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Vážení spoluobčané,
vydáváme již čtvrté vydání Bulletinu obce Beňov, kterým si připomínáme kulturní, společenské, sportovní a jiné událostí předchozího roku 2010. Jednou z hlavních událostí roku 2010 byly volby do obecního zastupitelstva obce Beňov konané dne 15.–16. 10. 2010. Následné ustavující zasedání zastupitelstva obce Beňov
k volbě starosty, místostarosty a volbě jednotlivých členů komisí, které se konalo
dne 1. 11. 2010.
Jaké tedy je složení zastupitelstva obce na období 2010–2014
• Ivo Pitner, starosta obce
• Jaroslav Tomeček, místostarosta obce
• Mgr. Eva Vyhňáková, předsedkyně finanční komise
• Michal Zavadil, DiS., předseda kontrolní komise
• Lenka Pavlíková, předsedkyně kulturní komise
• Jiří Pavlík, předseda stavební komise
• Ing. František Kubík, předseda sociální komise
• Ing. Tomáš Smékal, předseda komise životního prostředí
• Vítězslav Žákovský, předseda veřejného pořádku
Chtěl bych jménem svým a jménem Vás občanů, poděkovat členům minulého
zastupitelstva obce Beňov a to především Ing. Haně Bělařové, Vlastimile Martinkové, Jaroslavu Tomečkovi mladšímu, Ivo Linhartovi, Zbyňku Baťkovi, Jiřímu Orságovi za časově náročnou a mnohdy neoceněnou práci pro obec a občany obce
Beňov.
Rozpočet obce na rok 2010 byl projednán a odsouhlasen ve výši 6.065.000,- Kč,
v průběhu roku byl rozpočet postupně upravován jeho konečný rozpočet k datu
31. 12. 2010 činil 8.073.870,67 Kč rozdíl těchto částek tj. suma 296.867,74 Kč byla
ponechána na účtu obce Beňov na rok 2011.
Zastupitelstvo obce na 1. zasedání dne 16. 12. 2010 projednalo a schválilo rozpočet na rok 2011 a to v částce 6.336.000,- Kč. Pro spolky a neziskové organizace
a zájmové skupiny v obci schválilo zastupitelstvo dotace ve výši 189.000,- Kč korun
pro přerozdělení mezi jednotlivé spolky.

Dotace, které jsme na obci obdrželi a úkoly, které jsme realizovali v roce
2010
• Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci vytvoření veřejně prospěšných prací od Úřadu práce v Přerově, neinvestiční dotace činila 92.000,- Kč s pokrytím vlastních zdrojů v částce 111.150,- Kč.
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• Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci vytvoření veřejně prospěšných prací s podílem financí Evropské Unie od Úřadu práce v Přerově, neinvestiční dotace činila 95.000,- Kč s pokrytím vlastních zdrojů v částce 126.023,- Kč.
• Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje pokrytí povodňových nákladů s odklízením a čištěním komunikací odvozem kontejneru při povodních v obci Prusy
v částce 16.513,- Kč
• Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na vybavení hasičské techniky pro Sbor
dobrovolných hasičů obce Beňov na nákup rozkládacího požárního žebříku v částce 17.000,- Kč.
• Dar od Olomouckého kraje na hasičskou techniku pro Sbor dobrovolných hasičů
obce Beňov a to třífázové kalové čerpadlo a třífázovou centrálu v částce cca 50.000,Kč.
• Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – oprava kříže a obnovu zeleně v okolí kříže v obci v částce 177.000,- Kč a doplnění financí z vlastních zdrojů v částce
83.9988,- Kč.
• Neinvestiční dotace od Ministerstva financí ČR na výdaje spojené s přípravou
a provedením sčítání lidu a domů v roce 2011 částka 3.304,- Kč
• Ministerstva financí ČR „Volby do Poslanecké sněmovny“ částka 12.105,- Kč
• Ministerstva financí ČR „Volby do Zastupitelstva obce“ částka 13.646,- Kč
• Dar od městyse Pavlíkov k odstraňování škod po povodních v roce 2010 částka
30.000,- Kč
• Dar od obce Vidnov k odstraňování škod po povodních v roce 2010 částka 10.000,Kč
• Nadace „Člověk v tísni“ odstraňování škod po povodních v roce 2010 částka
40.000,- Kč.
V roce 2010 nás postihly povodně, které nastaly dne 16 a 17. 5. 2010 a znovu 2. 6.
2010 v obci Prusy. Přívalové deště v obci Beňov dne 22. a 26. 5. 2010 dvakrát poničily cestu na Kocandu, cestu kolem domu paní Emílie Petříkové, prostupové mostky v Prusích a Beňově. Následkem těchto dlouhotrvajících silných dešťů došlo
k sesuvu půdy na fotbalovém hřišti v majetku obce. Zde bych chtěl poděkovat všem
členům sboru dobrovolných hasičů obce za spousty práce odvedené se zabezpečením rozvozem a ukládkou pytlů s pískem, odvozem dobytka, následnými úklidovými pracemi jak v obci Prusy tak v Beňově. Poděkování patří i podnikatelům
a občanům, kteří přispěli technikou k čištění a dovozu a následného odvozu pytlů s pískem a obci se zajištěním kontejnerů, čistících prostředků, vysoušečů pro
postižené občany v Prusích i v Beňově.
Důležitým projektem a úkolem obce v roce 2010 bylo a doposud je zpracování
nového Územního plánu obce Beňov a Prusy. Projednání potřeby a změny k vypracování nového Územního plánu proběhlo již v roce 2009, kdy byly rozpracovány
jednotlivé kroky, termíny a úkoly v provedení tohoto dlouhodobého úkolu. V této
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záležitosti jsme požádali o dotaci na Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR, která nám
byla přiznána a její čerpání financí v částce 420.000,- Kč bude až po vyhotovení
Územního plánu obce Beňov a Prusy v květnu 2011.
Obec projednala na dotčených státních orgánech projekt k výsadbě lesních porostů a získala rozhodnutí k výsadbě a zalesnění lokalit v k.ú Prusy p.č. 96/1 – pod
Závrbky, v k.ú obce Beňov na p.č. 265/1 – Bouchalova louka. Zde jsme v roce 2010
provedli úklidy náletových dřevin, výstavbu oplocenek a následnou výsadbou lesního porostu na 2,8 ha. Zde jsme požádali o dotaci na zalesnění zemědělské půdy,
která činí 2.590 Euro/ha/rok, která bude vyplacena v roce 2011 po kontrole pracovníky Státního zemědělského intervenční fondu – SZIF ČR a vyplacena dle kurzu eura v českých korunách na účet obce Beňov. Byly zpracovány nové lesní osnovy a obec umožní občanům obce možnost odkoupení dřeva formou samovýroby,
pod dohledem lesního správce Ing. Martina Berčíka a pana Ing. Tomáše Smékala.
V obci i mimo obec budou probíhat práce v postupné obměně zeleně s výsadbami ovocných alejí a listnatých a lesních stromů k doplnění protierozní ochrany.
Nadále budeme pokračovat v úpravách a opravách příkop a odtokových svodní
a polních cest v celém intravilánu a extravilánu obce a provádět opravy chodníků
a místních komunikací v obci.
V Mateřské škole Beňov jsme v závěru roku 2010 a začátkem roku 2011 provedli
výměnu zastaralých akumulačních topidel, které jsme nahradili plynovými topidly v jednotlivých místnostech, tím také snížili finanční částky v odběru el.energie
a také i zajistili větší tepelnou pohodu v celém objektu.
V roce 2010 podal a také získal fotbalový klub FC Beňov dotaci na modernizaci
hřiště přes MAS Partnerství Moštěnky, o.s. z projektové žádosti LEADER+ přes Státní zemědělský intervenční fond z financí Evropského zemědělského fondu pro
obnovy venkova. Obec, která je vlastníkem pozemků hřiště se zde podílela jako
garant k zápůjčce finanční hotovosti pro FC Beňov částce cca 757.000,- Kč , které
jsme měli na kontě ve společnosti CARION Bohémia, a.s. Zde chci poděkovat členům FC Beňov a občanům za brigádní hodiny k provedení přívodu vody z místního pramenu tzv. „Rourky“ a nádrže „Prádla“ od domu pana Karla Říhy ke hřišti,
dovoz, uložení a napojení velké nádrže k akumulaci vody k zavlažování fotbalového hřiště.
Poděkování patří také za provedení přístřešku pro fanoušky a občany vedle objektu tribuny a hospody a také i za pomoc obci se zabezpečením a sanaci sesutého
svahu do hřiště při povodních v roce 2010.
V této souvislosti zde chci poděkovat členům Tělocvičné jednoty Sokol Beňov za
provedení rekonstrukce sokolovny a její trvalé a celoroční využití pro děti základní a mateřské školy, mládež a občany obce. Také za spoustu práce kolem areálu
s jeho oplocením a za společné práce s obcí k provedení parkoviště před sokolovnou.
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Římskokatolická farnost Beňov obdržela dotaci od MAS Partnerství Moštěnky,
o.s. na projektovou žádost ze Státního zemědělského intervenčního fondu ČR
a v květnu 2011 budou zahájeny práce na rekonstrukce fasády, podrovnávky, sakristie, výměny okenních parapetů kostela sv. Františka z Assisi. Zde obec Beňov
zapůjčí finanční hotovost k provedení tohoto díla a farníci, občané a spolky budou
vyzváni k podpoře tohoto projektu formou finančního daru.
Velkým nedostatkem obce je nefunkčnost místního rozhlasu. V této věci jsme
v roce 2010 požádali o dotaci na Ministerstvo životního prostředí ČR a přes Dobrovolných svazek obcí mikroregionu Moštěnka, kde nám dotace v závěru roku 2010
byla udělena. Očekáváme, že po ukončení výběrového řízení v polovině roku 2011
bude provedena kompletní nová instalace místního rozhlasu, jak v obci Beňov, tak
i v obci Prusy.
Nedaří se nám postupně řešit výkupy pozemků k bytové výstavbě s následnou
tvorbou inženýrských sítí v obci, jak pro občany obce či zájemce mimo obec, což
je dáno především nedostatkem financí.
Problémový je také stav obecního rybníku. Zde máme záměr provést zpracování projektu, vyřídit územní a stavební povolení v roce 2011 a 2012 požádat o dotaci na Ministerstvo životního prostředí ČR k obnově toho majetku obce. Již v roce
2010 jsme dali výpověď z pronájmu Rybářskému okresnímu sdružení Přerov a naši
občané – rybáři, byli vyzváni obcí Beňov vytvořit občanského sdružení, kterému
hodlá obec dlouhodobě pronajmout tento majetek.
Obec hodlá nadále podporovat a prezentovat aktivity spolků a neziskových organizací a občanských sdružení v obci, neboť víme, že tyto aktivity se obci stonásobně vrátí v čase budoucím v činnosti jednotlivých spolků, kteří zajišťují kulturní, společenský nebo sportovní život v obci.
Závěrem chci poděkovat všem spolkům, neziskovým organizacím, občanům
a jednotlivcům, dětem základní školy a mateřské školky, učitelskému sboru a jednotlivým zastupitelům při organizování a podílení se na mnoha společenských,
sportovních, kulturních akcích a tím i za prezentaci a reprezentaci obce, jak doma,
tak i mino hranice obce, okresu, kraje, či republiky.
Ivo Pitner, starosta obce
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Co se píše v kronice…
…o založení Jednoty Sokolské
V tehdejší pohnuté době roku 1912 mladý farář, který zastupoval stávajícího pana
faráře Smutného, kázal v kostele a následně agitoval a přemlouval v hospodě do
jednoty Orelské. V kostele byl přítomen mladý 19 letý mládenec Jan Chmelař z gruntu č. 47, který již při kázání svolal a následně po kostele v druhé hospodě s mládenci založili beňovskou Jednotu Sokolskou.
Dne 14. září 1913 konal agrární dorost, slavnost s Jednotou Sokolskou a bylo přikročeno k zápisu k Jednotě Sokolské – zapsáno bylo 33 bratrů z nichž bylo 20 přispívajících a 13 cvičících, mimo nových přihlášených 7 dorostenců. Nastala volba
výboru a prvním starostou Sokola beňovského byl zvolen Alois Zemánek, rolník
a radní obce, místostarostou byl Ludvík Uherek , rolník č.p. 5.
První beňovští sokolové cvičili různě ve stodolách, na mlatech, v hospodě u Hovůrků a v Sokolské jednotě v Dřevohosticích.
V roce 29. 6. 1922 byl položen základní kámen na výstavbu vlastní sokolovny na
darovaném pozemku od obce Beňov za „Sborem“ (na místě tom stávala modlitebna střediště otců a víry církve Českobratrské), za podmínky, že žactvo beňovské školy bude používat tělocvičnu a cvičební nářadí zdarma. Zde u položení základního
kamene pronesl slavnostní projev František Chmelař – ředitel Měšťanské školy v Horní Moštěnici, bratr zakladatele beňovského Sokola Jana Chmelaře, který padl v 1.světové válce – jeho památná slova – citace z kroniky beňovské „Kdo soused a muž
beňovský – ten Sokol“.
Připomínáme zde svého významného rodáka obce Beňova velkého činovníka Sokola Rudolfa Lukaštíka. Byl jedním z pilířů Sokola v Přerově a také v celé tehdejší Československé republice. Byl členem zahraničních Sokolů a život v Sokole mu byl vším.
Stal se jednatelem Sokolské Župy v Přerově a na jaře 1919 byl zvolen starostou Župy
Moravskoslezské Kratochvílovy v Přerově.
V roce 1939 po persekuci gestapem uprchl přes Slovenko, Maďarsko, Jugoslávii,
Turecko, Egypt a přes Francii do Velké Británie, kde působil jako sekční šéf zahraničního ministerstva vnitra a blízký spolupracovník Dr.Edwarda Beneše. I v zahraničí se věnoval sokolské myšlence, byl iniciátorem a zakladatelem Sokola u 310.
bombardovací perutě a u pozemního vojska v Africe. V průběhu války působil jako
sekretář zahraničního sdružení Sokol. Do vlasti se vrátil v roce 1945. V 50. letech byl
třikrát souzen. Z vězení byl propuštěn až v roce 1960. Rudolf Lukaštík byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939, Pamětní medailí Francie a Velké
Británie, Válečnou hvězdou 1939–1945, Medailí za obranu, Válečnou medailí
a řadou dalších vyznamenání.
Pamětní desku má tento rodák umístěnou na budově místní sokolovny v Beňově
a také na budově sokolovny v Přerově. Jeho válečné zásluhy jsou také vystaveny a prezentovány v Přerově v muzeu J. A. Komenského v sekci odboje.
Vypsáno z listů kronik beňovských z roku 1912, 1913, 1922 a historie Rudolfa Lukaštíka.
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Základní škola a Mateřská škola Beňov
NÁVŠTĚVA V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
Začátkem měsíce března žáci ZŠ Beňov navštívili muzeum J. A. Komenského
v Přerově. A zúčastnili se prvního muzejního animačního programu v prostorách
zámku s názvem:
„Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem”
Děti se seznámily se způsobem života pračlověka, nahlédly do sbírky archeologických nálezů z celé Hané, pronikly taktéž pod pokličku práce archeologů a obdržely badatelské listy.

VYNÁŠENÍ MORÉNY
Děti základní a mateřské školy pokračují v obnově starých tradicí a neponechaly nic náhodě, vynesly Morénu ze vsi. Za zpěvu a tance v průvodu došly až k řece
Moštěnce , kde Morénu zapálily a vhodily do řeky. Morénu vzal jarní proud a odnesl daleko pryč. Po spálení a utopení Morény, bylo dívkami připraveno líto (májíček) jako důležitý posel jara k přicházejícím Velikonočním svátkům.

KONCERT V KOSTELE SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
U příležitostí 159. výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se v neděli 23. května konal koncert v kostele svatého Františka z Assisi. Hrou na chrámové
varhany zahájila slečna Hana Bělařová a dále doprovázela vystoupení dětí z MŠ
a ZŠ Beňov. Následovala hra žáků na flétny a elektronické varhany. Poté již tradičně vystoupila Primavera ze ZUŠ Přerov pod vedením uměleckého vedoucího pana
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Bohumila Kratochvíla. Dalšími hosty svátečního odpoledne byl smíšený pěvecký
sbor Carmen ze Zábřehu a Mohelnice pod vedením sbormistra pana Jiřího Nováka. Na závěr zazpívali společně žáci ZŠ Beňov, Primavery a sboru Carmen píseň
„Živijó“, všichni sklidili bouřlivý potlesk. Slovem provázel pan Zbyněk Batěk. Děkujeme všem účinkujícím za krásné vystoupení a těšíme se na setkání zase za rok.
Návštěvníci zavítali do muzea arc. A. C. Stojana a shlédli výstavu kronik a fotografií.

ŠKOLNÍ ROK 2010–2011
První zářijový den, úderem deváté hodiny ranní zahájila paní ředitelka Základní
a Mateřské školy v Beňově školní rok 2010/2011. Po slavnostním doznění České
státní hymny, přivítala žáky i rodiče ve škole ale zejména prvňáčky. Nové žáčky
i ostatní děti, přišel první školní den přivítat starosta obce. Popřál jim do školního
roku hodně štěstí a úspěchu ve škole ale i ve školních a mimoškolních aktivitách.
Tento školní rok navštěvuje naši základní školu 23 žáků z toho 4 prvňáčci. Mateřskou školu v Beňově navštěvuje 20 dětí.

Rok 2010 – Kulturní a společenské dění
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
V naší obci proběhla ve dnech 3. a 9. ledna 2010 tradiční Tříkrálová sbírka, kterou
vyhlásila Charita Česká republika. Sbírka byla určená na pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a podporu charitního díla, která je povolena MV ČR.
Sbírku zrealizovaly paní Marie Klvaňová a Zdeňka Bouchalíková spolu s místní
mládeží. Celkem se v roce 2010 v obcích Beňov-Prusy vybralo 16.259,- Kč, což je
zase o něco více než v roce 2009.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Po roce k nám opět přijelo divadlo Dostavník. Nedělní pozdní odpoledne se tak
stalo kulturním zážitkem pro všechny kdo přišli se podívat. Divadlo Dostavník Přerov uvedl nepříliš veselou komedii pro pět žen a jeden gramofon, pod názvem „Nejstarší řemeslo aneb Natoč ten gramofon“.
„Dáte si kafíčko nebo whisky?“ Takto by vás určitě přivítal v zahradní kavárničce
James – věrný, dlouholetý přítel pěti dam středního věku, které se tu pravidelně
schází. I když se charakterově liší, mají něco společného. Přes různé životní peripetie stále vykonávají „nejstarší řemeslo“. Autorka hry zachycuje osudy těchto
společností opovrhovaných žen. Dodává jim sílu, lásku, samostatnost. Jenže léta
nikomu neubývají, a mladší konkurence přibývá. A vůbec – kdy je člověk starý...?
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SOKOLSKÝ PLES
Sokolové zahájili plesovou sezónu v obci a že to byl ples velmi
vydařený si libovali všichni účastníci. Vystoupení žonglérů s hořícími loučemi bylo pro přítomné
členy hasického sboru pobavením, jak si zlepšit kondici a zručnost se zacházením s ručními
hasicími přístroji na sále. Vystoupení skupiny aerobik T. J. Sokol
Beňov bylo oceněno bohatým
potleskem a pískotem ve velmi
kreativní choreografii tance kankán a další scénkou na hudbu z filmu Růžový panter znovu zasahuje. Bohatá tombola, spousta jídla a dobrého pití donutily pod tlakem dobré zábavy hudební skupinu Esmeralda se svým širokým repertoárem přetáhnout své vystoupení tak, že se přítomní rozcházeĺy až v ranních hodinách.

MASOPUST – VODĚNÍ MENDVĚDA
Masopustní období a vodění medvěda je již trvalou tradicí v naší obci. Členové
T. J. Sokol Beňov spolu s dětmi, rodiči a občany vyrazili s medvědem v neděli o 10.
hodině ranní obejít obec a připomenout masopustní veselí i občanům obce, kteří je odměnili tu koláčky, koblihami, čajem, punčem či slivovičkou a také i drobným obnosem.

VESNICKÝ BÁL
Stalo se již tradicí, že Obecní úřad Beňov, kulturní komise pořádá svůj Vesnický
bál a v letošním roce byl v pořadí již čtrnáctý. Po dvacáté hodině zahájil ples předseda kulturní komise zastupitelstva Zbyněk Batěk a seznámil všechny s programem plesu. Tentokrát si ženy aerobiku T. J. Sokol Beňov připravily taneční vystoupení ve stylu kankánu a druhé vystoupení bylo humorné na hudbu z filmu Růžový
panter alias James Bond. Dále zpestřili program žongléři s kruhy a kuželkami. Jako
každý rok, tak i letos byla bohatá tombola. V závěru je třeba poděkovat všem za
obětavost, kteří se na pořádání plesu podíleli zejména panu starostovi.

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Tradiční dětské šibřinky jsou pro děti v obci i mimo ni velkým svátkem a že je na
co se těšit vyplývá ze spokojených tváří, jak dětí tak i organizátorů členů T. J. Sokola Beňov, kteří každoročně tuto akci připravují. Rej masek dětí i rodičů probíhal za
dětského křiku a veselí s bohatým programem a spoustou cen k jednotlivým soutěžím. Všichni byli spokojeni, i ti kteří nikdy nic nevyhráli si vše vynahradili v letošní tombole a každý si odnesl malý či větší dárek. Výbor Sokola Beňov děkuje všem
8
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sponzorům: firmě ČOB-slévárna barevných kovů za technické hélium do balónků, Svaťovi Šrámkovi za drobné dárky pro děti, Miroslavu Kappelovi za pastelky
a barvičky na sklo a Obci Beňov za finanční obnos k nákupu dárků a ostatním organizátorům, kteří akci připravili.

SLIVKOŠT 2010
Ze 134 vzorků destilátů a 27 ovocných likérů vybíraly losované komise moky těch nejlahodnějších vůní a barev. Do soutěže s názvem
Beňovský slivkošt se letos zapojili jak domácí, tak přespolní pěstitelé. Vítězné domácí slivovičky a likéry představil pořadatel, Svaz
zahrádkářů na výstavě v Beňově 20. března a nejlepší výrobce získal jako odměnu putovní pohár Českého zahrádkářského svazu
ZO Beňov.
Vyhodnocení a posezení s ochutnávkou ohodnocených vzorků,
spojené s vyhlášením vítězů a předáváním cen a diplomů nejlepším účastníkům se konalo v sobotu 20. března od 14 hodin
v sále sokolovny. Absolutním vítězem a 1. místo v kategorii
„modré ovoce” Beňovského slivkoštu 2010 získal pan Bohumír Hovůrka z Beňova za švestkovou slivovicí, s počtem bodů
98,33, který si také odnesl velký putovní pohár Beňovského
9
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slivkoštu 2010. Součástí této akce bylo předání
ocenění občanům, kteří se zasloužili o přátelskou mezinárodní spolupráci s Polskou republikou, která trvá již patnáct let. Za českou stranu byli ocenění pan Josef Stojan – bývalý
starosta obce Beňov, Bohumír Hovůrka – bývalý starosta T. J. Sokol Beňov, Ladislav Dvořák –
bývalý prezident a manažer FC Beňov, RnDr.
Jaroslav Švrček, který tuto spolupráci s našimi
přáteli z Polské republiky dojednal. Za polskou
stranu byl oceněn Dr. Josef Kalinowski – wojt
Gminy Kalety a Mgr. Andrzej Ecler – bývalý wojt
Gminy Tworóg, ocenění převzaly i jejich přítomné manželky.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Již druhý slet a setkání všech malých i větších
čarodějnic uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů obce Beňov. Pro ty nejmenší ale
i ostatní občany to bylo zábavné páteční odpoledne. Maminky připravily pro děti
různé hry a soutěže, zpívalo se a tancovalo a také pod dohledem starších vařily
čarodějný lektvar. Po setmění byla zapálená vatra a došlo k upálení připravené slaměné čarodějky.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A TÁBORÁK
Po dlouhé době se v obci pro děti i dospělé uskutečnil lampiónový průvod, který organizačně zajistil učitelský sbor základní
a mateřské školy spojený s tradičním táborákem, který připravili
členové Tělocvičné Jednoty Sokol Beňov. U pomníku osvobození
obce pronesl vzpomínkovou řeč předseda kulturní
komise Zbyněk Batěk.
Kytici květů položila
k pomníku Markéta Tivadárová a děti základní
školy přednesly krátké
vystoupení . Počasí nám
sice nepřálo, ale když se
umoudřilo, tak program
pokračoval dle plánu. Pro
děti byl připraven malý
táborový oheň na opéká10
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ní špekáčků, dospělí si zapálili větší táborák a když se setmělo, tak děti vypouštěly horkovzdušné balónky s přáníčky. Naprostou raritou večera byl velký ohňostroj,
který program u táboráku uzavřel.

DĚTSKÝ DEN
Místní spolky v obci uspořádali pro děti v areálu za sokolovnou T. J. Sokol Beňov
Dětský den plný her. I když účast dětí, rodičů, prarodičů a také občanů obce, přiliž nebyla velká děti se do soutěží zapojily s nadšením a za přispění organizátorů
překonávaly i ti nejmenší všechna úskalí soutěže. Jejich snaha a vytrvalost byla na
závěr odměněna dárky a dobrotami. Obec děkuje všem spolkům, organizacím
a občanům za organizační zajištění a hladký průběh soutěží.

PODZIMNÍ ZKOUŠKY 2010
Českomoravská myslivecká jednota,o.s. Okresní myslivecký spolek Přerov ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Beňov-Prusy uspořádali Podzimní zkoušky ohařů, retrieverů a malých plemen loveckých psů. V ranních hodinách dne 28. srpna
2010 se sešli v hojném počtu myslivci se svými miláčky a příznivci myslivosti v areálu T. J. Sokol Beňov. Těchto podzimních zkoušek se zúčastnilo 24 psů se svými
pány. Velký zájem o tyto podzimní zkoušky byl ze strany diváků, kterých se zde
sešlo přes dvěstě.
První místo obsadil pan Suchánek Martin z MS Henčlov se svým psem Irský setr
Faki ze Zajakur 297 bodů. Druhé místo pan Pavel Kubeš z MS Kokory Český fousek 293 bodů. Třetí místo pan Jiří Zavadil z MS Beňov-Prusy Český fousek 292 bodů.
Chceme touto cestou poděkovat organizátorům Českomoravské myslivecké jednotě, o.s. Okresnímu mysliveckému spolku v Přerově za zajištění rozhodčích, kteří to mnohdy neměli lehké v celkovém
hodnocení všech
soutěžících. Poděkování patří i místnímu Mysliveckému
sdružení
BeňovPrusy za zajištění
organizace průběhu
celé soutěže.
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MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2010
Členové zahrádkářského spolku uspořádali již 3. ročník akce
pro děti nazvané Malování na
chodníku. Ani zamračená obloha neodradila veřejnost a na
výletiště za sokolovnou zavítalo
na dvě stovky návštěvníků.
Děti kreslily křídami obrázky na
dlaždice, plnily sportovní disciplíny a soutěžily o nejdelší písničku. V průběhu odpoledne skotačily ve skákacím hradu. Velkou
pozornost měla sportovní terénní „bugina“ kterou předvedl pan
Švestka, zaujala totiž chlapce
nejen malé ale i starší. Všichni si
mohli prohlédnout i předváděcí
automobil SUZUKI a navštívit
muzeum arc. A. C. Stojana.
Pro děti bylo připraveno malé
sladké občerstvení od pořadatelů akce a , protože namalovaly
moc pěkné kresby, všechny byly
oceněny drobnými dárky od
sponzorů. Někteří odvážlivci
navíc zazpívali nebo řekli básničku do mikrofonu a za odvahu byli odměněni drobným dárkem nebo dostali
rostlinu, kterou se nyní učit pěstovat. V závěru sobotního odpoledne přišel i kouzelník a také se děti vydováděly na diskotéce v ZOO podle Míši Růžičkové. Děkujeme všem sponzorům a pořadatelům za vydařené dětské odpoledne.

HASIČI VAŘILI GULÁŠE
V dopoledních hodinách projížděli členové hasičského spolku svým hasičským
vozem naší obcí a zvali megafonem všechny občany na hřiště, kde se konalo posezení u guláše. V nabídce byly čtyři druhy guláše od hovězích na dva způsoby, králičí a hřibový s přílohou dle výběru různého druhu pečiva či houskový knedlík. Pro
děti byly uspořádány střelby ze vzduchovky, což upoutalo nevíc chlapce. Pořadatelé mohou být spokojeni, účast byla dostatečná, akce se vydařila a počasí také
vyšlo.

12
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HODOVÉ OSLAVY
Letošní hodové oslavy měly opravdu pestrý program, výstavy,
historie školy, zábava,
divadelní vystoupení
dětí a tanečky.
Dveře
výstavních
místností se otevřely
úderem 14. hodiny.
Sobotní odpoledne
patřilo
především
výstavám a historii
naší školy. Členové
ČZS uspořádali na tento hodový víkend výstavu nazvanou Plody podzimu 2010
zaměřenou na ovoce, zeleninu a ostatní plody, které vypěstovali členové zahrádkářského spolku ale i ostatní občané. Sál budovy zahradkářů vyzdobily členky spolku květinovými dekoracemi. Návštěvníci shlédli krásně zbarvená jablíčka a jiné
podzimní ovoce, houby, gigantické výpěstky zeleniny a vtipné dekorace ze zeleniny v podobě ježka či housenky. Druhou výstavu uspořádala místní škola v rámci
125. výročí otevření školy v Beňově. Výstava byla instalována v budově školy. Bývalí absolventi této školy si zavzpomínali na školní léta při prohlídce historických
fotografií a poznávání svých spolužáků i vyučujících. Dnešní žáci zase představili
současnost školy ukázkami svých prací a výrobků z keramiky a výtvarného umění. V podvečer se dveře výstavních místnosti uzavřely a hodování pokračovalo
v místní sokolovně. S dvacátou hodinou tam započala Hodová zábava, kde se všichni mohli veselit téměř do brzkých ranních hodin. V neděli jsme zahájili hody slavnostní mší v kostele sv. Františka z Asissi. Po svaté mši šlo procesí z kostela k opraveným křížům ve vsi, kde pan farář Bedřich Horák posvětil kříže pod návsí a na
hřbitově. Nedělní hodové odpoledne pokračovalo v sokolovně vystoupením dětí
základní a mateřské školy pásmem nazvaným „Pohádkový svět“. Vystoupení školáků doplnily tanečnice skupiny D2 Dance z Přerova. Děti se mohly vydovádět ve
skákacím hradě nebo koupit si ve stánku nějakou cukrovinku či cukrovou vatu.
Touto cestou děkujeme členům ČZS a T. J. Sokol Beňov, ředitelce a učitelkám ZŠ
a MŠ v Beňově a ostatním pořadatelům hodových oslav v naší obci.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Rok se s rokem sešel a opět jsme přivítali nové malé občánky do života v naší obci.
Slavnostní obřad pro rodiče a jejich nedávno narozené potomky se v naší obci koná
jednou ročně. Za libých tonů flétny a pásma básniček dětí z místní ZŠ si novopečení rodiče v budově zahrádkářů v neděli 7. 11. 2010 vyslechli slavnostní řeč starosty Ivo Pitnera. Každá maminka pak dostala kytičku a každé dítě drobný dárek
13
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a pamětní list. Rodiče se
následně podepsali do knihy
narozených dětí. V letošním
slavnostním aktu bylo přivítáno sedm dětí z toho čtyři
chlapci a tři děvčata.

BESEDA SE SENIORY
Jako každý rok tak i letos na
sklonku roku se sešli senioři
naší obce v hojném počtu na
tradiční předvánoční besedě,
která se uskutečnila v místní
sokolovně.
Předsedkyně
Marie Klvaňová přednesla zprávu o aktivitách v oblasti kulturního a společenského vyžití důchodců za uplynulý rok 2010. Starosta obce poděkoval členkám klubu
za jejich aktivní přístup za upořádání vánoční výstavy. Na programu byla dále diskuse se starostou obce. Členky T. J. Sokola zpestřily sobotní odpoledne kankánovým vystoupením, potom následovala volná zábava s písničkami a harmonikou
pro dobrou náladu zahrál Svaťa Šrámek.

VÁNOČNÍ KONCERT
Každý rok v předvánočním čase se v kostele Sv. Františka z Assisi v Beňově koná
tradičně koncert pěveckého sboru Vokál, nebylo tomu jinak ani letos. Koncert započal vystoupením dětí Mateřské a Základní školy v Beňově, krátkým vánočním programem pod vedením beňovského učitelského sboru za doprovodu varhanní hudby slečny Hanky Bělařové. Krátké básničky, písničky, koledy, hra na flétnu
a dokonce i scénka předání darů od Tří králů malému Ježíškovi u jesliček. Účast
rodičů,
babiček
a dědečků a dětí i přespolních byla veliká
a vystoupení se všem
líbilo. Dále následovalo
vystoupení pěveckého
sboru Vokál z Přerova.
Na letošním koncertu
zazněly skladby z díla
od Jana Jakuba Ryby
a jako první Česká mše
vánoční. Vše moderoval Zbyněk Batěk alias
Mošna, který při přání
14
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krásných Vánočních svátků, zdraví, štěstí do nového roku 2011 zanechal i kus příjemné nálady a vtipu, svým netradičním vystoupením prohřál chladné prostory
kostela ale i potěšil a rozesmál všechny přítomné. Děkujeme za krásný kulturní
a společenský zážitek z celého vystoupení všech učinkujících.

ŠTĚPÁNSKÝ HON
Na sv. Štěpána už pravidelně v tento den pořádá Myslivecké sdružení Beňov-Prusy Štěpánský hon, je to tradice už několik desítek let. Za tradičně hojné účasti občanů, je tato akce vyvrcholením konce každého roku Mysliveckého sdružení, ale
i občanů obce. Letos se sešlo kolem 25 střelců a 60 honců, hon byl zaměřen na střelbu bažanta, zajíce a škodnou.
Závěrečný výřad tomu odpovídal, bylo střeleno přes 50 ks zajíců, 7 bažantů.

Výstavy a brigádnická činnost
Výsadby lesních porostů
Počátkem měsíce dubna proběhly práce s postupným vyřezáváním náletových
keřů a stromového podrostu v lokalitách Pruské doly a na Bouchalově louce. Obec
tyto lokality převedla z trvale travnatého porostu do lesního porostu a zahájila
výsadbu lesa a postupnou stavbu oplocení.

Sázeníčko 2010
Tradiční sázení stromů pro novorozené
občánky v obci se
uskutečnilo letos dubnovou neděli za krásného slunného počasí.
Zahájení začalo ve 14
hodin u kříže na rozcestí k hospodě U Vranů. Rodiče i prarodiče
sázeli lípy a okrasné
ovocné jabloně a hrušně pro naše nejmladší
občánky
narozené
v roce 2008, kterými jsou Anička Pavlíková, Anička Nesňalová, Karolínka Kašpárková, Adámek Kedroň. Stromy sázeli také rodiče dětí narozených v roce 2009. A tak
svůj strom mají Ema Znamenáčková, Marianka Vyhňáková, Dušan Krajčovič, Onřej
Regent, Marek Zubík a Toníček Tomeček.
Děkujeme všem, kteří uspořádali tuto krásnou akci pro naše nové občánky.
15
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Vánoční výstava 2010
Členky místního Klubu důchodců si na letošním pátém ročníku výstavy vánočních dekorací, perníčků, vánočního cukroví a háčkovaných vánočních ozdob daly
opět záležet. Lidé mohli obdivovat krásně nazdobené perníčky, vyřezávané betlémy, adventní věnce, svíčky a nebo netradičně prostřené štědrovečerní tabule. Byly
zde také ukázky háčkovaných výrobků z jemné příze, zvonky, hvězdy nebo andělíčci, keramika z dílny paní Ivany Bělařové, drátkované ozdoby. Klubovna Svazu
zahrádkářů v Beňově o víkendu doslova praskala ve švech. Hospodyně si vyměňovaly recepty na cukroví a radily, jak nejlépe vyzdobit štědrovečerní tabuli.
Návštěvníci obdivovali také pečlivě nazdobené perníčky paní Hany Jurčíkové z Líšné.
K výstavě přispěli také žáci místní základní školy, ukázali své výrobky a nápady
v podobě adventních věnců a drobných keramických vánočních ozdob. Všichni
oceňovali vkusné nápady a aranžmá v klasických barvách
vánoc a celkové uspořádání výstavy. Seniorkám patří velký
dík za uspořádání a zdárný průběh akce. Výstava má prý
ukázat, že krásnou vánoční atmosféru lze vytvořit i s pomocí obyčejných věcí, které má člověk doma.
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Nejvýznamnější sportovní akce
Sáňkyjáda
O sobotním odpoledni po plesovém veselí přišli rodiče s dětmi a i ostatní občané užít si bohaté sněhové nadílky na místním svahu na „Pískáči“ za Moštěnkou.
Členové Sboru dobrovolných hasičů uspořádali „Sáňkyjádu“, to jest jízdu jakkoliv
na čemkoliv a s čímkoliv. Nezapomnělo se na občerstvení, pro děti čaj a oplatky,
pro dospělé svařák a i něco ostřejšího, také opékání špekáčků přišlo k duhu po vysílení na svahu a to, že někteří ve sněhových závějích uvízli bylo jen k pobavení
a zpestření příjemného odpoledne.

Bedřich Cup 2010 – badmintonový turnaj
V sobotu 6. 3. v sokolovně T. J. Sokol Beňov se konal amatérský turnaj v badmintonu, čtyřher – Bedřich Cup 2010. Zúčastnily se páry z Beňova, Kojetína, Uhřičic
a Tovačova. Poděkování patří všem organizátorům, kteří se podíleli na chodu turnaje a obci Beňov, která věnovala ceny pro vítěze.

Ostatní zajímavosti
Pokládka potrubí k závlaze hřiště
Počátkem roku prováděli hráči FC Beňov pokládku napájecího potrubí k akumulační nádrži na fotbalovém hřišti. Tato nádrž slouží jako zásobník vody určený
k závlaze fotbalového hřiště dle zpracovaného projektu modernizace fotbalového
hřiště, kterou podala nezisková organizace FC Beňov, přes MAS Partnerství Moštěnka a přiznané dotaci ze SZIF na rok 2010.

Modernizace fotbalového hřiště
O 14 dní dříve byla zahájena modernizace fotbalového hřiště z důvodů volné
kapacity těžké techniky. Na hřišti byla odstraněna skrývka travnatého drnu a ornice. Dále srovnání celého prostoru buldozerem a zahájení výkopových prací pro
odvodňovací drenáže a jejich pokládka, napojení rozvodů závlahy a následný rozvoz ornice k překrytí celého povrchu hřiště, práce byly přerušeny z důvodů trvale
nepříznivého deštivého počasí. Jak se počasí umoudřilo práce na hřišti pokračovaly výkopy pro odvodnění hřiště a rozvod potrubí k závlaze. Po instalaci potrubí
byly výkopy zasypány štětem a pískem promíchaným se zeminou. Dále následovala instalace trysek a montáž elektroinstalace zavlažování. A už se mohlo hřiště
osít vhodným travním osivem a čekat až se zazelená, kdy následovalo ošetření
postřikem proti plevelům, válení a provzdušnění travního porostu.
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Záplavy v květnu v obcích Beňov a Prusy
Květen přinesl nejen Přerovanům, ale i lidem z kdysi zaplavených Troubek nad
Bečvou zkázu. Stalo se tak třináct let od ničivých záplav, které zpustošily řadu obcí
na Přerovsku. Záplavy postihly i naši obec.
Zatopeny byly chmelnice a pole před obcí Prusy. V obci byly zatopeny některé
domy, zejména ty co stojí na pravém břehu říčky Moštěnky.
Bylo nutno evakuovat domácí zvířata, ovce pana Zdeňka Pece do stáje pana Bajera v Prusích, odvozený movitého majetku z obecního domu v Prusích za pomoci
Sboru dobrovolných hasičů obce Beňov a pracovníků obce a Autodopravy p. Zdeňka Pumprly z Beňova do prostor skladu pana Antonína Pavlíka v Beňově. V pravidelných intervalech byl sledován aktuelní stav vody u mostu v obci Prusy od ranního času byl stav kontrolován pracovníky společnosti Povodí Moravy, a.s., občany
a hasiči obce Beňov pravidelně po hodině od 2.30 hodin do 6.45 voda se nezvedla
a průtok je zatím stejný.
Když se v červnu zdálo, že se lidé otřepali z nejhoršího, přišla další vlna povodní.
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Mnozí už podléhali beznaději. V dalších dnech přišly opět silné přívalové deště,
které poškodily v katastru obcí Beňov a Prusy místní obslužnou komunikaci na p.
č. 734 v celkové délce 100 m a obslužnou komunikaci 709 v délce 700 metrů nad
sokolovnou. Došlo k poničení prostupového můstku na p.č. 781, ke zničení
a vymletí dvou můstků na p.č. 709 na obslužné komunikaci nad sokolovnou
a v obci Prusy k poničení prostupového můstku na p.č. 158/1 a 158/2. Při dalších
ještě intenzivnějších srážkách v pondělí 24. 5. 2010 ve večerních hodinách a ve stejných lokalitách byly tytéž komunikace poničeny ještě více a staly se pro vozidla
téměř nesjízdnými a z uvedených prostupových můstků byly dva za pomoci těžké techniky prokopány, aby netvořily přirozenou hráz a zabránily většímu rozlivu
vody na přilehlé komunikace a zaplavení okolních lokalit a rodinných domů.
Na fotbalovém hřišti došlo k sesuvu svahu v délce asi 30 m a hloubce 1,5 m.
Následně muselo být odtěženo a odvozeno cca 300 m3 zeminy.

Volby do zastupitelstva obce 2010
V měsíci říjnu se konaly volby do zastupitelství obcí. V našem volebním okrsku
č. 1 byl celkový počet voličů 587 a z tohoto počtu přišlo k volbám 408 voličů, což
na procenta je 69 % účasti. Celkem bylo podáno 7 kandidátních listin a do zastupitelstva byli zvoleni kandidáti z pěti volebních stran. Na ustanovujícím zasedání
Zastupitelstva obce Beňov konaného dne 1. listopadu 2010 byli zvoleni: starosta –
Ivo Pitner, místostarosta – Jaroslav Tomeček. Do funkcí předsedů byli jmenování:
finančního výboru – Mgr. Eva Vyhňáková a kontrolního výboru Michal Zavadil DiS.
Zastupitelstvo obce Beňov zřídilo komise a poté starosta jmenoval předsedy komisí: komise stavební – Jiří Pavlík, komise životního prostředí – Ing. Tomáš Smékal,
komise sociální – Ing. František Kubík, kulturní komise – Lenka Pavlíková, komise
veřejného pořádku – Vítězslav Žákovský.
Do nového volebního období přejeme všem novým zastupitelům hodně úspěchu a pracovního elánu v činnosti pro občany obcí Beňov a Prusy.

Informace obecního úřadu
Vymetání komínů nově
1. ledna 2011 vstoupilo v účinnost nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ze dne 1. března 2010, které nahradilo stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest (komína),
frekvence jejich kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.
Do výpisu z nařízení vlády č. 91/2010Sb je možno nahlédnou na www.benov.cz
nebo na Veřejné desce OÚ Beňov.
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Nabídka služeb v oblasti kominictví v okrese Přerov
• Jaroslav Schön – Kominictví – Přerov
telefon 603 552 100, e-mail: kaminpr@iweb.cz
• František Zbořilák, Bajákova 490/14, 750 02 Přerov,
telefon 420 581 735 356
• Hugo Jurčák, Budovatelů 1235/4, 750 02 Přerov,
telefon 420 581 205 262

Plán řádných zasedání zastupitelstva obce Beňov na rok 2011
Místem konání ZO je zasedací místnost OÚ Beňov č. 3. Zasedání jsou veřejná.
• čtvrtek 10. února
• čtvrtek 14. dubna
• čtvrtek 16. června
• čtvrtek 11. srpna
• čtvrtek 13. října
• čtvrtek 15. prosince

Praktický lékař MUDr. Špalek
Horní Moštěnice
telefon 581 224 124
Po
7.00–11.00
Út
14.00–18.00
St
7.00–12.00
Čt
12.30–15.00
Pá
7.00–12.00

Domaželice
telefon 581 711 744
Po
13.00–16.00
Út
7.00–10.00
St
Čt
7.00–11.00
Pá

Dětská a dorostová lékařka MUDr. Jitka Kleinerová
Horní Moštěnice
mobil 739 012 729
Po
7.00–9.00
Út
9.00–11.00
St
7.00–9.00
Čt
7.00–9.00
Pá
7.00–9.00
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Zubní lékařka MUDr. Navrátilová
Horní Moštěnice
telefon 581 224 292
Po
8.30–16.45
Út
8.30–15.15
St
7.00–15.30
Čt
7.00–12.00
Pá
7.00–12.00

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2011
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

14. 01. 2011
11. 02. 2011
11. 03. 2011
08. 04. 2011
06. 05. 2011
03. 06. 2011
01. 07. 2011
12. 08. 2011
09. 09. 2011
07. 10. 2011
04. 11. 2011
02. 12. 2011

28. 01. 2011
25. 02. 2011
25. 03. 2011
22. 04. 2011
20. 05. 2011
17. 06. 2011
15. 07. 2011
26. 08. 2011
23. 09. 2011
21. 10. 2011
18. 11. 2011
16. 12. 2011

29. 07. 2011

30. 12. 2011

Termíny svozu plastového odpadu v roce 2011
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

11. 01. 2011
08. 02. 2011
08. 03. 2011
05. 04. 2011
03. 05. 2011
14. 06. 2011
12. 07. 2011
09. 08. 2011
06. 09. 2011
04. 10. 2011
01. 11. 2011
13. 12. 2011

25. 01. 2011
22. 02. 2011
22. 03. 2011
19. 04. 2011
17. 05. 2011
28. 06. 2011
26. 07. 2011
23. 08. 2011
20. 09. 2011
18. 10. 2011
15. 11. 2011
27. 12. 2011

31. 05. 2011

29. 11. 2011
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Roční obecní poplatky splatné k 30. 6. 2011
komunální odpad
stočné
pes

450,-/osoba, trvalý pobyt
300,-/osoba, skutečný pobyt
50,-/kus, další pes + 80,-Kč

Pozn. Děti do 15 let věku jsou osvobozeni z poplatku za komunální odpad

Půjčovní doba knihovny Beňov
Úterý a čtvrtek 15.00 – 17.00 hodin

Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2010
• Tříkrálová sbírka
Klub důchodců a ZŠ Beňov

• Valná hromada
SDH Beňov

8. ledna
8.00 hodin

8. ledna
14.00 hodin

• Sokolský ples

14. ledna

T. J. Sokol Beňov

20.00 hodin

• Rybářský ples
občané obce sdružení pod Okresní rybářskou

• Zabíjačkové hody

15. ledna
20.00 hodin

22.ledna

FC Beňov, T. J. Sokol Beňov

9.00 hodin

• Sáňkování na čemkoliv

24. ledna

SDH Beňov

• Valná hromada
Honebního společenstva Beňov-Prusy

• Vesnický bál
Obec Beňov a Klub důchodců

• Myslivecký ples
Myslivecké sdružení Beňov Prusy
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14.00 hodin

4. února
10.00 hodin

11. února
20.00 hodin

18. února
20.00 hodin
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• Masopust vodění medvěda

19. února

T. J. Sokol Beňov

9.00 hodin

• Beňovský slivkošt 2011

25. února

hodnocení vzorků ČZS ZO Beňov

• Valná hromada
FC Beňov

• Valná hromada
T. J. Sokol Beňov

• Dětské šibřinky hry a různé soutěže pro děti
T. J. Sokol

15.30 hodin

26. února
13.00 hodin

26. února
16.00 hodin

27.února
14.00 hodin

• Bedřich cup – badmintonový turnaj

5. března

T. J. Sokol Beňov

9.00 hodin

• Valná hromada

5. března

ČZS ZO Beňov

15.00 hodin

• Valná hromada

18. března

Mysliveckého sdružení Beňov-Prusy

14.00 hodin

• Beňovský slivkošt 2010

19. března

ČZS ZO Beňov

14.00 hodin

• Pomlázková zábava

23. dubna

T. J. Sokol Beňov

20.00 hodin

• Velikonoční turnaj ve stolním tenise

16. dubna

T. J. Sokol Beňov

8.00 hodin

• Zájezd

30. dubna

ČZS ZO Beňov

8.00 hodin

• Pálení čarodějnic

30. dubna

SDH Beňov

14.00 hodin

• Táborák a lampiónový průvod
T. J. Sokol Beňov

7. května
18.00 hodin
23
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• Okrskové cvičení SDH

14. května

SDH Beňov

13.00 hodin

• Diskotéka

21. května

T. J. Sokol Beňov

20.00 hodin

• Koncert v kostele

22. května

ZŠ, MŠ Beňov a ZUŠ Přerov, ČZS ZO Beňov

15.00 hodin

• Dětský den plný her areál za sokolovnou

28. květen

všechny spolky

14.00 hodin

• Střelby na Kocandě

18. června

Myslivecké sdružení Beňov Prusy

10.00 hodin

• Rockfest slet 2011

18. června

T .J. Sokol Beňov

20.00 hodin

• Badmintonový turnaj

25. června

T. J. Sokol Beňov

• Stanování se Sokolem pro místní děti a mládež
T. J. Sokol

• Pouť na Hostýn
Klub důchodců

• Otevření hřiště a taneční zábava

9.00 hodin

1.–3. červenec
16.00 hodin

12. července
8.00 hodin

23. července

FC Beňov

9.00 hodin

• Diskotéka

13. srpen

T. J. Sokol Beňov

• Diskotéka
T. J. Sokol Beňov

• Malování na chodníku
ZŠ, MŠ Beňov a ČZS ZO Beňov

• Gulášové hody
SDH Beňov
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9. září
20.00 hodin

11. září
14.00 hodin

24. září
10.00 hodin
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• Výstava Plody podzimu

1.–2. října

ČZS ZO Beňov

10.00 hodin

• Hodová zábava
T. J. Sokol Beňov

• Fotbalový turnaj
FC Beňov

• Hodové oslavy
Obec Beňov a spolky obce

• Drakyjáda a Heloween

1. října
20.00 hodin

1. října
10.00 hodin

2. října
10.00 hodin

říjen

ZŠ a MŠ Beňov

• Hubertova jízda
Jezdecký oddíl Beňov

• Vycházka na bažanty
Myslivecké sdružení Beňov Prusy

• Badmintonový turnaj
T. J. Sokol Beňov

• Vycházka na bažanty
Myslivecké sdružení Beňov Prusy

• Aranžování
ZŠ a MŠ Beňov, Ing.Bělařová H.

• Vánoční výstava
Klub důchodců a ZŠ a MŠ Beňov

• Rozsvícení Vánočního stromu

5. listopadu
10.00 hodin

12. listopadu
9.00 hodin

19. listopadu
9.00 hodin

26. listopadu
9.00 hodin

24. listopad
16.00 hodin

26.–27. listopadu
13.00 hodin

26. listopadu

Obec Beňov ZŠ a MŠ

17.30 hodin

• Mikulášská nadílka pro děti z Beňova

3. prosince

T. J. Sokol

14.00 hodin

• Beseda s důchodci
Obec Beňov a Klub důchodců Beňov

10. prosince
14.00 hodin
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• Vánoční koncert
ZŠ a MŠ a pěvecký sbor VOKÁL

• Odchyt zajíců
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Vánoční stromeček pro zvířátka
Obec Beňov, ZŠ a MŠ Beňov

• Vánoční turnaj ve florbalu
T.J.Sokol Beňov

• Štěpánský hon
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

16. prosince
17.00 hodin

17.prosince
08.00 hodin

23. prosinec
13.00 hodin

26. prosince
16.00 hodin

26. prosince
9.00 hodin

Rady nejen pro zahrádkáře
ZELENÉ KOŘENÍ
Zelené koření patří do dnes již samostatné komoditní skupiny Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (LAKR). Veřejnost tyto druhy s oblibou nazývá „bylinky“.
Bohužel jde o neprofesionální název a radíme jak studentům, tak při svých přednáškách odborníkům tento termín nepoužívat. Nejen v České republice, ale i v rámci Evropské unie je tato skupina plodin stále obtížně definovatelná a z hlediska statistiky balancuje na hranici mezi zemědělskou a zahradnickou produkcí.
Charakterizovat však tuto skupinu můžeme následovně: Jsou to zelené části rostlin (listy, natě) použitelné většinou jako čerstvé, suché nebo mražené. Plochy velkoplošně pěstovaných druhů ze skupiny zeleného koření jsou prakticky nezjistitelné a má se obecně zato, že zde v republice není žádný „velký“ pěstitel. Na našem
trhu působí dvě firmy, které produkují zelené koření v kontejnerech a nabízí je
v hobby marketech a supermarketech.
Bazalka obecná (Ocimum basilicum L.) je jednoletý druh množený sadbou, kterou připravujeme výsevem od poloviny března do dubna
do pařenišť nebo bedniček. Rostliny se rychle
„vytahují“, je třeba zaštipovat květy,aby rostlina rozkošatila a vytvořila kompaktní útvar. Sklízíme během července buď samostatné listy
(čerstvá, sušená jako koření), nebo celou kvetoucí nať bez dřevnatějících bází jako léčivou
rostlinu na čajové směsi. Suší se přirozeným teplem, ne na přímém slunci. Bazalka je citlivá na mráz,na pozemku vydrží do prvních mrazíků, sežehnutí se projeví
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tvorbou velkých hnědých skvrn a rostlina odumře.Přidává se těsně před dokončením pokrmů, kombinuje se s rajčaty, česnekem, olivovým olejem, olivami, zázvorem, kapary, ostřejšími sýry.
Majoránka zahradní (Majorana hortensis
Moench.) je druhem zeleného koření typickým
pro střední Evropu. Vyžaduje lehčí záhřevné
půdy, bez tvorby škraloupu a hojnou zálivku.
Pěstuje se spíše v teplejších oblastech republiky. Sklízí se nať po rozkvětu, kdy květní listeny
vytvoří kulovité útvary. Stříháme cca 5 cm nad
zemí, s rostlinami manipulujeme velmi jemně,
je citlivá na poničení listů a hnědnutí. Sušíme
do 35° C, lépe přirozeným teplem ve stínu. Uchováváme ve svazcích nebo opatrně odrhneme listy s květními listeny, abychom zabránili úniku silice. Používá se
do uzenin, „zabijačkových jídel“, gulášů, omáček, k lilkům, rajčatům,fazolím,
kapustě, na jehněčí, vepřové maso. Působí proti migréně a má antibakteriální účinky.
Libeček lékařský (Levisticum officinale L.) je
vytrvalá kořeninová rostlina pěstovaná pro listy spíše tradičně v zahradách. Na velkých plochách se pěstuje jako léčivá rostlina pro kořen
využívaný ve farmacii. Množí se sadbou z předpěstovaných sazenic. Na stanovišti vydrží několik let. Před zimou je třeba jej seřezat. Pro
domácí použití často stačí jedna až dvě rostliny. Po 4-5 letech je vhodné rostliny nahradit
novou výsadbou nebo libeček přemístit. Používá se do polévek, omáček, octů,
dušených pokrmů a salátů.
Saturejka zahradní (Satureja hortensis L.) je
jednoletá kořeninová rostlina. Množí se přímým výsevem na pozemek, což je levnější varianta. Dalším druhem, se kterým se v našich
podmínkách můžeme setkat je saturejka horská (Satureja montana L.). Jde o vytrvalý druh,
který je schopný zde přezimovat. Tvoří kompaktní útvary. Saturejka je původně středomořským druhem. Sklízíme malé úzké listy,
svěží zelené barvy, suché jsou zabarvené do hněda. Listy saturejky horské jsou užší.
Používáme celé nebo drhnuté. Mají bylinné aroma, lehce peprnou a hořkou chuť,
podobnou tymiánu, mátě a oreganu. Vytrvalý druh má silnější a ostřejší aroma než
letní. Obsah a složení silice kolísá v závislosti na původu. Využívá se při přípravě
zeleninových jídel – fazole, kapusta, brambory, houby, čočka.
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Informace občanům
Chcete přijímat aktuální zprávy ?
Webové stránky obce Beňov umožňují zasílání aktuálních informací
na vaši e-mailovou adresu. Pokud o tuto službu máte zájem
můžete se zaregistrovat na www.benov.cz odkaz aktuality.
Tato služba je poskytována zdarma.

Přehled odjezdů autobusových spojů Přerov–Beňov
Přerov–Beňov, kostel
p

p

S/N

p/✝

P, S

p

P, S

Přerov aut. st.
Beňov, kostel

5.20
5.35

6.25
6.40

6.30
6.47

10.00
10.17

12.35
12.52

13.55
14.15

14.50
15.07

p

✝

p

✝

p

p

✝

Přerov aut. st.
Beňov, kostel

16.00
16.17

16.40
17.02

17.20
17.40

18.30
18.47

18.45
19.07

22.30
22.40

22.30
22.44

p

S

p

p

✝

p

✝

p

Beňov, kostel
Přerov aut. st.

5.00
5.15

5.00
5,15

6.02
6.20

7.10
7.30

7.16
7.40

10.46
11.05

12.56
13.15

13.21
13.40

S/N

p

p

p

✝

p

p

✝

Beňov, kostel
Přerov aut. st.

13.21
13.40

14.20
14.40

15.36
15.55

16.51
17.10

17.20
17.50

17.45
18.05

21.15
21.30

21.20
21.35

Beňov, kostel–Přerov

p – jede v pracovní den
S – jede v sobotu

N – nejede 5. 7. 2008
✝ – jede v neděli a státem uznané svátky
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