
Dolnobenešovský
zpravodaj 2022 – předvolební

Informační dvouměsíčník Městského úřadu Dolního Benešova

Několik otázek a odpovědí k organizačnímu zabezpečení voleb
Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou v naší zemi volby do zastupitelstev obcí.
KDY ?
Volby proběhnou v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

KDE ?
Volební okrsky budou jako obvykle čtyři. Sídla dvou volebních okrs-
ků jsou v místech, na která jste v minulosti nebyli zvyklí. Proto, pro-
sím, věnujte sídlům volebních okrsků č. 1 a č. 3 náležitou pozornost. 
Zařazení domů do jednotlivých okrsků se nemění. Pro úplnost uvá-
díme na konci tohoto článku přehled všech domů dle ulic a čísel 
popisných rozdělených do volebních okrsků.

Sídla volebních okrsků tedy jsou :
Volební okrsek č. 1 – Vstupní hala objektu města  
č. p. 630 na Hájecké ulici v areálu pod zámkem

Volební okrsek č. 2 – Základní (Červená) škola na Opavské

Volební okrsek č. 3 – Tělocvična na Osadě Míru

Volební okrsek č. 4 – Základní škola v Zábřehu

KDO ?
Pro volby do zastupitelstev obcí je voličem každý občan obce za 
předpokladu, že jde o státního občana ČR, dosáhl alespoň druhý 
den voleb 18 let a je v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Občan, který není státním občanem ČR, ale splňuje ostatní výše 
uvedené podmínky, může být na svou vlastní žádost zapsán do 
tzv. dodatku stálého volebního seznamu, který vede obecní úřad, 
a má tím pádem možnost se komunálních voleb účastnit. Týká se 
to pouze občanů zemí, s nimiž má Česká republika uzavřenu mezi-
národní úmluvu. V současné době se za takovouto úmluvu pova-
žuje smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii.
Občan Dolního Benešova, který má státní občanství některého ze 
států Evropské unie, se proto může dostavit na odbor vnitřních věcí 
(evidence obyvatel) MěÚ Dolní Benešov se žádostí o zapsání do Do-
datku a to až do uzavření seznamu voličů dva dny přede dnem vo-
leb tj. do 21. září. Hlasování ve volbách mu poté bude umožněno.
Ve volbách do zastupitelstev obcí je možno volit pouze v místě své-
ho trvalého bydliště. Není tedy možné tak jako u jiných typů voleb 
vydávat voličské průkazy.

JAK ?
Volební lístek pro volby do zastupitelstva je jeden společný pro 
všechny volební strany. V letošním roce je ze strany Ministerstva 
vnitra striktně dáno, že volební lístky budou tištěny oboustranně. 

Nezapomeňte se proto přesvědčit, zda jste neopomněli na kandi-
dáty, kteří budou vytištěni na druhé stránce volebního lístku.
V našem městě bylo pro volby do zastupitelstva města zaregistro-
váno sedm volebních stran, které využily možnosti naplnit svou 
kandidátku maximálním počtem kandidátů – tedy tolika, kolik je 
budoucí počet členů zastupitelstva – 15 (patnáct). Volič tedy v le-
tošním roce může vybírat ze 105 kandidátů.

Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce je možno  
třemi způsoby :

1. Volič označí křížkem ve čtverečku v záhlaví strany celou volební 
stranu. Znamená to, že dává svůj hlas každému jednotlivému kan-
didátovi této volební strany

nebo

2. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem nejvíce 
15 různých kandidátů z různých volebních stran

nebo

3. Volič použije kombinaci obou předchozích způsobů, tzn., že ozna-
čí křížkem celou volební stranu a zároveň označí několik kandidá-
tů jiných volebních stran (např. 3). Dává tímto způsobem svůj hlas 
označeným kandidátům a zároveň kandidátům označené strany, 
jejichž počet je odspodu kandidátky snížen o počet jiných označe-
ných kandidátů (v našem případě 12 členů strany – shora a 3 další 
označení kandidáti jiných stran).

Zdůrazňujeme, že při volbách do zastupitelstva se kandidáti ozna-
čují křížkem, na rozdíl od parlamentních voleb, kdy se preferova-
ní kandidáti kroužkují!

Pro úplnost je třeba dodat, že je jako vždy možné na základě žádos-
ti ze závažných – zejména zdravotních - důvodů hlasovat do pře-
nosné volební schránky. Každý volič proto může požádat před vol-
bami městský úřad a ve dny voleb okrskovou volební komisi, aby 
k němu byli vysláni členové této komise s přenosnou volební schrán-
kou – avšak pouze v obvodu volebního okrsku, pro který byla tato 
volební komise zřízena.

Na závěr připomínáme nutnost přinést si s sebou k volbám platný 
průkaz totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas České republi-
ky a v případě cizinců průkaz o povolení k pobytu. Bez některého 
z těchto dokladů volební komise nemůže umožnit voliči hlasovat.

MěÚ Dolní Benešov
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Sdružení nezávislých kandidátů Dolní Benešov a Zábřeh
Vážení spoluobčané,
jako Sdružení nezávislých kandidátů Dolní Benešov a Zábřeh si Vás dovolujeme oslovit 
a současně krátce představit naše cíle. Jsme si vědomi, že se politika v malých sídlech 
dělá trochu odlišně od vyšší úrovně a je často postavena na osobní znalosti a důvěře. 
A na tom samozřejmě chceme stavět i my. Řada z nás se již podílela na řízení města 
a řada z nás je aktivní i v ostatních činnostech v rámci našeho města, takže většina 
členů naší kandidátky je Vám jistě známa. Vzhledem k tomu, že nejsme členy zaběh‑
lých politických stran, tak nejsou naše názory a postoje přímo očekávatelné, a proto 
bychom je chtěli zde krátce představit. Níže uvedené neberte prosím jako sliby, ale 
spíše jako „smlouvu“, v které se zavazujeme k maximální snaze o dosažení popsa‑
ných návrhů a řešení. V rámci jednání našeho volebního uskupení jsme došli k něko‑
lika tématům, kterým bychom se chtěli v příštím volební období zejména věnovat.

Využití majetku města
Město Dolní Benešov v současné době dokončuje přístavbu základní školy a rekon‑
strukci budovy zámku. Po dokončení těchto rozsáhlých rekonstrukcí bude řada ob‑
jektů uprázdněna a je třeba řešit jejich využití. Chceme, aby tyto prostory a budovy 
byly využity v zájmu občanů našeho města.

Navrhujeme:
• do uprázdněného křídla zámku přestěhovat městskou knihovnu a učebny zá‑
kladní umělecké školy, které jsou nyní provozovány v šatnách umělců v KD

• v místě současné knihovny zřídit klubovou místnost, kterou by bylo možno kom‑
binovaně využít pro matky s dětmi, seniory, nebo spolky obce

• „Červenou školu“ si představujeme jako místo, které bude z části využito pro se‑
niory (denní stacionář), z části v rámci podpory podnikání pronajímatelné kanceláře, 
a z části jako startovací byty pro mladé rodiny či bydlení pro seniory

• Neptun, je budova města, kde bychom chtěli zachovat stravovací kapacitu pro 
souběžné využití s KD. Sklepní prostory pak po rekonstrukci využít jako cukrárnu, hu‑
dební zkušebnu, fitness a sklady. Nadstavbou pak řešit ubytování návštěvníků měs‑
ta, což by pomohlo snížit nedostatek této kapacity v našem městě i okolí

• Klokánek, který není dle našeho názoru efektivně využíván po ukončení nájem‑
ního vztahu zrekonstruovat na bydlení pro občany

• realizovat již projekčně připravenou výstavbu nové tělocvičny u ZŠ, která by po‑
mohla odstranit dlouhodobý nedostatek cvičebních prostor pro žáky základní školy

• ve sportovní areálu chceme vybudovat beachvolejbalové kurty a zrekonstruo‑
vat tenisové kurty a fotbalovou tribunu

• cyklostezku do Kozmic snad už ani nemůžeme zařadit do kategorie „chceme”, 
tu opravdu v zájmu bezpečného pohybu osob a cyklistů již musíme dořešit

• zrekonstruovat nádražní budovu v Zábřehu a využít pro bydlení (např. jako star‑
tovací byty)

• v otázce bydlení a výstavby rodinných domů, která je v současné době řeše‑
na zejména v Zábřehu, chceme dotáhnout využití bytové zóny a nabídnout k výstav‑
bě stavební parcely ve vlastnictví města

• připravit další lokality v jiných částech města určené pro bydlení pro možnost vý‑
stavby

Pokusili jsme se zde navrhnout dle našeho názoru nejdůležitější oblasti využití budov 
města s možností jejich dalšího využití. Samozřejmě nezapomínáme na Kolovrat, 
který se snažíme získat a využít jej pro rekreaci a sport. Důležité je pro nás i dokon‑
čení cyklostezky na Kravaře, kde čekáme na získání pozemků do našeho vlastnic‑
tví a třeba změna vytápění v školce na Osadě míru je také důležitá.

Součástí správy majetku města je samozřejmě také řada drobných úprav, oprav a re‑
konstrukcí. Ve spolupráci s pracovníky města musíme myslet na údržbu zeleně a úklid 
veřejných prostor. Ve městě je několik lokalit pro dětská hřiště, které chceme postup‑
ně doplňovat o další hrací prvky a případně vytipovat i nové lokality pro dětská hřiště.

V rámci budoucího volebního období se bude řešit i řada drobných rekonstrukcí 
a oprav, které náš výčet nezahrnují. Víme, že bude důležité přesvědčit i ostatní o na‑
šich návrzích a třeba hledat společné kompromisy. Nenavrhujeme zde ani konkrétní 
způsob financování, protože ten se nyní v čase často mění. Víme také, že pro získá‑
ní dotací je třeba mít připravené projekty a na těch se chceme aktivně podílet. Z na‑
šeho pohledu je důležité, aby bylo budoucí využití postaveno na reálných zákla-
dech a využívali jej zejména naši občané.

Zlepšení informovanosti
Předávání a sdílení informací je jeden z fenoménů dnešní zrychlené doby. V rámci 
komunikace s občany často slyšíme, že informovanost v našem městě je nedostateč‑
ná. Našim cílem je zlepšení tohoto stavu. Připravujeme proto přepracování webu 
města s cílem jeho zpřehlednění a zjednodušení. Prostřednictvím webových strá‑
nek města chceme předávat občanům aktuální informace o dění v našem městě 
formou komentářů s přiloženou fotodokumentací z probíhajících aktivit. Zvažujeme 
také rozšíření funkčnosti systému SMS zpráv, který by občany upozorňoval ne‑
jen na „prodeji kuřic“, ale poskytoval informační servis v oblasti kulturně společen‑
ských aktivit a třeba i připomínal, že je třeba dnes „pamatovat na hnědou popelni‑
ci“. Dolnobenešovský Zpravodaj, který nalézáte pravidelně ve svých schránkách 
považujeme za vhodné doplnění informačního servisu. Chceme se však pokusit „po‑
lidštit“ některá zde uváděná sdělení do srozumitelnější podoby (musíme se poprat 
s GDPR). Jsme si vědomi, že je potřebné občany informovat pravdivě, srozumitelně 
a hlavně aktuálně, aby nevznikaly zbytečné dohady a nepřesné informace, které se 
následně velmi špatně vysvětlují.

Odpadové hospodářství
Pokud se podíváme na statistiku sběru a třídění odpadů za naše město, tak v porov‑
nání s okolím si nevedeme vůbec špatně. Třeba v oblasti svozu bioodpadu se při‑
jaly v nedávné minulosti opatření, které jej pomohly lépe separovat od komunálního 
odpadu. Stejně tak s rozšíření nabídky o sběr použitých olejů, což jsou dle našeho 
názoru vhodné kroky. Pokud se na tuto problematiku ale podíváme podrobněji, tak 
je určitě ještě co zlepšovat. V rámci po komunálních volbách vzniklé koalice bychom 
chtěli „oprášit“ myšlenku zřízení sběrného dvora v našem městě Chápeme samo‑
zřejmě argumenty finanční a organizační náročnosti, které jsou spojeny s jeho zříze‑
ním, zároveň však vidíme, že je tato služba občanům potřebná. Chtěli bychom v pro‑
storách pod zámkem vybudovat místo pro sběr použitého nábytku a vybavení 
domácností s možností opětovného využití (tzv. projekt RE ‑USE). Víme, že třeba 
starou sedačku v bytě na sídliště je problém někam odložit a čekat na termín pláno‑
vaného svozu. Předpokládám, že by toto místo nesloužilo pro sběr komodit, které 
jsou již v našem městě vyřešeny. Mohli bychom tak přejít postupně od svozových 
dní k pravidelnému svozovému kalendáři.

V rámci jednání naší skupiny Sdružení nezávislých kandidátů Dolní Benešov 
a Zábřeh jsme samozřejmě řešili i další problematiky, které se dotýkají našeho měs‑
ta. Za zmínku třeba problematiku zdravotní péče, provozu zdravotního střediska, 
bydlení, podpora zájmových činností i senior taxi. Problémů k řešení a oblas‑
ti ke zlepšení je hodně. Chceme se aktivně podílet na řešení zmíněných problematik 
i ostatních oblastí. Chceme, pokud nám to bude na základě mandátu našich ob-
čanů umožněno, aktivně spolupracovat při hledání kroků a vhodných postupů, kte‑
ré povedou ke zlepšení podmínek života občanů a rozvoji Dolního Benešova a Zábře‑
hu. Usilujeme o stabilitu a dodržování demokratických postupů ve všech ohledech 
správy řízení našeho města.

Bc. Michal Petřík
59 let
IT manager

Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
47 let
referent odboru výstavby

Ing. Josef Pavlík
56 let
konstruktér

Mgr. Monika Gebauerová
roz. Nováková, 45 let
ředitelka střední školy

Martin Zawadský
53 let
mechanik - řidič

Ing. Radim Langer
37 let
elektrotechnik

Jan Kubinec
36 let
konstruktér

Bc. Martina Chřibková
roz. Velichová, 34 let
nákupčí

Lukáš Hanske
28 let
státní zaměstnanec

Aleš Trunčík
40 let
obchodní zástupce

Mgr. Marcela Halodová 
roz. Benková, 47 let
pedagog

Ing. Eva Šenkyplová
roz. Kašingová, 42 let
ekolog

Michaela Kubíková
49 let
dispečer nákupu

Pavlína Bennová
roz. Lenertová, 50 let
provozovatelka restaurace

Jana Petrásková
roz. Holečková, 60 let
knihovnice

Sdružení nezávislých kandidátů
Dolní Benešov a Zábřeh

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Města Dolní Benešov

Dolnobenešovský zpravodaj • předvolební 2022 
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Sdružení nezávislých kandidátů Dolní Benešov a Zábřeh – VĚC VEŘEJNÁ
Vážení spoluobčané,
jsme sdružení nezávislých občanů různého spektra profesí, kterým není lhostejný osud Dolního Benešova a Zábřehu. Naším cílem 
není upozorňovat na to, co se nepovedlo, ale ukázat náš směr k zvelebení života v našem městě. Jsme připraveni, a víme, že to 
nebude lehké, prosazovat náš volební program, který reaguje na současné potřeby nás občanů Dolního Benešova a Zábřehu.

Náš program je následující:

Samospráva
• efektivnější komunikace vedení města s občany formou 

 sociálních sítí a web

• zlepšení komunikace v rámci Sdružení obcí Hlučínska

Finance a majetek
• údržba stávajícího majetku – opravy a úpravy budov

• průhlednost toků financí – Dolní Benešov a Zábřeh

• zapojení se do grantů (získávání dotací)

• rekonstrukce a zprovoznění restaurace Neptun (nebo najití 

 jiného využití)

• zvýšení bezpečnosti KD s ohledem na množství 

 účastníků akcí

• vzhledem k nedostatečnosti prostor hasičské zbrojnice 

 její rozšíření

Školství a sociální politika
• zachování MŠ a ZŠ v Zábřehu

• dobudování jednoho areálu základní školy s ohledem 

 na sportoviště atd. v Dolním Benešově

• podpora příměstských táborů

• podpora v projektových aktivitách a nových trendech 

 ve školství

• podporovat školu při realizaci školních i mimoškolních 

 akcí – otevřené komunitní centrum

• větší podpora činností v mimoškolních aktivitách

• úprava a zabezpečení dětských hřišť a sportovišť

• na území města (vybudování dětského hřiště v areálu FC)

• větší péče o staré a postižené občany (snaha o vybudování 

 denního stacionáře pro seniory)

• zavedení organizované služby senior taxi (doprava  

 k lékaři, na úřady v dopoledních hodinách, na poštu,  

 do lékárny apod.) za finanční podpory města

Životní prostředí
• úprava a vyčištění hrází

• dohled nad zakonzervováním skládky v Zábřehu

• vybudování sběrného dvora, kompostárny

Infrastruktura
• zlepšení veřejných komunikací – chodníků a cest 

 (na Březích zvážit možnost zrušení chodníků a vytvořit 

 místa k stání)

• zavést jednosměrný provoz na nebezpečných 

 komunikacích

• podpora výstavby rodinných domů

• podpora realizace startovacích bytů pro mladé rodiny

• podpora realizace cyklostezek na Hlučínsku (Kozmice 

 a další) a jejich celkové propojení

• pokračovat v jednání s ČD ohledně vlakové zastávky 

 na sídlišti

• oprava parkovacích míst na ul. Petra Bezruče 493 a dalších

• obnovit jednání o kruhovém objezdu u kaple

• úprava hřbitova – osvětlení, pokračovat ve smysluplném 

 odvodnění, chodníky, dbát na smysluplnost otevření 

 sociálního zařízení

Kultura a sport
• zachování tradičních společenských akcí

• podpora amatérského sportu a kontrola této podpory

Podpora podnikání
• podpora drobných místních podnikatelů

• spolupráce s firmami, které sídlí na území města

• vytvoření zázemí pro nové lékařské ordinace

Jsou to odvážné cíle. Splnit je mohou jen ti, kdo dobře znají naše 

město a jeho možnosti. Záleží nám na našem městě. Věříme v sílu 

našeho týmu, a jsme přesvědčeni, že dokážeme splnit to, co sli-

bujeme.

Volte tým kandidátů do zastupitelstva města Dolní Benešov 2022.

Sdružení nezávislých kandidátů Dolní Benešov 
a Zábřeh – Věc veřejná – VOLTE č. 2

12. Petr Šramel
slévač, 48 let
Na Březích 615
Dolní Benešov

8. Michal Juchelka
kontrolor, 40 let
Osada Míru 302 
Dolní Benešov

4. Tomáš Fuchs
OSVČ, 51 let
Pod Moravcem 231 
Dolní Benešov

15. Sylvie Poláková
provozní, 43 let
1. Máje 53 
Dolní Benešov

11. Martin Kocián
údržbář, 54 let
Na Březích 583 
Dolní Benešov

7. Michal Spruch
plánovač, 41 let
U Požární zbrojnice 417 
Dolní Benešov

3. Mgr. Leon Hahn
ředitel ZŠ, 47 let
Na Březích 643 
Dolní Benešov

14. David Kozelek
projektový manažer, 36 let
Pod Moravcem 275 
Dolní Benešov

10. Aleš Očko
obchodní zástupce, 52 let
Opavská 59 
Dolní Benešov-Zábřeh

6. Mgr. Martina Jakubčíková
zástupkyně ředitele ZŠ, 34 let
Záhumenní 402 
Dolní Benešov

2. Ing. Jan Widlák
ředitel stavební firmy, 53 let
Na Březích 615 
Dolní Benešov

13. Bc. Vendula Svobodová
asistent pedagoga, 42 let
Hlučínská 30 
Dolní Benešov

9. Norbert Závadský
zámečník, 36 let
Lesní 224 
Dolní Benešov

5. Bc. Pavel Sobek
státní zaměstnanec, 46 let
U hřiště 21 
Dolní Benešov-Zábřeh

1. Ing. Richard Spruch
poradce, 67 let
Stinná 119 
Dolní Benešov

Kandidáti do zastupitelstva města Dolní Benešov 2022
Sdružení nezávislých kandidátů – Dolní Benešov a Zábřeh – VĚC VEŘEJNÁ
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KOMUNÁLNÍ VOLBY DOLNÍ BENEŠOV
KANDIDÁTKA KDU-ČSL23. 9. - 24. 9. 2022

Bc. Lucie Šimšová
41 let   sekretářka
D.B. ul. Kolovrat 45

MVDr. Jindřich Koska
64 let   místostarosta města
veterinární lékař
D.B. ul. Poštovní č.p. 79

Otmar Diehel
58 let   obsluha NC
D.B. ul. 1. Máje 58

Mgr. Mga. Marek Sklář
46 let   zastupitel města
režisér
D.B.  ul. P. Bezruče 445

Monika Hudeczková
48 let   ekonomka
D.B. ul. Pod Moravcem 139

Ing. Jiří Mohyla
39 let   profesionální hasič
D.B. ul. Rybářská 599

Ing. Maxmilián Pačka
59 let   zastupitel města
manažer ve státních službách
D.B. - Zábřeh ul. Opavská 23

Ing. Martin Chřibek
39 let   konstruktér
D.B. ul. Rybářská 591

Martin Liška
43 let   karuselář
D.B. Osada míru 305

Jiří Benek
59 let   podlahář
D.B. ul. Nádražní 158

Ing. Jan Kupka
57 let   konstruktér
D.B. ul. P. Bezruče 171

Bc. Petra Thiemlová Dis.
.49 let   manažer v soc službách

ul. Podubí 210D.B.

Vojtěch Říčný
42 let   strojník řidič
D.B. ul. Záhumenní 472

Petr Ohřál
47 let   manažer logistiky
D.B. ul. Záhumenní 359

Jana Kozelková
48 let   projektantka
D.B. .ul  Lesní 226

KDU - ČSL
místní organizace
Dolní Benešov

dolni-benesov-2022
webnode.cz

Chcete, aby naše obec měla budoucnost? NEZAPOMEŇTE VOLIT
Volební program KDU‑ČSL
pro komunální volby
do zastupitelstva města Dolní Benešov pro léta 2022–2026

Vážení spoluobčané, na těchto stránkách vám představujeme náš program s našimi kandidáty do zastupitelstva města Dolní 
Benešov. Základní principy tohoto nabízeného programu vycházejí z tradičních hodnot zaměřených na úctu k životu a rodině, 
ochraně soukromého vlastnictví, solidarity s potřebnými, z demokratických principů politiky a z respektování svobodné vůle 
jednotlivce – občana při rozhodování spojené se zodpovědností.

Jako prioritu č. 1 stavíme

BEZPEČNOST OBČANA A JEHO MAJETKU
Pro naplnění této priority chceme prosadit zavedení kamerového 
systému, zavádění prvků zpomalující dopravu při průjezdu obcí, 
rozšíření počtu světelných přechodů, rozšíření počtu cykloste-
zek, nepolevovat v úsilí přeložky silnice 1/56 a zejména vymáhá-
ní práva v úzké spolupráci s policií ČR. Pokud toto nebude dosta-
čující, tak zavedení městské policie i s vědomím toho, že to jsou 
další výdaje z rozpočtu.

Jako prioritu č. 2 stavíme

INFRASTRUKTURU OBCE
Základním dokumentem pro rozvoj obce je ÚZEMNÍ PLÁN,  
který však musí reflektovat současné potřeby rozvoje obce. Z toho 
důvodu je nutné průběžně vyhodnocovat potřeby a navrhovat 
účelné změny.

Dokončit přípravu zóny pro bydlení v části Zábřeh.

Seriózně přistoupit k hledání nových možností zástavby a to smě-
rem k Moravci.

Vytvoření moderního víceúčelového komplexu jako nového  
centra obce v  oblasti restaurace Neptun – kulturního domu   

– nákupního střediska TEMPO.

Do infrastruktury nerozlučně patří zajištění vzdělávání, kdy bude-
me usilovat o modernizaci mateřských školek z hlediska nejen vý-
uky a rozvoje dovedností dětí, ale i moderních technologií šetřící 
náklady na vytápění – fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla 
a rovněž zajištění dostatečné kapacity pro umístění dětí. V oblas-
ti základního vzdělávání dobudovat areál základní školy o novou 
tělocvičnu a sportoviště.

Neméně významným prvkem infrastruktury je zajištění sociálních 
služeb formou multifunkčního domu SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v uvol-
něných, nebo nových budovách s bezbariérovým přístupem k or-
dinacím praktických lékařů a k sociálním službám typu stacioná-
ře. To vše s vytvořením zázemí pro mobilní poskytování sociálních 
služeb pro občany v domácnosti včetně poradenství.

Vyhodnotit potřebnost jednotlivých budov v majetku obce s mož-
ností odprodeje a využití takto získaných prostředků na rozvoj  
bydlení a sociálních potřeb.

Jako prioritu č. 3 stavíme

ROZVOJ DUCHA
Chceme podporovat tradici a kulturní dědictví, finančně transpa-
rentně podporovat spolkovou činnost a vytvářet podmínky pro 
rozvoj občanských aktivit.

V maximální možné míře rozvíjet kulturní spolupráci v rámci re-
gionu HLUČÍNSKA a jeho institucemi, se zaměřením na podchy-
cení aktivní tvorby našich občanů a zmapování historických faktů.

Intenzivně rozvíjet partnerské vztahy s dlouhodobými partnery 
obce, hledat nová smysluplná partnerství s možností jejich pre-
zentace v kulturní a sportovní oblasti v rámci „SLAVNOSTÍ MĚSTA“.

S novým vedením sportovních klubů připravit jasnou a transpa-
rentní definici toku financí, která musí směřovat do podpory mlá-
deže a ne do vlastních aktivit.

Aktivně se podílet na rozvoji a údržbě všech sportovišť.

Pro volnočasové aktivity občanů vytvořit po převedení  
z Pozemkového úřadu ČR zázemí na KOLOVRATU s možností na-
pojení na zámecký park a hráze.

Budoucnost nelze budovat bez ohledu na životní prostředí. Tam 
kde žijeme, chceme, aby žila i další generace. Proto i nadále bude-
me usilovat o vytvoření podmínek pro optimální odpadové hospo-
dářství. V maximální možné míře usilovat o dokončení rekultivace 
štěrkovny a být účastni rozhodování o budoucím využití. Vytvářet 
nástroje pro udržitelný rozvoj naší krajiny a zapojit naše město do 
projektů dotýkajících se zlepšení kvality života.

Budoucnost není místo, kam jdeme, ale které vytváříme. Prosí-
me, pomozte nám vytvářet toto místo, přijďte k volbám a zvol-
te naše kandidáty!

Děkujeme
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ODS s podporou TOP 09

Vážení spoluobčané, 
naším volebním programem bychom chtěli především zapojit ve větší míře do rozhodování o rozvoji města jeho občany. 
Upustit od starých zvyklostí řízení města. Svět kolem nás se mění, musíme být schopni se těmto změnám přizpůsobit. 
Pojďme tomu dát novou energii a naplnit slogan: „Dolní Benešov a Zábřeh – ještě lepší místo pro život!

Lídr kandidátky: Ing. Tomáš Müller

VOLTE ČÍSLO 4

Program / naše priority
Otevřeme město občanům
• Moderní webové stránky města

• Pokrytí centrálních části Dolního Benešova 
 a Zábřehu wifi signálem – chytré wifi lavičky

• Jednání zastupitelstva od 18:00 hod

• Digitálně dostupný územní plán města

• Zápisy z jednání zastupitelstva - aplikace GDPR,  
 pouze co je nutné, dle zákona

• Pravidelné střídání jednání zastupitelstva Dolní  
 Benešov -Zábřeh

Podpora rozvoje bydlení
• Podpora zřízení zón pro výstavbu rodinných domů

• Podpora zřízení startovacích bytů pro mladé 
 rodiny

• Podporované bydlení pro občany města

Sociální služby
• Zřízení kontaktního místa sociálních služeb

• Zajištění míst v domovech důchodců a v domovech  
 se zvláštním režimem pro občany města

• Aktivní podpora při zabezpečení základní zdravotní 
 péče pro občany města

Doprava
• Aktivní podpora obchvatu i/56, ochrana obce 
 protihlukovými bariérami

• Zábřeh – podpora instalace zpomalovacích 
 semaforů

• Realizace cyklostezky na Kozmice, podpora 
 realizace cyklostezky na Háj ve Slezsku, 
 cyklostezka sídliště - hlavní škola

Investice a rozvoj
• Prioritní je zabezpečení chodu města

• Vždy nutná konzultace dotačních titulů s občany

• Transparentní výběrové řízení, automatické 
 uveřejnění smluv v příslušných registrech

• Efektivní projektové řízení

• Zřízení sběrného dvora

Podpora společenského života spolků
• Transparentní podpora spolků města

• Fotbalový klub – vedení města zastoupeno 
 v kontrolních orgánech

Životní prostředí
• Zpracování strategického plánu nakládání 
 s odpady po uzavření skládky

• Minimalizovat vliv skládky na znehodnocení 
 okolních pozemků

• Čistička odpadních vod, studie Zábřeh

Bezpečnost
• Sbor dobrovolných hasičů – zabezpečení jednotky  
 (vybavení, vzdělávání), motivace příslušníků  
 jednotky i členů sboru

• Spolupráce s PČR – striktní dodržování norem 
 společenského soužití 

Jarmila Gregorová, 42 let  
OSVČ - investiční specialista 
DOLNÍ BENEŠOV 
bez politické příslušnosti

Tomáš Hanke, 22 let 
profesionální hasič 
DOLNÍ BENEŠOV 
bez politické příslušnosti

Martin Kukuruc, 47 let
OSVČ
DOLNÍ BENEŠOV
bez politické příslušnosti

Sarah Heinová, 23 let 
praktická sestra,  
DOLNÍ BENEŠOV 
členka TOP 09 

Lumír Krasenský, 51 let
dělník
DOLNÍ BENEŠOV
bez politické příslušnosti

Bc. Jakub  Müller, 24 let
student
DOLNÍ BENEŠOV
člen ODS

Ing.  Jaroslav Manderla, 61 let 
ekonom
DOLNÍ BENEŠOV
bez politické příslušnosti

Ing. Maxmilián Svoboda, 62 let  
technik 
DOLNÍ BENEŠOV  
bez politické příslušnosti

Martina Kozelková, 41 let
účetní 
DOLNÍ BENEŠOV
bez politické příslušnosti

Martina Tomšů, 50 let
mistr ve výrobě
DOLNÍ BENEŠOV
bez politické příslušnosti

Ing. Michael Krettek, 48 let 
ředitel firmy
DOLNÍ BENEŠOV
bez politické příslušnosti

Ing. Tomáš Müller, 50 let  
technický ředitel
DOLNÍ BENEŠOV
člen ODS

Bc. Šimon Harazim, 24 let
student  
DOLNÍ BENEŠOV 
bez politické příslušnosti

Marko Thiemel, 24 let
student 
DOLNÍ BENEŠOV
člen ODS

Martin Turek, 44 let 
OSVČ
DOLNÍ BENEŠOV
bez politické příslušnosti



10

Dolnobenešovský zpravodaj • předvolební 2022 

11

Dolnobenešovský zpravodaj • předvolební / 2022

Volební program nezávislých na kandidátce ČSSD pro léta 2022–2026 
Stěžejním bodem našeho programu je požadavek, aby prostory Červené školy v Dolním Benešově 
byly využity k vybudování domova pro seniory. 

Ztotožňujeme se s peticí, která v současnosti koluje mezi občany. V ní se požaduje vypracování 
projektové dokumentace a následné podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto záměru. Ubytovací 
služby pro seniory by měly být vybudovány formou přístavby objektu směrem do zahrady z jižní 
strany. Stávající budova by mohla sloužit jako klubovny, zázemí pro personál, denní stacionář. Dále by 
zde mohla být ordinace praktického lékaře, prostory pro rehabilitaci, volnočasové aktivity a městská 
knihovna. 

Jde o historicky neopakovatelnou příležitost pro naše současné, ale i budoucí seniory. 

Za petiční výbor jsou uvedeni: 

Mgr. Jindřich Otzipka, Anna Buhlová, Josef Závadský, Sigrid Dziehlová, RNDr. Josef Ranoš, Anna 
Jarošová, Ervín Malchárek, Magda Hartošová, Maria Ranošová, Josef Benek, Karel Radošovský. 

Pro určité reakce odmítačů, že se tento záměr nepovede citujeme slova starosty Bolatic pana 
Herberta Pavery, senátora, kterého mnoho z nás pomáhalo zvolit (a bude potřebovat naše hlasy 
i napříště): „Na nový domov pro seniory se Bolaticím povedlo získat dotaci z Ministerstva práce a 
sociálních věcí a pomoci by mohl také krajský úřad. Investice za přibližně 95 mil. Kč bude sloužit pro 
32 klientů a v objektu bude také odlehčovací služba i denní stacionář. Když se podíváme, jaký je 
převis žadatelů do domovů pro seniory v kraji i v ČR myslím, že bude potřeba postavit ještě několik 
desítek, možná i stovek takových zařízení, aby se dostalo na všechny. Pro řadu našich občanů je 
traumatizující, když musí odejít do domova pro seniory v jiné obci.“ K doplnění slov pana senátora 
dodáváme: ani nám není jedno v jakém místě bychom měli dožít. Určitě ne v takovém 
megalomanském objektu, jaký je v Hlučíně. Objekt Červené školy se svou zahradou, přilehlým 
rybníkem a v blízkosti kostela je ideálním místem pro benešovské seniory. K dobré psychice 
jednotlivce, která je základní podmínkou zdraví, je potřebné, když nedochází k vytržení člověka 
z kořene jeho dosavadního žití. V místě bydliště má senior svou rodinu, která může častěji 
kontrolovat, jak je o něj pečováno. Se svými vrstevníky prožívá společné vzpomínky, může docházet 
do svého oblíbeného kostela a jiná jemu srdci blízká místa. Naším požadavkem je vybudování 
domova pro seniory s maximálním počtem 32 míst tak, aby celé zařízení odpovídalo současným 
nárokům a standardům poskytované péče. Je třeba, aby si i mladí uvědomili, že v současném trendu 
zdražování, kdy jsou i za malé byty požadovány milióny, tak i jim může pomoci odchod seniora rodiče 
do domova pro seniory v místě bydliště.  

Zřízení domova důchodců přinese i pracovní příležitosti pro naše občany. 

Pro nás je ve volebním období kromě výstavby domova pro seniory prioritou i výstavba nové 
tělocvičny u téměř nové základní školy na Nádražní ulici. 

Dále budeme pokračovat v úsilí o přeložení silnice 1/56 za trať a zřízení vlakové zastávky na sídlišti. 
Vysoce žádoucí je i urychlené vybudování přechodu pro chodce u Hrušky a pomoc občanům 
i společenským organizacím při řešení problémů v tomto těžkém období. Město s ročním rozpočtem 
přes 100 mil. Kč má přece možnosti, jak jim pomáhat. 

V žádném případě nesouhlasíme s tím, aby Městský úřad v Dolním Benešově byl přestěhován ze 
zámku na jiné místo. Šlo by o naprosto zbytečné investice zejména po tom, když se do opravy zámku 
a jeho vytápění již vložily velké finanční prostředky. Čemu a komu by to vlastně prospělo? 

Zámek je přece důstojné místo pro městský úřad. 

Nezávislí na kandidátce ČSSD pro volby
do zastupitelstva Města Dolní Benešov
Nezávislí na kandidátce ČSSD pro volby

12. Aleš Blaštík
důchodce, bez pol.přísl.
Dolní Benešov, 66 let

3. Bc. Tomáš Válek, DiS
všeobecná sestra,
Dolní Benešov, 42 let

bez pol .přísl.

15. Jiří Štukavec
důchodce, bez pol.přísl.
Dolní Benešov, 70 let

6. Josef Benek
důchodce, bez pol.přísl.
Dolní Benešov, 72 let

9. Mgr. Petra Hudečková roz.Kostřicová
obchodní zástupce, bez pol.přísl.
Dolní Benešov, 37 let

11. Karel Poruba
důchodce, bez pol.přísl.
Dolní Benešov, 75 let

5. Marie Vlašánková
důchodce,
Dolní Benešov, 61 let

bez pol.přísl.

8. Miroslav Sýkora
důchodce, bez pol.přísl.
Dolní Benešov, 63 let

2. Petr Janík
servisní technik, bez pol.přísl.
Dolní Benešov, 48 let

14. Hedvika Magerová
důchodce,
Dolní Benešov, 69 let

bez pol.přísl.

10. Petr Kostřica
důchodce, bez pol.přísl.
Dolní Benešov, 65 let

1. Mgr. Jindřich Otzipka
důchodce,
Dolní Benešov, 75 let

bez pol.přísl.

13. Radim Hartoš
OSVČ, bez pol.přísl.
Dolní Benešov, 44 let

4. Jaroslav Radošovský
mistr lakovny,
Dolní Benešov, 51 let

bez pol.přísl.

7. Magda Hartošová
důchodce, bez pol.přísl.
Dolní Benešov, 67 let

do zastupitelstva Města Dolní Benešov
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Sdružení nezávislých kandidátů PRO Dolní Benešov a Zábřeh 

Pojďme dát městu novou energii! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení občané Dolního Benešova a Zábřehu, 
jako nezávislé sdružení PRO přinášíme změnu i generační obměnu. Chceme dělat věci ve správě města jinak a lépe. Naši kandidáti 
mají dlouholeté zkušenosti z různých pracovních oborů, které nám umožní vést město PROfesionálně. Zároveň budeme 
PROsazovat projekty, které zlepší život občanů našeho města a zvýší jeho příjmy. Chceme být město PRO lepší život. 
Naše priority jsou: zachovat stávající úroveň zdravotní péče, pomáhat sociálně slabým i seniorům, zlepšit informovanost a 
komunikaci s občany, podporovat místní podnikatele, zkvalitnit vzdělávání našich dětí a zvýšit bezpečnost na území města. 
Najdeme řešení, jak realizovat projekty, které zlepší životní prostředí a zajistí energetickou samostatnost města. V neposlední řadě 
chceme prezentovat turistické lokality, podporovat sport a kulturu.  
 

 

Náš PROgram 2022-2026 

● zlepšit komunikaci města s občany: vytvořit přehledné 
a aktualizované webové stránky města, včetně 
sociálních sítí, umožnit zapojení občanů do diskuzí 
formou anket 

● zřídit dva sběrné dvory a rozšířit počet sběrných nádob 
na odpady ve městě 

● definovat kompetence a zodpovědnost radních za 
agendy úřadu   

 
 

● vybudovat bezbariérové zdravotní středisko a vylepšit 
dostupnost zdravotní péče            

● vytvořit pobočku pečovatelské služby seniorům a 
hendikepovaným občanům 

● zajistit pomoc s dopravou občanů mikrobusem  
● přebudovat objekt „Klokánek“ na malometrážní byty 

pro seniory a mladé rodiny 
● podporovat novou bytovou výstavbu 
● finančně podpořit komunitní setkávání seniorů 
 
 

● zavést kamerový systém, zbudovat nové přechody                                
pro bezpečnost nejen našich dětí 

● zajistit novou světelnou signalizaci včetně radarové 
kontroly s cílem dodržovaní rychlosti vozidel  

● dokončit autobusovou zastávku u kulturního domu  
● pokračovat ve výstavbě stezek pro pěší a cyklisty, včetně 

jejich napojení na okolní síť 
● zajistit pochůzky policejních hlídek ve spolupráci s policií 
 
 

● vybudovat dětská hřiště a nová sportoviště: beach-
voleyball, skate-park 

● využívání všech sportovišť zajistit prostřednictvím 
jednotného rezervačního systému 

● dokončit přístavbu ZŠ, včetně přestěhování žáků nižšího 
stupně, postavit novou sportovní halu v areálu školy 

● podporovat nadané žáky v reprezentaci města, finančně 
podpořit aktivní přístup ke vzdělávání a mimoškolním 
aktivitám – kroužky, zapojit žáky do projektů 

● zajistit finanční podporu sportovních klubů a spolků   
 
 
 
 

 vybudovat fotovoltaické elektrárny na majetku města, 
instalovat tepelná čerpadla a snížit náklady na 
spotřebu energie, nabídnout sdílenou energii občanům 

 spolupracovat s místními podnikateli a otevřít 
transparentní fond pro spolufinancování projektů 

 efektivně využívat prostředky z dotačních programů 
 zadat urbanistickou studii s cílem definovat jednotný ráz 

města  
 podpořit farmářské trhy v centru města  
 lokalitu zámku využít např. pro muzeum, obřadní síň, 

knihovnu, společenské reprezentativní prostory      
 analyzovat příjmy města z vlastního majetku a zajistit 

jeho účelné a ekonomické využívání  
 spolupracovat s investory na nových společných 

projektech, např. minipivovar, údržba zeleně, 
developerské projekty, podporovat začínající 
podnikatele 

 zadat studii výstavby kanalizace a čističky odpadních vod 
v Zábřehu 

 zajistit finanční prostředky na opravu fasády kostela jako 
významné dominanty města 

 zadat soutěž budoucího využití „Červené školy“ pro 
účely bydlení, zdravotnictví 

 urychlit ukončení provozu skládky v Zábřehu   
 investovat do moderních technologií bezpečných Wi-Fi 

zón, elektronabíječek pro kola 
 

 

● vytvořit rekreační a odpočinkovou lokalitu Nezmaru 
s lavičkami pro relaxaci, místo pro sportovní aktivity, 
stezku opatřit solárním osvětlením  

● propagovat a propojit turistické lokality Ptačí louky - 
Třetí hráz - Zámek  - Nezmar - Zábřežské louky  

● začlenit bývalou štěrkovnu mezi turistické body města, 
využít prostor i pro trailovou cyklotrasu  

● zajistit letní kino i v dalších částech města, divadelní 
představení na zámku – nová akce „shakespearovské 
léto“, kulturní produkce v kostele 

● vytvořit klidové zóny ve městě, zeleň, lavičky 
v moderním a jednotném designu

Sdružení nezávislých kandidátů PRO Dolní Benešov a Zábřeh 

Pojďme dát městu novou energii! 
   

 

Naši kandidáti 
 
 
 
 

 
1. Ing. Petr DOHNAL 

39 let, ředitel stavební firmy 

 
2. Ing. Ladislav KOHUT 

44 let, firemní bankéř 
 

 
3. MUDr. Klára MUSIOLOVÁ 

26 let, lékařka 

 
4. René DIHEL 

23 let, student medicíny 

 
5. Martin RÁDEK 

31 let, vedoucí nákupu 
 

 
6. Bc. Oldřich GUŘAN 

39 let, programátor robotů 

 
7. Aleš DRYKSIAK 

44 let, servisní technik 

 
8. Mgr. Lenka VAVŘÍNKOVÁ 

27 let, manažerka obchodu 
 

 
9. Ing. Zuzana MALÍKOVÁ 

37 let, manažerka nákupu 

 
10. Marek STAREČEK 

45 let, OSVČ ve stavebnictví 
 

 
11. Lukáš KAPLAN 

32 let, manažer obchodu 

 
12. Martin ZBYTOVSKÝ 

41 let, zvukař a zpěvák 

 
13. Petr GAJDEČKA 

42 let, strojník 

 
14. Martin GAIDEČKA 
49 let, operátor výroby 

 
15. Bc. Jan VLČEK 

38 let, fotograf 
 

 
 

PRO číslo 6 
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Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Dolní Benešov  

    
   1. Bc. Vít Jarolim    2. Lukáš Suchánek, DiS. et DiS.      3. Ing. Marek Jařáb    4. Patrik Stanovský 
   student a pedagog, 23 let    vychovatel, 26 let    vedoucí směny, 32 let    stavební dělník, 36 let 
    
    

    
   5. Jana Bastlová    6. Marek Mrkva    7. Štěpánka Komárková    8. Monika Balarinová 
   zdravotní sestra, 37 let    obchodní zástupce, 48 let     kuchařka, 47 let    manažerka směny, 43 let 
    

    
   9. Kateřina Kalvarová    10. Miroslav Suchánek    11. Pavel Jařáb    12. Radek Bastl 
   provozní ředitelka, 36 let    skladník, 57 let     zámečník, 58 let     státní zaměstnanec, 42 let 
    

   

 

   13. Ing. Jaroslav Albrecht    14. Mgr. Dagmar Herudková      15. Ing. Maxmilián Slanina  
   geodet, 45 let    ředitelka ZŠ a MŠ, 56 let    důchodce, 64 let  
    

 

Vážení spoluobčané, následující komunální volby mohou přinést výraznou změnu v tom, kdo zasedne ve vedení našeho 
města. Hlasem pro naše kandidáty přispějete ke změně, která bude směřovat k vyšší míře respektu, slušnosti, 
spravedlnosti a otevřené komunikaci se všemi občany celého města. Naši kandidáti jsou aktivní občané, kteří chtějí 
v zastupitelstvu společně usilovat o to, aby byl Dolní Benešov a Zábřeh lepším městem, lepším místem k životu. 

 

Volební program pro volby do Zastupitelstva města Dolní Benešov  

HOSPODAŘENÍ, SAMOSPRÁVA, KOMUNIKACE 
• vyrovnané a transparentní hospodaření města 

s principy participativního rozpočtu  
• aktivní spolupráce města s partnery v rámci 

Sdružení obcí Hlučínska 
• maximální využití dotačních programů za účelem 

rozvoje města 
• vytvoření plánu dalšího efektivního využití budov 

v majetku města (Červená škola, Neptun) 
• změna času schůzi zastupitelstva tak, aby se jej 

mohlo účastnit více pracujících občanů 
• zlepšení komunikace orgánů města s občany  

a zvýšení informovanosti občanů o dění ve městě  
• přidělení částky rozpočtu města Osadnímu 

výboru Zábřeh pro drobné investice na území 
Zábřehu 

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
• zachování a podpora činnosti ZŠ a MŠ v Zábřehu 
• dobudování areálu „hlavní školy“ včetně nové 

tělocvičny 
• bezpodmínečné zajištění dostatečné kapacity MŠ 

pro všechny děti od 3 let  
• spolupráce se základní školou na prevenci 

sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže 
• podpora zájmových činností zaměřených na práci 

s dětmi a mladistvými a aktivní trávení jejich 
volného času 

• údržba a renovace dětských hřišť, budování 
dalších prostor určených pro děti a rodiny s dětmi  

• spolupráce s Kulturním domem, spoluúčast 
města na organizování stávajících i případných 
dalších kulturních akcí ve městě 

• podpora spolků, sportovních a dalších zájmových 
organizací ve městě 

INFRASTRUKTURA, BEZPEČNOST A DOPRAVA 
• zřízení městského kamerového systému 
• pokračování rekonstrukce chodníků na území 

celého města 
• investice do bytové zóny pro stavbu rodinných 

domů 
• aktivní podpora projektu přeložky silnice 1/56 

na příslušných úrovních 
• instalace semaforů na přechodech pro chodce  

u ZŠ a MŠ v Zábřehu 
• zachování stávající sítě spojů hromadné dopravy 

do okolních měst a obcí 
• další budování stezek pro cyklisty a pěší 

s odpočívadly 
• zajištění bezpečného přístupu pro chodce k Šipce 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
• útlum činnosti a následná konzervace skládky 

odpadu 
• údržba stávající zeleně a její další rozšiřování 
• důsledné třídění odpadu a poskytování služeb 

sběrného dvora občanům města 
• podpora iniciativ spojených se zapojením občanů 

do péče o životní prostředí 
• řešení otázky prostoru štěrkovny a jejího okolí 

SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ 
• využití prostor v majetku města pro zařízení 

sociálních služeb 
• zachování stávající dostupnosti zdravotnických 

služeb  
• zřízení služby „senior taxi“ 
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PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PODPORU MĚSTŮM A OBCÍM: Albrechtice / Bolatice / Dětmarovice / Dolní Benešov / Frýdek-Místek / Hlučín / Jablunkov / Kopřivnice / Ludgeřovice / Opava / Ostrava / Ostrava – Slezská Ostrava / Ostrava – Stará Bělá / Orlová / Paskov / Rychvald / Sudice / Velká Polom

Bezručova
Opava

www.shf.cz

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PODPORU MĚSTŮM A OBCÍM: Albrechtice / Bolatice / Dětmarovice / Dolní Benešov / Frýdek-Místek / Hlučín / Jablunkov / Kopřivnice / Ludgeřovice / Opava / Ostrava / Ostrava – Slezská Ostrava / Ostrava – Stará Bělá / Orlová / Paskov / Rychvald / Sudice / Velká Polom

04/09
NEDĚLE
15.00

25/09
NEDĚLE
15.00

VELKÁ POLOM
Kostel sv. Václava

Lotz Trio (SVK)

MOZART / NUDERA
Mozartův kouzelný (basetový) roh

DOLNÍ BENEŠOV
Kostel sv. Martina 

Markéta Cukrová MEZZOSOPRÁN

Kateřina Ghannudi HARFA

Jan Krejča TEORBA

CACCINI / MONTEVERDI /
MERULA
Ty spíš, duše moje

2022

33
koncertů

19. ROČNÍK
02 – 28/09/2022


