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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vydáváme již 5. vydání Bulletinu obce Beňov, kterým si připomínáme kulturní,
společenské, sportovní a jiné událostí předchozího roku.
Rozpočet obce na rok 2011 byl projednán a odsouhlasen ve výši 6.336.000,- Kč,
v průběhu roku byl postupně neustále upravován na konečný rozpočet k datu
31. 12. 2010 v částce 14.668.820,74 Kč. V říjnu 2011 byly zaplaceny veškeré dlužné
částky, které obec měla z let minulých. V listopadu obec sjednala úvěr v hodnotě
700.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na dofinancování 10 % z částky 6.860.000,který jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na opravu
cesty na Kocandu v délce 700 metrů, na opravu cesty nad čističkou odpadních
hmot v délce 100 metrů, opravu mostku za zahradami pana Ing. Vladimíra Nesňala a opravu mostku v Prusích nad domem pana Oldřicha Kašpárka a dále opravu a zabezpečení svahu nad fotbalovým hřištěm.
Další finanční částku v hodnotě úvěru 1.365.492,- Kč projednalo a schválilo zastupitelstvo obce od České spořitelny, a.s. na vyčištění vodotečí v Prusích nad domem
pana Oldřicha Kašpárka a od horní zastávky podél polní cesty na Kocandu k vysílači Vodafone. Vyčištění vodotečí v Beňově nad zahradami pana Antonína Martínka a pana Pavola Digani. Oprava zatrubnění a vyčištění vodoteče nad domem
pana Antonína Pospíšila a oprava chodníku a cesty nad fotbalovým hřištěm. Tato
druhá zapůjčená částka a provedené práce prošly v únoru 2012 kontrolou pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje. V současné době se projednává
dohoda mezi obcí Beňov, Krajským úřadem Olomouckého kraje a Ministerstvem
financí České republiky k proplacení této částky z Fondu sounáležitosti Evropské
Unie.
Zastupitelstvo obce na 8. zasedání dne 15. 12. 2011 projednalo a schválilo rozpočet na rok 2012 a v částce 6.461.000,- Kč. Pro spolky a neziskové organizace
a zájmové skupiny v obci zastupitelstvo obce schválilo dotace ve výši 150.000,- Kč
pro přerozdělení mezi spolky, zde nám k rozdělování přibylo neziskové sdružení
Rybáři Beňov. Financování Klubu důchodců v částce 22.000,- Kč a Sboru dobrovolných hasičů obce Beňov v částce 40.000,- Kč jde z jiné kapitoly účetnictví obce
Beňov.

Dotace, které jsme na obci obdrželi a úkoly, které jsme realizovali v roce
2011
• Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci vytvoření veřejně prospěšných prací od Úřadu práce v Přerově, neinvestiční dotace činila 166.000,- Kč
s pokrytím vlastních zdrojů v částce 243.607,- 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 24.000,- Kč s pokrytím vlastních zdrojů v částce 52.623,- Kč.
• Z programu péče o krajinu z Ministerstva životního prostředí České republiky na
výsadbu aleje v Prusích od horní zastávky směrem na Kocandu k vysílači Vodafone a ošetření a prořezání Stojanovy lípy dále v částce 57.258,- Kč s vlastními zdroji ve výši 6.362,- Kč
• Od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na odstranění škod po povodních a přívalových deštích v roce 2010 v částce 6.136.387,- Kč z vlastními zdroji
poskytnuté z úvěru od České spořitelny v částce 681.821,- Kč
• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR projekt Územní plán obce Beňov dotace ve výši
63.000,- Kč Ministerstvo pro místní rozvoj EU projekt Územní plán obce Beňov
dotace ve výši 357.000,- Kč.
• Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR podpořilo projekt OP VK v částce dotace ve
výši 241.740,- Kč
• Dotace SZIF ČR zalesnění nezemědělské půdy výsadbou lesních porostů – Bouchalova louka a Pruské doly 35.945,29,- Kč
• Ministerstvo financí ČR ke sčítání lidu poskytlo dotaci v částce 3764,- Kč
• Poskytnutí dotace od Krajského Úřadu Olomouckého kraje na nákup komunální
techniky pro DSO Mikroregion Moštěnka – pro obec Beňov byla zakoupena sklápěcí vlečka a vysavače listí v částce dotace 68.000,- Kč pokrytí vlastními zdroji
v částce 68.000,- Kč
Důležitým projektem a úkolem obce v roce 2010 a 2011 bylo 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 záležitosti jsme požádali o dotaci na Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR, která nám byla
přiznána a čerpána v částce 420.000,- Kč. Ukončení a následné vydání Územního
plánu obce Beňov a Prusy by mělo proběhnout do konce dubna 2012 veřejným
projednání na obci.
Obec prostřednictvím lesního správce Ing. Martina Berčíka a pana Ing. Tomáše
Smékala provedla kácení v obecním lese na ploše 0,85 ha, oplocení a výsadbu lesního porostu a požádala o dotaci Krajský Úřad Olomouckého kraje na tyto výsadby. Lesní přístupová cesta od Kocandy do lesního porostu byla částečně opravena
a na třech místech položeny drenáže k odtoku vod, aby se zabránilo podmáčení
polní cesty.
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Polní cesta u horní zastávky v Prusích ve směru na Kocandu byla opravena k vysílači Vodafone, bylo zde provedeno odvodnění vykopáním vodoteče a podél cesty
vysazen keřovitý porost a alej 70 ovocných stromů z dotace Ministerstva životního prostředí z programu Péče o krajinu – strom významný krajinný prvek. Také
byla ošetřena a prořezána Stojanova lípa na návsi u kostela Sv. Františka z Assisi.
V letošním roce budou opět probíhat práce v postupné obměně zeleně s výsadbami ovocné alejí v obci Prusy kolem vodoteče od domu pana Oldřicha Kašpárka.
Letos proběhne kontrola výsadeb protierozní ochrany obce a doplněny budou listnaté a lesní stromy v oplocenkách i na valech protierozní ochrany. U muzea arcibiskupa A.C.Stojana byl opraven přístupový chodník. U fotbalového hřiště byla
vydlážděna odstavná plocha pro kontejnery na sběr plastů a zvony na sběr skla.
Dále byl upraven a snížen nájezd chodníku u domu pana Slavomíra Kubíka, nový
chodník byl také proveden u domu paní Emilie Petříkové a položeny chráničky na
přívod kabelů pro přívod elektrické energie na tuto vzniklou stavební zónu.
V letošním roce podáme dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje k výměně
oken a změnu vytápění v základní škole za plynové topení s montáží teplovodního topení v celém objektu, abychom snížili finanční částky v odběru el.energie
a zajistiti tak větší tepelnou pohodu v celém objektu školy. V obci Prusy přes dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR podáme dotaci na opravu křížů a opravu
kaple Sv. Floriána.
Chci zde poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů za provedené práce na
obecním dvoře, úpravě prostranství, položení obrubníků a betonáži plochy k parkování požárního auta. Tyto práce zde budou pokračovat i v tomto roce 2012 položením zakoupené zámkové dlažby a odvodňovacích koryt.
Poděkování patří všem farníkům beňovské farnosti, občanům a podnikatelům za
dary a spoustu brigádnických hodin provedených v souvislosti s opravou kostela
sv.Františka z Assisi.
Velkým nedostatkem obce je nefunkčnost místního rozhlasu. V této věci jsme
v roce 2010 požádali o dotaci na Ministerstvo životního prostředí ČR a přes Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka. Očekáváme, že po ukončení výběrového řízení v tomto roce budou zahájeny práce s výměnou místního rozhlasu,
jak v obci Beňov, tak i v obci Prusy.
V lokalitě Horní Újezdu I pro výstavby rodinných domů byly vyměřeny čtyři stavební parcely, proběhla jedna směna pozemku mezi obcí a slečnou Klárou Páleníkovou. Bylo zahájeno jednání s občany obce a Magistrátem města Přerov na přístupové ulici k lokalitě Horní Újezdu I, k rozšíření pozemků do vlastnictví obce.
Letos nás čeká provedení zaměření těchto pozemků převody vlastnictví, zpracování projektu k rozšíření cesty, nového chodníku, oddílné kanalizace a inženýrských sítí na tuto stavební lokalitu.
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Obecní rybník byl dán do pronájmu nově vzniklému místnímu sdružení „Rybáři Beňov“ a právem jim patří také poděkování za spoustu práce s vyčištěním celého okolí rybníka. V průběhu roku 2011 zde proběhlo vypuštění malého rybníka
a úpravy nátoku na rybník. Další postupné práce a opravy budou probíhat v tomto roce po dohodě mezi obcí Beňov sdružením Rybáři Beňov.
Závěrem chci poděkovat všem občanům, farníkům a jednotlivcům, dětem základní školy a mateřské školky, učitelskému sboru, jednotlivým zastupitelům obce,
všem spolkům a neziskovým organizacím a sdružením za pomoc obci podílením
se na mnoha brigádních, společenských, sportovních, kulturních akcích a tím
i reprezentaci obce, jak doma, tak i mino hranice obce.
Ivo Pitner, starosta obce

Významní rodáci obce Beňov
Rudolf Macháček
se narodil 16. 11. 1897 v Beňově u Přerova. Měl sedm sourozenců. Otec František
byl řezník, matka Františka se starala o rodinu a hospodářství. Po ukončení obecné školy v rodné obci studoval Rudolf od roku 1909 na přerovském gymnáziu, kde
se věnoval i hudbě. Sám hrál na tři hudební nástroje (klavír,varhany a housle). Poté
navštěvoval učitelský ústav v Kroměříži.
V roce 1917 složil zkoušku dospělosti a následně nastoupil na své první učitelské
působiště, kterým se stala rodná obec.
Zde učil tři roky, aktivně pracoval v místním Sokole. V letech 1920–1924 učil na
měšťanské škole smíšené v Horní Moštěnici, kde také vedl pěvecký kroužek
a ochotnické divadlo.
V roce 1924 byl přeložen ministerstvem školství a národní osvěty na měšťanskou
školu smíšenou ve Valticích, okres Mikulov, kde působil dvanáct let.
Práce na valtické škole si vyžadovala zvýšeného úsilí, jelikož polovinu žactva tvořili chovanci polepšovny města Brna. Proto si v roce 1928 rozšířil svou aprobaci
o odbornost vyučovat ,,žáky opožděné, zanedbané a narušené” (Valtická výchovna).
V roce 1929 vykonal v Příboře zkoušku učitelské způsobilosti pro školy měšťanské
z oboru mluvnicko-historického a zeměpisného. Po vykonaných zkouškách v červnu
1936 získal způsobilost vyučovat na lidových školách hospodářských. Na valtické rolnické ovocnicko-vinařské škole učil Rudolf Macháček též zpěvu a českému jazyku.
Deset let zde byl i varhaníkem v českém klášterním kostele Milosrdných bratří.
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Rudolf Macháček působil i jako školský referent v Jednotě státního učitelstva
v Brně a okolí, byl jednatelem a předsedou Národní jednoty, vzdělavatelem v Sokole, jednatelem Místní osvětové komise, místopředsedou okrsku Národní jednoty
v Mikulově. Působil jako sbormistr, zpěvák, houslista, klavírista a řečník při četných kulturních akcích, které byly ve Valticích a okolí pořádány.
Na vlastní žádost byl 31. srpna 1936 zproštěn školní služby při měšťanské škole
ve Valticích a od 1. září 1936 působil jako ředitel na nově zřízené měšťanské škole
v Hrušovanech nad Jevišovkou, okres Znojmo. Po počátečních těžkostech, které se
týkaly zejména vybavení, se mu podařilo uvést školu do provozu. Na této škole
působil do roku 1938. I v Hrušovanech se věnoval plně mimoškolní práci, založil
školní sbor, orchestr, pořádal různá představení.
Po čtrnácti letech, v roce 1938, se vrátil zpět do Přerova, kde začal učit na I. dívčí
měšťanské škole (Karoliny Světlé).
Dne 1. května 1942 nastoupil na místo ředitele při újezdní hlavní škole a škole
obecné v Kokorách. V tomto období začala jeho spolupráce s pěveckých spolkem
PŘERUB, jehož byl dlouholetým členem. I v Přerově věnoval veškerý volný čas
bohaté mimoškolní činnosti.
V letech 1949–1959 byl školním a kulturním referentem rady Městského národního výboru v Přerově, vykonával funkci správce Komenského muzea, kde vybudoval se svou manželkou Vlastou zvláštní oddělení Komenského se vzácnými
památkami na tuto osobnost, několikrát obměnil instalaci sbírek, organizoval četné kulturní akce k popularizaci J. A. Komenského.
Sám se věnoval studiu života, díla i působení tohoto učitele národů. Rudolf
Macháček tak pokračoval v záslužném díle, který započal František Slaměník,
Rudolf Vanýsek, Josef Krumpholc a další.
Macháček byl také ředitelem Osvětového domu, později jako stálý člen Osvětové besedy se zúčastňoval organizování krajských divadelních přehlídek, byl dopisovatelem a členem redakční rady Kultury Přerova a svou veřejnou i osvětovou činností výrazně ovlivňoval kulturní dění v našem městě.
z archivu obce
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Základní škola a Mateřská škola Beňov
SOUTĚŽ V KRESLENÍ
Soutěže v kreslení pod
záštitou společnosti KOHI-NOOR Hardtmuth Trade
a.s. se zúčastnily děti naší
Základní a Mateřské školy v Beňově. Před prázdninami po celkovém vyhodnocení předal osobně
všem dětem obchodní
zástupce této společnosti
pan Miroslav Kappel
drobné dárky za krásné
výkresy, které namalovaly
a ocenění vítězům v jednotlivých věkových kategoriích. Na prvních místech se umístili: kategorie do 3 let
– Honzík Benda, kategorie do 4 let – Michálek Polášek, kategorie do 5 let – Michalka Zavadilová, kategorie do 6 let – Barunka Kubíčková, kategorie 1 třída 7 let – Vojtěch Mudra, 2 třída 8 let – Viktorie Konupčíková, 3 třída 9 let – Nelinka Kedroňová, 4 třída 10 let – Kristýna Zapletalová, 5 třída 11 let – Martina Rattayová. Celkovým
vítězem se stala Martina Rattayová.

KONCERT V KOSTELE SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Čtvrtý ročník koncertu pořádaný ZŠ a MŠ Beňov u příležitosti 160. výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se konal v neděli 22.5.2010 v odpoledním čase. Úvodní slovo přednesl administrátor farnosti páter Bedřich Horák. Připomenul život a zásluhy našeho milého rodáka a přivítal účinkující. Poté vystoupily
děti MŠ a ZŠ Beňov ve sborovém zpěvu, hře na flétny a elektronické piáno. Na chrámové varhany hrála slečna Hana Bělařová a sólově zpívala slečna Martina Řezníčková. Dále následovalo vystoupení Komorního orchestru mladších žáků, zazpíval
pěvecký sbor Primavera a na závěr hrál Komorní smyčcový orchestr ZUŠ B. Kozánka z Přerova. Všem účinkujícím patří velké poděkování za vydařený koncert ale
také organizátorům za zprostředkování a uskutečnění příjemného nedělního kulturního zážitku.
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Rok 2011 -Kulturní a společenské dění
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Opět po roce se uskutečnila 8.ledna 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.
Do terénu vyrazily dvě skupinky. První pod vedením paní Marie Klvaňové a třech
„králů“, kde vypomohly žákyně místní ZŠ.
Druhou skupinu vedla
paní Zdeňka Bouchalíková a jako tři králové
vypomohli
místní
chlapci. V kasičkách se
nacházely
drobné
mince i bankovky
v různé hodnotě. Tříkrálovým koledníkům
se podařilo letos
vybrat částku bezmála
ve výši 16.706,- Kč, což
je zase o 447,- Kč více
než v roce 2010.

SOKOLSKÝ PLES
Tradiční zahájení plesové sezóny v naší obci začala nezisková organizace Tělocvičná Jednota Sokol Beňov. K tanci hrála skupina ESMERALDA, v programu vystoupily členky aerobiku, tombola byla nečekaně bohatá a občerstvení výborné. Ples
se velmi vydařil, většina se rozcházela v ranních hodinách.
Děkujeme organizátorům za vydařenou akci a podporu všem sponzorům a spolkům obce.

VESNICKÝ BÁL
Kulturní komise zastupitelstva obce spolu s Klubem důchodců uspořádal již po
patnácté v místní sokolovně Vesnický bál. Člen kulturní komise zastupitelstva Zbyněk Batěk, jako místní moderátor, zahájil ples a seznámil všechny s programem
plesu.
Úvodní předtančení, kterého se zhostil s půvabem a mistrovskou zdatností manželský pár Eva a Libor Šrámkovi, kteří jsou známí jako pořadatelé a mistři taneč7
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ních kurzů v Přerově. V průběhu večera vystoupily také členky aerobiku T.J.Sokol
s nově nacvičeným vystoupením na hudbu z filmu Pomáda. Před půlnocí došlo na
vylosování vítězů bohaté tomboly a po celý večer hrála k tanci a poslechu skupina Los Playboy.

MASOPUST – VODĚNÍ MEDVĚDA
Tradice masopustního veselí s voděním medvěda, kterou v naší obci pořádá každoročně T. J. Sokol se uskutečnila v sobotu 19.února. Sraz byl o deváté hodině ranní a přes celkem studené
počasí byl jejich počet
úctyhodný. Průvod masek,
který procházel v pravé
poledne obcí, totiž vtáhl
do dění i kolemjedoucí.
U každého domu se skupina masek zastavila
a hospodyně je pohostila
domácími masopustními
koblížky či štamprlkou slivovice.

BEŇOVSKÝ SLIVKOŠT 2011
I když záplavy a deštivé léto loňského roku ovlivnilo úrodu ovoce, neodradilo pěstitele ovoce k pálení slivovice a ovocných destilátů.
V sobotu odpoledne se konal již tradiční Beňovský slivkošt. Degustátoři vybírali
ty nejlepší odrůdy z celkem 110 vzorků slivovic a 31 likérů. Ti nejlepší byli oceněni diplomy a drobným dárkem. V letošním 4. ročníku zvítězila švestková slivovice
pana Františka Soboty, který říká „dobrá pálenka potřebuje kvalitní švestky a taky
se musí umět vypálit. Naše odrůda je stará už sto let, takže je prověřená léty“.
Na Beňovském slivkoštu bylo v sobotu odpoledne živo. Lidé se sešli v místní sokolovně, ochutnávali vystavené vzorky a debatovali. U likérů zaujaly nejvíce příchuť
anýzu, malibu, bezinkový nebo kávový, u slivovic převažovala tradiční švestka.
V zábavném programu vystoupily členky místního Sokola a taneční skupina D2
Dance z Přerova. Starosta poděkoval za pomoc při povodních v roce 2010 oceněním a medailemi, které obdrželo statutární město Přerov, obec Vidov, městys Pavlíkov v Čechách a nadace „Člověk v tísni ČR“. Slavnostního vyhodnocení se také
8
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zúčastnila delegace našich družebních přátel z Polské republiky z gminy Tworóg
a to wojt gminy Eugeniusz Gwózdž, radní gminy Klaudiusz Wieder, dále Engelberk
Krok a Frederik Zgódzaj.

CHOZENÍ S MÁJKOU
Květná neděle Poslední
neděle před Velikonocemi
světí se kočičky - jívové
proutky, nosí se „líto“.
V naší obci se tomu to
zvyku od pradávna říká
„chození s májkou“. Májka je zelená ratolest zdobená barevnými fábory
a bílými nebo barevnými
květy z papíru.
Děvčata obcházejí vesnici dům po domu a zpívají písničku „Stála Panenka Mária…“ Na tento zvyk, navazuje vynášení smrtky nebo také Moreny, vítání jara. I tento starý zvyk se u nás začíná obnovovat, a to je dobře, že se staré lidové tradice a zvyklosti stále udržují.

SLET ČARODĚJNIC
Poslední dubnový den se po roce na hřišti slétly malé i velké čarodějnice. Pro ty
nejmenší, ale i ostatní občany to bylo příjemné odpoledne. Hlavně pro děti, které
se akce zúčastnily, čekaly zábavné soutěže. Maminky připravily pro děti různé hry
a soutěže, zpívalo se a tancovalo. Soutěží bylo mnoho, všichni si mohli vyzkoušet
běh s koštětem na čas, malování na slepo či závod v pytli. Jako občerstvení připravovaly čarodějnice čarovný lektvar. Po setmění byla zapálena vatra, na které
byla upálena neposlušná čarodějnice. Akci pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů.

OSLAVILI JSME DEN VÍTĚZSTVÍ
I letos se v naší obci pro děti i dospělé uskutečnil v odpoledních hodinách lampiónový průvod spojený s tradičním táborákem. Akci organizačně zajistil T.J.Sokol
Beňov. U pomníku osvobození obce pronesl vzpomínkovou řeč člen kulturní komise zastupitelstva Zbyněk Batěk a kytici květin položila k pomníku Hana Zavadilová, náčelnice T.J.Sokol Beňov. Děti z naší základní školy doplnily tento pietní akt
krátkým pásmem básní. I počasí bylo příznivé a tak program pokračoval dle plánu za sokolovnou, kde byl připraven malý táboráček pro děti na opékání špekáčků. Po setmění byl zapálen velký táborák, občerstvení bylo dostatek, pouštěly se
9
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horkovzdušné balónky a přišlo i na ohňostroj. Děkujeme pořadatelům za příjemné sobotní odpoledne a večer u táboráku.

SOKOLSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Po několika letech beňovští sokolové začínají obnovovat dříve zažitou společenskou akci pod názvem „Sokolské pivní slavnosti“. V této souvislosti došlo k úpravám venkovního areálu za sokolovnou, na kterém se podíleli převážně členové
T. J. Sokol Beňov ve spolupráci s obcí Beňov a podporou pana Jaroslava Tomečka

staršího a to především spoustou práce a brigádními hodinami. Akce se celkem
vydařila, počasí přálo i když sokolové počítali, že se zúčastní více občanů a přespolních. Touto cestou patří poděkování všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh
této ochutnávky piva se všemi zábavnými soutěžemi a večerní diskotékou.

GULÁŠOVÝ DEN
Po zkušenostech z minulého roku s vařením a ochutnávkou gulášů, byl zahájen
oficiální I. ročník ochutnávky gulášů. Sbor dobrovolných hasičů obce Beňov připravil zajímavý program tohoto sobotního dne. Soutěžící spolky obce o nejlepší
guláš SDH Beňov, FC Beňov, T. J. Sokol Beňov, Rybáři Beňov, Zahrádkáři Beňov
a také Myslivecké sdružení Beňov-Prusy bojovali o velký putovní pohár této sou10
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těže. Každý spolek se prezentoval nejen svým uvařeným dílem, ale také dobovým
oblečením a stánkem . Při ochutnávce vystoupili sokolníci s ukázkou práce s dravci, soutěže pro děti ve střelbě za vzduchovky a střelbě míče na branku, chytání cen
s udicí pro děti i dospělé. Večer následovalo divadelní představení „Něhurka a sedm
trpaslíků“, dále diskotéka. Ze 185 přítomných účastníků, kteří po degustaci hlasovali, bylo provedeno vyhlášení vítězů po 17. hodině. Za nejlepší guláš převzali
putovní pohár myslivci, kteří připravili dančí guláš, 2.místo obsadili rybáři s hovězím dršťkovým gulášem, 3. místo hasiči za hovězí guláš s hříbky, 4. místo sokolové za chalupářský hovězí guláš, 5. místo fotbalisté se srnčím gulášem a 6. místo
zahrádkáři, kteří uvařili hovězí guláš. Děkujeme pořadatelům za krásnou akci. fotogalerie-akce v obci

POKLADY MÉHO KRAJE
Akce „Poklady mého kraje“ jejíž součástí byl i 4. ročník tradičního Malování na
chodníku se uskutečnila v areálu T. J. Sokol Beňov za sokolovnou. Dětské odpoledne zahájila Míša Růžičková diskotékou Karneval, poté přišla královna Vlasta
v doprovodu šmoulů a šaška, který uváděl celý program. Prvním úkolem pro děti
bylo malování na chodníku, dále pak 6 soutěžních stanovišť a disciplín, svezení na
koni, vláčkem Tučolíno a jiné. Posledním úkolem bylo hledání pokladu po vyznačené stezce plné napětí, ale také poznání historie obce a nalezení truhly plné zlatých čokoládových mincí, která byla ukryta v místním muzeu arcibiskupa A. C. Sto11
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jana. V sokolovně mezitím
začala beseda na téma historie mého kraje, kterou
svými příběhy významně
obohatila Mgr. Marie Špalková z Horní Moštěnice.
Pořadatelé ČZS ZO Beňov,
T. J. Sokol a za pomoci obce
Beňov a sponzorů celé
akce, nakonec napočítali
téměř 600 návštěvníků, kteří v ohlasech potvrdili, že se
vraceli často i do vzdálených domovů s vyčerpanými, ale moc spokojenými
dětmi v časech, kdy i klekánice už dávno spí.
To nejdůležitější – celá akce proběhla za finanční podpory Olomouckého kraje,
který se nezalekl a odvážný projekt podpořil díky aktivitě šikovných nadšenců,
napříč s podporou místních spolků a obce Beňov.

12
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HODOVÉ OSLAVY
První den hodových oslav začal dle programu dopoledne, turnajem v kopané
mladší přípravky na fotbalovém hřišti. V budově zahrádkářů byla otevřena výstava „Plody podzimu“. Sobotní odpoledne bylo opět sportovní, utkaly se družstva
starých pánů FC Beňov versus Sokol Horní Moštěnice. Pro děti byl na hřišti instalován velký skákací hrad, stánky s cukrovou vatou, balónky a drobnými sladkostmi. Pro příznivce divadelních představení v místní sokolovně uvedlo ochotnické
Divadlo Nad kinem z Horní Moštěnice divadelní představení „Iluzionisté“. A kdo
se chtěl ještě bavit navštívil večer sokolovnu, kde se uskutečnila hodová zábava.
Druhý den hodových oslav započal dopolední mší svatou v kostele sv. Františka
z Assisi, kde byla odhalena pamětní deska k ukončené rekonstrukci tohoto objektu. V budově zahrádkářů byla přístupná opět výstava „Plody podzimu“ pro veřejnost a také i muzeum arcibiskupa A. C. Stojana ve farní budově. V odpoledních
hodinách zase trochu sportu na nově rekonstruovaném hřišti se utkali družstva
FC Beňov A a Byškovice A. Program hodových oslav byl opravdu pestrý myslím, že
každý si mohl najít zábavu dle svého vkusu. Děkuje všem organizátorům těchto
kulturních, společenských a sportovních akci v rámci hodových oslav 2011 za jejich
uspořádání.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Obec Beňov-Prusy uspořádala v neděli 16. října slavnostní vítání občánků do svazku obce Beňov. Slavnostního vítání se zúčastnilo 12 dětí narozených na sklonku
roku 2010 a v průběhu roku 2011. Po přivítání rodičů a hostů následoval krátký
program , který s žáky ZŠ Beňov připravila paní ředitelka Mgr. Eva Vyhňáková. Byl
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věnován všem přítomným, zvláště maminkám a jejím dětem. Po slavnostním projevu místostarosty obce pana Jaroslava Tomečka následoval zápis rodičů do kroniky narozených dětí, rodičům byl předán „Pamětní list“, mamince každého dítěte květina a na památku drobný dárek pro dítě.
Do svazku obce Beňov-Prusy byly slavnostně přivítány tyto děti : Sojková Kira Prusy, Bouchalíková Klára –Beňov, Fišer Adam –Beňov, Tomeček Vojtěch –Beňov,
Smékalová Eliška –Beňov, Zbožínková Amálie -Beňov, Hofírek David –Beňov, Pagáč
Matěj –Beňov, Görföl Martin –Beňov, Pospíšilová Veronika –Beňov, Gavenda Tobiáš –Prusy, Fuksová Izabel -Beňov.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Mráz ani studený vítr neodradil desítky našich občanů, aby se přišly podívat na
každoroční slavnostní rozsvícení vánočního stromu u památníku A.C. Stojana.
A komu byla zima, mohl se zahřát horkým čajem nebo svařákem, který zajistila
obec Beňov. Paní učitelky z mateřské a základni školy připravily s dětmi vánoční
program. Zazpívaly koledy a starší děvčata zahrály na flétnu vánoční melodie. Pan
farář Bedřich Horák navodil předvánoční atmosféru svým slovem pro začínající
období adventu, obdobím čtyřtýdenního předvánočního půstu. Pan starosta
popřál jménem svým a jménem zastupitelstva obce všem občanům klidné
a radostné vánoce a na závěr následovalo vypouštění létajících lampiónků. Tomu
samozřejmě předchází nezbytné pošeptání přání, které balónek odnese anonymnímu adresátovi kamsi do nebes. Nápad, který budí nadšení především u dětí.

BESEDA SE SENIORY
Pohodové sobotní odpoledne si vychutnalo asi šedesát spokojených seniorů.
V místním sále sokolovny se uskutečnila již tradiční předvánoční beseda členů Klubu důchodců a zastupitelů obce. Předsedkyně klubu paní Marie Klvaňová
přednesla zprávu o aktivitách klubu v oblasti kulturního a společenského
vyžití důchodců za uplynulý rok. Dále seznámila
zúčastněné s hospodařením a stavem pokladní
hotovosti klubu. Starosta
obce Ivo Pitner informoval členy klubu o plnění
rozpočtu obce v závěru
roku 2011 a seznámil
14
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s poskytnutými dotacemi a úkoly obce na následující rok. Člen kulturní komise
Zbyněk Baťek poděkoval všem přítomným za pomoc při organizování kulturních
a společenských akcí pořádaných v obci v uplynulém roce.
Jako další bod programu následovalo promítání dokumentu „Vesničko má přestavovaná“ a z archivu obce video záznamy událostí konaných v obci před více jak
10 lety – např. masopust, myslivecké hony a vycházky, fotbalová utkání, oslava
výročí A.C.Stojana, zabíjačka a další kulturní a společenské akce v Beňově. Závěrem Svaťa Šrámek zpestřil posezení se svou harmonikou a navodil tak veselou náladu ke zpěvu všech zúčastněných.

VÁNOČNÍ KONCERT
Také v letošním roce připravil přerovský smíšený pěvecký sbor Vokál pro své
posluchače nový vánoční program. Zájemci si jej mohli přijít poslechnout v pátek
16. prosince v 18 hodin do kostela v Beňově. Koncert započal vystoupením žáků
místní základní a mateřské školy, krátkým vánočním programem pod vedením učitelského sboru. Účast rodičů i prarodičů a dětí i přespolních byla veliká a vystoupení se všem líbilo. Děkujeme za krásný kulturní a společenský zážitek z celého
vystoupení všech učinkujících.

15
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Výstavy a brigádnická činnost
SÁZENÍ STROMŮ A KEŘŮ
Pracovníci obce a členové Mysliveckého sdružení Beňov-Prusy provedli výsadbu
stromů z dotace programu Péče o krajinu získanou z Ministerstva životního prostředí ČR přes Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Tato výsadba proběhla ve
dnech 6.–9. 11. 2011
v lokalitě v k.ú obce Prusy
na p.č. 112 kolem polní
cesty z Prus na Kocandu.
Dále byly doplněny stávající vysazené lokality
z vlastních zdrojů obce od
sokolovny na Kocandu
a kolem polní cesty na
obec Dobrčice. Z tohoto
programu byla také ošetřena chráněná „Stojanova
lípa“ ve středu obce. Ošetření provedli dle zpracovaného projektu, pracovníci firmy pana Pavla Haupta z Letohradu. Větve a klestí z výřezů lípy bylo
zpracováno štěpkovačem za pomoci p.Jaroslava Tomečka staršího a pracovníků
obce, štěpky byly použity jako zásyp kolem stromků a keřů v jednotlivých vysazených lokalitách.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Členky klubu důchodců připravily a zorganizovaly již šestý ročník tradiční vánoční výstavy v prostorách ČZS ve spolupráci s občany a dětmi místní základní školy.
Pro všechny návštěvníky připravily nové nápady na vánoční aranžování jak v tradičním tak i moderním pojetí a také nápady, které stojí minimum peněz. Vánoční
výstava v Beňově patří pro mnohé mezi akce, které si nenechají ujít. Kladně hodnotí nejen vánoční aranžmá, celkovou atmosféru, možnost posedět u kávy s ochutnávkou domácího cukroví ale i to, že si mohou na výstavě koupit dárečky nejen
pro sebe ale i své blízké. Všichni odcházeli spokojeni a s přáním, aby se za rok opět
mohli vrátit. To byla pro pořadatelky velká výzva, takže brzy zapomněly na bolesti zad a nohou, starosti a práci, která s přípravou byla spojena a všem slíbily, že
pokud zdraví dovolí, tak určitě za rok o první adventní neděli se bude v Beňově
opět na co dívat. Všem, kteří se na přípravě a průběhu výstavy podíleli patří velké
uznání a dík.
16
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Nejvýznamnější sportovní akce
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
T. J. Sokol Beňov zahájil „0.“ ročník ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo celkem 21 hráčů (z toho 7 registrovaných, 4 mládežníci do 18 let, 2 hráči nad 50 let ).
Nejprve se hrálo ve třech skupinách systémem každý s každým s tím, že registrovaní hráči hráli v samostatné skupině a neregistrování ve dvou skupinách po 7 hráčích. Z každé skupiny
pak postoupili 4 nejlepší hráči do vyřazovacích bojů o celkového vítěze.
Většina
účastníků
byla s průběhem turnaje, s dosaženými
výsledky i občerstvením
spokojena
a vyjádřila přesvědčení, že by bylo dobré
uspořádat ještě letos
jeden turnaj např.
v období mezi vánočními svátky.

OKRSKOVÉ CVIČENÍ SDH
Okrskové kolo v požárním sportu Sborů dobrovolných hasičů okrsku č. 8 Horní
Moštěnice se konalo tentokrát v sobotu odpoledne v obci Říkovice. Zúčastnily se
družstva z Horní Moštěnice, Beňova, Říkovic, Staré Vsi, Dobrčic a Přestavlk. Soutěžilo se v disciplínách překážkový běh na 100 m a požární útok. Družstvo žen SDH
Beňov se umístily na krásném 1.místě a družstvo mužů SDH Beňov se umístilo na
5. místě.

I. ROČNÍK MEMORIÁLU LADISLAVA CIGÁNKA
Na hřišti v Beňově se odehrál 1. ročník Memoriálu Ladislava Cigánka, kdy se na
hrací ploše střetly týmy „starých gard“ FC Beňov, SK Břest, SK Bochoř a TJ Sokol
Domaželice. V tomto pořadí turnaj také skončil a krásný putovní pohár tak zůstal
„doma“. V průběhu turnaje byla minutou ticha a položením květin na hrob uctěna památka našeho dlouholetého funkcionáře, fanouška a kamaráda, pana Ladislava Cigánka. Turnaj proběhl za krásného počasí a už nyní se většina účastníků
těší na příští ročník...
17
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POSTUP DO 1B TŘÍDY
V neděli čekal naše fotbalisty FC Beňov a také fanoušky a příznivce kulatého míče
dlouho očekávaný souboj „o krále Švédských šancí i celého okresu“ FC Beňov versus Sokol Újezdec. V tomto střetnutí se hrálo o 1. místo okresního přeboru Přerov.
Oproti sobotnímu turnaji nám však tentokrát nepřálo počasí, když se hodinu před
výkopem strhla nevídaná průtrž, která provázela téměř celý zápas. Počasí nám moc
nepřálo, ale na hřišti to
bylo mužstvo FC
Beňov, které mělo otěže střetnutí od prvních
minut pevně ve svých
rukou, šlo postup do
1.B třídy. Utkání jsme
dotáhli do vítězného
konce, zvítězili 2:1
a hráči společně s příznivci mohli oslavit
vytoužený postup do
vyšší soutěže.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Na sklonku roku opět T.J. Sokol Beňov uspořádal turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů. Turnaj se uskutečnil v místní sokolovně a zúčastněných hráčů bylo celkem 13 z toho 2 hráči v kategorii do 18 let. Hrálo se ve dvou skupinách
systémem každý s každým. Z obou skupin postoupili první tři hráči do finálové
skupiny a ostatní hráli o celkové umístění na 7. až 13. místo. Celkovým vítězem se
stal p. Filip Přikryl, který ve finále porazil Ivo Šimánka poměrem setů 3:1. Na 3. místě nakonec skončil Radek Polášek, který po tuhém boji porazil Reného Smočka
poměrem setů 3:2. Jako nejlepší hráč do 18 let byl vyhlášen René Smoček. Turnaj
se vydařil a všichni se těší na další, kterým bude velikonoční turnaj v roce 2012.

Ostatní zajímavosti
SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ
Dvacítka kronikářů z okolí Prostějova přišla na setkání, které uspořádala v Kralicích na Hané Místní akční skupina Prostějov venkov. Před více než dvaceti lety jezdili kronikáři na pravidelné kontroly, při nichž jim funkcionáři kontrolovali ideologickou správnost zápisů. Zároveň se však také školili v tom, jak má kronikářský
18
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zápis vypadat. Tato praxe skončila a kronikáři se kromě řídkých celostátních srazů neměli možnost vzdělávat.
Na kralické radnici byla představena zajímavá novinka. Donedávna bylo podle
zákona nutné psát kroniku ručně. To se teď změnilo a kronika může být v počítači. Jeden výtisk fotoknihy v pevné vazbě přijde obec na necelou tisícikorunu. Vyrobit ji prý umí v každém obchodě, kde dělají třeba svatební alba.
Organizátoři pozvali jako dobrý příklad pro ostatní kronikářku Yvetu Hrbasovou
z Beňova na Přerovsku. Ona, i její předchůdce Vojtěch Hrbas sbírají ceny za ručně
psané a malované kroniky po celé republice už desítky let. I na setkání v Kralicích
byli středem pozornosti.

OPRAVA KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Od května 2011 byly zahájeny práce s opravou kostela Sv.Františka z Assisi, rekonstrukce fasády, okopání vlhkých zdí vně i uvnitř kostela, provedení drenáží kolem
celého kostela, oprava kanálu, nátěry zdí a stěn a zvonice. Práce provádí přerovská stavební firma ZJS, s.r.o. Na vytvoření díla za více jak 1.200 000,- Kč se finančně podílí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova z dotací z Evropské Unie,
v rámci osy IV. Leader z programu rozvoje venkova České republiky formou dotace. Římskokatolická farnost Beňov podala projekt, který byl podpořen Místní akční skupinou - Partnerství Moštěnka, obcí Beňov, spolky a podnikateli obce. Farníci, občané, obec, podnikatelé, neziskové organizace a spolky obce Beňov se na
tomto díle podíleli formou darů.
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NÁKUP KOMUNÁLNÍ TECHNIKY PRO OBCE
V rámci dotačního Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2011 byl dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka úspěšný a získal dotaci na projekt
s názvem „Mechanizace pro veřejná prostranství.“ Do tohoto projektu se zapojily obce Horní Moštěnice, Stará Ves, Beňov, Podolí a Domaželice. Pořízena byla
komunální technika pro údržbu veřejných ploch. Finanční rozpočet na celou akci
činil 1 000 040 Kč, z toho příspěvek Olomouckého kraje 500 000 Kč. Obec Beňov
pořídila třístrannou sklápěcí vlečku a vysavač listí LASKI v celkové hodnotě
137.680,- Kč. Z této částky nám byla uhrazena finančním příspěvkem Olomouckého kraje částka 68.836,- Kč.

OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO HŘIŠTĚ
Více jak rok trvaly práce na rekonstrukci fotbalového hřiště. Fotbalisté FC Beňov
a také fanoušci netrpělivě očekávali slavnostní přestřižení pásky. Tato slavnostní
akce se uskutečnila za účasti předsedy okresního fotbalového svazu Přerov, pana
Milana Možíše, předsedy a místopředsedkyně MAS Partnerství Moštěnka, Tomáše Šuláka a paní Markéty Kropáčkové, která slavnostně přestřihla pásku.

Rekonstrukce probíhala srovnáním terénu, úpravou a návozem zeminy ale také
dotažení přívodu vody a uložení akumulační nádrže vody, instalací automatického zavlažovacího systému, založením trávníku a jeho stálou údržbou ke kterému
byl zakoupen sekací traktor Honda. Práce na hřišti byly zahájeny v roce 2010
a v dubnu 2011 byl projekt „Modernizace fotbalového hřiště FC Beňov“ dokončen.
Celkový rozpočet na opravu hřiště byl tři čtvrtě milionu z toho dotace získaná z Programu rozvoje venkova, Leader, přes Místní akční skupinu Partnerství Moštěnka
činila šest set čtyřicet tři tisíc korun.
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Slavnostní otevření hřiště započalo přátelským utkáním beňovské přípravky proti Viktorii Přerov. Odpolední turnaj mužů za účasti domácího družstva, kde na zeleném trávníku si změřily síly s týmy polského LSK Orzel Koty, TJ Sokol Horní Moštěnice a TJ Sokol Domaželice. Vítězství si odneslo domácí mužstvo FC Beňov.
A protože bylo co oslavovat, přesunuli se všichni ve večerních hodinách do areálu místní sokolovny, kde jim k tanci a zpěvu hrála kapela Forum. Atmosféra, jak
na hřišti tak i za sokolovnou byla výborná.

STAROSTOVÉ K DAŇOVÉ DISKRIMINACI OBCÍ
21. 9. 2011 se sjelo do Prahy na 1000 starostů a na Palachově náměstí opět demonstrovali k novele rozpočtového určení daní (RUD). Starostové zde podepsali dokument a vyjádřili nesouhlas ke stávajícímu přerozdělení vybraných daní, kdy putuje polovina příjmů do čtyř největších měst v České republice a to Praha, Ostrava,
Brno a Plzeň a rozdíl mezi nejmenší obcí a největším městem je 4,5 násobek oproti městům v Evropské unii, kde je tento rozdíl 2,5 násobný. Organizátoři a iniciátoři tohoto shromáždění zde vystoupili s krátkými proslovy a poté následoval
pochod k Úřadu vlády České republiky, kde byl premiéru vlády Petru Nečasovi předán tento písemný dokument a vysloven nesouhlas s přerozdělením těchto finančních prostředků s požadavkem na narovnání a novelizací vyhlášky rozpočtového
určení daní. Kdy a jestli projde tato novela parlamentem není jasné ale mělo by to
být od příštího roku, dle našich poslanců to tak rychle nepůjde, takže snad od roku
2013. Za obce
DSO Mikroregionu Moštěnka se
této demonstrace
zúčastnili starostové z obcí
Beňov, Bochoř,
Domaželice, Horní
Moštěnice,
Staré Vsi a městyse Dřevohostice.
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ROZLOUČENÍ S VÁCLAVEM HAVLEM
Na sklonku roku zastihla naši republiku smutná zpráva. Po sdělení smutné zprávy v mediích o úmrtí Václava Havla, přicházeli beňovští občané uctít památku
exprezidenta Havla k obecnímu úřadu, kde u jeho fotografie zapalovali svíčky
a kladli květiny. Václav Havel byl první prezident svobodného Československa po
desetiletích útlaku komunistickým režimem, který byl pro mnohé občany ztělesněním sametové revoluce v listopadu 1989, zemřel ve věku 75 let.
Poslední rozloučení se konalo v duchu prvorepublikových tradic. Prezident Václav Havel v pátek 23. prosince naposledy opustil Pražský hrad. Zádušní mše za
zesnulého prezidenta začala v poledne minutou ticha, při níž po celé republice
zněly zvony a sirény. Mši sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka. Po státním
pohřbu v katedrále svatého Víta rakev s ostatky za zvuku chrámových zvonů zamířila Zlatou branou do krematoria, kde se odpoledne uskutečnil soukromý pohřeb
pro rodinu a blízké.

Informace obecního úřadu
Plán řádných zasedání zastupitelstva obce Beňov na rok 2012
Místem konání ZO je zasedací místnost OÚ Beňov č. 3. Zasedání jsou veřejná.
• čtvrtek
• čtvrtek
• čtvrtek
• čtvrtek
• čtvrtek
• čtvrtek

16. února
12. dubna
14. června
16. srpna
11. října
13. prosince

Roční obecní poplatky splatné k 30.6.2012
komunální odpad 450,-/osoba, trvalý pobyt
stočné 400,-/osoba, skutečný pobyt
pes 50,-/kus, další pes+ 80,-Kč
Pozn. Děti do 15 let věku jsou osvobozeni z poplatku za komunální odpad

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech
v obcích:
Beňov, Prusy
22
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Svozu komunálního odpadu v roce 2012
Leden
6. 1.
Únor
3. 2.
Březen
2. 3.
Duben
13. 4.
Květen
11. 5.
Červen
8. 6.
Červenec
6. 7.
Srpen
3. 8.
Září
14. 9.
Říjen
12. 10.
Listopad
9. 11.
Prosinec
7. 12.

20. 1.
17. 2.
16. 3.
27. 4.
25. 5.
22. 6.
20. 7.
17. 8.
28. 9.
26. 10.
23. 11.
21. 12.

30. 3.

31. 8.

Svoz plastových odpadů v roce 2012
Leden
10. 1.
Únor
7. 2.
Březen
6. 3.
Duben
3. 4.
Květen
1. 5.
Červen
12. 6.
Červenec 10. 7.
Srpen
7. 8.
Září
4. 9.
Říjen
2. 10.
Listopad 13. 11.
Prosinec 11. 12.

24. 1.
21. 2.
20. 3.
17. 4.
15. 5.
26. 6.
24. 7.
21. 8.
18. 9.
16. 10.
27. 11.
25. 12.

29. 5.

30. 10.

Otevírací doba muzea u příležitosti kulturních akcí
• 10. 3. od 10.00 do 12.00 u příležitosti turistického pochodu, povedou přes Beňov
trasy 20 a 30 km
• 20. 5. od 13.00 do 13.50 u příležitosti 161. výročí narození A. C. Stojana, bude
5. ročník koncertu v kostele
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• 8. 9. od 15.00 do 16.00 u příležitosti 5. ročníku Malování na chodníku
• 6. a 7. 10. od 15.00 do 16.00 u příležitosti hodových oslav
• 1. a 2. 12. od 15. 00 do 16.00 u příležitosti vánoční výstavy

Půjčovní doba knihovny Beňov
Úterý a čtvrtek 15.00 – 17.00 hodin

Společenská kronika
V roce 2012 se významného životního jubilea dožívají:
Jandová Božena
Lenhartová Marie
Kubík Slavomír
Pospíšilová Eva
Zdráhal Ladislav
Vrána František
Zehnálek Miroslav
Vlčková Františka

85
85
80
80
80
80
80
80

Bělař Jiří
Hošáková Vlastimila
Pavlíková Marta
Pavlíková Svatava
Staroštíková Marie
Kobertová Anna
Kraváček Ivan
Svobodová Anna
Topičová Božena
Vajdová Božena

75
75
75
75
75
70
70
70
70
70

VŠEM JUBILANTŮM PŘEJEME DO DALŠÍCH
LET HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ
A OSOBNÍ SPOKOJENOSTI.

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
24

Domaželice
telefon 581 711 744
Po
13.00–16.00
Út
7.00–10.00
St
Čt
7.00–11.00
Pá
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Dětská a dorostová lékařka MUDr. Jitka Kleinerová
Horní Moštěnice telefon 739 012 729
pondělí, středa
7.00–9.00
čtvrtek, pátek
7.00–9.00
úterý
9.00–11.00

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

Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2012
• Tříkrálová sbírka.
T. J. Sokol

• Sokolský ples
SDH Beňov

• Valná hromada
T. J. Sokol , FC Beňov

• Zabijačkové hody
občané obce sdružení pod Okresní rybářskou

• Zabíjačkové hody
Rybáři obce Beňov

• Rybářský ples
SDH Beňov

• Sáňkování (dle počasí)
Honebního společenstva Beňov-Prusy

• Valná hromada
Obec Beňov a Klub důchodců

7. ledna
20.00 hodin

13. ledna
15.00 hodin

14. ledna
09.00 hodin

15. ledna
20.00 hodin

22. ledna
20.00 hodin

27. ledna
14.00 hodin

leden-únor
10.00 hodin

4. února
20.00 hodin
25
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• Vesnický bál
T. J. Sokol

• Masopust-vodění medvěda
Mysliveckého sdružení Beňov Prusy

• Myslivecký ples
ČZS ZO

• Valná hromada
ČZS ZO

• Beňovský slivkošt – hodnocení vzorků

4. února
09.00 hodin

11. února
20.00 hodin

25. února
15.00 hodin

18. února
16.00 hodin

24. února

T. J.Sokol Beňov

16.00 hodin

• Valná hromada

25. února

T. J. Sokol

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

• Bedřich cap- badmintonový turnaj
FC Beňov

• Valná hromada
ČZS ZO

• Beňovský slivkošt 2012
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Valná hromada
T. J. Sokol

• Pomlázková zábava
T. J. Sokol

• Velikonoční turnaj ve stolním tenise
SDH Beňov

• Pálení čarodějnic
T.J.Sokol Beňov
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14.00 hodin

26. února
9.00 hodin

3. března
13.00 hodi

3. března
14.00 hodin

10. března
14.00 hodin

17. března
20.00 hodin

7. dubna
09.00 hodin

14. dubna
6.00 hodin

30. dubna
18.00 hodin
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• Táborák a lampiónový průvod
Rybáři

• Otevírání rybníka (dle počasí 19. 5.)
ZŠ,MŠ Beňov, ZUŠ Přerov, ČZS

• Koncert v kostele
TJ. Sokol

• Cykloturistický výlet
T. J. Sokol

• 100.let výročí založení TJ.Sokol Beňov
SDH

5. května
18.00 hodin

12. května
15.00 hodin

20. května
08.00 hodin

27. května
10.00 hodin

2. června
10.00 hodin

• Sranda závody

16. června

T. J. Sokol Beňov

20.00 hodin

• Diskotéka
Rybáři

• Rybářské závody pro děti i dospělé
Klub důchodců

• Pouť na Hostýn
FC Beňov

• Taneční zábava
T. J. Sokol

• Pivní slavnosti
T. J. Sokol

• Diskotéka
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

23. června
08.00 hodin

30. června
08.00 hodin

červenec
20.00 hodin

14. července
10.00 hodin

21. července
20.00 hodin

18. srpna
09.00 hodin

• Střelby na kocandě

25. srpna

ZŠ,MŠ Beňov, ČZS ZO

14.00 hodin

• Malování na chodníku
T. J. Sokol

8. září
20.00 hodin
27
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• Diskotéka
SDH

• Gulášové hody
obec Beňov a spolky

• Hodové oslavy
ČZS ZO

• Výstava Plody podzimu
T. J. Sokol

• Hodová zábava
ZŠ a MŠ

• Den otevřených dveří

8. září
10.00 hodin

22. září
10.00 hodin

6.–7. října
10.00 hodin

6.–7. října
20.00 hodin

6. října
14.00 hodin

6.–7. října

ZŠ a MŠ Beňov

• Drakyjáda a Heloween (dle počasí)

říjen

ČSZ ZO

08.00 hodin

• Zájezd

27. října

JO Beňov

• Hubertova jízda
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Vycházka na bažanty
T. J. Sokol

• Badmintonový turnaj
Rybáři Beňov

• Zavírání rybníka
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

10.00 hodin

3. listopadu
09.00 hodin

10. listopadu
09.00 hodin

17. listopadu
10.00 hodin

17. listopadu
09.00 hodin

• Vycházka na bažanty

24. listopadu

ZŠ a MŠ, Ing.Bělařová H.

16.00 hodin

• Aranžování
Klub důchodců, ZŠ a MŠ Beňo
28
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13.00 hodin
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• Vánoční výstava
T.J.Sokol

1.–2. prosince
14.00 hodin

• Mikulášská nadílka

1. prosince

obec Beňov, ZŠ a MŠ

16.30 hodin

• Rozsvícení vánočního stromu
Obec Beňov, Klub důchodců

• Beseda s důchodci
ZŠ a MŠ Beňov, pěvecký sbor Vokál

• Vánoční koncert
obec Beňov, ZŠ a MŠ

• Vánoční stromeček pro zvířátka
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Štěpánský hon
T. J. Sokol

• Vánoční turnaj ve floorballu
T. J. Sokol

• Vánoční turnaj ve stolním tenise

1. prosince
14.00 hodin

8. prosince
17.00 hodin

21. prosince
13.00 hodin

23. prosince
09.00 hodin

26. prosince
10.00 hodin

27. prosince
10.00 hodin

29. prosince

Rady nejen pro zahrádkáře
Drobné ovoce a méně pěstované ovocné druhy na
zahrádce
Meruzalky (Ribes aureum) – velkoplodé typy
Meruzalka zlatá je sama o sobě jedlým ovocem. Je zajímavým materiálem ve šlechtěním rodu Ribes. Dík ní je
možné prodloužit období zahrádkářských sklizní jak blíže k jaru, tak i k podzimu. U nás se jí věnoval pan Jašík
ve Valdicích. Osobně mám na zahrádce „Cassis Blacl
Missouri Giant“. Má velké květy, trochu připomíná zlatici (Forsythii). Plodí pravidelně , nesprchává. Keř rychle stárne, musí se řezat a hnojit, aby nezababčel. Plůdky nepadají, ani když jsou plně zralé, zůstávají na keři.
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Sklízím je buď zároveň s pozdním rybízem (červeným, bílým – dávají barvu rosolu, šťávě), nebo až usušené, na zimu, na čaj.
Červený jeřáb (pěstovaný)
Již od pravěku naši předkové sbírali a jedli plody jeřábu. Jedlé jsou v podstatě všechny druhy, liší se obsahem cukrů,
tříslovin a dalších více či méně chutných látek. Na za začátku 19. století objevili „domorodci“ v Jeseníkách jeden
strom, který měl plody sladší a téměř bez trpkosti. Od té
doby se množí a pěstuje pod jménem „Moravský sladkoplodý“. Čerstvé plody obsahují až 550 mg% vitamínu
C (v sušených plodech je ho cca 150 mg%), 48 mg% provitamínu A, asi 10 % cukrů, 3 % organických kyselin, 1 % pektinu, třísloviny a hořčiny. Též obsahuje 0,1 až 0,2 % kyseliny askorbové. Sorbit, který též plody obsahují, je důležitý
ve výživě, zejména diabetiků. Čerstvé plody se řadí mezi
stolní ovoce, vyrábí se z nich kompoty, marmelády, pasty, likéry, mošty, šťávy. Sušené plody lze použít na čaj, jako netradiční náhradu rozinek. Jeřabiny léčí zácpu,
působí močopudně, protizánětlivě. Též se dříve užívala při léčení ledvinových
kamenů, revmatizmu, nedostatku vitamínu C (skorbut).
Oskeruše
Vedle jeřábu červeného se pěstuje ještě jeden
druh, „Sorbus domestica“, zvaný oskeruše. Jde
o „velkoplodý jeřáb“, pěstovaný ve dvou typech
- jeden je podobný malé hruštičce, druhý jablíčku. Oskeruše jsou velké stromy, dožívající se
stáří 300 – 500 let. Plody se konzumují ne zcela
čerstvé, ale uležené, hniličaté, suší se, zpracovávají na marmelády, na výrobu lihu a likérů.
Sušené se melou, mají zvláštní aroma podobné
skořici. Oblíbené jsou u nás zejména na Moravě, na Slovácku („oskerušobraní“), setkáte se s nimi i ve státech bývalé Jugoslávie.
Podobné jsou i odrůdy vzniklé křížením jeřábu, mišpule, hrušně a například hlohu, pocházející z Mičurinových šlechtění. Mají interspecifické vlastnosti jak v růstu tak v kvalitě plodů, v obsahu vitamínů, kyselin, tříslovin, barviv, cukrů, pektinu.
Plody oskeruše obsahují velké množství vitamínů, především B2, provitamin A, vitamín C, (množství je srovnatelné s plody černého rybízu), z minerálů je obsažen vápník, fosfor, hořčík, draslík, bór, železo, dále organické kyseliny (jablečná, vinná, citronová), cukry fruktóza, galaktóza a sacharóza, bílkoviny, pektiny (které na sebe dokáží
vázat těžké kovy). Zdraví prospěšná je vláknina nebo tanin, který působí proti zažívacím obtížím, plody také obsahují velké množství vody.
30
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Aronie či černý jeřáb
Keř nebo stromek roubovaný na jeřáb ptačí. Je samosprašná. Semenáčky jsou věrné, podobné odrůdě.
Kvetou cca 5. rok. Výnosný keř i stromek, rádi ho
zobou kosáci. Prakticky všude pěstovatelný. Brzy
plodí, vcelku pravidelně a obsahem aktivních látek
se řadí opět k ceněným. Obsahují vitamín C, PP, B2,
B9, provitamín A, rutin. Natrpklá chuť se ztratí při
tepelném zpracování. Rutin v aronii obsažený pomáhá při léčení žaludečních vředů, arteriosklerózy,
vysokého krevního tlaku.
Muchovník či indiánská borůvka
Záměrně ji uvádím hned za aronií. Také Vám stačí jen
jeden keř. Pěstitelsky, zpracovatelsky, účinkem jsou
s muchovníkem sourozenci. Obě rostliny patří k růžovitým, mají malvičky, obě dozrávají v létě (muchovník
dle druhu dříve), milují je kosáci. Proto jsou asi tak zdraví. Muchovníky mají mdlejší chuť, přezrálé jsou moučnaté, nicméně budou také nejspíše obsahovat karoten
beta i rutin, vitamíny jmenované u aronie. Keře jsou velmi plodné, dorůstají výšky 2–3 (i více ) metrů, dozrává
postupně, což je dobré pro kuchyňské zpracování i pro časově delší nabídku čerstvého stolního ovoce, Jednotlivé sklizně jsou významné, sklízí se v odstupu 3–5
dnů, asi 5x.
Kanadská borůvka
Jemnější zástupce rodu brusnice. Tedy jemnější v účinku, mohutnější v růstu
a plodnosti. Oproti klasickým borůvkám nejsou uvnitř modré, jsou mdlejší chuti,
nevýrazné vůně. Ten, kdo je má rád, jistě si oblíbí i amelanchier (indiánskou borůvku). Je lépe mít dvě rostliny, tedy dvě odrůdy, které se vzájemně opylují. Zaručí se
tím sklizeň. Plody obsahují vitamín C (15 až 30 mg%), provitamín A, vitamíny B skupiny, draslík, železo, fosfor, mangan, vápník, hořčík, sodík. Nemají sice takový
význam a sílu jako pravé lesní borůvky, ale mohou v některých případech mít
podobný účinek. Připomenu tedy, co nám umožní zlepšit borůvky obyčejné, lesní. Dávají ostrost zraku v šeru, pomáhají proti průjmům, odvodňují tělo, snižují
hladinu cholesterolu a tuku v krvi, působí preventivně proti infekcím, posilují imunitní systém, chrání tělní buňky proti volným radikálům, obnovují sliznice. Pomáhají i při redukční dietě.
Aktinidie spíše zvaná kiwi
Známe kiwi z obchodu a vedle nich i drobnoplodé druhy pěstovatelé v zahradě.
Musíte si dát pozor na odrůdy. Dvoudomé znamená, že musíte mít samce a sami31
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ci, jinak se výnosu nedočkáte! Patří k druhům, které
potřebují mít kořeny ve stínu a větší plochu na popnutí, podobně jako réva. Kvetou až v polovině května, tím
utečou časným mrazíkům, ale květnové mrazy dokáží
spálit již vyrašené listy. Drobnoplodé druhy pocházející ze „Sibiře“ Actinidia arguta i A. kolomikta sice vydrží
velké mrazy, ale protože pochází z oblastí, kde se zima
nevrací (fouká-li vítr od pevniny mrzne, když se otočí už
mrazy nepřijdou), špatně se s ledovými muži srovnává.
Kiwi, velkoplodé odrůdy jsou náročnější na podmínky.
Snáší špatně tuhé zimy i pozdní jarní mrazíky. I kiwi se může užívat jako léčivé ovoce. Pravé kiwi (z obchodu) obsahuje 1,4 % kyselin, 10 % cukrů, okolo 140 mg% vitamínu C, 1 % bílkovin, 55,5 kalorií na 100 gramů. Z minerálií mají nejvíce draslíku
– 340 mg%, dále Ca (37 mg%), P (23 mg%), Mg (20 mg%). Působí preventivně proti infekcím, posiluje imunitu. Urychluje přeměnu látkovou, tvorbu hormonů, zkvalitňuje růst kostí. Pomáhá při krvácení dásní a při parodontóze. Stimuluje činnost
svalstva, včetně svalstva srdečního. Zpevňuje cévy a vazivo.
Brusnice
Brusinka, klikva jsou zástupci rodu Vaccinium.
Patří mezi vřesovištní rostliny. Spolu s „kanadskou
borůvkou“ (také zástupce rodu Vaccinium) rostou
dobře tam, kde se daří rododendronům. Tedy vlhčí, převážně organický substrát s kyselou půdní
reakcí. Je to luxusní ovoce, které pomáhá při bakteriálních chorobách močového měchýře. Čerstvé
bývají natrpklé, proto se mrazí nebo zavářejí. Brusinky se po zavaření nekazí, obsahují totiž kyselinu benzoovou.
Vedle ní obsahují glykosidy, flavonoidy, třísloviny, cukry, vitamín C (20 mg%), rostlinná barviva, kyselinu askorbovou, pektin. Mají protizánětlivé, desinfekční účinky na močové cesty, jsou snad jediným ovocem tzv. kyselinotvorným. Brusinky
obsahují kyselinu šťavelovou, nejsou tedy vhodné pro nemocné s ledvinovými
kameny tvořenými z jejích solí. Naopak jiné mohou pomáhat rozpouštět.
Z rukověťi Zahrádkáře 2009
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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.
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