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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět se Vám do rukou dostává již 6-té vydání „Bulletinu“, kterým si
připomínáme událostí předchozího roku 2012 a to jak v kulturních,
společenských, sportovních či jiných událostech obce Beňov.
Rozpočet obce na rok 2012 byl projednán a odsouhlasen ve výši
6.461.000, - Kč, v průběhu roku byl postupně upravován o přiznané
dotace na skutečnost k datu 31.12.2012 v částce 9.804.000,- Kč.
Pro spolky a neziskové organizace a zájmové skupiny v obci
zastupitelstvo obce přerozdělilo finanční dotace ve výši 325.512,- Kč.
Pro T.J. Sokol Beňov částku 20.000,- Kč dále 50.000,- Kč na oslavy
výročí 100 let Sokola Beňov. TJ Haná Prusy 4000,- Kč - tato částka
byla obci Beňov vrácena zpět. ČZS Beňov 20.000,- Kč, Jezdecký oddíl
Beňov 20.000,- Kč, FC Beňov 20.000,- Kč a částku 33.000,- Kč jako
motivační částku za reprezentaci obce (3.000,-Kč za vyhraný zápas v
domácím prostředí) a částku 12.000,- Kč na sečení, hnojení a úpravy
travnaté plochy hřiště. Český červený kříž Beňov 4.000,- Kč,
Myslivecké sdružení Beňov 20.000,-Kč, Římskokatolická církev Beňov
částku 65.000,- Kč na opravu varhan v kostele sv. Františka z Assisi.
Sbor dobrovolných hasičů Beňov částka 20.000,- Kč. Ve spolupráci s
obcí byl vydlážděn obecní dvůr, kdy obec nakoupila dlažbu, obrubníky
a materiál v ceně cca 45.000,- Kč. Byla opravena vnitřní část budovy na
garáž pro hasičské zásahové auto, provedena nová elektroinstalace,
vnitřní úpravy omítek, montáž 2 ks nových oken, nátěry stěn, montáž
regálů, ponku a vnitřního vybavení garáže. ZOS Rybáři Beňov 20.000,Kč. Členové rybářského sdružení ve spolupráci s brigádníky, příznivci
rybaření, místními podnikateli a občany provedli s obcí opravu malého
rybníka a jeho okolí. Byl vyroben a instalován nový požerák a tyto
práce ve výši cca 90.000,- Kč, financovala obec Beňov.
Dotace, které obec obdržela a úkoly, které se realizovali v roce 2012
 Příspěvek

na vytvoření pracovních příležitostí v rámci vytvoření
veřejně prospěšných prací ze zdrojů ČR od Úřadu práce v Přerově,
neinvestiční dotace činila 42.000,- Kč s pokrytím vlastních zdrojů
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v částce 81.788,- Kč celkem tedy 123.788,- Kč.
 Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci vytvoření
veřejně prospěšných prací s podílem financí Evropské Unie od Úřadu
práce v Přerově, neinvestiční dotace činila 96.000,- Kč s pokrytím
vlastních zdrojů v částce 82.120,- Kč, celkem 178.120,- Kč.
 Ministerstvo financí ČR přes Krajský úřad Olomouckého kraje,
deponovalo částku obci Beňov z Fondu sounáležitosti Evropské Unie
v částce 1.066.899,- Kč na provedené práce s odstraněním II. etapy
povodňových škod v obci Beňov způsobených v roce 2010.
 Od Ministerstva vnitra ČR příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů
obce v částce 2.880,- Kč.
 Ministerstvo financí ČR přispělo na volby do zastupitelstev krajů
částkou 12.948,- Kč.
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR přidělilo dotací na projekt Veřejné
prostranství Prusy- revitalizace kaple sv.Floriána, studny a dvou
křížů v Prusích částkou 344.294,- Kč, vlastní zdroje 147.555,- Kč a
celková částka činí 491.849,- Kč.
 Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR podpořilo projekt OP VK na
zlepšení podmínek vzdělávání v částce 161.160,- Kč, určené finance
byly jako transfer předány pro příspěvkovou organizaci Základní a
Mateřskou školu Beňov.
 Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje jako příspěvek na
hospodaření v lesích v částce 76.500,- Kč a vlastní zdroje 25.240,Kč, celkem tedy 101.740,- Kč.
 Krajský úřad Olomouckého kraje přidělil dotaci na opravu budovy č.
73 – Základní škola Beňov- investiční dotace v částce 205.640,- Kč a
neinvestiční dotace v částce 125.970,- Kč, vlastní zdroje obce činily
331.628,- Kč, celkem 663.238,- Kč výměna oken a instalace
plynových kotlů a nového teplovodního vytápění.
 Poskytnutí dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na nákup
kotnejnerů pro DSO Mikroregion Moštěnka – pro obec Beňov byl
zakoupen jeden kontejner na bioodpad. Náklady obce činily 16.992,Kč a přiznaná dotace od DSO Mikroregionu Moštěnka byla 13.878,Kč.
 Poskytnutí
dotace od Ministerstva životního prostředí ČR na
zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě
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varovného a vyrozumívacího systému pro obce DSO Mikroregion
Moštěnka. Pro obec Beňov činila částka z vlastních zdrojů 186.586,Kč a hodnota celkového díla pro obec Beňov byla 1.124.607,- Kč.
Důležitým projektem a úkolem obce v roce 2012 bylo zpracování
digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a
vyrozumívacího systému – veřejný rozhlas a také zařízení na hlídání a
měření hladiny vody při povodních, které je instalováno na mostě přes
Moštěnku v Beňově a měřič srážek vody instalovaný ve dvoře obecního
úřadu.
V budově Základní školy Beňov proběhla výměna oken za nová
plastová okna, dále instalace nového teplovodního vytápění a instalace
nových plynových kotlů. Do školy byly zakoupeny nové stolky a židle,
počítače. V mateřské škole byl proveden nový rozvod vody, montáž a
napojení ohřívačů teplé vody s úpravou elektroinstalace. Na dětských
záchodech byly zhotoveny obklady, montáž plastového okna, montáž
poliček včetně zamalování.
Byla provedena oprava kaple sv.Floriána v Prusích, oprava dvou křížů a
studny, odvodnění okolí kaple, instalace okapů,
nátěry venkovní a vnitřní části kaple, montáž obr.č. 1
nové opěrné zítky u kaple, vydláždění okolí a
úprava okolí kaple.
V obecním lese se provádělo kácení formou
samovýroby, následné oplocení a výsadby
lesního porostu na které jsme obdrželi příspěvek k hospodaření v lesích
z Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na lesní přístupové cestě pod
Bouchalovou loukou byly opraveny dva mostky. Na protierozní ochraně
obce Beňov proběhly práce s dosadbou stromů, především uschlých,
poškozených od zvěře, obnova ochrany stromů a vyžínání kolem keřů a
následně celého protierozního pásu.
Za fotbalovým hřištěm proběhla směna
Obr. 2244
pozemků mezi obcí Beňov a panem
Rostislavem Olehlou, byla brigádně s
pomocí členů FC Beňov a T.J.Sokola
Beňov odstraněna stavba starých šaten a
upraven terén pro nové tréninkové hřiště,
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které se postupně dokončí v roce 2013. Pro obec Beňov i pro občany
obce byl zakoupen kontejner na bioodpad, který
je umístněn na obecním pozemku za
obr.č. 2
sokolovnou. Proběhla úprava příkopy vedle
obecné cesty p.č. 746 u zahrady pana Antonína
Martínka a u pana Pavola Digani, úprava
pozemku kolen obecní cesty, dále oprava
příkopy a kanálových
vpustí u pana Ing.Vladimíra Nesňala a provedení
mostku u kříže v Prusích. Na malém rybníku obr.č.3
proběhly práce s jeho opravou a úpravou okolí,
na kterých se podíleli členové ZOS Rybáři
Beňov, dobrovolníci, pracovníci obce a
podnikatelé obce. Na obecním dvoře bylo
provedeno vydláždění, pokládka obrubníků a
montáž kanálových odtahových koryt, oprava vnitřní části budovy pro
garáž pro hasičské zásahové auto. Byla provedena oprava
elektroinstalace, vnitřní úpravy omítek, montáž 2 ks nových oken,
nátěry stěn, montáž regálů, ponku a vnitřního vybavení garáže, na
kterém se podíleli především členové SDH Beňov.
Zastupitelstvo obce na svém 16.zasedání dne 14.2.2013 projednalo a
schválilo rozpočet na rok 2013 a v částce 7.884.000,-Kč. Po projednání
obec podala žádost na dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje na
obnovu staveb drobné architektury místního významu na opravu
kapličky sv. Floriána v obci Beňov. Dále žádost o dotaci na nákup
zásahového vozidla pro jednotku dobrovolných hasičů obce na Krajský
úřad Olomouckého kraje. Podaná žádost o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na pokračování provedení veřejného prostranství
v Prusích - oprava chodníků, schodů a zábradlí. Provedli jsme
zpracování a obnovu položkového rozpočtu, zapracování změn do
projektu k projektu Vodovod Prusy–Hliník, podepsáni nových smluv se
Správou silnic Olomouckého kraje a obec bude podávat žádost na
Ministerstvo zemědělství ČR a na Krajský úřad Olomouckého kraje.
Také jsme podali žádost na příspěvek na hospodaření v lesích na
Krajský úřad Olomouckého kraje.
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Touto cestou, bych zde chtěl poděkovat všem členům neziskových
organizací, sdružením, spolkům obce Beňov, občanům, dobrovolníkům,
farníkům, jednotlivým pracovníkům obce a obecního úřadu, dětem
základní a mateřské školky, učitelskému sboru a zastupitelům obce, za
spoustu provedené práce, jak na pracovních činnostech, tak i na
organizaci kulturních společenských a sportovních akcí, které se v obci
konaly v roce 2012. Také za účast na reprezentaci obce doma, tak i
mimo hranice obce, v okolí, v okrese, v kraji, v České republice a v
Polské republice.
Ivo Pitner, starosta obce

Významní rodáci obce Beňov
V tomto roce oslavíme 90. výročí od úmrtí ThDr. Antonína Cyrila
Stojana a proto si připomeňme jeho život :
ThDr. Antonín Cyril Stojan
(22. května 1851, Beňov – 29. září 1923,
Olomouc) byl moravský římskokatolický
obr.č. 4
duchovní a politik, 10. arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský v letech
1921 až 1923.
V politice působil nejprve jako poslanec
Říšské rady a po vzniku Československa
nejdříve
jako
poslanec
Národního
shromáždění ČSR, od roku 1920 jako
senátor.
Byl velice aktivní v sociální oblasti,
organizoval sociální a charitativní katolické spolky na arcidiecézní
úrovni a v roce 1922 založil Arcidiecézní charitu Olomouc. Přispěl též
k založení Diecézní charity Brno a rozvíjením spolupráce mezi oběma
diecézními organizacemi položil základy pro pozdější vznik celostátní
České katolické charity.
Hrál výraznou roli v moravské katolické politice. V roce 1896 se jako
přítel a důležitý spojenec Mořice Hrubana podílel na založení
Katolickonárodní strany, za niž pak zasedal v Říšské radě. Zde hájil
práva Církve, katolické hodnoty a práva sociálně slabých a potřebných.
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Než se stal biskupem, působil jako probošt kroměřížský. Zasloužil se o
obnovu a povznesení nejvýznamnějších moravských poutních míst –
Svatého Hostýna a Velehradu.
Jakkoliv však byla jeho pastorační a sociální činnost extrémně úspěšná,
jeho celkové hodnocení jako správce diecéze už tak příznivé není - ve
snaze o opravu a rozvoj obou zmíněných poutních míst a vytvoření
dostatečně rozsáhlé a efektivní charitativní sítě hodně překročil
rozumnou mez výdajů a přivedl do té doby finančně dobře si stojící
arcidiecézi na pokraj úpadku.
Arcibiskup Stojan, lidově přezdívaný jako Tatíček Stojan, je na Moravě
dodnes velice uctíván a uvažuje se o jeho blahořečení. Na jeho počest
byla pojmenována celá řada ústavů, spolků, organizací a míst, např.
Stojanovo gymnázium na Velehradě, Stojanova kolej v Olomouci či
Stojanovo náměstí v Kroměříži.
z archivu obce

Základní škola a Mateřská škola Beňov
POCTA ANTONÍNU CYRILU STOJANOVI
Již se stalo tradicí, že u příležitosti
výročí narození arcibiskupa Antonína obrázek č.5
Cyrila Stojana se koná koncert v
kostele svatého Františka z Assisi, tak
se událo i v roce 2012. Přítomné
návštěvníky
a
hosty
přivítal
administrátor farnosti páter Bedřich
Horák a připomenul osobnost našeho
milého rodáka.
Následovalo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
Beňov. Děti hrály na flétny a zpívaly za
doprovodu slečny Hany Bělařové, která
zahrála také na chrámové varhany. Poté již tradičně vystoupil soubor
Primavera a dva komorní smyčcové orchestry ze ZUŠ B. Kozánka z
Přerova pod vedením uměleckého vedoucího pana Bohumila
Kratochvíla a dirigenta pana Ondřeje Kratochvíla.
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Dalšími hosty svátečního odpoledne byl smíšený pěvecký sbor Carmen
ze Zábřehu a Mohelnice pod vedením sbormistra pana Jiřího Nováka.
Na elektronické varhany hrál a následně i dirigoval pan Stanislav
Smoček z Pavlovic u Přerova. Všichni sklidili bouřlivý potlesk.
Děkujeme všem učinkujícím za nádherné vystoupení a těšíme se na
setkání zase za rok. Organizátorům patří poděkování zvlášť
p.Vlastě Martínkové a p.Aleně Černé za vytvoření příjemného posezení
pro učinkující hosty v budově zahrádkářů.

R o k 2 0 1 2 - Kulturní a společenské dění
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
Opět po roce se uskutečnila v obcích
Beňov a Prusy tradiční Tříkrálová Obrázek č. 6
sbírka, kterou vyhlásila Charita Česká
republika. Sbírka je určená na pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás i v
zahraničí a podporu charitního díla,
která je povolena MV ČR. Sbírka se
koná pod heslem "Pomozte lidem v
nouzi" a jejím účelem na Přerovsku je
přímá pomoc rodinám lidem v nouzi a
podpora charitního díla. V letošním roce bylo vybráno v obcích Beňov
a Prusy celkem 18.201,- Kč.
OBECNÍ PLES
Obecní ples v Beňově přilákal desítky tanečníků. Ten v sobotu 4. února
uspořádala Obec
Beňov spolu s Klubem důchodců v místní sokolovně. Tento bál je u nás
už taková tradice, tohoto roku se
konal již po šestnácté. K tanci a poslechu hrála po celý večer hudební
skupina Roky z Dluhonic.
Zajištěn byl opět velmi atraktivní program, hosté viděli několik ukázek
společenských tanců, kterého se zhostil s půvabem a mistrovskou
zdatností manželský pár Eva a Libor Šrámkovi, kteří jsou známí jako
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pořadatelé a mistři tanečních kurzů v Přerově. S nově nacvičenou
taneční skladbou zpestřily program členky T.J.Sokol. Jako další bod
programu zazpíval několik songů nadějný mladý "béňovčák" Milan
Petřík a vyvrcholením večera bylo vtipné vystoupení manželů
Konečných na šlágr "Kočka ze Záběhlic". V sále vládla veselá
pohodová nálada, všichni se dobře bavili.
V závěru je třeba poděkovat všem sponzorům za příspěvky do tomboly
a pořadatelům za obětavost uspořádání plesu.
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Pro děti každým rokem pořádá T.J.Sokol Dětské šibřinky,nikdy nechybí
dobrá nálada, hudba, a hry pro děti. Tradiční dětské šibřinky jsou pro
děti v obci velkým svátkem a že je na
co se těšit vyplývá ze spokojených Obrázek č.7
tváří, jak dětí tak i organizátorů. Rej
masek dětí i rodičů probíhal za
dětského křiku a veselí s bohatým
programem a spoustou cen k
jednotlivým soutěžím. Všichni jsou
spokojeni, i ti kteří nikdy nic nevyhráli
si vše vynahradili v letošní bohaté
tombole a každý si odnesl malý či větší
dárek. Výbor Sokola Beňov děkuje všem sponzorům za dárky do
tomboly.
BEŇOVSKÝ SLIVKOŠT 2012
V budově zahradkářů opět po roce zasedla vyhodnocovací komise
Slivkoštu ročníku 2012, aby vybrala a zhodnotila vzorky těch
nejlahodnějších pálenek a likérů. V letošním ročníku se vybralo 105
vzorků lihovin a 23 vzorků likérů. Vítězné slivovičky a likéry představil
pořadatel, Svaz zahrádkářů na slavnostním vyhlášení Beňovského
slivkoštu, který se konal o dva týdny později v místní sokolovně a
nejlepší výrobce obdržel putovní pohár Českého zahrádkářského svazu
ZO Beňov. Beňovský slivkošt, se tohoto roku konal již popáté.
Soutěžilo se jako v předcházejících letech v pěti kategoriích –likéry,
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hrušky, jablka, modré ovoce a ostatní. Porota hodnotila jednak barvu a
vzhled destilátu, ale také vůni, chuť, harmonii a celkový dojem. Soutěž
o nejlepší pálenku už dávno překročila hranice Beňova a vzorky do ní
obr. č. 8

posílají i pěstitelé z okolních měst a obcí. Sběr ovoce, tvorba kvasu a
jeho následné pálení a ochutnávka mají v obci dlouholetou tradici.
Šampiónem pátého ročníku degustační soutěže se stal pan Jiří Bělař,
který zabodoval se svým vzorkem trnky z roku 2011.
V kategorii likéry nejvíce bodů získal bezinkový likér od paní Aleny
Černé, druhé a třetí místo pak získala višňovka Libuše Šrámkové, obě
pocházejí z Beňova.
SLET ČARODĚJNIC
Na beňovském hřišti se v předvečer filipojakubské noci slétly již na
třetím ročníku Pálení čarodějnic, malé i velké čarodějnice. Sešlo se
přes sto návštěvníků, na které čekal bohatý program pro děti i dospělé.
Děti se na akci zapojily do různorodých čarodějných soutěží a v závěru
akce byla upálena "ekologická" čarodějnice. Organizátoři akce SDH
Beňov si pochvalovali, že se zájem dětí rok od roku zvyšuje.
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VZPOMÍNKA NA KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Památku obětem fašismu uctili občané a děti s rodiči naší obce
položením kytice k pomníku osvobození. Oslava Dne vítězství započala
lampionovým průvodem, který se vydal k pomníku osvobození. S
projevem pak před občany vystoupil člen Zastupitelstva obce Beňov
Ing.František Kubík. Ve svém projevu připoměl hrdinství bojovníků ve
dvuhé světové válce. Po kulturním vystoupení žáků místní ZŠ se průvod
přesunul za sokolovnu, kde po setmění byl zapálen velký táborák, a v
závěru této akce byl odpálen ohňostroj.
SOKOLSKÝ DEN
V tomto roce jsme se chystali slavit výročí 150 let od založení České
obce sokolské a výročí 100 let od založení Sokola v naši obci.
obr. č.9

Přípravy na Sokolský den probíhaly od začátku roku. Děti i dospělí
pilně nacvičovali svá vystoupení a starosta Sokola Ing. František Kubík
shromažďoval podklady pro vydání brožury o historii založení Sokola
až po současnost. V pátek, den před oslavami, připravovali do pozdních
hodin členové výboru výstavu o historii Tělocvičné jednoty Sokol
Beňov. Slavnost byla zahájena za pěkného počasí v sobotu 2. června
ve13.00 hodin průvodem obcí od základní školy v čele s vlajkami. Do
kroku vyhrávala dechová kapela Veselka ze Sušic. U pomníku T. G.
Masaryka a na hřbitově u pomníku padlých z 1.světové války, v které
padl i zakladatel beňovské Tělocvičné jednoty Sokol, Jan Chmelař se
10
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účastníci zastavili a starosta T. J. Sokol Beňov přednesl projev a položil
kytice k uctění památky. Poté se průvod odebral k sokolovně, kde byla
uctěna památka rodáka a „Sokola“ Rudolfa Lukaštíka u pamětní desky
umístěné na budově sokolovny. Slavnostní odpoledne na výletišti
pokračovalo vysvěcením nového praporu a předáváním vyznamenání

Obr.č. 10

zasloužilým členům. Ocenění za zásluhy od České obce sokolské
obdržel hospodář bratr Evžen Janda starší, které mu předala sestra
jednatelka Irena Darmová a bratr starosta Jaroslav Skopal ze Sokolské
župy Středomoravské-Kratochvílovy. Odpolední program dále
pokračoval ukázkamicvičení malých dětí, žákyň a dospělých cvičenců
na žíněnkách i s nářadím a sestavami skladeb, které nacvičily členky
aerobiku, Pilates a také muži. Všichni byli úžasní a diváci oceňovali
vystupující dlouhým potleskem. Od 18.00 začala v sokolovně beseda o
historii Sokola, kterou přednesla paní Mgr.Marie Špalková. Bylo
zajištěno bohaté občerstvení ve spolupráci s místními spolky a pro děti
skákací hrad, kde se mohly dostatečně vydovádět.Večer se konal
koncert skupiny Waťák a taneční zábava se skupinami Tchoři a Forum.
Děkujeme všem pořadatelům za obětavost i za podporu obce.
11
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GRILOVÁNÍ U ZÁHRÁDKÁŘŮ
Příjemnou a voňavou atmosféru mohl zažít každý kdo navštívil areál
ČZS v Beňově. Zahrádkáři se rozhodli uspořádat páteční podvečer u
zahrádkářů s posezením a ochutnávkou
grilovaných specialit. Návštěvníci měli na výběr obr.č.11
kuřecí steak, bůček, šašlik, kuřecí špíz,
špekáčkový špíz, hermelín, vše se zeleninovou
oblohou, chlebem a bramboráčky za lidové ceny.
Děkujeme panu Milanu Hoňkovi a dalším
členům výboru ČZS za přípravu pohoštění na
kterém si všichni pochutnali.
PIVNÍ SLAVNOSTI
Druhý ročník pivních slavností, které uspořádala stejně jako v loňském
roce za místní sokolovnou Tělocvičná jednota Sokol Beňov, přilákal do
areálu nejen místní, ale i přespolní návštěvníky. Přišli sem nejen za
zábavou a dobrou muzikou, ale také ochutnat čtrnáct druhů zlatavého
moku, zasoutěžit si v různých netradičních soutěžích - pití piva na čas,
pivní štafeta, o největší pupek, o největší ňadra dmoucí, hod sudem na
dálku, nejrychlejší trefa do pivní láhve a další. V průběhu večera
vystoupili členové sokola se skladbou "Pivní poupata" a od 20.00 hodin
hrála skupina Tchoři a následně skupina Spektrum.
POHÁDKOVÝ LES
Cesta lesem plná pohádkových postav čertů, ježibaby, Spiderman,
indiáni, piráti, Pat a Mat, Pipi Dlouhá punčocha
nebo Popelka či Červená Karkulka, tak taková
byla cesta Pohádkovým lesem, kterou pro malé i
velké návštěvníky připravila o víkendu parta Obr.č. 12
nadšenců pod hlavičkou nově vzniklé
organizace Občanská společnost DSi Beňov.
Úkolem dětí bylo projít vyznačenou trasou, kde
soutěžily v různých soutěžích a sportovních
hrách za účasti pohádkových postav. Dále k vidění zde byly ukázky
výcviku policejních psů, vystoupení šermířů, projížďky na koních,
12
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různé atrakce jako skákací hrad, kolotoče a jiné. O občerstvení se
postarali členové místního spolku zahrádkářů a Mysliveckého sdružení
Beňov-Prusy. I přestože počasí nebylo zrovna přiznivé, akce se
zúčastnilo více jak 400 návštěvníků.
BEŇOVSKÉ MALOVÁNÍ
Již se stalo tradicí, že první víkend v novém školním roce se koná
beňovské Malování.
Již 5.ročník této akce připravili členové zahradkářského spolu v Beňově
tentokrát na téma "Na vlnách Karibiku". Hlavním soutěžním úkolem
bylo namalovat, na výkres obrázek, který později hodnotili návštěvníci
tohoto dětského odpoledne. Dále pak děti měly za úkol splnit několik
disciplín, jako házet míčkem do kočičí tlamy, chytat plastové rybičky
na udici, poznávaly bylinky a další zábavné úkoly. Zpestřením
odpoledního programu bylo vystoupení tanečků malých námořníků pod

obr.č. 13

vedením paní Hany Zavadilové, která i celé odpoledné uváděla. Dalším
bodem programu byl přerovský kouzelník pan Horák, který zaujal svým
vystoupením nejen děti ale i ostatní návštěvníky. Nastala očekávaná
chvíle tohoto odpoledne, vyhlášení vítěze "Malování".
Soutěž měla dvě kategorie. Mladší děti (do 6 let) a starší (školáci). Na
prvním místě v kategorii mladší děti se umístila Elenka Lukášová, 4
13
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roky, z Přerova a první místo v kategorii starší děti obsadila Terezka
Žákovská z Líšné, 10 let. Děkujeme všem pořadatelům včetně
učitelského sboru, panu Pavlíkovi za ozvučení, SDH Beňov za řízení
dopravy a těšíme se na další beňovské malování.
GULAŠOVÉ SLAVNOSTI
Od sobotního rána začaly přípravy na již
III. ročník Gulášových slavností, které
pořádal Sbor dobrovolných hasičů obce
Obr.č. 14
Beňov. Místní spolky a organizace pojaly
vše v duchu originality. Stánky ale i
obsluhující byli vystrojení v dobovém
oblečení což přispělo k bodovaným
hodnotám nabízených uvařených gulášů.
Na 1. místě se umístnili Rybáři Beňov, 2.
místo T.J.Sokol Beňov, 3.místo FC Beňov
dále ostatní spolky - myslivci, Jana Geryková, hasiči a zahrádkáři. Po
degustaci ve večerních hodinách probíhala soutěž - videostop.
Děkujeme pořadatelům za pěkný zážitek z degustace a i s připravených
promítacích soutěží.
HODOVÉ OSLAVY
Hodové oslavy byly jako již tradičně zahájeny v sobotu fotbalovým
turnajem mladších a starších přípravek. V budově základní školy byl
den otevřených dveří a výstavka prací dětí. Odpoledne bylo otevřeno k
prohlídce muzeum A.C. Stojana a zahájena výstava Plody podzimu
2012 v budově zahrádkářů. Hlavní program Hodových oslav se
uskutečnil odpoledne ve venkovním areálu sokolovny za slunného
podzimního počasí. Vystoupení dětí mateřské školy a základní školy
bylo milým zpestřením odpoledního programu.
Obec Beňov vydala knihu autorky paní Marie Špalkové, nazvanou
Beňov-Prusy historie a současnost. U příležitosti hodových oslav byla
autorka, spoluautoři a ostatní osoby podílející se na vzniku této knihy
ocenění Čestným uznáním. Návštěvníci si mohli tuto knihu na místě
zakoupit a nechat podepsat autorkou. Sobotní hodové odpoledne dále
14
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pokračovalo vystoupením dívek z TJ Sokol Tovačov-Iváň. Po celou
dobu hodových oslav vyhrávala dechová hudba Veselka ze Sušic.
Obr.č. 15

Ve 20 hodin pokračovali hodové slavnosti taneční zábavou, kde
vystoupily dvě hudební skupiny Tchoři a Spektrum.
Hodová neděle začala mší svatou v místním kostele sv.Františka z
Assisi, kdy pan farář Bedřich Horák požehnal nové knize. Dále byly
opět otevřeny výstavy, ve škole a u zahrádkářů a také byla možnost
navštívit muzeum.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Rok se s rokem sešel a opět jsme přivítali do života nové občánky
Beňova. Slavnostní obřad pro rodiče a jejich nedávno narozené
potomky se v naší obci koná jednou ročně. Vítání nových občánků se
letos konalo v budově zahradkářů. Slavnostní odpoledne zahájili žáci
ZŠ pod vedením paní ředitelky Mgr. Vyhňákové krátkým uvítacím
programem. Po přivítání rodičů a hostů popřál novým občánkům pan
starosta hodně zdraví a štěstí a jejich rodičům přál, aby vychovali
citlivé a slušné lidi. Následoval zápis rodičů do knihy narozených dětí a
převzetí Pamětního listu. Každá maminka dostala kytičku a pro své dítě
dárek na památku. Do svazku obce Beňov-Prusy za uplynulé období
Zubík Michal, Pospíšil Martin, Němečková Beáta, Smékal Matyáš,
Kovářová Natalie, Švadlenka Dan a Regent Matyáš.
15
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ZÁJEZD DO VÁNOČNÍ OLOMOUCE
Klub důchodců uspořádal zájezd do vánoční Olomouce. V 9.00 hodin
účastníci zájezdu navštívili Arcibiskupský palác v Olomouci. Po
prohlídce opravených sálů a příslušenství paláce byli jsme přijati
arcibiskupem Mons. Janem Bosko Graubnerem ve velkém zasedacím
sále, kde jsme se náhodně pozdravili i s kandidátem na presidenta Ing.
Jan Fišer, který zde byl u arcibiskupa na krátkém jednání.
Starosta naší obce předal otci
arcibiskupovi za farníky a občany
obce Beňov dar v podobě knihy o Obr.č. 16
histori Beňova a Prus. Po této
návštěvě
jsme se přesunuli do
vlastivědného muzea, kde probíhala
výstava dortů a sladkostí. V další části
prohlídky
byly
nashromážděné
archiválie, historiské vykopávky a
nálezy od doby Velké Moravy po
současnost a také i nashromážené
přírodopisné materiály a exponáty. Po této prohlídce nasledoval
individuelní oběd všech účastníků s prohlídkou Olomouce a návštěva
vánočních trhů na výstavišti, kde byly vystaveny ručně dělané betlémy
a jiné vánoční ozdoby, tradiční svařák a další pochutiny.
SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ
Stalo se tradicí, že členové Klubu důchodců pořádají setkání pro své
členy před koncem roku, aby společně
zrekapitulovali svou celoroční činnost.
Předsedkyně paní Marie Klvaňová Obr.č. 17
seznámila
všechny
přítomné
s
uskutečněnými akcemi klubu za
uplynulý rok 2012. Starosta obce Ivo
Pitner seznámil přítomné s činností a
úkoly zastupitelstva obce, které se
realizovaly v roce 2011 a 2012 a
nastínil úkoly, kterými se bude
zastupitelstvo obce Beňov zabývat v
16
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roce 2013. Následně s předsedkyní kulturní komise, paní Lenkou
Pavlíkovou předal ocenění za uspořádání Vánoční výstavy všem
organizátorům z klubu důchodců, kteří se na této akci podíleli.
Poděkování obdržely, paní Klvaňová Marie, Bittnerová Helena,
Topičová Božena, Zehnálková Vlasta, Kubíčková Milena, Hudíková
Ludmila, Skopalová Věra, Nováková Jaroslava, Hrbasová Marta a dále
také pánové Kretek Lev, Hošák Ignác a Šrámek Svatopluk. Po malém
pohoštění, následovalo vystoupení děvčat z T.J.Sokola Beňov v ukázce
kankánu a promítání oslav 100. let T.J.Sokola Beňov. Svaťa Šrámek
pak s harmonikou a zpěvem s ostatními vystoupení ukončil. Děkujeme
pořadatelům za organizaci tohoto setkání.
SOKOLSKÉ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
V závěru roku 2012 T.J.Sokol Beňov pozvala členy a příznivce na
vánoční setkání s promítáním videozáznamů z letošních sokolských
oslav v Beňově a sokolského sletu v Přerově pořádaného v rámci žup
Olomouckého kraje a dále pak z celostátního republikového sokolského
sletu v Praze.
Na nový sokolský prapor starosta bratr Ing. František Kubík s bratrem
Zbyňkem Baťkem připevnili sletovou stuhu z Prahy, stuhu udělenou
Českou obcí sokolskou k 100.výročí vzniku Sokola Beňov a také i
štafetovou stuhu z roku 2005.

Výstavy a brigádnická činnost
PRÁCE NA RYBNÍKU
Poslední březnový víkend začalo postupné bagrování malého rybniku a
odvážení bláta nad hráz velkého rybníka za
pomoci těžké techniky. Neziskové sdružení
Obr.č.18
Rybáři Beňov za pomoci podnikatelů,
občanů a místních příznivců rybářství a
obce, tak postupně prováděli nezbytné
práce k zprovoznění malého rybníka, který
bude sloužit jako chovný.
17
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VÝSADBA V OBECNÍM LESE
V brůběhu měsíce března a dubna probíhaly práce v obecním lese pod
dohledem správce lesa Ing.Martina Berčíka a Ing.Tomáše Smékala.
Občané, kteří samovýrobou prováděli kácení přidělených podílků
odpracovali brigádní hodiny na zalesnění vytěžené lokality, která bude s
pomocí Mysliveckého sdružení Beňov-Prusy následně oplocena plotem
k ochraně proti zvěři.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Na první prosincový vikend připravily členky Klubu důchodců letos již
po šesté Vánoční výstavu v budově zahrádkářů. Opět jsme mohli vidět
krásné vánoční aranžování jak v klasickém tak i v moderním duchu
vánoc. Adventní a vánoční věnce a svícny perníčky, háčkované a
paličkované vánoční ozdoby, ozdoby z včelího vosku, vánoční cukroví
a další dekorace, které nezbytně k vánocům patří. Návštěvníci si mohli
koupit na výstavě keramiku Ivany Bělařové, která za své výrobky
obdržela certifikát - Haná regionální produkt a perníčky Markéty
Látalové z Břestu. Nechybělo ani domácí cukroví, káva, svařák, nebo
vánoční punč.
Obr.č. 19
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Nejvýznamnější sportovní akce
ZÁVODY SDH OKRSKU HORNÍ MOŠTĚNICE
V měsíci květnu se uskutečnily závody
SDH
okrsku
Horní
Moštěnice.
Pořadatelem byl Sbor dobrovolných obr.č. 20
hasičů Dobrčice v rekonsrtuovaném
areálu obce u rybníka.
Umístění družstev muži : 1.místo
Dobrčice, 2. místo Beňov, 3.místo
Přestavlky, 4.místo Horní Moštěnice,
5.místo Říkovice, 6. místo Stará Ves.
Družstvo žen 1.místo Beňov, 2.místo
Říkovice. V disciplíně běh na 100m se umístila členka SDH Beňov
Romana Řezníčková na krásném 1.místě.
IX. SETKÁNÍ OBCÍ MIKROREGIONU MOŠTĚNKA
Již po deváté se utkala soutěžní družstva ze 13 obcí mikroregionu
Moštěnka za přítomnosti starostů i občanů obcí a MAS – Partnerství
Moštěnka. Setkání se uskutečnilo v sobotu 23. června na fotbalovém
hřišti v Horní Moštěnici. Tradičně se soutěžilo v netradičních recesních
disciplínách a 12 týmů jich zdolalo více než dvacet. Osmičlenná
družstva z Vlkoše, Bochoře, Staré
Vsi,
Dobrčic,
Turovic,
Dřevohostic, Beňova, Čech,
Obr.č. 21
Líšné, Věžek, Domažlic a domácí
Horní Moštěnice si mohla
vyzkoušet hod vajíčkem na dálku,
běh na obřích lyžích, jízdu na
čtyřmístné koloběžce a další
disciplíny. Vítězství si odnesl tým
ze Staré Vsi, následován Domaželicemi a Věžkami.
Družstvo z Beňova se umístilo na 7 místě. Děkujeme našemu družstvu
za účast a snahu v soutěži, jak už někdo řekl "není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se". Součástí programu byly také tombola a dětské atrakce a
večer zahrála kapela Jen tak.
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MEMORIÁL LADISLAVA CIGÁNKA
Fotbalový klub FC Beňov uspořádal 30.června turnaj starých gard a to
již 2.ročník "Memoriálu Ladislava Cigánka" za účasti mužstev - FC
Beňov, SK Bochoř, TJ Sokol Domaželice, TJ Sokol Horní Moštěnice.
Na hřišti po odpoledním slunečném a parném klání obsadily 1. místo
FC Beňov, 2. místo TJ Sokol Domaželice, 3.místo SK Bochoř a 4.
místo TJ Sokol Horní Moštěnice. Dále byla předána čestná plaketa a
ocenění zasloužilému činovníku FC Beňov panu Stanislavu Müllerovi
za jeho dlouhodobou pracovní a sportovní činnost v FC Beňov. Předány
byly také ocenění jak rozhodčím, také i ceny za nejlepšího střelce
turnaje Bohuslavu Chromčíkovi, nejlepšímu hráči Kamilu Štěpánikovi,
nejlepšímu brankáři Petru Mikovi všichni z FC Beňov.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Zájmové občanské sdružení Rybáři Beňov uspořádalo rybářské závody
pro děti, dospělé a příznivce rybaření na obecním rybníku v Beňově.
Podmínkou soutěže bylo povolení lovu na 1 prut, s max.2 návazci,
vlastní
podběrák,
vyprošťovač háčků,
startovné: děti do 15
let zdarma, dospělí Obr.č.22
200,-Kč.
Zahájení
začalo již od ranních
hodin zápisem do
soutěže a lovem po
osmé ranní hodině.
Vyhodnocení
a
předání cen proběhlo
po 13-té hodině. V
kategorii dospělých
zvítězil Ing. Jiří
Smékal a v kategorii děti zvítězil Antonín Tomeček. Každý soutěžící si
mohl ponechat 1 ks mírové ryby, občerstvení bylo zajištěno na výborné
úrovni.
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TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Další ročník Turnaje obecních spolků uspořádal Fotbalový klub FC
Beňov, který se odehrál na beňovském hřišti 14. července. Zúčastnilo se
7 družstev, která se umístila v tomto pořadí : 1. Č.O.B. Slévárna
barevných kovů, 2.T.J.Sokol Beňov, 3. Rybáři Beňov, 4.Myslivci
Beňov-Prusy, 5.Č.O.B. Slévárna šedé litiny, 6. hasiči Beňov, 7.
družstvo žen.
Večer následovala taneční zábava za sokolovnou, kde hrála skupina
Forum. Výbor FC Beňov děkuje všem účastníkům a sponzorům akce
především Č.O.B. Slévárně barevných kovů a obci Beňov a těší se na
další příjemné sportovní i společenské setkání v příštím roce.

Ostatní zajímavosti
NAŠE OBEC ZAUJALA TURISTY Z PŘEROVA
Byla lednová sobota dopoledne, počasí
tak na březen, kdy se v naší obci
Obr.č. 23
zastavili turisté jejichž trasa vedla
mimo jiné i přes naši obec. Členové
klubu turistů z Přerova, tak na své cestě
do přírody navštívili v naší obci
muzeum A.C.Stojana s odborným
výkladem paní Yvety Hrbasové a
někteří projevili zájem o prohlídku
obecních kronik. Tyto jsou pečlivě
uloženy na obecním úřadě, a proto se zájmem opět podnikli vycházku
do Beňova v průběhu pracovního týdne.
Na obecním úřadě si pak prohlédli naše pěkně zpracované kroniky a
fotokroniky, pozdravili se s panem starostou a pak se opět vydali ku
Přerovu. Díky našemu velkému rodákovi se tak naše obec stává pro
turisty zajímavým místem.
NÁKUP KONTEJNERŮ PRO OBCE
Také obec Beňov se zapojila do projektu Dobrovolného svazku obcí
mikroregionu Moštěnka s názvem „Z kontejnerů na kompost“, který je
21

Bulletin obce Beňov 01/ 2013

realizován za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje z Programu rozvoje
venkova 2012 a to ve výši 300 000 Kč.
Obec Beňov vlastní jeden kontejner, který
pravidelně od července 2012 naplňuje
bioodpadem - trávou a vyřezanými
dřevinami a následně odváží na
zpracovnu bioodpadu do obce Horní
Moštěnice.

Obr.č. 24

NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ MIKROREGIONU SLUŠOVICE
V pátek 21.9. v ranních hodinách přijela delegace starostů,
místostarostů, členů a zástupců mikroregionu Slušovice na pozvání
dobrovolného spolku obcí mikroregionu Moštěnka. V programu byla od
9 hodin návštěva letiště v Bochoři, prezentace vrtulníkové letky s
ukázkami a prohlídkou vrtulníků, letové věže, hangárů a předvedení
zásahového sboru hasičů na letišti. V Horní Moštěnici návštěva
základní školy a prohlídka linky na zpracování bioodpadů. V obci
Beňov se účastnili koncertu
ZUŠ B. Kozánka z Přerova,
který se uskutečnil v kostele obr.č. 25
Sv. Františka z Assisi.
Dále nasledovala prohlídka
muzea
arcibiskupa
A.C.Stojana
a
výstavka
kronik obcí mikroregionu na
obecním úřadě. Návštěvníci
ze Slušovic pokračovali dále
do obce Líšná, kde si
prohlédli mateřskou školku a areál pro volný čas.
V městysu Dřevohostice si prohlédli hasičské muzeum, zámek s
výstupem na věž. Děkujeme všem zástupcům obcí a manažerce
mikroregionu paní Markétě Kropáčkové, kteří připravili časově náročný
a bohatý program pro naše přátele z mikroregionu Slušovice.
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OPRAVA CESTY DO BEŇOVA
Počátkem měsíce října zahájila společnost Ředitelství silnic a dálnic
České republiky opravu silnice III. třídy z Horní Moštěnice do Beňova.
Tuto stavbu realizovala firma SKANSKA, a.s. Občané Beňova jsou
nyní spokojeni, neboť každoroční opravy této hlavní příjezdové
komunikační cesty do obce byly nedostačující.
OPRAVA PODOLSKÉHO POTOKA
V katastru obce Beňov v místní části Prusy,
zahájila společnost Povodí Moravy,s.p.
koncem roku čištění Podolského potoka v
úseku od říčky Moštěnky v délce cca 160m.
Po povodních v roce 2010 byl tento úsek
značně zanešen splachy bahna a okolní
hlínou tak, že jeho průtočnost byla značně
zmenšena a bylo nutné provést vyčištění a
vysvahování břehů.

Obr.č. 26

Informace obecního úřadu
Plán řádných zasedání zastupitelstva obce Beňov na rok 2013
Místem konání ZO je zasedací místnost OÚ Beňov č. 3. Zasedání jsou
veřejná.
♦čtvrtek
14.února
♦čtvrtek
11.dubna
♦čtvrtek
13.června
♦čtvrtek
15.srpna
♦čtvrtek
10.října
♦čtvrtek
12.prosince
Roční obecní poplatky splatné k 30.6.2013
komunální odpad
500,-/osoba, trvalý pobyt
stočné
450,-/osoba, skutečný pobyt
pes
50,-/kus, další pes+ 80,-Kč
Pozn. Děti do 15 let věku jsou osvobozeni z poplatku za komunální odpad
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Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech
v obcích:
Beňov, Prusy
22.března 2013,
27.září 2013
Půjčovní doba knihovny Beňov
Úterý a čtvrtek 15.00 – 17.00 hodin
Otevírací doba muzea u příležitosti kulturních akcí :
• 24. 5. od 13.00 do 13.50 u příležitosti 162. výročí narození A. C.
Stojana, bude 6. ročník koncertu v kostele
•

7. 9. od 15.00 do 16.00 u příležitosti 6. ročníku Malování na
chodníku

•

5. a 6. 10. od 15.00 do 16.00 u příležitosti hodových oslav

•

30.11. a 1. 12. od 15. 00 do 16.00 u příležitosti vánoční výstavy

Svozu komunálního odpadu v roce 2013
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Leden

4.1.
1.2.
1.3.
12.4.
10.5.
7.6.
5.7.
2.8.
13.9.
11.10.
8.11.
6.12.

3.1.2014
24

18.1.
15.2.
15.3.
26.4.
24.5.
21.6.
19.7.
16.8.
27.9.
25.10.
22.11.
20.12.

29.3.

30.8.
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Svoz plastových odpadů v roce 2013
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden

8.01.
5.02.
5.03.
2.04.
14.05.
11.06.
9.07.
6.08.
10.09.
1.10.
12.11.
10.12.
7.01.2014

22.01.
19.02.
19.03.
16.04.
28.05.
25.06.
23.07.
20.08.
22.09.
15.10.
26.11.
24.12.

30.04.

30.8.
29.10.

Rozlosování 1.B tř.sk. A muži 2012/2013 -jaro
Kolo

Den

Datum

Čas

Zápas

15

NE

31.3.2013

15.30

Pivín - FC Beňov

16.

NE

7.4.2013

15.30

FC Beňov - Mostkovice

17.

NE

14.4.2013

16.00

Jesenec - FC Beňov

18.

NE

21.4.2013

16.00

FC Beňov - Radslavice

19.

NE

28.4.2013

16.00

FC Beňov - Horní Moštěnice

20.

NE

5.5.2013

16.30

Vrchoslavice - FC Beňov

21.

NE

12.5.2013

16.30

FC Beňov - Všechovice

22.

NE

19.5.2013

10.15

Býškovice - FC Beňov

23.

NE

26.5.2013

16.30

FC Beňov - Lipová

24.

NE

2.6.2013

16.30

Tovačov - FC Beňov

25.

NE

9.6.2013

16.30

FC Beňov - Nezamyslice

26.

NE

16.6.2013

16.30

Hranice - FC Beňov

1.B tř. sk. A OKFS MUŽI FC BEŇOV A po podzimu 2012
Poř.

Družstvo

Záp. V

R

P

25

Skore

Body

Body pravdy
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1.

Beňov

14

11

1

2

49:16

34

13

2.

Vrchoslavice

14

10

1

3

39:19

31

10

3.

Lipová

14

8

2

4

37:27

26

5

4.

Hranice "B"

14

8

2

4

33:25

26

5

5.

Všechovice

14

8

1

5

28:22

25

4

6.

Tovačov

14

6

2

2

28:27

20

(-1)

7.

Kostelec

14

6

2

6

31:34

20

(-1)

8.

Hor. Moštěnice

14

6

2

6

25:29

20

(-1)

9.

Nezamyslice

14

6

1

7

21:27

19

(-2)

10.

Jesenec

14

4

4

6

20:25

16

(-5)

11.

Radslavice

14

4

2

8

22:30

14

( -7 )

12.

Mostkovice

14

4

2

8

20:30

14

( -7 )

13.

Pivín

14

2

3

9

16:37

9

( -12 )

14.

Býškovice

14

2

1

11

19:40

7

( -14 )

Rozlosování FC Beňov sk.B muži 2012/2013-jaro OFS Přerov
-okresní soutěž sk.B
Kolo

Den

Datum

Čas

Zápas

12.

SO

6.4.2013

15.30

FC Beňov B - Lověšice

13.

SO

13.4.2013

16.00

FC Beňov B - Horní Moštěnice B

14.

NE

21.4.2013

16.00

Lobodice - FC Beňov B

15.

SO

27.4.2013

16.00

FC Beňov B - Vlkoš

16.

NE

5.5.2013

16.30

Uhřičice - FC Beňov B

17.

SO

11.5.2013

16.30

FC Beňov B - Křenovice

18.

SO

18.5.2013

16.30

Brodek u Přerova - FC Beňov B

19.

SO

25.5.2013

16.30

FC Beňov B - Měrovice

20.

SO

1.6.2013

16.30

Říkovice - FC Beňov B

21

SO

8.6.2013

16.30

FC Beňov B - Stará Ves

22

SO

15.6.2013

16.30

FC Beňov B - Polkovice
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Okresní soutěž sk. A MUŽI FC BEŇOV B po podzimu 2012
Poř.

Družstvo

Záp. V

R

P

Skore

Body Body pravdy

1.

Lobodice

11

11

0

0

66:12

33

18

2.

Stará Ves

11

9

0

2

36:21

27

9

3.

Měrovice

11

7

0

4

52:35

21

3

4.

Beňov B

11

6

0

5

34:32

18

3

5.

Křenovice

11

6

0

5

37:37

18

3

6.

Lověšice

11

5

2

4

22:23

17

( -1 )

7.

Polkovice

11

4

2

5

21:29

14

( -4 )

8.

H. Moštěnice B

11

4

1

6

22:22

13

( -2 )

9.

Vlkoš

11

3

3

5

17:27

12

( -3 )

10.

Brodek B

11

4

0

7

22:34

12

( -6 )

11.

Říkovice

11

2

2

7

20:40

8

( -10 )

12.

Uhřičice

11

0

0

11

11:48

0

( -15 )

Společenská kronika
V roce 2013 se významného životního jubilea dožívají:

Žitná Marie
Doležel Jaroslav
Bittnerová Helena
Hrbas Jiří
Smékalová Marie
Pospíšilová Anna
Novák Josef
Zdráhalová Emilie
Řezníčková Danuška
Konupčík Josef
Doleželová Věra
Odstrčil Jan
Stojanová Růžena

75
75
70
70
85
70
80
80
75
70
70
70
80

Špunarová Vladimíra
Topič Jan
Nováková Anna
Štěpáníková Ludmila
Janda František
Bouchalíková Jiřina
Znamenáčková Milada
Olšanská Ludmila
Chromčíková Věra
Müllerová Jarmila
Pospíšil Antonín
Müller Stanislav
27

70
80
75
80
80
90
90
75
70
75
75
75
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VŠEM JUBILANTŮM PŘEJEME
DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A OSOBNÍ SPOKOJENOSTI.

Obr.č.27

Praktický lékař MUDr.Špalek Radoslav

Horní Moštěnice

Domaželice

Telefon 581 224 124

telefon 581 711 744

Po
Út
St
Čt
Pá

Po
Út
St
Čt
Pá

7,00 – 11,00
14,00 – 18,00
7,00 – 12,00
12,30 - 15,00
7,00 - 12,00

13,00 – 16,00
7,00 – 10,00
--- 7,00 – 11,00
---- -

Dětská a dorostová lékařka MUDr. Jitka Kleinerová
Horní Moštěnice

739 012 729

pondělí, středa
čtvrtek, pátek

7.00-9.00
7.00-9.00

úterý

9.00 –11.00

Zubní lékařka MUDr.Navrátilová

Horní Moštěnice
Po
Út
St
Čt
Pá

telefon 581224 292

8,30 – 16,45
8,30 – 15,15
7,00 – 15,30
7,00 – 12,00
7,00 – 12,00
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Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2013
Klub důchodců,ZŠ Beňov
•Tříkrálová sbírka.
T.J.Sokol
•Sokolský ples
SDH Beňov
•Valná hromada
T.J.Sokol , FC Beňov
•Zabijačkové hody
FC Beňov
•Ples fotbalistů
SDH Beňov
•Sáňkování na čemkoliv
T.J.Sokol
•Masopust-vodění medvěda
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy
•Myslivecký ples
ČZS ZO Beňov
•Valná hromada
FC Beňov
•Valná hromada
T.J.Sokol
•Valná hromada
T.J.Sokol
•Dětské šibřinky hry a různé soutěže pro děti
ČZS ZO
•Beňovský slivkošt – hodnocení vzorků
T.J.Sokol
•Bedřich cap- badmintonový turnaj
Myslivecké sdruženíBeňov-Prusy
•Výroční schůze
Obec Beňov,Klub důchodců
•Vesnický bál
29

7. ledna
20.00 hodin
11.ledna
15.00 hodin
12.ledna
09.00 hodin
19.ledna
20.00 hodin
25.ledna
20.00 hodin
27.ledna
9.00 hodin
2.února
20.00 hodin
15.února
15.00 hodin
16.února
18.00 hodin
22.února
16.00 hodin
23.února
14.00 hodin
24.února
16.00 hodin
2.března
16.00 hodin
3.března
15.00 hodin
9.března
20.00 hodin
16.března
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ČZS ZO
•Beňovský slivkošt
Rybáři Beňov
•Výroční členská schůze s posezením
T.J.Sokol
•Pomlázková zábava
T.J.Sokol
•Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Rybáři Beňov
•Otevírání rybníka
SDH Beňov
•Pálení čarodějnic
SDH Beňov
•Sběr železa
T.J.Sokol
• Táborák a lampionový průvod
Rybáři Beňov
•Vypouštění rybnika
SDH Beňov
•Okrskové závod
ZŠ,MŠ Beňov, ZUŠ Přerov,ČZS ZO
•Koncert v kostele
ČZS ZO
•Grilování
T.J. Sokol
•Cykloturistický výlet
T.J. Sokol
•Zábava
SDH Beňov
•Noční závody
T.J. Sokol
•Stanování se Sokolem
Občanská společnost DSI,o.s.
30

14.00 hodin
23.března
17.00 hodin
30.března
20.00 hodin
31.března
9.00 hodin
6.dubna
10.00 hodin
13.dubna
16.00 hodin
30.dubna
9.00 hodin
1.května
18.00 hodin
4.května
9.00 hodin
10.-12.května
10.00 hodin
18.května
15.00 hodin
24.května
15.00 hodin
24.května
8.00 hodin
25.května
20.00 hodin
15.června
21.00 hodin
21.června
28.-30.červen
13.00 hodin
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•Pohádková říše
FC Beňov
•Memoriál Ladislava Cigánka, staří páni
Rybáři Beňov
•Rybářské závody
Klub důchodců
•Pouť na Hostýn
FC Beňov
•Turnaj obecních spolků a firem
FC Beňov
•Taneční zábava za sokolovnou
TJ. Sokol
•Pivní slavnosti a 20 let skupiny Tchoři
ČSZ ZO
•Grilování
Občanská společnost DSI,o.s.
•Pohádkový les
TJ. Sokol
•Diskotéka
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy
•Střelby na Kocandě
ZŠ,MŠ Beňov a ČSZ ZO
•Malování na chodníku
ČSZ ZO
•Grilování
SDH Beňov
•Gulášové hody
Obec Beňov a spolky obce
•Hodové oslavy
ČSZ ZO
•Výstava plody podzimu
TJ. Sokol
•Hodová zábava
31

29.června
09.00 hodin
29.června
8.00 hodin
6.července
8.00 hodin
červenec
14.00 hodin
13.července
20.00 hodin
13.července
10.00 hodin
20. červenec
15.00 hodin
17.srpna
13.00 hodin
24.srpna
20.00 hodin
31.srpna
09.00 hodin
7. září
14.00 hodin
7.září
15.00 hodin
14.září
10.00 hodin
21.září
10.00 hodin
5.-6.říjen
14.00 hodin
5.-6.říjen
20.00 hodin
5.října
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TJ. Sokol
•Zájezd-Putování slováckými vinohrady
ZŠ a MŠ Beňov
•Drakyjáda a Heloween (dle počasí)
Rybáři Beňov
Zavírání rybníka
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy
Vycházka na bažanty
2.listopadu
JO Beňov
Hubertova jízda
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy
Vycházka na bažanty
16.listopadu
T.J.Sokol
•Bedřich cup- badmintonový turnaj
Občanská společnost DSI,o.s.
Logické hry
ZŠ,MŠ Beňov, Ing.Bělařová H.
Aranžování
Klub důchodců, ZŠ,MŠ Beňov
Vánoční výstava
obec Beňov, ZŠ a MŠ
•Rozsvícení vánočního stromu
T.J.Sokol
Mikulášská nadílka
Klub důchodců
Zájezd na Valašské trhy
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
TJ. Sokol
32

7.00 hodin
12.října
říjen
10.00 hodin
26.října
9.00 hodin
10.00 hodin
9.listopadu
9.00 hodin
9.00 hodin
16.listopadu
13.00 hodin
23.listopadu
16.00 hodin
listopad
13.00 hodin
30.listopadu-1.prosince
17.00 hodin
30.listopadu
15.00 hodin
6.prosince
7.00 hodin
7.prosince
14.00 hodin
08.prosince
17.00 hodin
20.prosince
13.00 hodin
23.prosince
18.00 hodin
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Vánoční turnaj ve floorballu
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy
•Štěpánský hon
TJ.Sokol
•Vánoční turnaj ve stolním tenise
TJ.Sokol
Silvestr – posezení v sokolovně

23.prosince
09.00 hodin
26.prosince
10.00 hodin
28.prosince
18.00 hodin
31.prosince

Rady nejen pro zahrádkáře
PĚSTUJTE NAŤOVÝ A ŘAPÍKATÝ CELER
V posledních letech se setkáváme stále častěji s naťovou a listovou
formou celeru.
Celer řapíkatý
Pěstování sazenic, výsadba a další ošetření je obdobné, jako u
bulvového celeru, ale pěstuje se jako naťová zelenina. Od bulvového se
liší stavbou listu, má velmi tlustý řapík a hlízy jsou drobné. Řapíkatý
celer má být křehký s výraznou aromatickou chutí a dobře vybělený.
Proto se jeho řapíky chrání před sluncem. Nejjednoduší způsob bělení
spočívá v tom, že se řapíky nahoře těsně pod listy sváží lýkem nebo
provázkem a přihrnou se zeminou. Tímto způsobem bělení mohou ale
řapíky přijmout od země půdní pach. Proto se doporučuje vhodnější
metoda. Když jsou řapíky 30-40 cm vysoké obalí se lepenkou nebo
černou folií na dobu 3 týdnů tak, aby venku zůstaly pouze špičky listů.
Po uplynutí této doby lze řapíkatý celer sklízet a použít v kuchyni - buť
syrový nebo ve slané vodě vařený se upravuje na salát nebo jako příměs
do salátů, případně jej lze upravit jako samostatné jídlo.
Celer listový
Jde o málo rozšířený typ celeru, přitom se poměrně dobře rychlí a je
jedním ze zajímavých zdrojů čerstvé natě v zimním období. Nať
obsahuje aromatickou silici, která příznivě ovlivňuje látkovou
výměnu a povzbuzuje chuť k jídlu, používá se jako koření do polévek,
omáček, masa a dalších pokrmů. Zelenou nať používáme i ke zdobení
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salátů. Celer listový se pěstuje na půdách vlhčích,humózních, hlinitých i
těžších. Semeno vyséváme koncem února až začátkem března, protože
poměrně dlouho vzchází. Sazenice sázíme do sponu 40 x 30-40 cm,
nebo pěstujeme i z přímého výsevu v listopadu, kdy osivo vzchází na
jaře. Listy sklízíme průběžně během celé vegetace. Nať řežeme
těsně nad srdíčky. Kořen, který ponecháme v zemi přikryjeme na zimu
slámou. Na jaře vyraží a můžeme opět sklízet listy, dokud nevyběhne
do květu. Obvykle se veškerá nať odřeže na podzim, sváže do svazků a
usuší se, neboť si zachová své typické aroma.
VÝBĚR ODRŮD BRAMBOR PODLE VARNÝCH TYPŮ
Rozhodnutí, jakou odrůdu brambor budete na své zahrádce pěstovat již
dnes není snadnou záležitostí. Kromě ranosti, barvy dužniny, barvy
slupky, rezistence háďátku přibyl v posledních letech další podstatný
parametr - varný typ. Navíc počet odrůd je stále větší. To, že byste si
měli každý rok pořídit sadbu novou - uznanou není třeba nijak
obhajovat. Brambory snadno onemocní virovými chorobami, které
snižují výnos až o 50 %. Virózy se přenášejí sadbou a v porostu je
rozšiřují především mšice, proto i poměrně pěkně vypadající sadba od
známého není zárukou jejího dobrého zdravotního stavu, ten zaručuje
jen sadba uznaná. Při nákupu sadby dbejte, aby hlízy byly ve velikosti
kolem 4,5 cm, zdravé a vždy s označením názvu odrůdy a množitele.
Varný typ udává vlastnosti hlíz po uvaření a tím i konzumní
použitelnost brambor.
Typ A - jsou vhodné především do salátů, pro vaření ve slupce na
loupačku a jako příloha – mají hlízy po varu pevné, tuhé, lojovaté nemoučnatí a nerozváří se ani delší dobou varu.
Typ B - jsou vhodné jako univerzální přílohové, hodí se do salátů,
gulášů, polévek a pro restování- po varu se částečně rozsypávají a mírně
moučnatí.
Typ C - jsou vhodné především na přípravu kaší a těsta, používají se na
výrobu hranolků, bramboráků, bramborových placek - hlízy po varu
moučnatí a rozsypávají se, jsou rozvářivé.
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Typ D - není pro zahrádkáře významný - jde o odrůdy pro průmyslové
zpracování.
Výpis z Rukověti zahrádkáře

JAK PĚSTOVAT ORCHIDEJE DOMA
Pestré květy exotických orchidejí zdobí
parapety stále více domácností. Nesprávná
péče a mnoho začátečnických chyb bohužel
způsobuje, že většina z těchto rostlin již
podruhé nevykvete a dříve nebo později
skončí v popelnici. Jak tedy orchideje
správně pěstovat? Jak pěstovat orchideje
doma?

Obr.č.28

Teplota
Většina orchidejí, které jsou běžně k dostání na našem trhu jsou
orchideje teplomilné, patří mezi ně např. tolik oblíbeným Phalaenopsis,
který lze doporučit pro začátečníky. Žádná teplomilná orchidej nesnese
dlouhodobě teploty nižší než 20°C. Zajistit tuto podmínku v bytech
nebývá problém.
O něco hůře jsou na tom orchideje, které vyžadují období klidu, aby
bohatě vykvetly. Mezi ně patří Cattleya, Dendrobium, Cymbidium,
Oncidium nebo Cambria. Tyto orchideje vyžadují přes zimu teplotu
okolo 15°C-16°C a samozřejmě dostatek světla.
Světlo
Světlo je dalším důležitým faktorem pro správné pěstování orchidejí.
Orchideje vyžadují jasné rozptýlené světlo až polostín, i když některé
druhy lze opatrně navyknout i na přímé slunce. Je to pochopitelné
vzhledem k jejich domovskému prostředí, kde rostou ve stínu stromů.
Nejnáročnější na světlo jsou orchideje druhů Brassavola, Dendrobium,
Cattleya, Vanda, Oncidium nebo Laelia. S polostínem se spokojí
naopak Phalaenopsis, Paphiopedium, Bulbophyllum nebo Coelogyne.
Světlo je důležité hlavně v zimě, kdy je orchideje doslova nutné nalepit
na okno. Nedostatek slunce se projevuje bledostí, vytáhlostí a špatným
dozráváním pupenů. Při větší míře osvětlení se listy zbarvují dočervena.
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To je v pořádku, problém by nastal až ve chvíli, kdy by listy začaly
žloutnout a opadávat nebo dokonce osychat.
Zálivka a rosení
Různé druhy orchidejí mají různé nároky na zálivku, nelze tedy říct, jak
často máme orchideje zalévat. V úvahu je nutné vzít také vlhkost
vzduchu a množství světla. Všeobecně platí, že při zálivce je dobré
květináč vydatně prolít, ale před dalším přísunem vody nechat alespoň
částečně vyschnout. Nejlepší je zalévat večer, čímž se přirozeně
kopíruje koloběh vody v přirozeném prostředí orchidejí.
Nejvhodnější je voda měkká bez minerálů – dešťová. O něco hůře je na
tom voda kohoutková a úplně nevhodná je tvrdá studniční voda. Nejdeli to jinak, použijte před zálivkou prostředky na úpravu vody.
Rosení je pro orchideje také důležité. V bytových podmínkách vyžadují
rosení každý den. Nic se ale neděje, pokud občas zapomenete. Pro
takové případy postavte květináč na misku s vlhkými oblázky. Při
rosení se voda nesmí dostat na květy!
Substrát a hnojení
Orchideje pěstujeme ve speciálním vylehčeném substrátu s podílem
kůry, který koupíte v květinářství. Tento substrát je poměrně chudý na
živiny, proto je důležité pravidelné hnojení. Použít můžete speciální
hnojivo pro orchideje nebo plnohodnotné hnojivo pro pokojové rostliny
bez obsahu vápníku. Orchideje se zimním obdobím klidu během této
doby nehnojte, teplomilné orchideje můžete vyživovat celoročně.
Orchidejím nesvědčí ani časté přesazování. Bohatě postačí jednou za tři
roky a to i tehdy, kdy kořeny úplně vyplňují květináč. Většina orchidejí
totiž roste epifyticky přichycená na kůře stromů, takže jim tyto
podmínky vůbec nevadí. Po přesazení rostliny asi osm týdnů nehnojte.
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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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