Různé události
30. 3. Oprava osvětlení a vedení nízkého napětí v obci.
Frontální vlna, která postupovala z Alpské oblasti k
severovýchodu a během neděle a noci na pondělí ovlivnila
počasí zejména na Moravě a ve Slezsku. Velké srážky
se silným větrem způsobily poruchu na síti vedení
nízkého napětí a vedení veřejného osvětlení. Vodiče byly
na několika místech spleteny a veřejné osvětlení tak
svítilo po oba dny, než byla porucha odstraněna
společností ČEZ Distribuce, pracovníky poruchové
služby z Přerova.
1. 4. Zdraženo jízdné v autobuse z Kč 13,− na Kč 14,−
Začátkem května obdržely všechny domácnosti rozpis
sazeb f. LAN Servis. 12. 5. od 18.00 veřejné jednání
v sokolovně s f. Lan servis za účelem
projednání nové kabelové televize.
28. 5. Firma LAN Servis doručila
výhodnou nabídku. Na podzim
provedla položení páteřní linky
optického kabelu na obecních
pozemcích po celé obci.
V Novém Přerovsku vyšel 7. 5.
článek na podezření prasečí chřipkou
na muže z Beňova, který se vrátil ze
zahraničí. Virus ale nebyl potvrzen.

Koncem května visely pod značkami Beňov cedule
Daňově diskriminovaná obec. Proti politice
zvýhodňování velkých měst se ozvaly i další obce, protože
státní příjmy byly rozděleny mezi města a obce podle
velikosti a počtu obyvatel. Malé obce pak nemají
prostředky na nové kanalizace nebo kulturní zázemí,
protože dostaly na občana Kč 6.900,−, ale největší města
na hlavu Kč 30.000,−. Organizátorem protestní akce
bylo Sdružení místních samospráv. To bylo členem
pracovní komise Ministerstva financí, která připravovala
sledování toku financování obcí a měla připravit návrh
nového zákona.
5. a 6. 6. Volby do Evropského parlamentu ve
volebním okrsku č.1. Účast byla poněkud nižší. Lidé si
volili 22 zástupců, kteří budou naši zemi zastupovat ve
Štrasburku v následujících pěti letech. Na výběr byly
kandidátky 32 seskupení, která do voleb vyslala více než
700 kandidátů. Do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu bylo zapsaných 578 osob, volilo jen 122, což je
21 % občanů obcí Beňova a Prusy. V obci se na
prvních místech umístnily tyto strany: ČSSD − 46 hlasů,
KDÚ-ČSL− 20 hlasů, ODS − 19 hlasů, KSČM − 18
hlasů, Strana zdravého rozumu − 7 hlasů, Starostové a
Nezávislí − 5 hlasů, Evropská Demokratická strana −
1 hlas, Moravané − 1 hlas, Pravý Blok − 1 hlas,

Dělnické strana − 1 hlas, Nezávislí − 1 hlas, Strana
svobodných občanů − 1 hlas.
17. 6. Komise Vesnice roku
při hodnocení obce na prohlídce
dětského hřiště.
31. 8. navštívili naši obec zástupci
z Německa, když se vraceli
z jednání MAS a projednávali
možnosti spolupráce. Navštívili
muzeum, kostel, budovu zahrádkářů a besedovali
na obecním úřadě. Tlumočila paní Simona Mudrová.
V létě byly před Karlovicemi
umístěny nové směrové cedule.
Koncem října Na Kocandě nad
obcí
Beňov
instalovali
pracovníci obce Beňov Vojtěch
Chmelař a Radoslav Petřík
dřevěnou stříšku, kterou vyrobil beňovský stolař Otakar
Ostrčil i s vyřezanými směrovkami. Tento rozcestník
bude sloužit na turistické trase v k.ú Beňov pro všechny
turisty. Klub českých turistů SK Přerov vyznačil trasu
v barvě žluté na směrech Karlovice, Prusy, Beňov,

Marianín a Lišná. Začátkem
listopadu přibyly nové turistické
cedule a směrovníky u odbočky
k sokolovně na sloupu před domem
p. Jandové, Beňov 1.
Od září funguje na naší obci tzv.
Czech point. Je to místo výkonu
veřejné správy, která poskytuje
občanům informace o údajích z
centrálních registrů. Můžete si tedy
v případě potřeby vyzvednou na obci výpis z katastru
nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního
rejstříku a postupně se budou zpřístupňovat další
informace. Dotace na Czech point byla Kč 56.048,−
s vykrytím vlastních zdrojů Kč 9.890,−
Obec obdržela doplatek dotace Kč 587.000,−
z Ministerstva životního prostředí České republiky po
vyhodnocení dvouletého zkušebního provozu čistírny
odpadních vod a předání díla do trvalého provozu.
Od září přestěhována beňovská zastávka v Přerově
před Hypernovu, místo čísla 26 pod číslo 25 z důvodu
rekonstrukce autobusového nádraží. 18. 12. otevřena na
novém stanovišti pod číslem 17 uprostřed nádraží.

