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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou již 7.vydání „Bulletinu“, kterým si připomínáme událostí předchozího roku 2013 a to jak v kulturních, společenských, sportovních či
jiných událostech obce Beňov.
Rozpočet obce na rok 2013 byl projednán a odsouhlasen ve výši 7.884.000,- Kč,
v průběhu roku byl postupně upraven na částku 9.600.675,- Kč a celková skutečnost k datu 31. 12. 2013 byla částka 9.011.603,39,- Kč. Výdaje obce byly schváleny
v částce 7.884.000,- Kč po upravení 10.384.600,- Kč a stav výdajů na konci roku
k datu 31. 12. 2013 byl v částce 8.935.517.37,- Kč
Pro spolky a neziskové organizace a zájmové skupiny v obci zastupitelstvo obce
schválilo neinvestiční finanční dotace ve výši 224.500,- Kč, které byly přerozděleny takto: T.J. Sokol Beňov částka 20.000,- Kč. 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 motivační částka částku 30.000,- Kč za reprezentaci
obce (3.000,-Kč za vyhraný zápas v domácím prostředí) a částku 35.000,- 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
12.500,- Kč. Sbor dobrovolných hasičů Beňov částka 20.000,- Kč. ZOS Rybáři Beňov
20.000,- Kč, dále pro OS SERWIK Prusy 1.500,- Kč a JK Krajka Beňov 1.500,- Kč.
Obec také poskytla materiální podporu spolkům především trámy, fošnami a deskami k opravě objektů a to ČZS ZO Beňov na opravu střechy a výstavbu nové pergoly v areálu zahrádkářů, FC Beňov na opravu střechy tribuny a pro T.J.Sokol Beňov
na výstavbu skladu a zázemí prodejních stánků.

Dotace, které obec obdržela, práce, činnosti a úkoly, které se realizovaly
v roce 2013
• Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci vytvoření veřejně prospěšných prací ze zdrojů ČR od Úřadu práce v Přerově, neinvestiční dotace činila 428.314,- Kč,- Kč s pokrytím vlastních zdrojů v částce 89.198,- Kč- celkem
517.512,- Kč
• Ministerstvo financí ČR na volby do parlamentu ČR dotační částka 16.303,- Kč.
• Ministerstvo financí ČR na volby prezidenta ČR dotační částka 15.574,- Kč.
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje jako příspěvek na hospodaření
v lesích v částce 55.000,- Kč a vlastní zdroje 3.055,- Kč, celkem tedy 58.055,- Kč.
• Krajský úřad Olomouckého kraje přidělil dotaci na akceschopnost jednotky SDH
Beňov částku 130.000,- Kč na nákup zásahového automobilu Ford Tranzit s pokrytím vlastními zdroji obce v částce 204.300,- Kč celkem 334.300,- Kč. Obec následně dokoupila žebřík za 4.000,- Kč a střešní nosič v částce 8.000,- Kč.
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• Poskytnutí dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na výkon státní správy v částce 127.900,- Kč.
• Poskytnutí dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje z programu obnova
drobné architektury na opravu kaple Sv. Floriána v obci Beňov v částce 40.000,Kč, s pokrytím vlastními zdroji v částce 16.874,- Kč celkem 56.874,- Kč.
Důležitým krokem bylo nakoupení nového sekacího stroje KUBOTA 1600 od firmy DAVAZ Technik, s.r.o. v částce 217.800,-Kč, neboť původní sekací traktor byl
zakoupen v roce 2005 a měl najeto více jak 300.000,- motohodin a jeho oprava by
byla dosti nákladná. Nákup nového křovinořezu STIHL410 v částce 20.000,- Kč na
sečení veřejných prostranství a ploch. Obec nechala zpracovat energetické průkazy budov a to Základní školy a sportovních šaten v částce 7.000,- Kč. V závěru
roku 2013 obec zakoupila traktor ZETOR 7011 za 65.000,- Kč a provede jeho postupnou opravu, bude ho používat k odhrňování sněhu na místních obecních komunikacích a na práce v lese. Na hájenskou činnost a mechanické ochrany, chemické postřiky, stavby oplocenek a zalesňování v obecním lese zaplatila obec 44.512,Kč panu Ing. Tomáši Smékalovi. Zemní práce, svahování, odvodňování, podílením
se na opravě kaple sv. Floriána v Beňově, přepravu velkoobjemového odpadu, štěpkování klestí, odvozy bio odpadu a úklidy sněhu zaplatila obec částku 200.400,- Kč
panu Jaroslavu Tomečkovi. Za zednické práce a rekonstrukci kaple sv. Floriána
v Beňově a výstavbu chodníku před kaplí zaplatila obec částku 71.490,- Kč panu
Jaroslavu Jarmarovi.
Za zaměření pozemků a vyhotovení geometrických plánů k odkupu pozemků od
občanů rozšíření cesty a přístupy na lokalitě Horní Újezda k budoucí výstavbě RD
zaplatila obec částku 67.760,- Kč firmě Geotom-Ing. Miloš Tomášek, Bystřice pod
Hostýnem. Za prováděné zemní práce s úpravou tréninkového fotbalového hřiště
a úpravu polních a lesních cest na Kocandě zaplatila obec panu Štěpánu Habčákovi částku 99.244,- Kč. Projektová dokumentace na novou mateřskou školku celková částka 307.000,- Kč přidělila obec panu Ing. Radku Štěpánkovi, z Bezuchova
v roce 2013. Z celkové částky zatím bylo proplaceno na práce na projektu 74.000,Kč. V této věci také došlo k odkupu části zahrady od pana Ladislava Konupčíka
v částce 70.000,- Kč k rozšíření pozemku za základní školou k výstavbě nové mateřské školky.
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 protierozní ochraně obce Beňov proběhly práce s dosadbou stromů, především uschlých, poškozených od zvěře, kompletní obnova ochrany u všech stromů a výsadby keřů a vyžínání celého protierozního pásu. Na vysazených trnkových a ovocných alejích v Beňově a v Prusích
bylo provedeno doplnění stromů a obnova ochran proti okusu pracovníky obce,
prostříhání stromů v obci i mimo obec provedl pan Václav Štěpáník.
Na velkém rybníku proběhly práce s vypuštěním rybníka a přípravou na jeho
opravu, na kterých se podíleli členové ZOS Rybáři Beňov, dobrovolníci, pracovní2
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ci obce a podnikatelé obce. Obec nechala zpracovat na tyto opravy rybníka projekt od Ing. Petra Kudy v částce 19.360,- Kč. Na obecní zahradě byla provedena
výměna plotu na hranici pozemku s panem Ladislavem Mikem a v zadní části
obecní zahrady, kterou provedli pracovníci obce. V závěru roku obec řešila propadlou cestu u hřbitova a u fotbalového hřiště. Tato oprava byla zadána firmě EKOAGROSTAV, a.s., která provedla vybagrování staré propadlé dešťové kanalizace
v délce 47 metrů. Kanalizace byla osazena novými rourami a dvěmi vstupními jímkami na každé straně výkopu. Celková oprava bude dokončena až v květnu 2014
dokončením opravy chodníku instalace okrajníků a komunikace. Na tuto akci si
vzala obec úvěr u České spořitelny v částce 850.000,- Kč, po dokončení díla bude
cena 1.070.000,- Kč včetně DPH. Při této práci byly vykáceny smrky kolem fotbalového hřiště a demontováno staré oplocení, které bude nahrazeno novým v roce
2014. Dále se uskutečnila oprava nájezdu u sportovních šaten s odvodněním a provedením části nového chodníku.
Zastupitelstvo obce na svém 21.zasedání dne 12. 12. 2013 projednalo a schválilo
rozpočet na rok 2014 s příjmy v částce 8.701.000,-Kč a s výdaji 7.257.000,- Kč. Po
projednání obec podala žádost na dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje na
obnovu staveb drobné architektury místního významu na kříž u kostela sv. Františka z Assisi v obci Beňov. Dále žádost o dotaci na nákup zařízení a hasičské techniky v částce 46.000,- Kč pro jednotku dobrovolných hasičů obce.
Byla podána žádost Krajskému úřadu Olomouckého kraje na příspěvek hospodaření v lesích. Obec bude v roce 2014 pokračovat na opravách velkého rybníku
odbagrováním nánosu bláta, svahováním břehů, postupným osazováním kamenů kolem břehů, opravě požeráku. Dále oprava protierozní ochrany v lokalitě Hačka, vybagrování záchytného poldru za zahradou pana Pavola Digani a upravení
a navezení hlíny na pole pana Antonína Martínka. Bude znovu provedena oprava
projektu Vodovod Prusy–Hliník, projednání nové trasy. Zahájení územního a stavební řízení a podání nové žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR.
Na Krajský úřad Olomouckého kraje bude podána žádost o dotaci na oddílnou
kanalizaci I.etapa po pravé straně od kostela na dolní část obce, kde je zpracován
projekt Ing. Petra Kudy, který prošel územním a stavebním řízením.
Jménem zastupitelstva obce bych chtěl poděkovat všem členům neziskových
organizací, občanským 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 pro obec tak i pro neziskové organizace a spolky za práci při
organizaci kulturních společenských a sportovních akcí, které se v obci konaly
v roce 2013. Také za účast na reprezentaci obce doma, za hranicemi obce, v okolí,
v okrese, v kraji a v České republice i mino ni.
Ivo Pitner, starosta obce
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Z historie obce
Stavba kanalizace v obci
V kronice obce Beňov v roce 1975 se píše:
„U nás se v tomto roce nejen oslavovalo ale také pracovalo. A proto popíši teď stav
prací na obecní kanalizaci. S tou se započalo v roce 1974 od řeky Moštěnky po pravé straně silnice až po dům čís. 101. Na tento hlavní svod v němž jsou roury o průměru 60 cm, byly napojeny dva svody s rourami o průměru 40 cm od domků na
Oujezdech. To byla první etapa hotová v r. 1974.
V r.1975 se pokračovalo se stavbou od Cigánkového směrem k Moštěnce po levé straně silnice, potom od Hrbasového č. 101 přes silnici k Petříkovýmu odtud ke Kretovému. Na tuto trasu se ještě napojily výkopy od Pavlíkového, Novákového kolem
hostince a od prádla. Kromě toho se dělal ještě krátký úsek 40 metrový kolem Hrbasové zahrádky k Vránovému a k domu J. Pavlíka. Tento úsek byl velmi obtížný, protože pro nedostatek místa nebylo možno použít žádného mechanizačního prostředku a práce se musely provádět ručně.
Vyházel se asi 3 metrový úsek, rychle se položil beton spustila se ručně roura, podbetonovala se a se zaházelo hlínou z dalšího úseku. Výkop se zde stále sesouval, takže musel být hustě zašalován a přesto hrozilo slabé sesypání zeminy. Ostatně toto
sesouvání půdy zdržovalo a prodlužovalo práci na celé letošní trase. Bylo tomu tak
u Šrámkového až po Zdráhalovo, stejně tak od Petříkového až po Kretkovo.
Práce to byla velmi těžká pracovníci museli stále vyhazovat sesutou půdu, než mohli dno výkopu betonovat. Práce na těchto trasách v r. 1974 a 1975 vedl. Miloš Petřík..
V jeho kolektivu byli důchodci Josef Pavlík 75r., Jan Pavlík 69r., Josef Jakeš 63r. To
byli možno říci stálí pracovníci. V r. 1974 to byli ještě Karel Říha 68r., Jan Dobeš a Jan
Obdržálek a v roce 1975 ještě příležitostně další důchodci jako František Hrbas 65r.,
Josef Dvořáček 69r., Jindřich Školoud a jediný nedůchodce Jar. Hauerland. Tento pracovník zaměstnaný u ČSD, chodil na kanalizaci poctivě po svém zaměstnání ve svém
osobním volnu. Pomáhaly i brigády organizované NF, ať už to byli příslušníci Sokola, fotbalisté, myslivci, chovatelé, zahrádkáři, členové KSČ nebo ostatní obyvatelé
naší obce. Brigádníci pracovali o volných sobotách mnoho hodin, tím splnili své
závazky uzavřené na počest 30.výročí osvobození naší vlasti, a účinně pomáhali stálým pracovníkům.“
Převzato z kroniky obce 1975
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Základní škola a Mateřská škola Beňov
KONCERT V KOSTELE SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
U příležitosti 162. výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se v pátek
24. května od 15.00 se konal tradiční koncert v kostele svatého Františka z Assisi.
Přítomné přivítal administrátor farnosti páter Bedřich Horák. Vystoupily děti z MŠ
a ZŠ Beňov, hrály na flétny, zpívaly i přednášely. Na chrámové varhany a elektronické piáno zahrál pan Stanislav Smoček. Následovala sólová vystoupení zpěváků
a dětský pěvecký sbor Primavera a dva komorní smyčcové orchestry ze ZUŠ B.
Kozánka z Přerova pod vedením uměleckého vedoucího pana Bohumila Kratochvíla a dirigenta pana Ondřeje Kratochvíla. Účastníci navštívili památník arc. A.
C. Stojana, shlédli výstavu fotografií a někteří zůstali v příjemném prostředí budovy zahrádkářů, kde následovalo posezení, grilování a podávání různých specialit
pro účinkující a ostatní návštěvníky. Pořadatelům patří upřímné díky za přípravu
celé akce.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Před vánočními prázdninami připravil učitelský sbor základní a mateřské školy
společně s dětmi pro rodiče a občany obce vánoční besídku v sokolovně. Vánoční
vystoupení plné koled, vánočních písní, básniček a pranostik. Všichni kdo přišli
ocenili vystupující bohatým potleskem, velký úspěch sklidila píseň „Peklo, peklo,
5
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peklíčko“ z připraveného repertoáru dětí. V sokolovně také děti vystavovali své práce z keramiky, malované obrázky, adventní věnce a drobnou vánoční výzdobu, která by neměla chybět v žádné domácnosti v době adventu a vánočních svátků.
Děkujeme pořadatelům za krásné vystoupení a těšíme se na příští.

Rok 2013 – Kulturní a společenské dění
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jako každý rok, tak i tento rok se uskutečnila v naších obcích Beňov a Prusy, Tříkrálová sbírka, kterou vyhlásila Charita Česká republika.
Obecným účelem sbírky bylo pomoc lidem v nouzi a podpora charitního díla.
Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se zpět do daného regionu vrátí 65 %. Druhá část 35 % zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je využita na humanitární pomoc lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a podporu charitního díla. V roce 2013 bylo vybráno v obcích Beňov
a Prusy celkem 19 452,- Kč.

VODĚNÍ MEDVĚDA
Špatné počasí ale dobrá nálada patřily k sobotnímu vodění medvěda i v naší obci.
Celý den se tak v ulicích obce tančilo, jedlo a popíjelo a zněla lidová hudba. Lidé
v maskách se sešli ráno v místní sokolovně, odkud vyrazil průvod masek, který vedl
myslivec s medvědem. Masopustní vodění medvěda je lidová tradice, která se
6
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uchovala do dnešních dnů i v Beňově. Nejedna hospodyňka si mohla zatančit
s medvědem a k tomu jim zahrála živá dechová kapela Veselka.
Účastníci byli odměněni kobližky, chlebíčky a jinými dobrotami. Pořadatelem
byla Tělovýchovná jednota Sokol Beňov.

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Tradiční dětské šibřinky přilákaly v neděli odpoledne do sokolovny v Beňově
spoustu rodičů a dětí. Rej karkulek, malých čarodějnic, pirátů, vil, princezen, rytířů ale i vodníků či různých zvířátek roztančil parket sokolovny. Tradiční dětské šibřinky jsou pro děti v obci velkým svátkem a že je na co se těšit vyplývá ze spokojených 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. Děti
si své odpoledne pořádně užily. Všichni byli spokojeni, i ti kteří nikdy nic nevyhráli
si vše vynahradili v letošní tombole a každý si odnesl malý či větší dárek. Výbor
Sokola Beňov děkuje všem sponzorům za dárky do tomboly.

SOUTĚŽENÍ S POHÁDKOVÝMI BYTOSTMI
Rodinné soutěžení s bytostmi z pohádkového lesa čekalo v sobotu odpoledne na
ty, kteří zavítali do přerovské restaurace Bečva. Na jednotlivých stanovištích čeka7
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li na děti zástupci
pohádkové říše, kteří
jim pomáhali s úkoly.
Nakreslit
obrázek,
vytvořit jednodušší origami nebo vylovit rybičku. Nechyběl mezi nimi
Taťka Šmoula, ale
i čarodějnice, vodník či
Shreck. Na konci zábavného odpoledne plného
soutěží pak děti vyrazily
do centra města hledat
ztracenou Šmoulinku.
V Mostní ulici na ně
čekal poklad v podobě sladkostí a hraček. Akci pro děti uspořádala občanská společnost DSI z Beňova.

VESNICKÝ BÁL
Sál plný tanečníků, skvělá hudba a ukázky společenských tanců v podání pěti
párů malých tanečníků a dvou dospělých párů – tak to vypadalo na sedmnáctém
ročníku Vesnického bálu v Beňově. Bál organizuje kulturní komise Obce Beňov
spolu s Klubem důchodců v místní sokolovně. O půlnoci se losovaly ceny v tradiční tombole. Podle počtu prodaných vstupenek byla návštěvnost velká, akce
v obci se stala již tradicí. Výtěžek z uspořádání bálu věnovali pořadatelé na nákup
věcí a vybavení místní mateřské školy. Po celý večer hrála k tanci hudební skupina Roky Dluhonice.

PUTOVÁNÍ DO SANTIAGA DE CAMPOSTELA
Klub důchodců v Beňově pořádal v úterý 12.března 2013 od 18ti hodin v budově
obecního úřadu besedu s paní Boženou Dostálovou z Čech o jejím putování do
Santiaga de Compostela, které je nejznámější poutní místo ve Španělsku, kde se
schází poutníci z celého světa. Zajímavé povídání bylo doplněno fotografiemi
a videem. Děkujeme organizátorům za krásnou besedu.

BEŇOVSKÝ SLIVKOŠT
Již šestým rokem zasedala komise ve společenské místnosti zahradkářů aby
posoudila a ohodnotila vzorky slivovice a ovocných likérů. Vítěznou kořalku letošního ročníku beňovského slivkoštu vypálil, Drahoslav Zpěvák z Hovoran nedaleko Kyjova. „Všechno se musí dělat s láskou, jak slivovice, tak i víno,“ poznamenal
skromně vítěz letošního klání poté, co převzal v sobotu odpoledne pohár z rukou
organizátorů Slivkoštu 2014.
8
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Na beňovském slivkoštu se sešlo na 115 vzorků, z toho 97 lihovin a 18 likérů. Je to
mnohem méně než v minulých letech, kdy jich bylo pokaždé tak kolem dvou stovek. Své vzorky posílali pěstitelé nejen z Přerovska, ale i okolních regionů – například Kroměřížska nebo Valašska. Na dlouhém seznamu tak nechyběli účastníci
například z Horní Moštěnice, ale i Vlkoše, Újezdce, Kojetína, Chropyně, Přerova či
Valašského Meziříčí. Slušné zastoupení mezi vítězi měli domácí pěstitelé z Beňova. Například Josef Černý, který bodoval v minulých ročnících, letos odevzdal hned
deset vzorků a jeho slivovici z durancie degustátoři ohodnotili jako druhou nejlepší. Jedničkou mezi likéry se stal malinový mok pěstitelky z Beňova Libuše Šrámkové.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Pálení čarodějnic se odehrává o tak zvané Filipojakubské noci z 30. dubna na
1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk, který je jedním z největších pohanských svátků a smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti. Slet čarodějnic v obci uspořádal místní Sbor dobrovolných hasičů, kde pro děti naší obce i pro přespolní, připravili různé hry a soutěže
s občerstvením.

HODOVÉ OSLAVY V PRUSÍCH
Uprostřed obce Prusy je dominantou malá kaple sv.Floriána.Tohoto roku občané uspořádali hodové oslavy, které se opravdu vydařily i počasí přálo. Občané Prus,
9
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se postarali na sváteční odpoledne o bohatý program s občerstvením, jak pro děti
tak i pro dospělé a všechny své sousedy. Každý kdo mohl se zapojil ať už sponzorskými dary, obsluhou a přípravou makrel, či jiných pochoutek nebo jako konzument. Poděkování patří všem sponzorům, občanům, kteří se o zdárný průběh oslav
přičinili.

TÁBORÁK ZA SOKOLOVNOU
Beňovskými ulicemi se vydal lampiónový průvod k uctění památky padlých
z II.světové války. Na cestu si účastníci svítili desítkami zářivých lampionů. Děti ze
základní a mateřské školy přispěli krátkým kulturním programem u pomníku padlých. Po té se lampiónový průvod odebral za sokolovnou, kde byl zapálen velký
táborák. Příjemný večer plný teplého světla z rozsvícených lampionů a táborového ohně zakončili pořadatelé slavnostním ohňostrojem. Poděkování patří učitelskému sboru, občanům a členům T.J. Sokola Beňov za přípravu celé akce.

DĚTSKÝ DEN
Přestože nás meteorologové varovali, že počasí nebude příliš příznivé, i tak se
spolek T.J.Sokol Beňov rozhodl uspořádat akci pro děti nazvaný Den plný her. Za
sokolovnou kde tato akce probíhala, nakonec přišlo a zúčastnilo se vice jak v 15.
soutěžích a hrách přes 30 dětí. Z důvodů nepříznivého počasí byla zrušena slibovaná hasičská pěna a kvůli hrozícímu dešti musel zůstat nerozbalený i skákací hrad.
Oproti dřívějším rokům se dětem promítaly pohádky a byl zapálen také malý tábo10

Bulletin obce Beňov 01/2014

rák. Nakonec na zpestření sobotního odpoledne proběhla soutěž v přetahování
lanem mezi ženami a muži. Naši hoši podcenili větší počet děvčat a žen a ani příchod Jardy Tomečka a Jirky Pavlíka nedokázal zabránit vítězství žen nad muži
v poměru 2:0. Věříme, že nikdo z těch kdo přišli nelitoval.

BEŇOVSKÉ POKLADY
Více než šest stovek účastníků, zavítalo na zábavnou akci pořádanou neziskovou
organizací Občanská společnost DSI, o.s. Děti se mohli setkat s množstvím pohádkových bytostí a plnili tak disciplíny,
které zajišťovalo sedm pro rodinně orientovaných neziskových
organizací
regionu. Odbornou
veřejnost pak čekala
mini konference pro
rodinu a venkov, kde
nechyběly ani osobnosti jako arcibiskup
olomoucký a metropolita
moravský
11
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Mons. Jan Graubner, místopředseda SPOV Bc. Jan Tomiczek, náměstek Krajského
úřadu Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák a další pozvaní hosté.

SLAVNOSTI PIVA
Téměř dvě desítky druhů pěnivého moku, netradiční pivní soutěže a vystoupení kapel – tak to vypadalo v sobotu
v podvečer v sokolském areálu za sokolovnou, kde se konal
třetí ročník Slavností piva. Na akci dorazili nejen místní, ale
také lidé z Přerova a okolních obcí.
Tradičně největší oblibě se těší soutěže, kterých se mohli
zúčastnit dospělí i děti. Jedna z nich nesla název „Skoč mi
pro pivo“ a děti musely doskákat ke stolu s pivem a donést
ho tátovi, mamince nebo dědečkovi. Vyhrál každý a malí
účastníci klání pak dostali od pořadatelů malou pozornost.
Kromě toho si mohli lidé vyzkoušet pití piva na čas, zvládnout štafetu na koloběžce, nebo si změřit síly v tom, kdo má nejlepší pivní „mozol“.
Slavnosti piva zpestřilo vystoupení kapel Notorest, Spocená uklízečka a Tchoři.

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU
Tradiční akci pro děti a mládež, kterou organizačně pořádal Český zahrádkářský
svaz ZO Beňov ve spolupráci s obcí, základní a mateřskou školou se uskutečnila
i přes špatné počasí v budově u zahrádkářů. Hlavním programem bylo vystoupení cirkusových postaviček v programu „CIRKUS JEDE“ – vystoupení klaunů, žonglérů, zvířátek, tanečnic a tanečníků, tří prasátek a malých kouzelníků. Následovali soutěže pro děti, malování, vystoupení profesionálního kouzelníka, diskotéka
pro malé i velké a vyhlášení soutěží a tomboly. Děkujeme všem učinkujícím a přítomným dětem
s rodiči za účast
na akci, které
neodradilo
špatné počasí.

12
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VAŘENÍ GULÁŠŮ
Vůně smažené cibulky, slaniny, masa, ale také
ryb se linuly v sobotu po celý den Beňovem,
kde se konal 4. ročník tradiční soutěže spolků
obce Beňov ve vaření gulášů. Počasí nebylo
zrovna nejlepší. Střídající se průtrže deště ale
neodradilo místní ani přespolní účastnit se
ochutnávky připravených gulášů.
Nejlepší guláš připravili tentokrát samotní
organizátoři, tedy Hasiči Beňov, druhé místo obsadili Rybáři Beňov a třetí místo Myslivecké sdružení
Beňov-Prusy, dále Sokol Beňov, FC Beňov a Zahrádkáři Beňov. Pořadatelé, Sbor
dobrovolných hasičů k ochutnávce připravili různé netradiční soutěže, tombolu,
malování na obličej, hašení auta.
Na své si přišli i milovníci hudby, k poslechu a tanci hrál pan Tellinger z Dřevohostic. Večer následovalo promítání záznamu divadelního představení Dívčí válka, kterou před lety nastudovala a zahrála beňovská mládež. Spokojení účastníci
odcházeli v pozdních nočních či ranních hodinách.

BEŇOVSKÉ HODY

Začátkem září se v Beňově konaly hodové oslavy. Ty byly zahájeny sobotním
odpolednem za sokolovnou bohatým programem. Zastupitelstvo obce slavnostně předalo do užívání hasičské auto Ford Tranzit místnímu Sboru dobrovolných
hasičů. Z rukou starosty bylo uděleno zástupcům SDH ocenění za významnou spolupráci s obecním úřadem při odstraňování škod po povodních a přívalových deštích a za ochranu majetku a bezpečnost občanů obce. Beňovský pan farář Bedřich
13
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Horák vysvětil hasičské auto a také sochu sv. Floriána, patrona hasičů, která je uložena v opravené kapličce na okraji obce. V programu vystoupili mladší a starší hasiči SDH Dřevohostice s ukázkou požárního útoku, dále návštěvníci mohli zhlédnout ukázku záchranné lezecké činnosti SDH Tovačov, nebo ukázku záchrany
lidského života z převráceného auta, kterou předvedl SDH Radslavice a ukázku
zásahu hašení hořícího auta, předvedl SDH Újezdec.
Samostatný bod programu bylo vystoupení dětí z mateřské školky a také dětí ze
Základní školy v Beňově. K odpolední pohodě a poslechu hrál pan Tellinger z Dřevohostic. Skupina ROKY z Dluhonic zakončila závěr sobotního hodového dne
taneční zábavou v sále sokolovny. Hodových oslav se také zúčastnili naši partneři
z Polské republiky z gminy Tworóg v čele se zástupcem wojta gminy Klaudiuszem
Wiederem. Navštívili výstavu u zahrádkářů, prohlédli si naši základní školu, zúčastnili se mše svaté v kostele sv. Františka a také i fotbalového nedělního utkání FC
Beňov-Slatinice, kde naši borci zvítězili 5 : 3.

PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY
Dva autobusy vyjely z Beňova do obce Mutěnice na burčákový pochod slováckými vinohrady. Při našem putování za burčákem si účastníci zájezdu mohli vybrat
několik tras pochodu 7-10-14 kilometrů kolem sklípků ve vinařské oblasti Dubňanské hory až do Mutěnic do části Pod Bůdama. Cestou mohli průběžně ochutnávat vzorky burčáků, doplněné nabídkou vína a bohatého občerstvení (zabíjačkové speciality, klobásky, cigára a jiná masa na grilu, cukrovinky, bramboráky,
koláče, omelety, lívance a jiné...). Organizačně vše zajistil starosta Sokola Beňov
Ing. František Kubík a akce se nám všem náramně líbila.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
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Obec Beňov-Prusy uspořádala v neděli 10. listopadu v 15 hodin slavnostní přivítání nových občánků do svazku obce Beňov. Slavnostního přivítání se zúčastnilo
14 dětí narozených od prosince 2012 do listopadu 2013. Po krátkém přivítání rodičů, dětí a hostů následoval program dětí z naší základní školy, který připravila paní
ředitelka Mgr. Eva Vyhňáková. Starosta obce Ivo Pitner přivítal nové občánky a rodičům byl předán k tomuto setkání „Upomínkový list“, maminkám květiny, tatínkům kniha o Historii a současnosti obce Beňov-Prusy a dětem drobné dárky. Přinášíme zde seznam nových občánků obce Beňov:
Bucherová Eliška, Beňov č. 67
Píšťková Evelína, Beňov č. 29
Čosarová Sofie, Beňov č. 3
Pospíšil Jakub, Beňov č. 18
Fišerová Klára, Beňov č. 57
Pospíšil Patrik, Beňov č. 154
Fritzová Natálie, Beňov č. 99
Smékalová Anežka, Beňov č. 29
Horáková Kristýna, Prusy č. 19
Spáčil Šimon, Prusy č. 26
Hradilová Natálie, Beňov č. 218
Vyhňák Martin, Beňov č. 30
Pagáčová Natálie, Beňov č. 26
Zapletal Jakub, Beňov č. 128

PODHORSKÝ PENZION
Milovníci divadelních představení zavítali v sobotu večer do sokolovny, kde obnovený divadelní spolek „VLKOŠ SOBĚ aneb OCHOTNI, SCHOPNI ČEHOKOLIV“
představil lehce načernalou komedii Lubomíra Kubátka Podhorský penzion aneb
z malé hádky velká sázka. Na divadelní představení se přišlo podívat na sto diváků, dětí i dospělých a herci nám připravili příjemnou zábavu. Po divadle jsme společně s účinkujícími a kulisáky poseděli v přísálí sokolského baru, kde Svaťa Šrámek zahrál na harmoniku a společně zapěli známé písně a zavzpomínali.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Po roce se občané naši obce sešli v podvečer první adventní neděle, aby společně rozsvítili vánoční strom. Děti z mateřské školky a základní školy spolu s učitelským sborem připravily básničky a písničky s vánoční tématikou. Vše moderoval
Zbyněk Batěk-Mošna. Pan farář Bedřich Horák pronesl k zahájení adventního
období pár vřelých slov a starosta obce Ivo Pitner popřál občanům příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí do nového roku 2014. K občerstvení
se podával čaj, svařené víno a slivovička a hasiči smažili topinky a bramboráky. Tak
byl v naší obci zahájen adventní čas, čas nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc.
Děkujeme všem pořadatelům a učinkujícím za krásný zážitek.

BESEDA KLUBU DŮCHODCŮ
Již tradiční setkání Klubu důchodců v závěru roku je vždy slavnostní. Po přednesení výroční zprávy o celoroční činnosti klubu, kterou přečetla předsedkyně klubu paní Marie Klvaňová, seznámil přítomné starosta obce Ivo Pitner s prací a činností zastupitelstva obce končícího roku 2013 a nastínil úkoly zastupitelstva obce
15
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v roce 2014. Předsedkyně kulturní komise paní Lenka Pavlíková seznámila a pozvala přítomné na kulturní akce v obci, které proběhnou ještě do konce roku 2013. Po
společném občerstvení pokračovala zábava volnou diskusi. K poslechu a pro dobrou náladu zahrál pan Svatopluk Šrámek na harmoniku a přítomní občané zazpívali známé lidové písně. Účastníci se s dobrou náladou rozcházeli domů až po dvacáté hodině.

Výstavy a brigádnická činnost
VÝSADBY NA PROTIEROZNÍ OCHRANĚ OBCE
V průběhu měsíce dubna
obecní zaměstnanci prováděli dosadbu stromů a keřů
na protierozní ochraně obce
Beňov. Celkem se doplnilo
350 kusů lesních stromů
s provedením kompletní
výměny drátěných ochran
proti okusu zvěří u všech
stávajících stromů a dosadba celkem 1700 kusů keřů.
Tyto práce byly zpožděny
vinou studeného počasí
s velkou sněhovou nadílkou
v začátku dubna.

VÝSADBY LESNÍCH POROSTŮ
V průběhu měsíce dubna Myslivecké sdružení Beňov-Prusy,
spolu s hospodářem lesa
a občany-samovýrobci, kteří
měli přidělené lesní podílky,
které si vykáceli a vyčistili na
své náklady a provedli platbu
dřeva na obci, následně provedli výsadbu lesních stromů
v obecním lese. Bylo vysázeno
cca 5.000 ks sazenic dubu
a lípy a také i výstavba oplocenky celé lokality k zabránění
zvěři v okusu sazenic.
16
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VÝSTAVA ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH INSPIRACÍ
Jednou z posledních akcí Klubu
důchodců v závěru
roku je již tradiční
výstava adventních a vánočních
inspirací.
Klub
důchodců ve spolupráci s dětmi ZŠ
a MŠ Beňov uspořádal již osmý ročník, kde jsme měli
možnost obdivovat i zakoupit keramiku od Ivany
Bělařové, perníčky
od Markéty Látalové a také různé druhy cukroví od paní Jaroslavy Novákové a Heleny Bittnerové. Vánoční aranžování stolování a vánočních zdobení a adventní věnce od dětí z místní základní školy. Občané i hosté mohli posedět s přáteli u domácího cukroví, kávy, svařeného vína a punče. Prodej jmelí zajistili členové Sboru
dobrovolných hasičů obce Beňov.

Nejvýznamnější sportovní akce
HASIČSKÉ ZÁVODY OKRSKU HORNÍ MOŠTĚNICE
Každoročně
pořádané
hasičské závody v požárním sportu okrsku Horní
Moštěnice uspořádal pod
záštitou obce Beňov místní
Sbor dobrovolných hasičů
dne 18. května na místním
fotbalovém hřišti. Zúčastnilo se 6 dobrovolných sborů
a celkem soutěžilo 8 družstev a to v běhu na 100 metrů s překážkami a v požárním útoku. První místo
obsadili v kategorii mužů
družstvo SDH Dobrčice,
17
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druhé místo SDH Přestavlky, třetí místo SDH Beňov, dále SDH Horní Moštěnice,
SDH Říkovice a SDH Stará Ves. V kategorii ženy, první místo SDH Beňov a druhé
místo SDH Horní Moštěnice. Děkujeme pořadatelům za vytvoření příjemného prostředí a zabezpečení celé akce.

POSTUP DO 1. A TŘÍDY OLOMOUCKÉHO KRAJE
V neděli za krásného počasí se na fotbalovém hřišti odehrálo utkání
FC Beňov–Nezamyslice 5:0, hosté neměli proti našim borcům šanci. V tabulce fotbalisté FC Beňov potvrdili první místo a postup do 1. A třídy Olomouckého kraje
a to bez ohledu na výsledek dvou dalších zápasů. Děkujeme všem fotbalistům za
krásné utkání a fanouškům za perfektní kulisu na zápase.

NOČNÍ HASIČSKÉ ZÁVODY
Sbor dobrovolných hasičů obce Beňov uspořádal noční závody v netradičním
požárním sportu „O pohár starosty obce Beňov“, které se uskutečnily od 20.00
hodin na hřišti v Beňově. Zúčastnilo celkem 13 hasičských družstev žen a mužů.
Akce se pořadatelům zdařila a skončila v pozdních ranních hodinách.
Výsledné pořadí
Muži – 1. SDH Horní Moštěnice, 2. SDH Dřevohostice, 3. SDH Beňov.
Ženy – 1. SDH Dřevohostice, 2. SDH Beňov, 3. SDH Tučín
18
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MEMORIÁL LADISLAVA CIGÁNKA
Fotbalový turnaj starých pánů, již 3. ročník Memoriálu Ladislava Cigánka uspořádal 29. června fotbalový klub FC Beňov. O velký putovní pohár soutěžili družstva
Sokol Bochoř, Sokol Domaželice, Sokol Újezdec a FC Beňov. Herně byly zápasy velmi vyrovnané a až závěr turnaje rozhodl o vítězi, kterým se stalo družstvo hráčů
Sokola Újezdec, druhé místo FC Beňov, třetí místo Sokol Domaželice a na čtvrtém
místě Sokol Bochoř. Děkujeme pořadatelům a hráčům za krásné fotbalové zážitky.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Beňovské neziskové sdružení Rybáři Beňov uspořádalo tradiční rybářské závody pro děti i dospělé na
místním rybníku. Zahájení
a zápis soutěžících proběhl
již v 7 hodin ráno. K občerstvení byly nachystány rybí
klobásky, vepřová žebra
a makrely k zapití pivo, limo,
káva a jiné tekutiny. Putovní
pohár vyhrál za sloveného
kapra o délce 44 cm Ing.
Tomáš Smékal. 1. místo obdržel za svůj úlovek Jan Linhart, 2. místo Jaroslav Tomeček, 3. místo Kluková Hana, v kategorii pro děti se na
1.místě umístnil Antonín Tomeček, 2. místo Tomáš Pavelka a na 3. místě se umístila Marie Caletková . Poděkování patří hlavně organizátorům, kteří tuto akci připravili.

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE
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Opět po roce uspořádal fotbalový klub FC Beňov na hřišti turnaj obecních spolků a firem „O pohár starosty obce“ v malé kopané. Celkem se přihlásilo 5 týmů,
které hrály mezi sebou. Na 1. místě skončilo družstvo T.J. Sokol Beňov, 2. místo
družstvo Rybáři Beňov, 3. místo Č.O.B. litina, 4. místo žáci FC Beňov, 5. místo Č.O.B.
barevné kovy. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Lukáš Dvorský z Č.O.B, nejlepší brankář Čeněk Gregor z družstva Rybáři Beňov a nejlepším střelcem se stala Denisa
Nesňalová z družstva žáci FC Beňov. Po ukončení fotbalového klání se účastníci,
příznivci i ostatní občané přesunuli do areálu za sokolovnu, kde od 20.00 hodin se
konala taneční zábava se skupinou FORUM. Děkujeme pořadatelům za organizaci a sponzorům za ceny do turnaje.

STŘELBY NA STŘELNICI SKALKA
Pod hlavičkou mikroregionu Moštěnka se uskutečnily střelecké závody v brokové střelbě na střelnici Skalka v Domaželicích. Zúčastnilo se 16 družstev a to jak profesionálů, tak i zástupců Mysliveckých sdružení z okolních vesnic. Za Myslivecké
sdružení Beňov-Prusy se zúčastnili střeleb Ing. Vojtěch Bělař, Mgr. Stanislav Mudra a Tomáš Janda.

HRY MIKROREGIONU MOŠTĚNKA
Již 10.setkání obcí mikroregionu Moštěnka, se uskutečnilo v Dřevohosticích v prostorách zámecké zahrady v sobotu 21.9.2013. Ani na druhý termín konání počasí
nám nepřálo, opět pršelo. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev, která se utkala ve 12
disciplínách. Pořadatelé měli připraveny disciplíny jak silové tak i technicky a vědomostně laděné - od skládaní puzzle, stavění věže z beden od kyselek, lovení kyblíků až po soutěž na koloběžkách, provlékání celého družstva provázkem, dámský
hokej, čichání a hádání více či méně vonicích látek a další úkoly. Zvítězilo družstvo
obce Domaželice, následované obcí Vlkoš a Starou Vsí. Naše obec se umístnila na
pěkném pátém místě.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Stalo se tradicí uspořádat
turnaj ve stolním tenise
neregistrovaných hráčů,
který pořádá T.J. Sokol
Beňov. Turnaje se letos
zúčastnilo celkem 9 hráčů, všichni si zahráli
mezi sebou systémem
každý s každým. Vítězem
finále a celého turnaje se
stal pan Jiří Posinger
z Horní Moštěnice, který
zvítězil poměrem setů
20
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3:0. Hráči, kteří se umístili na prvních třech místech, obdrželi diplom a věcnou
cenu. Věříme, že se turnaj všem zúčastněným líbil a že se již teď všichni těší na turnaj příští, který bude v dubnu 2014.

Ostatní zajímavosti
POMOC PŘI POVODNÍCH
Zastupitelstvo obce Beňov na svém 18. veřejném zasedání schválilo darovací
smlouvy na finanční dar na červnové povodně v roce 2013 městysu Pavlíkov ve výši
30.000,- Kč a obci Vidov ve výši 10.000,- Kč. Finanční dary byly poskytnuty právě
těmto obcím, neboť v roce 2010 nám tyto obce poskytly dar ve stejné výši na odstraňování škod po povodních v měsících květen–červen 2010.

OPRAVA KAPLE SV. FLORIÁNA V BEŇOVĚ
V rámci dotačního programu „Obnova staveb drobné architektury v Olomouckém kraji“ na rok 2013, byla podána obcí žádost na Krajský úřad Olomouckého
kraje. Po přiznání této dotace ve výši 40.000,- Kč byly zahájeny na začátku června
opravy kaple, na pozemku st.č.197 v k.ú. obce Beňov. Ukončení veškerých prací
s dokončením chodníku, opravou a nátěrem dveří a ozdobné mříže, instalací lavice, odpadového koše, informační tabule, úpravou okolí s výsadbou buksusů, proběhlo těsně před hodovými oslavami v obci. Obec děkuje všem, kteří se podíleli
na opravách naší kapličky Sv. Floriána.
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OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
V závěru roku skončily hrubé práce na opravě dešťové kanalizace z roku 1922, která se na
místní komunikaci u hřbitova a u fotbalového hřiště propadla. Důsledky těchto propadů
lze hledat v letech minulých, pravděpodobně
zapříčiněné povodněmi a přívalovými dešti
v letech 2007 a 2010, působením obrovského
tlaku vody na staré potrubí. Tyto práce provedla společnost EKOAGROSTAV, a.s., kdy za
necelý měsíc byly provedeny výkopy starého
propadlého potrubí a nahrazeny potrubím
novým v délce necelých 47 metrů s dvěma
kontrolními jímkami a kanálovou mříží na
odvod dešťové vody z komunikace.

Informace obecního úřadu
PLÁN ŘÁDNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEŇOV NA ROK
2014
Místem konání ZO je zasedací místnost OÚ Beňov č. 3. Zasedání jsou veřejná.
• čtvrtek 16.února
• čtvrtek 13.února
• čtvrtek 10.dubna
• čtvrtek 12.června
• čtvrtek 14.srpna
• čtvrtek 16.října

Roční obecní poplatky splatné k 30. 6. 2014
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

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech
v obcích
Beňov, Prusy
22
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Svozu komunálního odpadu v roce 2014
Leden
3. 1.
17. 1.
Únor
14. 2.
28. 2.
Březen
14. 3.
28. 3.
Duben
11. 4.
25. 4.
Květen
9. 5.
23. 5.
Červen
6. 6.
20. 6.
Červenec
4. 7.
18. 7.
Srpen
1. 8.
15. 8.
Září
12. 9.
26. 9.
Říjen
10. 10. 24. 10.
Listopad
7. 11. 21. 11.
Prosinec
5. 12. 19. 12.
Leden
2. 1. 2015

31. 1.
30. 3.

29. 8.

Svoz plastových odpadů v roce 2014
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden

7. 1.
21. 1.
4. 2.
18. 2.
4. 3.
18. 3
1. 4.
15. 4.
13. 5.
27. 5.
10. 6.
24. 6.
8. 7.
22. 7.
12. 8.
26. 8.
9. 9.
23. 9.
7. 10. 21. 10.
4. 11. 18. 11.
2. 12. 19. 12.
6. 1. 2015

29. 4.

30. 12.

Půjčovní doba knihovny Beňov
Úterý a čtvrtek 15.00 – 17.00 hodin

Otevírací doba muzea u příležitosti kulturních akcí
• 8. 3. od 9.00 do 12.00, u příležitosti turistického pochodu, (trasa vede přes Beňov)
• květen od 13.00 do 13.50, u příležitosti 163. výročí narození A. C. Stojana, koncert v kostele
23
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• 21. 6. od 14.00 do 16.00, u příležitosti konání akce Pouť pro rodinu
• 13. 9. od 15.00 do 16.00, u příležitosti 7. ročníku Malování na chodníku
• 4. a 5. 10. od 15.00 do 16.00, u příležitosti hodových oslav
• 30. 11. od 15. 00 do 16.00, u příležitosti vánoční výstavy
FCBeňov „A“ muži – OKFS 1. A tř. sk. B – podzim
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Družstvo
Opatovice
Klenovice
Štěpánov
Slatinice
Beňov
Bělotín
Čechovice
Hranice „B“
Hlubočky
Dub nad Mor.
Lipník
Náměšť na Hané
Haná Prostějov

Záp.
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
3
3

R
2
1
1
0
0
2
1
0
0
1
1
3
1

P
3
3
5
6
6
5
6
7
7
7
7
7
8

Skore
34:18
29:17
27:23
30:26
34:34
20:14
26:24
26:33
29:40
18:19
14:22
26:34
23:32

Body
26
25
22
21
21
20
19
18
18
16
16
12
11

Body pravdy
(5)
(7)
(4)
(0)
(3)
(2)
(-2)
(0)
(0)
(-5)
(-5)
(-9)
(-7)

FC Beňov „A“ muži – OKFS 1. A tř. sk. B
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
24

datum
Ne 11. 8. 2013
Ne 18. 8. 2013
Ne 24. 8. 2013
So 31. 8. 2013
Ne 8. 9. 2013
So 14. 9. 2013
Ne 22. 9. 2013
So 28. 9. 2013
Ne 6. 10. 2013
So 12. 10. 2013
Ne 20. 10. 2013
So 26. 10. 2013
Ne 3. 11. 2013

čas
15.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.00
19.00
16.00
15.30
15.00
15.00
14.30
13.30.

zápas
Hranice „B“ – FCB
FCB – Konice „B“
Klenovice n/H – FCB
Náměšť n/H – FCB
FCB – Dub nad Mor.
Bělotín – FCB
FCB – Opatovice-Všech.
Hlubočky – FCB
FCB – Slatinice
Štěpánov u Ol. – FCB
FVB – Lipník n/B
Haná Prostějov – FCB
FCB – Čechovice

stav
1:5
6:0
3:1
7:3
3:0
5:2
4:2
4:2
5:3
1:3
1:0
3:0
5:1
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14.
15.

Ne 10. 11. 2013
Ne 17. 11. 2013

13.30
13.00

FCB – Hranice „B“
Konice „B“ – FCB

3:1

FC Beňov „B“ muži – okresní soutěž sk. A – podzim
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Stará Ves
Viktorie Přerov C
Brodek B
Vlkoš
Měrovice
Troubky B
Prosenice
Lověšice
Polkovice
Říkovice
Uhřičice
Čekyně B
Beňov B
Křenovice

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
11
10
9
8
5
5
5
5
3
4
4
3
2
0

R
1
2
1
1
5
3
2
1
6
3
3
1
2
3

P
1
1
3
4
3
5
6
7
4
6
6
9
9
10

Skore
50:14
59:12
37:37
32:28
31:25
30:26
32:27
24:29
27:20
22:31
29:45
29:54
27:46
12:47

Body
34
32
28
25
20
18
17
16
15
15
15
10
8
3

Body pravdy
(13)
(11)
(7)
(7)
(-1)
(0)
(-1)
(-5)
(-6)
(-3)
(-3)
(-8)
(-10)
(-18)

FC Beňov „B“ muži – OFS Přerov –okresní soutěž sk. A
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

datum
Ne 11. 8. 2013
So 17. 8. 2013
So 24. 8. 2013
Ne 1. 9. 2013
So 7. 9. 2013
Ne 15.9.2013
Ne 22. 9. 2013
Ne 29. 9. 2013
So 5. 10. 2013
Ne 13. 10. 2013
So 19. 10. 2013
Ne 27. 10. 2013
So 2. 11. 2013

čas
14.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.00
15.00
14.30
13.30.

zápas
Viktorie Přerov „C“ – FCB“B“
FCB „B“ – Říkovice
Brodek u Př. „B“ – FCB „B“
FCB „B“ – Prosenice
Polkovice – FCB „B“
FCB „B“ – Uhřičice
Křenovice – FCB „B“
FCB „B“ – Troubky „B“
Měrovice – FCB „B“
FCB „B“ – Čekyně „B“
Stará Ves – FCB „B“
FCB „B“ – Vlkoš
Lověšice – FCB „B“

stav
6:2
7:2
5:0
5:1
2:0
4:5
2:2
1:3
2:2
5:3
5:1
1:3
3:1
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Rozlosování muži A – 1. A – sk. B – jaro 2014
kolo

datum
Ne 6. 4.
Ne. 13. 4.
So 19. 4.
Ne 27. 4.
Ne 4. 5.
Ne 11. 5.
So 17. 5.
Ne 25. 5.
So 31. 5.
Ne 8. 6.
Ne 15. 6.

čas
15.30
16.00
16.00
16.30
10.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

zápas
FC Beňov – Klenovice
FC Beňov – Náměšť na Hané
Dub nad Moravou – FC Beňov
FC Beňov – Bělotín
Opatovice – FC Beňov
FC Beňov – Hlubočky
FC Beňov – Slatinice
FC Beňov – Štěpánov
FC Beňov – Lipník
FC Beňov – Haná Prostějov
FC Beňov – Čechovice

Muži B – Rozlosování okresní soutěže sk. A Přerov jaro 2014
kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

datum
So 22. 3.
So 29. 3.
So 5. 4.
So 12. 4.
Ne 20. 4.
So 26. 4
Ne 4. 5.
Ne 11. 5.
Ne 18. 5.
Ne 25. 5.
Ne 1. 6.
Ne 8. 6 .
So 14. 6.

čas
15:30
15:30
15:30
16.00
16:00
16:30
16:30
16:30
10:00
16:30
16:30
16:30

zápas
FCB „B“ – Voktorie Přerov „C“
Řikovice – FCB „B“
FCB „B“ – Brodek „B“
Prosenice – FCB „B“
FCB „B“ – Polkovice
Uhřičice – FCB „B“
FCB „B“ – Křenovice
Troubky „B“ – FCB „B“
FCB „B“ – Měrovice
Čekyně „B“ – FCB „B“
FCB „B“ – Stará Ves
Vlkoš – FCB „B“
FCB „B“ – Lověšice

Rozpis mladší žáci jaro 2014
kolo

26

datum
Ne 20. 4 .
So 3. 5.
So 10. 5.

čas
13:30
13:30
14:00

zápas
FC Beňov – Soběchleby
FC Beňov – Horní Moštěnice „B“
FC Beňov – Kozlovice
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Ne 18. 5.
Ne 25. 5.
Ne 1. 6.
So 7. 6.
So 14. 6.

14:00
14:00
14:00
13:30

FC Beňov – Křenovice
FC Beňov – Troubky
FC Beňov – Říkovice
FC Beňov – Horní Moštěnice „A“
FC Beňov – Kojetín

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

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

Dětská a dorostová lékařka MUDr. Jitka Kleinerová
Horní Moštěnice telefon 739 012 729
pondělí, středa
7.00–9.00
úterý
9.00–11.00
čtvrtek, pátek
7.00–9.00

Praktická zubní lékařka MUDr. Jitka Doleželová
Horní Moštěnice telefon 581 224 292
Po
7.00–18.00
Út
7.00–15.30
St
10.30–18.00
Čt
7.00–15.30
Polední přestávka je každý den v době 12.00-12.30

Společenská kronika
V roce 2014 se významného životního jubilea dožívají
Bittner František
Doleželová Věra
Janda Evžen
Kašpárek Oldřich
Kretková Marie

70
70
70
70
70

Linhartová Ludmila
Ostrčil Otakar
Pavlík Jiří
Pastvová Jolana
Bělařová Marie

70
70
70
70
75

Bittner Oldřich
75
Kobert Antonín
75
Topičová Jiřina
75
Zehnálková Božena 75
Žalmánková Zdenka75
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Hovůrka Bohumír
Jandová Vlasta
Neporová Růžena
Skopalová Věra
Vajda František

80
80
80
80
80

Bednaříková Jiřina
Olehla Rostislav
Páleníková Anna
Skočková Anežka
Štěpáník František

85
85
85
85
85

Zmeškalová Vlasta 85
Kavka Ignác
90

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

Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2014
• Tříkrálová sbírka
T.J. Sokol

• Pyžamo-papučový ples
SDH Beňov

• Valná hromada

4.–5. ledna
20.00 hodin

13. ledna
15.00 hodin

18. ledna

T.J. Sokol, FC Beňov

8.30 hodin

• Zabijačkové hody

25. ledna

FC Beňov

• Ples fotbalistů
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Myslivecký ples
T.J. Sokol

• Masopustní vodění medvěda
FC Beňov

20.00 hodin

31. ledna
20.00 hodin

27. ledna
10.00 hodin

15. února
17.00 hodin

• Valná hromada

21. února

ČZS ZO Beňov

15.00 hodin

• Valná hromada

22. února

T.J. Sokol

• Valná hromada
T.J. Sokol, ZŠ a MŠ Beňov

• Dětské šibřinky
T.J. Sokol
28

16.00 hodin

1. března
14.00 hodin

2. března
9.00 hodin
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• Bedřich cup – badmintonový turnaj
ČZS ZO

• Beňovský slivkošt – hodnocení vzorků
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Výroční schůze
Obec Beňov a Klub důchodců

• Vesnický bál
ČZS ZO Beňov

• Beňovský slivkošt 2014
Rybáři Beňov

• Výroční členská schůze a posezení
T.J. Sokol

• Velikonoční turnaj ve stolním tenise
T.J. Sokol

8. března
16.00 hodin

8. března
15.00 hodin

15. března
20.00 hodin

15. března
14.00 hodin

22. března
17.00 hodin

29. března
9.00 hodin

12. dubna
20.00 hodin

• Pomlázková zábava

20. dubna

Rybáři obce Beňov

10.00 hodin

• Otevírání rybníka

26. dubna

ČZS ZO Beňov

• Zájezd na Floru Olomouc
SDH Beňov

• Pálení čarodějnic

7.00 hodin

26. dubna
16.00 hodin

30. dubna

FC Beňov

9.00 hodin

• Sběr železa

3. května

T.J. Sokol

• Táborák a lampiónový průvod
ZŠ,MŠ Beňov, ZUŠ Přerov, ČZS

• Koncert v kostele
ČZS ZO Beňov

• Grilování
Klub důchodců

18.00 hodin

3. května
15.00 hodin

květen
17.00 hodin

květen
6.00 hodin
29
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• Zájezd
SDH Beňov

• Floriánovo taneční odpoledne
T.J. Sokol

• Zájezd do vinného sklípku
T.J. Sokol

• Dětský den plný her
ČZS ZO Beňov

květen
14.00 hodin

24. května
7.00 hodin

květen
14.00 hodin

31. května
17.00 hodin

• Grilování

13. června

T.J. Sokol

20.00 hodin

• Taneční zábava
SDH Beňov

• Noční závody
Občanská společnost DSI, o.s.

• Pouť pro rodinu
Rybáři Beňov

• Rybářské závody pro děti i dospělé
FC Beňov

• Memoriál L.Cigánka a L. Dvořáka
Klub důchodců

• Pouť na Hostýn
FC Beňov

• Turnaj spolku a firem
FC Beňov

• Taneční zábava
T.J. Sokol

• Pivní slavnosti
ČZS ZO Beňov

• Grilování
T.J. Sokol
30

14. června
21.00 hodin

20. června
14.00 hodin

21. června
7.00 hodin

21. června
13.00 hodin

28. června
8.00 hodin

8. července
13.00 hodin

12. července
20.00 hodin

12. července
20.00 hodin

19. července
17.00 hodin

srpen
20.00 hodin
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• Taneční zábava
Občanská společnost DSI,o.s.

16. srpna
14.00 hodin

• Pohádkový les

30. srpna

Klub důchodců

7.00 hodin

• Zájezd
ZŠ,MŠ Beňov, ČZS ZO

• Malování na chodníku
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Střelby na Kocandě
T.J. Sokol

• Badmintonový turnaj
SDH Beňov

• Gulášové hody
Obec Beňov a spolky obce

srpen
14.00 hodin

13. září
9.00 hodin

září
9.00 hodin

17. listopadu
10.00 hodin

20. září
10.00 hodin

• Hodové oslavy

4.–5. října

ČZS ZO Beňov

14.00 hodin

• Výstava Plody podzimu
T.J. Sokol

• Taneční zábava
T.J. Sokol

• Zájezd Putování slováckými vinohrady
ZŠ a MŠ Beňov

• Drakyjáda a Heloween
Klub důchodců

• Zájezd
Rybáři Beňov

• Zavírání rybníka
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Vycházka na bažanty
Jezdecký oddíl

4.–5. října
20.00 hodin

4. října
7.00 hodin

11. října
15.00 hodin

říjen
7.00 hodin

říjen
10.00 hodin

25. října
9.00 hodin

1. listopadu
10.00 hodin
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• Hubertova jízda
Myslivecké sdružení Beňov Prusy

• Vycházka na bažanty
ZŠ,MŠ Beňov, Ing. Bělařová

• Aranžování
FC Beňov

• Taneční zábava
Obec Beňov, ZŠ a MŚ

• Rozsvícení vánočního stromu
T.J. Sokol

• Mikulášská nadílka – soutěže, hry, tombola
Obec Beňov, Klub důchodců

• Beseda s důchodci
ZŠ, MŠ Beňov

• Vánoční besídka
Obec Beňov, ZŠ a MŠ

• Vánoční koncert – pěvecký sbor Vokál
Obec Beňov, ZŠ a MŠ

• Vánoční stromeček pro zvířátka
T.J. Sokol

• Vánoční turnaj ve floorballu
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Štěpánský hon
T.J. Sokol

• Vánoční turnaj ve stolním tenise
Obec Beňov

• Ohňostroj
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8. listopadu
9.00 hodin

listopad
16.00 hodin

listopad
20.00.hodin

22. listopadu
17.00 hodin

30. listopadu
15.00 hodin

6. prosince
14.00 hodin

13. prosince
16.00 hodin

17. prosince
18.00 hodin

19. prosince
13.00 hodin

22. prosince
18.00 hodin

23. prosince
9.00 hodin

26. prosince
10.00 hodin

27. prosince
18.00 hodin

31. prosince

Bulletin obce Beňov 01/2014

Rady nejen pro zahrádkáře
RAKYTNÍK NA ZAHRÁDCE
Plody, semena a listy rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides), výrobky z nich, jejich nutriční
hodnota i samotné krásné, dekorativní rostliny, jako
dvě solitéry i ve skupině, jsou více než 30 let předmětem zájmu také nás zahrádkářů. Čas od času se objeví
fundovaný příspěvek v odborném tisku, ale častěji jsme
informováni o jeho účincích ve výrobcích alternativní
medicíny. Nám zahrádkářům jsou nabízeny výpěstky,
už jen zřídka většinou jen označované pouze rakytník.
Přitom školkařské firmy dnes prodávají i velmi kvalitní odrůdy. Za vyšší kvalitu některých nabízených odrůd
rakytníku řešetlákového se dnes považuje právem
malá, krátká stopka plodu, která usnadňuje sklizeň
a méně trnitý plodonosný obrost.
Rakytník řešetlákový je dvoudomá rostlina. První typ rostlin vytváří ve svých květech hnědavý pyl a druhý typ rostlin má nenápadné, velmi malé žlutozelené květy s bliznou. Tyto žlutozelené květy se po opylení (hnědavým pylem prvních rostlin, rostoucích v jejich blízkost) přetvářejí v nenápadné zelenavé plůdky. Vývojem
se zvětšují a v létě žlutě i žlutooranžově zbarvují. Plodem je drobná peckovička
průměrné délky 7 mm a šířky 4 mm. Nejblíže k nám se původní typ rakytníku
vyskytuje v okolí Baltického a Severního moře. Z těchto typů však kulturní odrůdy, o kterých zde píši, nepocházejí. Samičí typ rostliny – Hergo, Frugana, Leikora,
v poslední době také samičí typ odrůdy Dorana, Askola – nabízené na evropském
trhu i u nás, byly vyšlechtěny v Německu z ekotypů, které rostou v Uralské oblasti Ruska.
Novější odrůdy Askola a Dorana, které byly uvedeny na trh po roce 1995, mají lepší vlastnosti plodů i keře. Askola má středně vzrůstný, kompaktnější keř se středně četnými a méně rozvětvenými přírůstky. Charakterem růstu je vhodná k častému stříhání plodonosného obrostu, jako Frugana. Plody jsou středně velké, tmavě
oranžové (dlouho do podzimu si udržují původní barvu). Zraje přibližně 10 dnů
po nejranější odrůdě Frugana. Plody mají zvláště vysoký obsah vitaminu C. Pro
odrůdu Dorana je typický slabší růst i slabší odnožování. Relativně lépe se sklízí.
Plody barvy žlutooranžové, jsou menší, ale také mají stopečku. Jako u odrůdy Askola si dlouho do podzimu udržují původní barvu. Plody mají podle literárních údajů zvláště vysoký obsah vitaminu C, jsou téměř beztrnné a spolu s odrůdou Leikora mají také značný okrasný význam.
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Hlavní zásady pěstování s ohledem na fyziologické vlastnosti.
Rakytník potřebuje hluboké, propustné, provzdušněné půdy s neutrální až slabě
kyselou půdní reakcí, podle půdního druhu nejlépe písčitohlinité. Pozemky mohou
být na rovině i svažité, ale dobře osluněné. Dobře snáší vysoké teploty i jednorázovou vysokou srážkovou činnost, snáší i vyšší mráz v zimě. Hlavní kořen roste do
hloubky až 2 m. Samčí i samičí rostliny vytvářejí rozsáhlý kořenový systém s mnoha kořenovými výběžky, kterými se na zahrádkách nejčastěji rozmnožují. Na kořenech, stejně jako u motýlokvětých rostlin (hlízkové bakterie) dochází k symbióze
půdních bakterií, které vstoupily do specifického symbiotického svazku s rakytníkem a využívají vzdušný dusík a přeměňují jej na organické sloučeniny amoniaku, které jsou vstřebávány rostlinou. Pro dostatečnou mikrobiální činnost, kterou
rakytník i tyto bakterie potřebují, nevyhovují půdy dlouhodobě utužené a slévavé,
ve kterých je málo humusu a nedostatečná mikrobiální činnost. Jinak můžeme
rakytník považovat za nenáročný druh. Průmyslová hnojiva se doporučuje používat jen při výsadbě. Samičí typ odrůd vysazujeme v blízkosti opylovače (některý
z klonů odrůdy Pollmix), uvádí se, že na 6 až 9 samičích rostlin (uvedených odrůd)
postačí jedna rostlina opylovače. Jedná se o větrosnubnou rostlinu.
Sklizeň na zahrádce je stále jen ruční záležitostí, ač byly vyvinuty různé amatérské pomůcky k česání, které vesměs při sklizni zdržují.
Těm zahrádkářům, kteří si oblíbili sirupy, šťávy a jiné zdraví prospěšné produkty
se osvědčilo, přivázat si tvarem vyhovující košíček motouzem nebo páskem na tělo,
okolo pasu a sklízet oběma rukama. Citlivé ostříhání plodonosného obrostu starších vzrůstných keřů odrůdy Leikora, usnadní sklizeň.
Zpracování plodů.
Od přátel mám několik receptů, z nichž mám v oblibě, a každý rok na zimu připravuji šťávu tzv. za studena se sníženým obsahem cukru, podobně jako se dělají
šťávy z plodů rybízu. Doporučuje se užívat je denně 2–3 lžičky ráno, nebo doplnit
vodou a vypít. Obsah lahve je třeba před užitím protřepat. V mé rodině se osvědčily také plody v medu.
Plody v medu. Umyté a osušené plody dáme do skleničky od dětské přesnídávky a zalijeme medem. Sterilujeme při teplotě 70 °C po dobu 25 minut.
Šťávy. Plody se doporučuje vylisovat na kuželovém lisu a získanou šťávu smíchat
s cukrem. Z výlisků můžeme připravit rakytníkový olej. V mé domácnosti plody
drtíme na „stroji“ Berlinett, který se vyráběl a dovážel v polovině 80. let z NDR
(mixování a krouhání), doplníme asi polovičním množstvím převařené vody, protože chceme mít šťávy více. Na1 litr tohoto polotovaru přidáme 2 g kyseliny citronové a 24 hod. ponecháme v chladu spíže nebo sklepa. Po této době přecedíme,
vylisujeme a šťávu doplníme cukrem a konzervační látkou. Na 1 litr takto připravené tekutiny dodáme 1 g kyseliny sorbové (nebo 1,4 g sorbanu draselného) a 0,6
kg cukru. Plníme do lahví a ukládáme na chladné místo ve spíži či sklepě. Způsobů výroby šťáv je více. Nejčastěji se liší v množství přidané kyseliny citrónové při
naložení plodů a podílem cukru ve výrobku.
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Rakytníkový olej. Příprava a použití v domácnosti. S výlisky, které po výrobě šťávy zůstanou, lze různě nakládat. Z usušených výlisků jsme se, naučily „vyrábět“
rakytníkový olej. Ten pomáhá při ošetření proti úžehu a některým z nás i při ozařování. Výlisky usušíme, umeleme na tříštivém kávomlýnku a v poměru 1:2 smícháme se slunečnicovým olejem ohřátým na 60 °C. Louhování se doporučuje provádět v termosce po dobu 48 hod. Poté směs nalijeme do sklenice se šroubovacím
víčkem a uložíme na chladném, temném místě. Po určité době (asi za 1 týden) výlisky sedimentují a olej slijeme do malých skleniček. Sediment lze ponechat v původní sklenici a konzumovat v zimním období. Ten, kdo může nechutný sediment
pozřít, určitě prospěje svému zdraví. Zůstávám v zimním období u každodenní
konzumace šťávy a použití rakytníkového oleje na kůži v létě.
Ing. Jana Dlouhá, ÚS ČZS Kolín –výpis z časopisu Rukoveť zahradkáře 2013

CO NABÍZÍME
Již od roku 2000 přinášíme na Váš stůl kvalitní sterilovaná hotová jídla připravená nejen
podle tradičních českých receptur. Používáme výběrové suroviny od ověřených
lokálních dodavatelů a nejnovější technologii sterilace, která nám umožňuje dodávat produkty nejvyšší kvality bez přidaných konzervantů se zárukou 2 roky. Nabízíme více než 100 druhů Hotovek rozdělených podle použitých surovin na HOVĚZÍ,
VEPŘOVÉ, DRŮBEŽÍ, BEZMASÉ a BEZLEPKOVÉ.
• Vyrábí se ze 100% masa od ověřených dodavatelů
• Jsou bez přidaných konzervantů
• Mají záruku 2 roky
• Skladují se při teplotě 1–28 °C
• Jsou hotové za 3 minuty „stačí ohřát“
• Nejširší nabídka jídel na trhu
• Zkušenosti od roku 2000
• Pravidelná kontrola kvality a chuti
• Trvanlivé balení ve skle
• Výborné ceny pro seniory

OBJEDNÁVKY PŘÍJÍMÁME

Zvýhodněná nabídka 44 Kč

www.hotovky.cz
hotovky@hotovky.cz
telefonicky: 558 913 483, 774 720 612
Po-Pá 7.00 až 14.00

Cena platí pouze při stejném odběru
jídel z levého i pravého sloupce objednávky!
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Informace občanům
Chcete přijímat aktuální zprávy ?
Webové stránky obce Beňov umožňují zasílání aktuálních informací
na vaši e-mailovou adresu. Pokud o tuto službu máte zájem
můžete se zaregistrovat na www.benov.cz odkaz aktuality.
Tato služba je poskytována zdarma.

Přehled odjezdů autobusových spojů Přerov–Beňov
Přerov–Beňov
P

P

S

P/✝

P, S

P

P, S

Přerov aut. st.
Beňov, kostel

5.20
5.35

6.25
6.40

6.30
6.47

10.00
10.17

12.35
12.52

13.55
14.15

14.50
15.07

P

✝

P

✝

P

P

✝

Přerov aut. st.
Beňov, kostel

16.00
16.17

16.40
17.02

17.30
17.45

18.30
18.47

18.45
19.07

22.30
22.44

22.30
22.44

P

S

P

P

✝

P

✝

P

Beňov, kostel
Přerov aut. st.

5.04
5.13

5.04
5,13

6.04
6.19

7.09
7.27

7.20
7.30

10.50
11.00

13.00
13.10

13.25
13.39

S

P

P

P

✝

P

P

✝

Beňov, kostel
Přerov aut. st.

13.25
13.39

14.20
14.35

15.40
15.54

16.54
17.09

17.24
17.39

17.55
18.10

21.19
21.32

21.24
21.37

Beňov–Přerov

P – jede v pracovní den
S – jede v sobotu
✝ – jede v neděli a státem uznané svátky
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