude tři roky
8. Uzavření příkazní smlouvy s ————— působit jako člen hasičské zásahové jednot———, IČ 76248175, Hornická 2252, 356 01 ky.
Sokolov týkající se řízení projektu a výkoPro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
nu činností v oblasti projektového a dotačního managementu v rámci projektu „ Pří- 2. O poskytnutí daru pro Nadační fond
stavba odborných učeben včetně vybavení ————————, IČ 04918304, Vrchní
a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov – 2. část“ 280, 747 32 Chlebičov ve výši 5 000 Kč.

2. O udělení souhlasu s výsadbou stromů
v lokalitách Osada Míru a fotbalové hřiště
v Zábřehu, kterou provede v případě získání dotace FC Dolní Benešov z.s. IČ 18054391,
Osada Míru 687, 747 22 Dolní Benešov dle
odborného posudku pro žádost spolufinancování z NPŽP, výzvy č. 9/2019 Výsadba stromů.

2

ve zřízení zemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 623 v k.ú. Dolní Benešov za cenu ve výši 200 Kč za každý započatý metr bez DPH.

9. O vyhlášení záměru pronajmout prostory sloužící k podnikání o rozloze 319 m2 v budově bez č. p. /č. e. obč. vybavenost, která
je součástí pozemku parc. č. 109 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

1. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby spočívající

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
4. O revokaci usnesení rady města č. 120/432 ze dne 7. 12. 2020 týkající se dočasného
snížení nájemného za pronájem Restaurace
Na Rynku ode dne 14. 10. 2020 do 31. 12. 2020
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města
1. Nevyhlásit záměr prodeje pozemku města parc. č. 901/32 v k.ú. Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželi se 0
3

Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
4. Podání žádosti o dotaci z Výzvy č. 13
Sportovní infrastruktura – Investice nad
10 000 000 Kč vyhlášené Národní sportovní agenturou na Vybudování beachvolejbalových kurtů, úpravu tenisových kurtů
se zastřešením dvou kurtů a vybudování
sociálního zázemí v tribuně a jeho propojení s obloukovou halou prostřednictvím
Tělovýchovné jednoty Dolní Benešov z.s.
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a udělilo souhlas s předfinancováním a kofinancováním této investice.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0
5. Podání žádosti o dotaci z Výzvy č. 13
Sportovní infrastruktura – Investice nad
10 000 000 Kč vyhlášené Národní sportovní agenturou na Vybudování fotbalového
hřiště s umělou trávou a prostor pro klubovou a gastro činnost ve sportovním areálu
v Zábřehu prostřednictvím FC Dolní Benešov z.s. a udělilo souhlas s předfinancová-
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ním a kofinancováním této investice.
Pro hlasovalo 13, proti 0, zdrželi se 0

Zastupitelstvo města nerozhodlo
1. Vyhlásit záměr prodeje části pozemku
města parc. č. 115/1 – nově odděleného pozemku parc. č. 115/6 o výměře 168 m2 z pozemku parc. č. 115/1 a další části pozemku
parc. č. 115/1 o výměře cca 83 m2 v k.ú. Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 2, proti 9, zdrželi se 2
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2. Vyhlásit záměr prodeje pozemku města parc. č. 901/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 367 m2 v k.ú. Dolní Benešov.
Pro hlasovalo 0, proti 11, zdrželi se 2

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

Vzpomínka na manžele pana RNDr. Rudolfa Grofa a paní Zdeňku Grofovou
Hned v prvním dni letošního roku přišel na matriku dopis od dcery paní Zdeňky Grofové. Bylo v něm i parte paní Zdeňky. Až se mně zastavilo srd‑
ce. Ta milá a krásná paní, kterou jsme měli všichni moc rádi, zemřela 29. 12. 2020. Mnozí už jste se o úmrtí paní Zdeňky dozvěděli z vyvěšeného
parte, ale já se přesto rozhodla, že Vám jejich život v našem městečku připomenu:
která v Dolním Benešově strávila školní léta, pak se vdala a odešla za manželem do jižních Čech.
Když pan lékárník v roce 2010
zemřel, paní Zdeňku to táhlo
k dceři, zeti a vnoučatům. Proto se k nim před 10 lety odstěhovala. Živě si pamatuji, jak jsme
se loučily v roce 2011, dva dny
před jejím odjezdem. Neodcházelo se jí lehce. Dle dcery Jany
prožila v Dolním Benešově určitě nejkrásnější období svého
života a na tento kraj i na obyvatele si uchovávala v srdci krásné vzpomínky. Často u letní kávy
nebo za dlouhých zimních večerů mluvily s dcerou o spoluobčanech, pacientech, sousedech a kolezích.

1. Zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města
Tajemník MěÚ
Osobní údaje byly anonymizovány.

V Benešově budou vysazeny nové stromy, zapojte se také vy!
FC Dolní Benešov získal dotaci na výsadbu nových stromů. Ty nahradí stromy zničené vichřicí, jež se naším městem prohnala v noci z 28.
na 29. června 2020.
Jak si jistě dobře pamatujete, na konci června 2020 se částí našeho města prohnala
vichřice, která za sebou nechala velké škody. Živel totálně zničil dřevěné stánky, hliníkové branky, billboardy, poničil střechu tělocvičny, haly a sportovním zázemí volejbalu a tenisu. Poškodil také automobil sloužící například pro přepravu dětí na zápasy a v neposlední řadě vyvrátil také celou řadu vzrostlých stromů.
Z toho důvodu se klub rozhodl, že se pokusí zajistit obnovu těchto stromů. Proto FC
Dolní Benešov úspěšně zažádal o dotaci týkající se výsadby stromů nových. Díky
tomu tak bude na „Korei“ vysazeno celkem 25 nových stromů. „Jsme rádi, že tímto
způsobem můžeme přispět k obnově škod po červnové vichřici. Rádi bychom do vysazování stromů zapojili všechny členy našeho klubu, již od těch nejmenších. Zároveň věříme, že se zapojí i široká veřejnost. Vzhledem k tomu, že chceme do této akce
zapojit co nejvíce lidí, budeme výsadbu realizovat, jakmile dojde k rozvolnění vládních opatření. S největší pravděpodobností by se pak samotná akce měla realizovat na konci března.“ uvádí Machovský.
Společně s tímto projektem se pak klub rozhodl uspořádat také veřejnou sbírku, která pokryje zbylé náklady
spojené s výsadbou. Zůstatek pak bude použit na akontaci devítimístného automobilu, který by měl nahradit ten stávající, jenž byl vichřicí značně poškozen. Pro účely této sbírky pak byl zřízen transparentní účet. Celou akci tak můžete podpořit zasláním příspěvku na tento bankovní účet: 2901833359 / 2010. Veškerý pohyb
na účtu můžete sledovat pod tímto odkazem. Odkaz na něj najdete zde:
Sbírka bude probíhat od 17. 2. 2021 do 17. 3. 2021. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude sbírka
prodloužena. O veškerých detailech budeme pravidelně informovat.

Zábřeh v novém kabátu!
Rekonstrukce, která probíhá za podpory MŠMT, započala v červenci tohoto roku a v dnešních dnech se již dá považovat za dokončenou. Právě
díky finanční podpoře MŠMT v částce 6.3 milionu korun a spolufinancování ze strany města Dolní Benešov ve výši 2.7 milionu korun, se nám
podařilo celkově zrekonstruovat sportovní zázemí.
Jakmile ustoupí zima, přijdou na řadu finální terénní úpravy. Po dokončení těchto prací a když nám to vládní opatření související s aktuální covidovou situací dovolí, proběhne oficiální otevření, na které jste všichni srdečně zváni. Veškeré tyto informace budou dostupné
na našich webových stránkách www.fcdb.cz a také sociálních sítích klubu.
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Manželé Grofovi se přistěhovali do Dolního Benešova před 40
lety. Po bývalé mlékárně rozhodl OÚNZ za přispění tehdejšího
MNV zřídit v naší obci lékárnu,
kterou jsme zde velmi postrádali. Prvními a dlouhodobými zaměstnanci se stali manželé Grofovi, pan Rudolf byl lékárníkem
a paní Zdeňka laborantkou. A že
se jednalo o velmi dobrou volbu, bylo znát od úplného začátku. Oba byli odborníky na svém
místě, měli velice milý a vstřícný

vztah ke všem lidem. Nikdy neodmítli žádný požadavek, vždy
všem ochotně poradili s úsměvem na rtech, ať se jednalo
o zdravotní problém dětí nebo
dospělých. A mnohdy i mimo
svou pracovní dobu. Našli si
zde i přátele. Pan RNDr. Rudolf
Grof byl s ohledem na své znalosti také platným členem sociální komise při tehdejším MNV.

Dcera paní Zdeňky, paní Jana
Vrbová, mně napsala a já část
z toho dopisu vyjímám:
„Naši žili v Benešově 40 let. Taťka
zemřel před 10 lety a od té doby
mamka bydlela u nás „na výminku“ – bytečku přes dvůr. Zažila
tak s námi mnoho radostných
událostí, mimo jiné svatbu naší
dcery Katky před asi 6 lety a syna

Pan RNDr. Rudolf Grof se narodil
v roce 1927, paní Zdeňka v roce
1939. Měli jedinou dceru Janu,

Fotografie paní Zdeňky
z výletu v roce 2019

Václava předloni v létě. Jezdili
jsme na výlety, mamka milovala
zahradu a zvířátka. Máme kamerunské ovečky, slepice, kachny,
psa i kočky. Všechno se to motalo kolem ní a ona kolem nich.
Myslím, že jsme si tu dobu všichni užili, ale také jsme často vzpomínali na Benešov, na všechny přátele a zážitky. Nicméně
moje děti i manžel milují Váš
kraj a rádi vzpomínají.“
Věřím, že mnoho z našich obča‑
nů si na manžele Grofovy rád za‑
vzpomíná a jsou vděčni za pomoc
a radu, která jim byla poskytnuta
Jana Spruchová, matrikářka

Společenská kronika
Malé vítáme
a rodičům blahopřejeme

Budeme na Vás vzpomínat …

Matouš Drastík, Dolní Benešov
Nikola Čurajová, Dolní Benešov
Richard Thiemel, Zábřeh
Viktor Ranoš, Dolní Benešov
Melanie Pačková, Dolní Benešov
Julie Kuchařová, Dolní Benešov

Zdeňka Grofová, Domanice
František Hanke, Dolní Benešov
Marie Vavřínková, Dolní Benešov
Květa Nováčková, Dolní Benešov
Elfrída Vrchovecká, Zábřeh
(posledně Büdingen, Německo)

Tyto události zveřejňujeme pouze s písemným souhlasem:
*
*
*
*

snoubenců při uzavření manželství
rodičů při narození dítěte
jubilantů nebo rodinných příslušníků při významném jubileu (70, 75, 80, 85, 90 a více)
pozůstalých při úmrtí

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky je k 10. 4. 2021 Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov, matrika (tel.: 553 651 285, kl. 18) nebo na e‑mailové
adrese: matrika@dolnibenesov.cz.
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Městská knihovna

ZLATÝ ODPAD / Má odpad cenu zlata? Možná jen pro někoho. Jsou firmy, které se zabývají separací a recyklací

Před námi je měsíc březen, který byl vždy nějakým způsobem spojován s četbou, čtenáři nebo internetem. Minulé měsíce probíhaly u nás v knihovně
ve znamení vládních opatření kvůli koronavirové nemoci, a provoz tak byl stále omezen.

Připravené, čtenáři objednané knihy k vyzvednutí

Bohužel, ani další týdny nebude knihovna
ještě fungovat naplno tak, jak jsme zvyklí. Nadále není možné organizovat žádné
hromadné akce, knihovnické lekce pro děti
ze základní ani mateřské školy. Naštěstí již
od konce ledna si čtenáři mohou pomocí
některého z kontaktů a sítí objednat knihy a v knihovně si je vyzvednout. A tak se
nám knihovnický život zase trochu rozběhl. Ale stejně se těšíme na dobu, kdy si budeme moct v knihovně nejen vybrat knihy,
ale také se zdržet, povyprávět si, podělit se
o své dojmy, a to nejen z četby knih. Anebo
si vyrobit krásný jarní věnec třeba na Velikonoce, jak bylo v plánu ☹.
Knihovní fond je stále doplňován novými
knihami, jak pro děti, tak pro dospělé. Tyto
a další přibyly v naší knihovně v minulých
dvou měsících.

Nové knihy pro dospělé:
Deaver, J.: Komunita truchlících, Belle, K.:
Manželské lži, Knedler: Porodní sestra
z Osvětimi, Hoover, K.: Pravda nebo lež, Bazger, P.: Mediace, Fousek, J.: Vlídná slova,
Fields, H.: Dokonalá kořist, Fitzgerald, F.S.:
Velký Gatsby, Lapena, S.: Jeden z nás, Krajčo Babinská: Hvězdy na cestě, Lednická, K.:
Šikmý kostel 2., Balson, H.: Bývali jsme bratři, Cole, M.: Zrada, Vondruška: Hříšní lidé krá-
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lovství českého, Child, L.: Půlnoční linka, Tyl,
J.K.: Strakonický dudák, Remarque, E.M.: Jiskra života, Abbot, M.: Podej mi ruku, Havel,
V.: Zahradní slavnost, Hoover: Nelituju ničeho, Soukupová, P.: Věci, na které nastal čas,
Uhlíř, J.: ÁDÉHÁDÉ a další

Nové knihy pro děti a mládež:
Hudáčková, E.: Hanko zachraň štěně, Chapman: Hvězdný prach, Mattel, I.: Barbie ve světě her, Matocha: Prašina, Pantermüller: Lenčiny katastrofy, Parachini‑Deny: Království
poníků, Michálková: Pekelný plášť, Stewner,
T.: Alea, dívka moře 3., 4., 5. díl, Fišarová, I.:
Třídnice 4.B., Natálie má nového brášku, Stine, R.L.: Doupě nestvůry, Kinney, J.: Deník
malého poseroutky‑Samá voda, 15. díl, Rožnovská, V.: Veronika zlobidlo, Pennypacker:
Klementýnka a jarní výlet a další.
Znovu připomínám, že knihovna již funguje v NORMÁLNÍ půjčovní době, kdy si můžete přijít pro dopředu objednané knihy a své
zapůjčené knihy vrátit:
PONDĚLÍ: 13,00 - 17,30
ÚTERÝ: 10,00 - 12,00 12,30 - 15,00
ČTVRTEK: 13,00 - 17,30
Můžete mě kontaktovat na telefonním čísle
774602404, emailu: knihovna@dolnibenesov
nebo poslat zprávu na FB Městská knihovna. Celý tento objednávkový systém je pro
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odpadu, ale to není poselstvím mého článku.

V našich životech máme potřebu si všechno přivlastňovat, ohraničovat, přerozdělovat. Neustále. Lidé, bydlící v rodinných domech mívají svůj pozemek oplocen, aby tam
nevnikl nikdo cizí, kdo tam nemá co dělat.
V hotelech jsou trezory na zámek, kde si ubytovaní hosté ukládají svoje cennosti. Máme
jakýmsi způsobem nastaven systém. Platíme za spotřebovanou elektřinu, vodu, plyn,
odpady. Platíme za spoustu věcí, které k životu vůbec nepotřebujeme. Platíme také
za svůj životní prostor.

přístup rodičů a chabá osvěta ze strany školy,
i státu. Není těžké ukázat prstem na viníky.
Jde o to najít východisko. Na výchovu dětí
jsou tu skutečně rodiče, o tom nemůže být
pochyb. Škola snad dokáže pomoci s osvětou tam, kde rodiče selhali. Město, kraj, stát
by měl vytýčit jasné mantinely, co je v pořádku, co špatně a specifikovat, jak se proti takovému jednání bránit. Stále jsou mezi
námi lidé, kterým je to jedno, nehnou ani
brvou a vůbec ne zadarmo, vždyť je to zbytečná práce.

Bohužel, najdou se mezi námi jedinci, kteří se neštítí pro svoji potřebu zabrat prostor druhým. Je to tím, že systém nefunguje, nebo snad tím, že je to jinde nastaveno
jinak? Proč o tom píšu? Bydlíme v bytovém
domě. Často býváme svědky toho, že přijede auto s cizími lidmi, kteří do kontejneru na odpad vyprázdní obsah kufru, jeden,
dva pytle, krabice, kartony… Pokud je člověk napomene, cítí se dotčeně a chovají se
arogantně. Dávají tím krásný příklad svým
dětem. Kde hledat příčiny takového chování? Sobeckost, lenost, špatná výchova, laxní

Lidé, jimž nevadí, že naši potomci, nebo sousedé, budou žít v hnoji, hlavně že já mám
pořádek… Někde se za odpady platí paušál
na člověka za rok, například u nás v Dolním
Benešově. Jinde se platí za jednotku (nádobu) formou žetonů. Co se stane s odpadem
převyšujícím objem nádoby? Kam s ním? Jednoduchá odpověď, minuta strachu, někde
po cestě. Tak se stává, že nám u kontejneru
zastaví Wolkswagen, nebo zánovní BMW. Alternativou jsou sběrné dvory, ale ani tam nelze vyvézt všechno. Pokuta za černou skládku v lese bývá rozhodně větším strašákem.

mě sice dosti pracný a časově náročný, když
ale dostanu od čtenáře zprávu jako je například tahle, mám pocit, že je vše zase o trochu víc v pořádku 😊.
Dobrý den paní knihovnice, potřeboval bych
si do školy na referát půjčit nějakou knihu.
Bylo by možné vybrat raději dvě knihy vhodné pro mě, nejlépe ať nejsou moc dlouhé,
třeba tak do 200 stran ! Nechám to celé
na vás, co mi vyberete, plně Vám důvěřuji.
Jan XXXXXX, 9. třída. Předem děkuji
Na vaše návštěvy se těší Jana Petrásková,
knihovnice

ČERVENEC
SRPEN

BŘEZEN

ZÁŘÍ

DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

7.4.
5.5.
2.6.

21.4.
19.5.
16.6.

BIO

ŘÍJEN
LISTOPAD

30.6.

14.7.
11.8.
8.9.
6.10.
3.11.

S pozdravem Martin Liška, Osada Míru

DOLNÍ BENEŠOV, ZÁBŘEH

DOLNÍ BENEŠOV, ZÁBŘEH

ÚNOR

O třídění odpadu se také dají vyprávět neuvěřitelné příběhy. Co na tom, že my odpad
třídíme? Vždyť je to naše dobrá vůle a svobodné rozhodnutí každého z nás. Někdo by
řekl naše blbost. Aby si člověk utvořil představu, stačí se projít ulicemi. Bílé sklo, barevné sklo, papír, plasty, bio. Třídit, nebo
netřídit? Ta myšlenka vznikla v hlavě a tam
bychom také měli hledat odpovědi. Můžeme být lhostejní, starat se jen o sebe, přehlížet všechny a všechno. Můžeme si vyčítat, že jsme kdysi mohli něco udělat jinak.
Nebo to něco můžeme udělat. První krok
je na nás, vždy

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2021

SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2021
LEDEN

Pro nás z toho vede pouze jediné východisko, kontejner uzamknout. To není sci‑fi, toto
se skutečně děje ve 21.století! Neuvěřitelné!
Vím, nebudeme první, ale rozhodně nebudeme poslední. Máte i vy žijící v rodinných domech podobné problémy? Musíte zamykat
svoje popelnice před nájezdy cizinců a hledačů pokladů? Běžná praxe na sídlišti je házet odpad do jiného kontejneru. Je to přece blíže a není čas ztrácet čas.

(svoz směsného komunálního odpadu - RODINNÉ DOMY)

28.7.
25.8.
22.9.
20.10.
17.11.

LEDEN

KVĚTEN

PROSINEC

ČERVEN

BIO svozový den - STŘEDA - sudý týden

LISTOPAD
PROSINEC

1x týdně - středa

SRPEN

BŘEZEN
DUBEN

7.7.
21.7.
4.8.
18.8.
1.9.
15.9. 29.9.
13.10. 27.10.
10.11. 24.11.

ČERVENEC

1x týdně - středa

ÚNOR

ZÁŘÍ

14.4.
12.5.
9.6.

28.4.
26.5.
23.6.

lichý
týden

ŘÍJEN

PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY - vše do jednoho pytle !!!

Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena !

sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen

BIOODPAD - CO SE SBÍRÁ?

PLASTY
PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od bonbónů, oplatek a cukrovinek,
obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky, plastové obaly neznečištěné potravinami (kelímky od
jogurtů, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE plasty (obaly od kečupů, hořčice, šamponů, pěny
do koupele, kosmetiky, sava, domestosu, prostředků na mytí nádobí, čistících prostředků),
obalový polystyren, plastové hračky, atd.

tráva - listy a nať ze zeleniny - jadřince - pecky z ovoce - skořápky z
ořechů - slupky z ovoce a zeleniny - bramborové slupky - kávový
odpad - čajový odpad a čajové sáčky - piliny - hobliny - plevel košťály i celé rostliny - seno - sláma - listí - dřevní hmota - větve z
prořezu stromů do délky 25cm a průřezu 2cm

TETRAPACK
nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd.
KOVOVÉ OBALY
kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté konzervy), plechovky od piva a jiných
nápojů, drobné kovové předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka, prázdné obaly
čajových svíček, atd.
CO DO PYTLŮ NEPATŘÍ? - plechovky od barev, minerálních olejů, insekticidů, pesticidů a jiných
chemikálií (jedná se o nebezpečné odpady, které odevzdejte do mobilní sběrny)

!!! HNĚDÁ POPELNICE NEBUDE VYSYPÁNA V
PŘÍPADĚ, ŽE BUDE OBSAHOVAT:
hlína - potraviny - sklo - plasty - tetrapack - papír - kovy - textil - léky guma - směsný komunální odpad - vaječné skořápky - kosti - uhynulá
zvířata - popel - podestýlky domácích zvířat - hřbitovní odpad (věnce,
umělé květiny) - nebezpečný odpad - elektroodpad - atd.

14. ledna
11. února
11. března

15. dubna
13. května
10. června

15. července
12. srpna
9. září

14. října
11. listopadu
9. prosince

PAPÍR

sběrný obal: modrý pytel s potiskem Marius Pedersen
ANO: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský
papír, knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky, atd..
NE !!!: kopírák, voskovaný papír, hygienické potřeby, papír znečištěný potravinami, použité
plenky, textil, sklo, plasty, nebezpečný odpad, atd..

UPOZORNĚNÍ !

V případě zjištění, že popelnice obsahuje zakázané odpady, bude s majitelem
nemovitosti zahájeno přestupkové řízení ve věci porušení platné OZV o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Dolní Benešov a
současně bude majitel nemovitosti povinnen uhradit náklady za mimořádný
odvoz a odstranění tohoto odpadu v min. výši 1.000,- Kč !!!

12. dubna
12. července
11. října
11. ledna
10. května
9. srpna
8. listopadu
8. února
7.
června
6.
září
6.
prosince
8. března
UPOZORNĚNÍ - svoz odpadů probíhá v době od 5:00 do 22:00 hod. !!!

MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů

Svoz bioodpadu probíhá od 5:00 do 22:00 hod. !!!
Pytle s bioodpadem, které budou stát u popelnic, sbírány nebudou !!!

sobota 10. dubna 2021
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sobota 26. června 2021

sobota 25. září 2021
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Žijeme v Dolním Benešově …

Březen – Duben

„Co jste HASIČI…“
V letošním roce Sbor dobrovolných hasičů v Dolním Benešově oslaví 135 let od svého založení. V tomto i následujících vydáních zpravodaje
letošního roku, bude navíc vložen článek o historii Sboru dobrovolných hasičů v našem městě.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Dolní Benešov

1.

Po uzávěrce předešlého vydání zpravodaje jednotka ještě v roce 2020 vyjížděla ke třem událostem:

Zima v Dolním Benešově

Zima v Dolním Benešově

TECHNICKÁ POMOC – spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje při snesení imobilního pacienta do sanity.
KÁCENÍ STROMU – jednotka byla vyslána
k pokácení stromu hrozícího pádem na ul.
Hájecké v Dolním Benešově
TECHNICKÁ POMOC – na žádost městského
úřadu jednotka provedla umytí znečištěné
silnice u hřiště v Zábřehu.
POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY – 8. 2. 2021 došlo ve večerních hodinách k požáru kotle
na tuhá paliva ve sklepě rodinného domu
a zakouření prostor domu v Bohuslavicích

Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Benešov
Zima v Dolním Benešově

Zima v Dolním Benešově

Hasičský ples 12. 2. 2021
Bohužel z důvodu nouzového stavu a opatření vyhlášených vládou ČR se pravděpodobně poprvé od založení tradice „hasičský
bálů“ v letošním roce ples nekonal.

FRANTIŠEK HANKE (*1941 – †2021)
Dne 13. ledna jsme se rozloučili ve věku nedožitých 80let s naším dlouholetý aktivním
členem sboru, bratrem Františkem Hankem.
František byl členem Sboru dobrovolných
hasičů v Dolním Benešově od roku 1958 tedy
od jeho 17let věku.
Zima v Dolním Benešově

Zima v Dolním Benešově

Zima v Dolním Benešově

Zima v Dolním Benešově
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Později se stal členem výjezdové jednotky,
ve které vykonával funkce hasič, zástupce
velitele, a v letech 1971 – 1979 byl velitel hasičského sboru.

Foto č. 1. Kronikář SDH charakterizoval foto
popiskem: Obětavý a úspěšný velitel se svým
vítězným družstvem na soutěži v Dobroslavi‑
cích. (František Hanke – stojící první zleva)

Poté zastával také funkci Zástupce předsedy sboru dobrovolných hasičů.

Foto č. 2. František Hanke se svojí manželkou
v roce 1999

Ani v důchodovém věku na hasiče nezanevřel, a vedl svého času i družstvo mladých
„soptíků“. Dále vykonával funkci Preventista SDH, kterým byl, až do svých sedmdesátých narozenin (1992-2010).

Foto č. 3. Požár Bohuslavice
Foto č.4. Požár Bohuslavice
Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Za svou celoživotní práci pro sbor byl oceněn mnoha vyznamenáními mezi nimi i „Medaili Svatého Floriána“ udělováno okresním
sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska.
Čest Tvojí památce, bratře!

2.

3.
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Benešov - 135 let / Historie 1886 - 1938
Podnětem k založení hasičského sboru, a to nejen v Dolním Benešově byla naprostá bez moc lidí čelit následkům požárů, které v minulosti vzni‑
kaly. Pradědové naších rodičů si ještě pamatovali na obrovský požár, který vznikl v roce 1863 v místech, dnešní restaurace Sport. Během jedno‑
ho dne shořelo veškeré živobytí asi 8 sedlákům. Památkou na tuto smutnou událost na Náměstí Svobody, je socha svatého Floriána z konce 19.
století. Po přemístění pomníků obou světových válek z náměstí na hřbitov se socha stala dominantou tohoto místa (za úvahu stojí, zda by ná‑
městí neslušel více název „Náměstí Sv. Floriána“ s odkazem na historické události pozn. autora).

3.

V roce 1936 získal sbor vlastní Zbrojírnu (požární zbrojnici) byla vybudována za „obecní“ peníze. Stála na pravé straně ul. Nádražní (téměř naproti té Německé). Její existence
však trvala pouhých 9 let (při bojích na konci
2. Světové války z ní zbyly jen ruiny).

Založení hasičského sboru v Dolním
Benešově
S nápadem založit hasičský sbor přišel Robert Nowak (*1856) rodák z Oldřišova - provozovatel hostince „Městský Pivovar“ (dnes
Hospoda „Na Rynku“). V neděli dne 6. 6. 1886
byl založen hasičský sbor s názvem „Friewillige Feuerwehr Beneschau“. Jak již název
napovídá, jednalo se o Německý resp. Pruský
sbor. Pro vysvětlenou: V tu dobu území dnešního Hlučínska bylo součásti Pruské monarchie tudíž, ani jiný než Německý název nést
nemohl. Tento hasičský sbor byl druhý nejstarší na území dnešního Hlučínska. Založit
hasičský sbor byla v tehdejší době v našem
okolí pokroková myšlenka. Jen pro představu: V sousedních Kravařích hasiči vznikli
o 14 let později (r. 1900), v Bolaticích a v Kozmicích dokonce až v roce 1905).
Zakládajících členů sboru bylo celkem
dvacet pět:
Předeseda – Josef Holuscha povoláním stavitel (vystavěl např. kostel v Ludgeřovicích
a v Sudicích), a byl v pozdější době byl vlastníkem místní továrny (nyní armaturka).
Velitel – Mikuláš Koska – zámečnický mistr
Zástupce velitele – Robert Nowak – hostinský
Dalšími členy sboru byli např.: František
Miekisch – obecní písař, Josef Kladziwa –
klempířský mistr, Rudolf Jordan – zámečnický mistr, František Chřibek – obuvnický mistr, František Kaschny – učitel a další.
Jak je vidět z výše uvedených jmen a jejich
povolání být členem hasičského sboru byla,
dalo by se říci, prestižní záležitost. Tzv. „obyčejných“ dělníků mezi nimi prakticky nebylo. Veškerou výzbroj a výstroj si zakoupili
z vlastních úspor, kromě ruční požární stříkačky, kterou získal sbor od města.
Tato stříkačka byla pořízena v roce 1855, tedy
již rok před založením hasičského sboru.
V období (1886-1900) došlo v Dolním Benešově ke vzniku asi 10požárů, a v okolních
vesnicích a městech přibližně dvacet. V tu
dobu byl sbor již dobře vycvičen a připraven
včas zasáhnout. Sbor za včasný zásah u požáru, a tedy i za uchráněné hodnoty na majetku, získal od pojišťovny mnoho prémií.

kých hasičích. Dnes úsměvná historka, byla
tehdy zvláště mezi „uniformovanými“ složkami vnímaná jako agresivní národnostní
útok. Celý tento incident skončil, až u soudu!

Samaritánská komise

1.

V roce 1906 byla zakoupená za tyto odměny
nová modernější ruční stříkačka. Tuto stříkačku vlastní sbor dobrovolných hasičů dodnes, a bylo ji možno vidět (dokonce se na ní
i svézt) v předešlých letech na hasičském
dni v Dolním Benešově. Členové sboru nehasili jen požáry, ale zachraňovali i při povodních. Největší povodeň (do té doby známá) přišla v červenci roku 1903. Způsobila
obrovské škody na majetku zvláště v místní části zvané „Les“. Kromě škod jak uvádí
místní kronikář Václav Kostřánek ohrožovala občany i na životě: „Zábřežský občan Balarin byl na cestě z Háje do Zábřeha stržen
vodou a teprve po 6hodinové námaze 3 členů hasičského sboru byl zachráněn“

Nová požární zbrojnice
Tzv. „zbrojírna“ byla postavena v roce 1911
na ul. Nádražní (vedle domu paní Galambošové), a sloužila svému účelu dlouhých
55 let, tedy do roku 1966, kdy byla vybudována ta současná zbrojnice na ul. Opavské.
Jak je známo z fotografií, a vyprávění pamětníků, tato hasičská zbrojnice byla skutečnou
ozdobou města. Měla dvoje dřevěná vrata
s uměleckými kovanými panty a vysokou
věží (ta byla postavena dodatečně v roce
1927, dřevo na stavbu věže věnovalo vedení Rotschildových velkostatků).
Negativní vliv na fungování sboru měla
tzv. „Velká válka“ (I. světová). Mnozí aktivní členové sboru museli narukovat do Pruské armády, a z ní se bohužel osm již nevrátilo. Hasičský sbor se nacházel na hranici
zániku z důvodu personální nouze, a také
kvůli velkým finančním problémům. V roce
1921 převzal vedení sboru František Besuch.
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Reorganizoval fungování sboru, podařilo se
mu zlikvidovat vzniklé dluhy a získat nové
členy do řad hasičů. Byla zakoupena nová
vystroj, vyzbroj a opravena ruční stříkačka.

Rok 1930 vznik „českého“ sboru dobrovolných hasičů v Dolním Benešově
Podnět k založení Českého hasičského sboru v Dolním Benešově dala Župní hasičská
jednota Hlučínska. Důvod byl především národnostní, ale i bezpečnostní. Byla zda snaha omezit nacionalistickou činnost německých spolků tedy i Německého hasičského
sboru v našem městě, vytvořením vlastní
České organizace.
2.

Dne 19. října 1930 vznikl přípravný výbor,
který měl za úkol oslovit místní občany, a nabídnout jim aktivní členství u nově vznikajícího „Českého“ Sboru dobrovolných hasičů
v Dolním Benešově.
Dne 1. února 1931 v restauraci u „Wilpertha“
(dnes restaurace Sport) proběhla ustavující valná hromada sboru za poměrně hojné
účasti 59osob.
Ve vedení hasičského sboru byli tito
občané:
Starosta sboru a zakladatel: Karel Honsa –
ředitel měšťanské školy v Dolním Benešově
Velitel: Jan Cejpek (od r. 1932) – horník
Jednatel: Oskar Gavelek – kancelářský pomocník a další.
Sbor fungoval v Dolním Benešově spolu
s Německým (spíše proti sobě než spolu
pozn. autora) do roku 1938.

hodiny před vypuknutím požáru pořádal
hasičské cvičení, stříkačka fungovala bezvadně, avšak při zmiňovaném požáru zcela
selhala. Vina byla dávána obsluze za neodbornou manipulaci se strojem. Reakce pana
továrníka, na tuto událost v hasičské kronice popsána není, stejně tak zde již není, ani
zmínka o jeho další podpoře českému hasičskému sboru.
Tento problém se stříkačkou nastal i v pozdější době u jiných menších požárů. Bylo jednoznačně prokázáno, že se nejedná o špatný přístup obsluhy, ale o úmyslnou sabotáž!
Zřejmě již tehdy vznikaly spory mezi oběma
benešovskými sbory (Českým a Německým).
Vše vyvrcholilo při jednom z požáru, kdy velitel Německého sboru Alois Besuch, dal rozkaz „svým chlapům“ stříkat vodou po čes-

4.

Počátky byly pro tuto organizaci opravdu
složité. Nastupující hospodářská krize, sociální problémy a situace na Hlučínsku po připojení k nově vzniklému Československu, asi
nejlépe charakterizuje zápis kronikáře Václava Kostřánka: „Jen idealisté by snad dovedli pracovat s prázdnými žaludky. První republika se nedovedla postarat lidem o práci.
Bylo pak marné budit zájem o hasičství, natož České hasičství…“

V rámci hasičského sboru byla založena také
Samaritánská komise (zdravotnická organizace). Členy této složky byly ženy, které absolvovaly potřebný zdravotnický výcvik. Byly
připraveny poskytnout „první pomoc“ občanům nejen při požárech, ale i při jiných událostech pokud to situace vyžadovala.
Bezesporu nejvýznamnější události, které
se tento sbor účastnil byly oslavy „Odevzdání Plukovního praporu Hraničářskému pluku v Hlučíně“, konané v neděli 11. září 1938
na náměstí. Tato oslava za účasti nejvyšších
představitelů státu a armády se stala manifestací odhodlanosti bránit Československou republiku všemi prostředky.
O měsíc později 8. října roku 1938 po Hlučínském náměstí pochodovali znovu vojáci, ale „trošku“ jiné armády…
Celé Hlučínsko, a tedy i Dolní Benešov se
toho dne stal součástí Německé říše. Všechny České organizace i benešovský „Český“
hasičský sbor byl zakázán a přestal de facto
existovat. Veškerá výstroj a výzbroj byla povinně odevzdána sboru Německému.
Pokračování článku o historii hasičského
sboru v Dolním Benešově bude vnásledujícím vydání zpravodaje.
Kronikář SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla
Foto č. 1. Kresba stříkačky v kronice SDH
Foto č. 2. hasičská zbrojnice
Foto č. 3. Karel Honsa - sedící šestý zleva, Jan
Cejpek – druhá řada, stojící pátý zleva

I přes tyto všechny negativní aspekty sbor
fungoval i nadále!

FOTO č. 4. Hasičská zbrojnice českých hasičů

Významný podporovatelem českého sboru byl továrník Jan Holuscha. Ten kromě finanční podpory, poskytl hasičskému sboru
zázemí pro uschování motorové stříkačky.
V roce 1933 došlo k velikému požáru v Holuschově továrně. Hasičský sbor ještě dvě
11
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Zprávičky z barevné školičky – Osada míru

U Krtečků v Zábřehu…

Vánoce uběhly jako voda a tak jsme se v lednu opět sešli v MŠ. Lednový měsíc jsme začali povídáním o Třech králích, pak nám konečně
napadl sníh, tak si všechny třídy užívaly zimních radovánek na zahradě MŠ.
Protože současná situace nám nedovolí pořádat žádné hromadné akce ani výlety, tak si různé aktivity vymýšlíme sami.

Než se začneme těšit z nadcházejících slunečních dnů, vraťme se ještě do zimního období, které nás překvapilo bohatou sněhovou nadílkou a pořádnými mrazy.

Březen – Duben

Po vánočních svátcích se Krtečci spolu s maminkami pustili do DOMÁCÍHO TVOŘENÍ na téma „ Sněhulák“. Úžasní sněhuláci pak ozdobili šatnu dětí v mateřské škole.

Třída Berušek si povídala o tom, proč se v zimě staráme o ptáčky a čím je krmíme.

Tradiční lednová návštěva zábřežského kostela s prohlídkou BETLÉMA.

V rámci týdenního vzdělávacího programu, který se týkal
životního prostředí, Krtečci navštívili místní EKOLOGICKOU
SKLÁDKU ODPADŮ.
U Květinek razili heslo: „sníh – voda – led děti zabaví hned“. Pomocí environmentálních pokusů děti malovaly barvami na sníh a velmi zajímavým pokusem byla výroba křišťálové koule z vody.

Vybaveni zásobami jablek, mrkve, žaludů a sena se Krtečci
vypravili na ZIMNÍ VYCHÁZKU KE KRMELCI.

Zimní radovánky na sněhu – hod sněhovou koulí do dálky, stavění sněhuláka, stopy
ve sněhu, odhazování sněhu.

Zima, zima, zimička,
zahřeje nás písnička.
My už se ale zase těšíme na jaro,
na vycházky po okolí,
na poznávání přírody,
na hry a na různé výlety.
Vaše barevná školka

Konec masopustu vyvrcholil KARNEVALEM. Vyzdobená školka ožila zajímavými maskami, které dětem připravily šikovné
maminky. S klaunem HOPSALÍNEM pak Krtečci řádili v programu plném písniček, soutěží, tance a hlavně legrace.

Školka se nám opět zaplnila nádhernými maskami, ve všech třídách si děti užily hudební program, hry a soutěže.
12

Nezapomínáme ani na ptáčky, kterým pravidelně po celou zimu SYPEME DO KRMÍTKA na zahradě školky slunečnicová semínka.

Zimu jsme si dostatečně užili, ale teď už by mohlo přijít jaro, na které se všichni těšíme!
Jana Balarinová
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Zprávy ze školy

Březen – Duben

Tvorba žáků na distanční výuce…

Distanční vzdělávání a olympiáda
v jazyce českém

Malé ohlédnutí za
pomalu končící zimou…

V tomto školním roce a v těchto podmínkách probíhá minimum školních
soutěží. V prosinci se uskutečnilo školní kolo olympiády v jazyce českém.
Obvykle se ho účastní vybraní žáci 8. a 9. tříd. Letos s ohledem na rotační výuku osmáků jsme vybrali pouze několik deváťáků. Školní kolo probíhalo online formou a mělo dvě části – mluvnickou a slohovou. Děti z jednotlivých tříd A i B je psaly odděleně, aby nedošlo k porušení hygienických
předpisů. Ve školním kole zvítězila Zuzana Sladká s nejlépe napsanou mluvnickou částí a postoupila do okresního kola, kde získala nádherné 4. místo.
Na postup do kraje nám tedy tentokráte chybělo maličko. Úspěšné řešitelce děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a přejeme jí výborné výsledky u přijímacích zkoušek.
Mgr. Gabriela Halfarová

Sněhulák
Děti jezdí na sáňkách,
sněhulák tu stojí sám.
Sněhuláčku, sněhuláčku,
copak to tu stojíš sám?
Projedeš se na sáňkách?
Copak já umím jezdit na sáňkách?
Já tu jenom hlídat mám.
Sněhuláčku, sněhuláčku,
hlídej naši školu,
at’ tu můžem být zase všichni spolu.

Maršálková Kristýna

Haloda Jan

Vedení základní školy Dolní Benešov

Anna Halfarová, Magdaléna Nováková, 2. A

oznamuje rodičům žáků budoucích 1. tříd, že
zápis k povinné školní docházce proběhne
v pátek 9. 4. 2021. Samotnou formu
zápisu a bližší informace sdělíme dle aktuální
epidemiologické situace na webu školy

Do školy

Činnost SRPŠ Dolní
Benešov, z. s. ve školním
roce 2020/2021
V současném školním roce 2020/2021 se zatím bohužel nepodařilo našemu Sdružení rodičů a přátel školy z důvodu pandemie koronaviru realizovat
žádné akce pro děti. Nemohla proběhnout ani drakiáda, tradiční Maškarní
ples, pololetní diskotéka, ani lyžařský výcvik. Dětem jsme tedy alespoň připravili malé balíčky k vánočním svátkům a prvňáčkům jsme zakoupili pohádkové knížky. Naší největší akcí je Dětský den, ale v tomto okamžiku nelze vůbec odhadnout, zda jej budeme moci realizovat. Pokud se klasický
Dětský den neuskuteční, pokusíme se pro všechny děti po dohodě s Kulturním domem Dolní Benešov připravit alespoň promítání dětmi vybraného filmu právě 1. června.

Dudková Agáta

Do školy my chodíme,
tam se vše naučíme.
Ale je v tom jeden háček –
maminka vše vyřeší,
jedničky se odvděčí.

www.zsdolnibenesov.cz
a v městském rozhlase.

Anna Halfarová, 2. A

Průběžný stav Tříkrálové sbírky k 31.1.2021
ONLINE koledování (přispívat lze do 30.4.2021) – 225 705 Kč
Jak můžete přispět?

Všichni členové SRPŠ jsou připraveni se do pořádání našich akcí opět pustit, ale současná epidemiologická situace bohužel stále není dobrá a nelze
připravit žádnou akci. Jakmile se ale podaří boj s pandemií vyhrát, budeme
se opět těšit na setkání při akcích pro děti. Snad to bude brzy.
Ze SRPŠ Dolní Benešov, z. s.

ONLINE koleda na www.trikralovasbirka.cz. Z nabídky vyberte HLUČÍN CH – důležité pro přidělení

částky naší Charitě. Je možné získat potvrzení o daru pro daňové účely. Platba se provádí
kartou či převodem.
PŘEVOD: Pošlete částku na účet 66008822/0800
s variabilním symbolem 77708005.
Zadání var. symbolu je velmi důležité
pro přidělení částky naší Charitě.

Statické pokladničky (ukončeno 24.1.2021)

Mgr. Leon Hahn, předseda spolku

OBEC
Antošovice

Částka
11 400 Kč

OBEC

Bělá

15 184 Kč

Kravaře, včetně Koutů
a Dvořiska

Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Dolní Benešov
Zábřeh
Hať

89 531 Kč

Ludgeřovice

Hlučín - Bobrovníky
Hlučín –
Darkovičky
Hlučín - město

100 845 Kč

Částka
176 632 Kč
119 059 Kč

Markvartovice

30 078 Kč

50 538 Kč

Píšť

78 103 Kč

70 747 Kč

Rohov

23 345 Kč

68 536 Kč

Strahovice

30 803 Kč

Sudice

25 041 Kč

Šilheřovice

47 677 Kč

Štěpánkovice

84 278 Kč

6 866 Kč
20 672 Kč
151 585 Kč

Chuchelná

44 100 Kč

Třebom

3 817 Kč

Kobeřice

95 770 Kč

Vřesina

48 211 Kč

Kozmice

46 245 Kč

Závada

25 380 Kč

Statické pokladničky celkem: 1 464 443 Kč
Online koleda k 31.1.2021: 225 705 Kč
Výtěžek celkem k 31.1.2021: 1 690 148 Kč
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %) k 31.1.2021 – 1 098 596 Kč

Děkujeme za Vaše dary a pomoc potřebným v našem regionu.
Aktuální výtěžek sledujte na www.charitahlucin.cz.
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Tenisté věří, že sezóna 2021 proběhne normálně

Malý indián

Po Novém roce se v amatérském sportu oproti konci roku minulého bohužel nic nezměnilo. Sportovní areály, haly, posilovny a další prostory stále
zejí prázdnotou. My v tenisovém klubu ovšem věříme v lepší časy, které by mohly přijít s letní sezónou. Všichni doufáme, že nám to epidemiolo‑
gická nařízení a počasí dovolí a tenisový areál, který se nachází vedle fotbalového stadionu opět bude plně využíván, jako tomu bylo v roce 2020.

Po Novém roce jsme s dětmi z hodin náboženství, navštívili kostel sv. Martina v Dolním Benešově a kostel sv. Urbana v Zábřehu, abychom si
prohlédli Betlém - místo narození Ježíše Krista a abychom si znovu připomněli, co je o Vánocích důležité. K tomu nám může pomoci i příběh
malého chlapce z města a jeho kamaráda indiána:

SPRÁVCE
TENISOVÝCH
KURTŮ
Stále nabízíme možnost
brigády jako SPRÁVCE TENISOVÁCH KURTŮ. Jednalo
by se o nenáročnou práci,
která je vhodná pro všechny sportovní nadšence. Co
se týče časové flexibility,
vše se odvíjí od vzájemné
domluvy. V případě zájmu
se prosím obraťte na email
tenisdb@seznam.cz.
Každoročně v průběhu jarních
měsíců (březen, duben) probíhají úpravy pro zprovoznění tří
antukových kurtů a jejich okolí. Členové tenisového oddílu se
účastní brigád. Výsledkem pak
jsou připravené dvorce na letní sezónu, jež probíhá v období od dubna do října.
Pro všechny, kteří si chtějí u nás
v Dolním Benešově zahrát tenis
se nic nemění. Stále si můžete
pořídit celosezónní permanentku, která po absolvování brigád
stojí 600,– . Bez brigádnických
hodin pak 1200,– . Cena kurtu
za hodinu hraní se také nemění a činí 100,– .
Plán akcí na letošní sezónu je
plně nabitý. S podporou ZŠ
Dolní Benešov, města Dolní Benešov a dalších partnerů
se po úspěšné loňské premiéře uskuteční v průběhu letních
prázdnin 2. ročník Sportovního příměstského tábora, jejímž
hlavním cílem je naučit děti základním tenisovým dovednos-

tem, kromě tenisu však v přilehlých sportovištích si budou
moci účastníci zahrát a vyzkoušet si další sporty, např. florbal.
Tradičním zpestřením tábora
bude čtvrteční opékačka buřtů s přespáním ve vedlejší tělocvičně. Oproti loňskému roku
jsme si pro účastníky připravili ještě bohatší program. Opět
se bude jednat o dva turnusy
tábora, v každém měsíci jeden.
Děti budou rozděleny do týmů
po maximálně šesti hráčích a každý tým bude mít svého vedoucího. Velikost a umístění areálu
nám poskytuje skvělé podmínky pro pořádání příměstského
tábora, což jsme si potvrdili loňským ročníkem.

Malý indián jednoho dne přijel do velkoměsta za svým kamarádem a procházeli se
spolu po ulici. Když tak šli, indián řekl: „Slyšíš to cvrlikání?“
Chlapec odpověděl: „Jsme na rušné ulici, lidé
nahlas mluví, jezdí tady spousta aut. Jak můžeš slyšet nějaké cvrlikání? To asi proto, že jsi
indián. Máte citlivější uši.“ Indián vzal chlapce za roh budovy a skutečně našel cvrčka
a ukázal ho chlapci. Chlapec znovu řekl: „To
je proto, že jsi indián.“ Indián mu na to pověděl: „Nemáš pravdu. Podívej se!“ Hodil
pár mincí na zem a hned se otočilo něko-

lik lidí. Řekl chlapci: „Vidíš? Ten zvuk mincí není o moc hlasitější než cvrkot cvrčka
a přesto se lidé otočili. Lidé totiž slyší jen to,
co chtějí slyšet.“

XX. Burza dětského,
těhotenského oblečení, hraček
a sportovních potřeb
(jaro - léto)

Desátého června máme na programu první z řad turnajů pro
amatérské nadšence tenisu.
Bude se jednat o turnaj dospělých ve čtyřhře, který nese název „Benešov Cup“. V loňském
roce měla velký úspěch u přespolních hráčů obdoba druhého tenisového grandslamu
ve dvouhře a to „Dolnobenešovské Roland Garros“. Tento
turnaj, kterého se loni zúčastnilo dvanáct hráčů proběhne
11. září. Kromě turnajů pro dospělé připravujeme klubové tur-

realizována ve spolupráci s KD Dolní Benešov

naje pro děti trénující v našem
klubu. Pevně věříme, že jakmile
bude sportování povoleno, budeme pokračovat intenzivně

v trénincích všech našich hráčů.
Od minitenstů přes babytenisty, mladší žáky až po starší žáky.
René Dihel

Místo konání: Kulturní dům Dolní Beneš ov

Termín konání:
Pátek 9.4.2021 15:00 – 19:00h. – příjem věcí k prodeji

Neděle 11. 4. 2020 8:00 – 10:00h. – celkové finanční vyrovnání a
vrácení neprodaných věcí

Omezený příjem věcí k prodeji, pouze 75ks na přítomnou osobu do velikosti 170, vše v čistém a
nezničeném stavu!!!

Děti se naučí základním tenisovým úderům a sportovním dovednostem.
Tréninky probíhají ve skupinách nebo individálně.
přihlášky a bližší informace: 605 453 189, tenisdb@seznam.cz
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Věra Dudová, katechetka

Sobota 10.4.2021 8:00 – 12:00h. – prodej věcí

Prodej bude probíhat dle nařízení vlády za přísných hygienických podmínek, roušky, dezinfekce,
rozestupy. Prosím sleduje informace na www. dolnibenesov. cz, FCB Dolní Beneš ov a Zábřeh, FCB událost
Burza DB.

Kdo? Určeno pro děti od 5 do 12 let.
Kde? N a tenisových kurtech v D. Benešově (vedle stadionu).
Kdy? Pravidelně v období duben - říjen.

Děkuji všem dětem, které se aktivně zapojují v hodinách náboženství, ať už distančně nebo prezenčně, které jsou ochotny se
podělit o krásné zážitky nebo postřehy a naslouchat věcem, které mají nějakou hodnotu.
Každý den toho slyšíme hodně, ať už v kostele, ve škole, v televizi, na internetu, v rádiu,
venku s kamarády, nebo v rodinách. Ale rozumíme jen tomu, čemu chceme rozumět.

POZOR: možnost osobního vyzvednutí kódů a vypsání seznamů věcí předem. V
termínu 30.3. - 1. 4. 2021, možno vyzvednout pouze po telefonní domluvě
v D. Benešově tel. 605 145 195.
Za správné označení věcí zodpovídá majitel, který nám svým podpisem stvrdí
správně vypsané údaje.

Finanční výtěžek z akce věnujeme MŠ a ZŠ Dolní Benešov a Zábřeh
Těšíme se na Vás

Rozpis
předvelikonočního
zpovídání
DB – Zábřeh:
PÁTEK

26. 3. 2021:

15:30 – 17:00 (cizí zpovědník)
17:50 – 19:00

Dolní Benešov:
PONDĚLÍ 29. 3. 2021:

Maminky a KD Dolní Beneš ov
Podmínky prodeje: kontakt 732 269 921, 728 385 261
Je vybírán manipulační poplatek Kč 2,-/ks, který bude odečten při vyúčtování věcí v neděli.
Ceny prodávaného zboží si určí majitel. Z ceny prodaného zboží bude odečteno 10%.
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08:30 – 11:30 (2 cizí zpovědníci)
14:00 – 17:00 (2 cizí zpovědníci)
18:30 – 19:30
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„Uloupené zvony“ z kostela sv. Martina v Dolním Benešově
V letošním roce uplyne osmdesát let od události, kdy z věže kostela sv. Martina byly tzv. „uloupeny“ zvony. I takto smutně mohla skončit histo‑
rie zvonů v Dolním Benešově! 14. března 2021 však můžeme vzpomenout na výročí veselejší: „50 let od posvěcení nových zvonů“

Z historie zvonů na kostele sv. Martina
Úplně první zvony se jmény (Josef a Salvator)
na kostele sv. Martina byly zavěšeny v roce
1770, a to v dřevěné kostelní věži, která se
nacházela nad kaplí sv. Josefa (tzn. ze strany od dnešní restaurace Sport). Svůj účel plnily, až do roku 1856. Tyto zvony dle dochovaných záznamů byly prasklé, a proto bylo
rozhodnuto o jejich přetavení na zvony nové.
K výrobě nových zvonů bylo zapotřebí značných finančních prostředků, které byly předběžně vyčísleny na 124 říšských tolarů. Proto
tehdejší duchovní správce P. Josef Kopetzky
vyhlásil veřejnou sbírku, která zaznamenala
obrovský ohlas. Sbírka vynesla částku 224 říšských tolarů, což byl téměř dvojnásobek původní sumy. Díky těmto finančním prostředků
a dalším penězům, které místní farníci darovali v následující sbírce, byla vybudována
nová kostelní věž (nestandartně oproti jiným
chrámům, v západní části kostela poz. autora). Jedná se o současnou věž kostela, která
spolu s rybníkem Nezmar se stala dominantou Dolního Benešova. Věž byla vybudována v letech 1861-1863. Ta původní dřevěná
byla ve špatném technickém stavu, a proto
byla následně zbourána (zdroj web ŘKF DB)

říše), a tím pádem i zvony z kostela sv. Martina z Dolního Benešova byly rekvirovány a odvezeny do sběrných středisek v Německu
k dalšímu „zpracování“ (k výrobě zbraní pro
Wehrmacht). Na věži kostela sv. Martina zůstal jeden zvon „Vendelínek“. Ten však záhy
praskl a v roce 1942 přivezl tehdejší duchovní správce P. Drastik z okolí Raciborze zvon
náhradní pocházející z konfiskace nesoucí
jméno Sv. Marie o hmotnosti 90 kg vyroben
roku 1928 (nyní umístěn v Zábřehu).
V pozdější době se výše uvedený zákon začal vztahovat i na území protektorátu Čechy
a Morava. Celkem tak bylo ze současného
území České republiky odvezeno přibližně
33 000 zvonů! Díky bohu ne všechny zvony
byly roztaveny pro válečné potřeby Německé armády. Ztráty však byly obrovské. Na Moravu se jich vrátilo zpět pouze 6% a do Čech
přibližné 13%.
I dnes leží v různých sběrných místech na území Německa mnoho takto zabavených zvonů, avšak ne každý zvon lze vrátit zpět svému
majiteli (problémem je identifikovat odkud
zvon pochází). Mezi jeden z mála zvonů, které se na Hlučínsko po válce vrátily, je kostelní zvon z Hati.

„Uloupení“ zvonů pro válečné potřeby

Situace po II. Světové válce

Tyto zvony na věži kostela vydržely, až do I.
světové války. Pravděpodobně do roku 1917,
kdy byly rekvirovány (zabaveny) pro účely
Pruského zbrojního průmyslu. Po první světové válce byly pořízeny zvony nové v pořadí již třetí.

Na věži kostela sv. Martina zbyl ze tří zvonů
pouze jeden. Zvon sv. Marie (pořízen r. 1942
viz výše). Tato situace trvala, až do jara roku
1947.

1.

Místní slévači firmy Holuscha, pod vedením
Eduarda Kozelka s dalšími svými čtyřmi pomocníky vyrobili na vlastní náklady 3 litinové zvony. Jeden z nich 17kilový „Vendelínek“ (dnes známy spíše jako umíráček) přisel
do věžičky (sanktusníku) kostela sv. Martina.
Druhý byl umístěn na kapli sv. Kříže (Červená kaple), a třetí putoval do Zábřehu na věž
kostela sv. Urbana.

„Dnes před 50lety“
Další ránou pro Dolnobenešovské zvony byl
začátek II. světové války. V roce 1940 byl vydán v Německu zákon „O čtyřletém hospodářském plánu na shromáždění neželezných
kovů“. Jeho splnění měl na starost budoucí
polní maršál Hermann W. Göring. Všechny
bronzové zvony z celé německé říše byly nejprve zaevidovány, rozděleny podle umělecké a historické hodnoty do čtyř kategorií (A
‑D). Dolní Benešov a celé Hlučínsko se stalo
od roku 1938 součásti tzv. „Altreichu“ (Staré

„Dnes 13. března roku 1971 skončily v poledne
staré zvony vyzvánět. Ten větší půjde do Zá‑
břehu, aby tam dál sloužil Pánu Bohu. „Vende‑
línek“ (umíráček pozn. autora) zůstane u nás
na věžičce. Při opravě věže a montování no‑
vých zvonů velikou zásluhu měli oba Porubové
otec a syn (Herbert a Karel pozn. autora). S je‑
jich pomocí a s pomocí ostatních farníků, dá
Pán Bůh, že i nové zvony šťastně dostaneme
na věž.“ Takto hovoří na záznamové zařízení
P. Rudolf Harazim - duchovní správce Dolno‑
benešovské farnosti.
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Na nové zvony byla v předešlých letech vyhlášená místním duchovním správcem veřejná sbírka.

z Olomouce. Kapitulního vikáře Mons. Josef
Vrany, spolu s dalšími dvěma kněžími. Nádvoří před kostelem se postupně plní věřícími, a do toho přijíždí osobní automobilem
s Otcem Mons. Josefem Vranou.

2.

3.

„Ohlasy na tuto sbírku jsou většinou pozitivní,
avšak našli se mezi námi i takoví, kteří měli ná‑
zor odlišný a prezentovali ho veřejně tímto své‑
rázným textem: „Němci vzali zvony, kdo bere
bony, nech dá na nove zvony!“ ukazuje prstem
na nápis paní Eva Mohylová.
(Vysvětlení pro mladší generaci: Tento nápis
byl pravděpodobně závistivou reakci na to,
že někteří občané, za II. světové války, kteří
narukovali do Německé armády a utrpěli při
válečném konfliktu újmu na zdraví či životu,
jejich blízcí za to pobírají finanční kompenzaci z Německa v „tvrdé západní měně“. Ta jim
byla vyplácená ve formě poukazů tzv. bonů.
Tyto bony bylo možné využít při nákupech luxusního zboží v tehdejších obchodech Tuzex).
Pan Karel Poruba se nenechal unést názory
škarohlídů, kteří píšou křídou na zdi, a odhodlaně prohlásil: „Když začátkem roku při‑
šel za mým otcem Herbertem Porubou (povo‑
láním tesař) náš pan farář zda by byl ochoten
pomoci při pracích spojených s výměnou zvonů.
Otec bez jakýchkoliv námitek souhlasil. K němu
se přidali i další chlopi z konca: Lexlik Onder‑
ka, Josef Balarin a další benešovští farníci jako
např. Norbert Závadský apod.“
Práce to byla opravdu náročná. Napřed museli postavit lešení uvnitř věže kostela. Potom
z tohoto lešení vyspravili konstrukci, na kterou se nové zvony budou upevňovat, a nakonec bylo nutno rozšířit i okna do věže, jelikož jsou úzké a nové zvony by se přes ně
dovnitř nevešly.
Dnes tj. v neděli 14. března časně zrána byly
na nádvoří mezi farou a kostelem přivezeny
čtyři nové bronzové zvony vyrobeny ve firmě
Schilling z města Apoldy (NDR - Lipsko). Každý zvon má své jméno: Martin (váha 675 kg,
znějící tónem „g’“) Josef (233 kg tón C’’), Marie
(352 kg tón b’) a Urban (123 kg ton e’’). Místní farníci je zdobí zelení a každou chvíli se již
netrpělivě očekává příjezd vzácného hosta

Během slavnostního aktu svěcení hrála samozřejmě i dechová hudba a zpíval chrámový sbor.
Po slavnostním svěcení zvonů nás zpěváky
a další pozval pan farář Harazim na menší
pohoštění na faru. Zde jsme seděli u jednoho stolu s otcem biskupem, dalšími kněžími
a hosty, vypráví pan Vilém Tomíček.
„To byla, ale sláva na to se bude dalších 50 let
vzpomínat!“ prohlásil jeden z přítomných farníků.

„Zřejmě zub času, také únava materiálu způso‑
bily, že se zvonění ozývalo jindy, než mělo, nebo
také vůbec. Prohlídkou bylo zjištěno, že stávají‑
cí rozhoupávání zvonů je opakovaně nefunkč‑
ní, a je nešetrné ke zvonové stolici. Z tohoto dů‑
vodu bylo nutno nastalou situaci neprodleně
řešit “ vzpomíná P. Ladislav Stanečka, který
byl farářem Dolnobenešovské farnosti v letech 2001-2011.
V roce 2004 byla provedena celková výměna technologie rozhoupávání zvonů, a také
rekonstrukce části zchátralé zvonové stolice. Zvony jsou nyní ovládány pomocí moderních elektrických lineárních motorů, které
jsou šetrné k nim samotným, a jejich nosné
konstrukci.

Všechny tři zvony byly původně ovládaný
ručně pomocí provazů, které byly spuštěny
z věže kostela dolů za varhany. Zvon ze sanktusníku (malé věžičky ve východní části střechy kostela), byl v pozdější době přesunut
k ostatním zvonům do hlavní kostelní věže.
Postupem času byl jejich pohon elektrifikován ovládán pomocí indukčních motorů. Tento způsob rozhoupávání sice již nevyžadoval
lidskou námahu, ale postupem času se stával být nespolehlivý.

Kolem sedmnácti let věku jsem měl možnost
několikrát krátce ručně zvonit v domovském
kostele ve chvílích, kdy kněz při mši svaté pro‑
měňuje chléb v Tělo a víno v Krev Ježíše Krista.
Zjistil jsem, že zvonění není zase taková legra‑
ce, protože to chce sílu a cvik… Pak jsem dlou‑
ho nikde nevyzváněl.
Dostal jsem se do služby v Dolním Benešově
a bývalý dlouholetý kostelník V. Holeček mi
hned zkraje ukázal, jak se zvoní tzv. skonání –
tedy 2 až 3 minutové ruční vyzvánění, když ze‑
mře pokřtěná osoba z Dolního Benešova. Byl
jsem nervózní a doufal, že to zvládnu.
„Pane faráři, nechte si při tom zvonění otevře‑
né dveře hlavního vchodu, ať slyšíte, jak zvoní‑
te.“ Přiznávám, že to žádná sláva nebyla. Pan
kostelník ještě s vážnou tváří dodal: „Do rytmu
zvonění si říkejte – Ven‑de‑lín, Ven‑de‑lín.“ Tak
jsem si to potom v duchu říkal a byla to pomoc.

Jediným zvonem na kostele sv. Martina, který
je i dnes rozhoupáván ručně je zvon „Vendelínek“ (umíráček). Lano tohoto zvonu je možné vidět po pravé straně u vstupu do kostela.

Jednou jsem zazvonil skonání až po večerním
„klekání“. Druhý den mi pan Holeček velmi pří‑
větivě říká: „Pane faráři, pokud nestihnete za‑
zvonit „skonání“ do večerního „klekání“, nech‑
te to až na druhý den ráno. Klekání hlas zvonů
uzavírá.“ Poděkoval jsem za citlivé upozornění
a snad budu v budoucnu umět být také citlivý,
když budu muset někoho na něco upozornit.

4.

(Čtvrtý zvon Urban a původní zvon Sv. Marie z věže putovaly do Zábřeha).

Ovládání rozhoupávání zvonů

přitom kdysi klekali, dnes se mnozí na chvíli zti‑
ší a modlí se. Také zvony oznamovaly a ozna‑
mují blížící se bohoslužbu…

Dle vyjádření odborníka zabývající se touto problematikou: „Ovládání zvonů pomocí výše popsané technologie je nejblíže podobná ručnímu rozhoupávání zvonů pomocí
provazů. Avšak, ani sebe lepší stroj nedokáže
nahradit um skutečného zvoníka.“

Po ukončení slavnostního aktu svěcení se začalo se zvedáním tří zvonů do věže kostela.
Samotné zvedání probíhalo pomocí lanového navijáku s tzv. mikrozdvihem, který zamezoval jejich rozhoupání při přepravě vzhůru.
Zvony se do věže dostaly přes okna naproti
fary. „A již odpoledne zní poprvé hlas tří nových zvonů z věže kostela do širokého okolí“.

„O dva dny později jsme šli s tátou a s dalšími
lidmi znovu na věž dokončit ještě nějaké věci
a najednou slyšíme ženské kroky, jak jdou po‑
malu po schodech nahoru do věže. Byla to paní
hostinská Františka Onderková. A říká: Přinesla
jsem flašku pro všechny, co robili na těch zvo‑
nech. Můj otec Herbert ji poděkoval, ale pak dů‑
razně přikázal: „Chlopi nahoře se pit nebude!“.
A taky, že se nepilo. Láhev se umístila mezi tra‑
my kostelní věže, a už tam zůstala, s úsměvem
uzavírá povídání pan Karel Poruba.

Březen – Duben

Zvony na věží kostela sv. Urbana
v Zábřehu
Věž kostela sv. Urbana byla „prázdná“ až
do jara roku 1947. Nejprve zde byl umístěn
malý litinový zvon nesoucí jméno sv. Josef, který vyrobili místní slévači (viz výše).
V roce 1971, k němu přibyly další dva. Sv. Maria - zvon, který byl původně umístěn na věží
kostela sv. Martina, a nový zvon z NDR Urban (viz výše). Tyto tři zvony se na věži kostela v Zábřehu nacházejí i dnes.

Zazvoň, neboj se…!
„Slyšel jsem už mnohokrát a na mnoha místech
zvonit zvon nebo zvony. Byl jsem na jejich hlas
od dětství zvyklý.
Oznamovaly a oznamují aktuální časový údaj,
připomínaly a připomínají zásadní událost
křesťanské víry, kterou je zpráva archanděla
Gabriela nazaretské dívce Marii, že se stane Mat‑
kou Syna božího a tato zpráva se zvoněním při‑
pomíná každý den roku (kromě Velkého pátku
a Bílé soboty) ráno, v poledne a v podvečer. Lidé
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Koncem léta 2018 jsem zvonil „skonání“ a na‑
jednou lup – tahal jsem o poznání lehčeji, ale
bylo ticho. Po příchodu ke zvonům zjištění, že
praskl kožený třmen, držící srdce umíráčku. Srd‑
ce leželo na podlaze. Díky šikovnosti jednoho
z kostelníků byl sehnán nově vyrobený třmen
v brašnářství v Ostravě a zvoníme dál. Je to pře‑
ce nejen oznámení, že „zhasla životní svíce“ ně‑
jakého člověka, ale je to i příležitost při vyzváně‑
ní říct slova modlitby za zesnulou osobu.
Bohu díky, že naše zvony stále zvoní i v době,
kdy mnoho lidí řídí svůj život podle úplně ji‑
ných časových a zvukových impulzů“ Mgr. Pa‑
vel Kuchař farář
Zdroj informací: Farní kronika, Slezský archív
Opava, vzpomínky Dolnobenešovských pamětníků, Internet, Web ŘKF Dolní Benešov,
colorizované foto od místních občanů
Zpracoval Ing. Jiří Mohyla

Foto č. 1: Alex Onderka přiváží zvon na vysoko‑
zdvižném vozíku
Foto č. 2: Zvony na nádvoří kostela (jména zvo‑
nů: Martin, Marie, Josef a Urban)
Foto č. 3: Svěcení zvonů: vpravo Rudolf Harazim
(Benešovský farář), uprostřed Mons. Josef Vrana
a další dva kněží
Foto č. 4: stojící řada: hasiči, spodní řada: Alex
Onderka, Josef Balarin, Karel Poruba

Kulturní dům Dolní Benešov
Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov,
tel.: 553 651 159, e‑mail: zpravodaj@dolnibenesov.cz
Povídka…
Byl podzim. Na dolnobenešovské hrázi ztrácely stromy a keře
své listy a ty zbylé se barvily do krásných podzimních barev. Na
nedalekém poli, nazývaném Obora, se po strništi proháněl vítr
a pronikal mezi stromy, mezi kterými bývaly husté keře. Teď
však byly prořezány.
Tímto zásahem přišli např. ježci o své přirozené zimní stanoviště.
Už od října potravy pro ježky ubývá, protože brouci a jiný hmyz
jsou zalezlí hluboko v zemi. Ježci totiž potřebují dostatek potravy, aby přežili zimní spánek. A tak, když starý ježek uviděl skupinku malých ježků bloumající po nedaleké Oboře, hned ho napadlo, že to jsou ježci z druhého vrhu, kteří nemají velkou šanci
zimu přežít. Malí ježci se divili, když jim starý ježek vysvětlil, že
v této situaci jim pomůže jen člověk. Člověk, o kterém věděli, že
jim většinu života ubližuje, otravuje pole a vypuzuje je ze zahrádek, místo aby byl rád, že mu ježci pomáhají hubit slimáky
a jiný hmyz. Teď se dozvěděli, že existují i lidé, kteří zvířatům,
ježkům usnadňují život. Druhý den měli štěstí, že kolem takový člověk šel. Posbíral je do čepice, odnesl domů a krmil a staral se o ně celou zimu. Na jaře, když už bylo tepleji, je zanesl na
místo, kde je našel.

Ty krá
áávo…
to je r
ychlos
t.

Povídka od paní Aleny Smrčkové

Vpravo: fotky zachráněných ježků.

AKČN

Í CEN

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru 514 př. o.

Elektronický zápis na školní rok 2021/2022
2
Proběhne elektronicky do datové schránky 739kqpx
Nebo na email s elektronickým podpisem dbskolka@volny.cz
Nebo poštou do 14. 5. 2021
V některých případech osobně 13. 5. 2021 od 10 do 12 hod.
Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které do 31. 8. 2021 dovrší 5let.

Zákonní zástupci zašlou:

INTERNET
s rychlostí až

300 Mb/s

A

99 Kč
měsíč

ně*

* Cena je platná pro první 4 měsíce
při uzavření smlouvy na 24 měsíců.
Cena po uplynutí 4 měsíců
se řídí ceníkovou cenou
dle zvolené lokality
a tarifu na stránkách www.nej.cz.
Akce je určena pouze pro nové uživatele
internetových služeb.

 Vyplněnou přihlášku, potvrzenou od lékaře a přiloží kopii
rodného listu dítěte

(MUDr. Králiková po tel. objednání vám vydá již potvrzenou přihlášku. Pokud
máte jiného lékaře zašleme vám z email: dbskolka@volny.cz)

488 999 488

Bližší informace:
Mgr. Dagmar Kristová – ředitelka mateřské školy
dbskolka@volny.cz tel: 730 897929

www.nej.cz
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