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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
obec vydává další již 8. vydání „Bulletinu“, kterým si připomínáme událostí předchozího roku 2014 v kulturních, společenských, sportovních, či jiných událostech
obce Beňov.
Ve volbách v roce 2014 do obecního zastupitelstva obce Beňov, které se konaly ve
dnech 10.–11. října kandidovaly tři nezávislé kandidátky a to: Sdružení občanů pro
rozvoj obce Beňov-Prusy, Nezávislí – za rozvoj obce Beňov, Sdružení kandidátů za
rozvoj obce a jedno uskupení kandidátů politické strany ČSSD. Občané dali své
hlasy níže uvedeným kandidátům, kteří obdrželi mandáty a následně dne 3. 11.
2014 na ustavujícím veřejném zasedání Zastupitelstva obce si odhlasovali jednotlivé funkce:
Ivo Pitner, starosta obce
Lenka Pavlíková, místostarostka obce
Mgr. Eva Vyhňáková, předsedkyně finanční komise
Jiří Ondruška, předseda kontrolní komise
Zbyněk Batěk, předseda kulturní komise
Martin Hrbas, předseda zdravotní a sociální komise
Jiří Pavlík, předseda stavební komise
Jaroslav Tomeček, předseda komise veřejného pořádku
Ing. Tomáš Smékal, předseda komise životního prostředí
Rozpočet obce na rok 2014 byl projednán a odsouhlasen v daňových příjmech
ve výši 7.648.000,- Kč, v nedaňových příjmech 1.131.000,- Kč v kapitálových příjmech v částce 528.000,- Kč a v přijatých dotacích v částce 3.871.000,- Kč a tedy
v celkové k datu 31. 12. 2014 byl výši 13.178.000,- Kč.
Pro spolky a neziskové organizace a zájmové skupiny v obci zastupitelstvo obce
schválilo neinvestiční finanční dotace ve výši 230.000,- Kč, které byly přerozděleny takto : T.J. Sokol Beňov částka 20.000,- Kč, ČZS Beňov 20.000,- Kč, Jezdecký oddíl
Beňov 20.000,- Kč s motivačním příspěvkem 15.000 Kč za reprezentaci obce Beňov.
FC Beňov 20.000,- Kč a motivační částka částku 21.000,- Kč za reprezentaci obce
(3.000,- Kč za vyhraný zápas v domácím prostředí) na sečení, hnojení a úpravy
travnaté plochy hřiště částku 35.000,- Kč. Myslivecké sdružení Beňov 20.000,- Kč,
Římskokatolická církev farnost Beňov částku 12.500,- Kč. Sbor dobrovolných hasičů Beňov částka 20.000,- Kč. ZOS Rybáři Beňov 20.000,- Kč, pro OS SERWIK Prusy
1.500,- Kč a OS DIS Beňov 5.000,- Kč. Obec také poskytla materiální podporu spolkům především trámy, fošnami a deskami k opravě objektů a to Jezdeckému oddílu Beňov k opravě střechy budovy a T.J. Sokolu Beňov deskami na zpevnění krovu
střechy nad vstupními dveřmi do sokolovny.
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Dotace, které obec obdržela, práce, činnosti a úkoly, které byly realizovány
v roce 2014
• Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci vytvoření veřejně prospěšných prací ze zdrojů ČR od Úřadu práce v Přerově, neinvestiční dotace na
2 pracovní místa činila 172.149 Kč s pokrytím vlastních zdrojů v částce celkem
tedy 302.550,- Kč
• Ministerstvo financí ČR na volby do Evropského parlamentu dotační částka
13.935,- Kč.
• Ministerstvo financí ČR na volby do senátu a volby do zastupitelstev obcí ČR
dotační částka 19.233,-Kč.
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje příspěvek ze Státního rozpočtu
na výkon státní správy v částce 126.300,-Kč.
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje jako příspěvek na hospodaření
v lesích na rok 2014 v částce 28.063,- Kč realizovaných v roce 2013.
• Krajský úřad Olomouckého kraje přidělil dotaci na akceschopnost jednotky SDH
Beňov částku 6.500,- Kč na nákup 3 ks vysílaček Motorola s pokrytím vlastními
zdroji obce v částce 14.503,- Kč celkem 21.003,- Kč.
• Poskytnutí dotace od MŽP ČR z programu Péče o krajinu, kde obec Beňov vysadila 3 aleje ovocných a listnatých stromů v k.ú Beňov v částce 104.548,- Kč,
s pokrytím vlastními zdroji v částce 111.617,- Kč celkem 116.165,- Kč.
• Poskytnutí dotace od MŽP ČR z fondů EU na Beňovský rybník – udržovací práce v částce 1.436.406,97 Kč a z fondu SFŽP v částce 110.492,84,- Kč, s pokrytím
vlastními zdroji v částce 662.957,07 Kč a částce 5.446,12 Kč celkem 2.215.303,- Kč
Obec zaplatila na hájenskou činnost, chemické postřiky, stavby oplocenek, těžbu a přiblížení poškozených stromů kůrovcem v obecním lese částku 47.577,- Kč
panu Ing. Tomáši Smékalovi, Beňov č. 98.
Za zpracování projektové dokumentace oddílné kanalizace „Za Beňovským potokem“ a projektové dokumentace na udržovací práce k Beňovskému rybníku, dále
za provedení dokumentace nakládání s vodami a zpracování manipulačního řádu,
to vše k beňovskému rybníku panu Ing. Petru Kudovi, Lipník nad Bečvou, Národních hrdinů č. 912 v částce 193.000,- Kč.
Projektová dokumentace na novou mateřskou školku v celkové částce 307.000 Kč,
obec doplatila v roce 2014 zbytek částky 233.000,- Kč panu Ing. Radku Štěpánkovi, Bezuchov č. 27.
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 40.535,- Kč firmě Geotom Ing. Miloš Tomášek, Bystřice pod
Hostýnem.
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Zemní práce, svahování, přepravu velkoobjemového odpadu a odvoz kontejnerů bio-odpadu a štěpkování zaplatila obec částku 67.943,- Kč panu Jaroslavu
Tomečkovi, Prusy č.27.
Za provádění zemních prácí s úpravou polních a lesních cest, příkop a odvodnění
zaplatila obec panu Štěpánu Habčákovi, Dřevohostice, Dolní 226, částku 57.899,-Kč.
V obecním lese se provádělo kácení smrkového porostu zasaženého kůrovcem
a kácení formou samovýroby s výstavbou 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, doplnění ochrany u stromů a vyžínání celého protierozního pásu. V této věci zde také proběhla v květnu 2014 a následně v lednu 2015 kontrola pracovníků jak Ministerstva životního prostředí, tak pracovníků
z Agentury obnovy krajiny k uzavření celkové dotace získané v roce 2006 a konstatování starostlivosti obce o tyto výsadby a pravidelné vyžínání. Na vysazených
trnkových a ovocných alejích v Beňově a v Prusích bylo provedeno doplnění stromů a obnova ochran proti okusu a prostříhání panem Václavem Štěpáníkem.
Obec obdržela dotaci MŽP ČR z programu Péče o krajinu a vysadila tři aleje ovocných a lesních stromů ve směru od Kocandy na hranici katastru s obcí Karlovice
a v lokalitě za zahradami pana Martínka a pana Digani.
Dokončovací úpravy po opravě propadlé dešťové kanalizace u fotbalového hřiště provedla v květnu 2014 firma EKOAGROSTAV a to úpravu chodníku a okrajníků
a následné položení asfaltového koberce.
Na obecním pozemku kolem fotbalového hřiště byla provedena obecními zaměstnanci výměna plotu s brankami a instalace informační skříňky pro FC Beňov
a opravy vstupního chodníku u sportovních šaten.
Na velkém rybníku i malém rybníku proběhly práce s vypuštěním a zahájením
udržovacích prací a oprav firmou EKOAGROSTAV, a.s. které by měly být oficiálně
dokončeny do konce února 2015 – celkové náklady prací v částce 2.215.303,- Kč.
Obec pomocí obecních pracovníků instalovala informační tabuli u mostu přes
Moštěnku k historii Beňovského mlýna a k historii osvobození obce Beňov Rudou
armádou položení kamene s datem osvobození a vyhození mostu ustupující
německou armádou a následné opravy mostu v 60-tých letech. V místní části Prusy proběhla instalace obecními pracovníky informační tabule k historii obce Prusy s mapou cyklotrasy Mikroregionu Moštěnka. Byly zde instalovány 2 lavičky
u kaple Sv. Floriána s odpadovým košem, u kříže na p.č.137/1 ve směru na obec
Čechy lavice a odpadový koš s provedením pokládky okrajníků, dláždění a instalace odpadových košů u autobusových zastávek na obchvatové silnici II. třídy.
Informační tabule a lavice vyrobil pan Otakar Ostrčil z Beňova a odpadové koše
pan Aleš Ostrčil z Beňova.
Po dohodě se Správou silnic Olomouckého kraje došlo k opravě části komunika3
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ce u obecní budovy v místní části Prusy, příkopů, mostků a dodláždění krajnic za
pomoci obecních pracovníků a pana Jaroslava Tomečka z Prus č. 27.
Zastupitelstvo obce Beňov na svém 1. veřejném zasedání dne 11. 12. 2014 projednalo a schválilo rozpočet na rok 2015 v daňových příjmech ve výši 7.279.000 Kč,
v nedaňových příjmech 1.205.000,- Kč v kapitálových příjmech v částce 0,- Kč
a v přijatých dotacích v částce 270.000,- Kč celkem v částce 8.755.000,- Kč. Běžné
výdaje 6.654.000,- Kč, kapitálové výdaje 1.316.000,- Kč, financování 785.000,- Kč
celkem 8.755.000,- Kč, to jest vyrovnaný rozpočet, co se týká příjmů a výdajů na
rok 2015.
Po projednání obec podala žádost na dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje na dotaci z Programu obnovy venkova k opravě chodníků a schodišť na veřejném prostranství v místní části Prusy. Dále podá žádost na Krajský úřad Olomouckého kraje na dotaci provedení oddílné kanalizace „Za beňovským potokem„
I. etapa po pravé straně od kostela na dolní část obce, kde je zpracován projekt Ing.
Petra Kudy, který prošel územním a stavebním řízením.
Je podána dotace na Krajský úřad Olomouckého kraje pro jednotku dobrovolných hasičů obce Beňov na opravu hasičské techniky a to hasičské zásahové stříkačky PS 12 v částce 50.000,- Kč.
Obec zpracovala a podala žádost na příspěvek na hospodaření v lesích na Krajský úřad Olomouckého kraje v částce 25.900,- Kč.
Obec vstoupila do dražby domu č.p. 66, dům pana Jaroslava Ventruby, vyhlášenou Exekuční kanceláří v Ostravě soudním exekutorem Mgr. Pavlou Fučíkovou
a tento dům vydražila dne 4. 2. 2015 za částku 133.334,- Kč po zaplacení částky
a vkladu do katastru nemovitostí pak zastupitelstvo projedná, jak dále s nemovitostí postupovat.
Dále nás čeká z minulého období nesplněný úkol oprava protierozní ochrany
v lokalitě Hačka, vybagrování záchytného poldru za zahradou pana Pavola Digani, upravení a navození zeminy na pole pana Antonína Martínka a oprava protierozních valů v této lokalitě s dosadbou lesních stromů.
Je proveden nový projekt Vodovod Prusy–Hliník s novou trasou a v lednu 2015
bylo zahájeno územní a stavební řízení. Po výzvě bude podána nová žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR.
V současné době obec obnovuje studii zastavitelnosti na lokalitě Horní Újezd
a intenzivně jedná s dotčenými vlastníky o odkupu části pozemků k rozšíření
a vytvoření příjezdových cest a komunikací k pokládce inženýrských sítí a také
i předparcelaci na zastavitelné části k výstavbě RD. V této souvislosti se v roce 2014
odkoupily pozemky od pana Antonína Kadlčíka ze Zlína a od pana Vojtěcha Hrbase z Beňova, v těchto nákupech pozemků bude obec v roce 2015 pokračovat. V plánu obce je také oprava kříže u kostela Sv. Františka z Assisi a podání dotace na Krajský úřad Olomouckého kraje v závěru roku 2015. V letošním roce po schválení
zákona o odpadech pak obec hodlá upravit a oplotit zakoupenou plochu od pana
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Antonína Pavlíka v areálu bývalého JZD na sběrné místo. Provedení oplocení za
objektem základní školy, odkoupené části zahrady od pana Ladislava Konupčíka.
Z projektu „Zpracování odpadu“ SFŽP ČR prostřednictvím Mikroregionu Moštěnka byly zakoupeny pro občany biokompostovací nádoby a také nesený štěpkovací stroj za traktor EC150TMP do průměru 15cm s možností využití i pro občany obce.
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 provedenou práci, pro obec tak i pro jednotlivé neziskové organizace a spolky při organizaci
kulturních společenských a sportovních akcích, které se v obci konaly v roce 2014.
Děkuji také za brigády na zvelebení objektů ve vlastnictví spolků i ve vlastnictví
obce a především za reprezentaci obce, jak doma v obci, za hranicemi obce, v okrese Přerov, v Olomouckém kraji, v České republice i v zahraničí.
Ivo Pitner, starosta obce

Z historie obce
Tento dopis zaslal na Obecní úřad v Beňově, pan Pavel Sobek z Přerova, obdržel
ho od dcery Františka Dragona, bývalého řídícího školy ve Vlkoši a bývalého majitele hostince č.p. 41 a občana Beňova.

Krátký popis mého rodokmenu a popis mého života od mého mládí.
Moji rodiče se jmenovali Jan a Anna Dragonovi. Můj otec měl vlastní hostinec ve
Velkých Popovicích u Kroměříže a vzal si za manželku Annu Krbcovou z vedlejší
obce Sobělic, hospodařili na tom hostinci 12 roků a to do smrti obou dvou a zůstali jsme po nich 3 děti a sice nejstarší dcera Florentina, narozená roku 1845 a já František, narozen 31. března 1851 a třetí byl Ján, narozen roku 1854. Rodiče zemřeli
takto: maminku zabil velký sud piva při spouštění do sklepa a tatínek, sklíčen nad
smrtí maminky ulehl na postel, z které víc nevstal a do roka také zemřel. Mně bylo
šest let, chodil jsem první rok do školy. Otec poručil hostinec synu Jánovi a mně
a sestře bylo poručeno každému zvlášť věno. Nájem z hostince byl na výživu nás
všech a na pokyn tehdejšího kaplana v Ratajích poručil otec, když budu mít nadání, aby mne dali studovat. Tak jsem chodil napřed do školy v Ratajích, přitom jsem
chodil na fáru v Ratajích k tomu kaplanovi na hodinu, kde mně cvičil na ty študie,
pak mně zavedl do Kroměříže do německé školy k piaristům, tam jsem složil zkoušku a byl jsem přijat hned do druhé třídy. A tak jsem tam prodělal ve třech letech
čtvrtou třídu s dobrým prospěchem a po prázdninách jsem měl nastoupit do první třídy reálky v těch samých školách u piaristů v Kroměříži, nyní nastaly prázdni5
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ny, má sestra se provdala za Frant. Motalu na grunt do Skaštic a já jsem šel hned
k ní a mně se zalíbili koně a sestře a švagrovi jsem se zalíbil já a jelikož peníze
z nájmu patřily jí a já jsem se tam měl dobře a tak jsem nešel studovat. Ale oni brzy
prodali grunt ve Skašticích a koupili grunt čís. 26 ve Staré Vsi u Přerova a tak jsme
šel s nimi a tam jsem dělal již pacholka a řezal sečku pro čtyři koně a zůstal jsem
u nich až do roku 1874. V roku 1874 koupil jsme od bratra hostinec v Popovicích
po rodičích zděděný a hned toho roku jsem se oženil a vzal jsem si za manželku
Annu Hrbasovou, dceru rolníka Jana Hrbase čís. 29 ve Staré Vsi a nastěhovali jsme
se spolu hned v prosinci tento rok na ten hostinec do Popovic a teď mně nastala
nová starost. Hostinec byl moc zpustošen, tedy jsme ho museli celé opravit a tak
jsme tam zůstali do roku 1878 a jelikož má manželka moc tesknila, tedy jsme se
rozhodli, že to prodáme a také jsme ho hned prodali a naskytl se nám hned hostinec čís. 41 v Beňově a tam byla provdaná mé manželky sestra za Jana Koplíka čís. 3
a tak jsme ten hostinec koupili a nastěhovali se tam 1. května 1878 a zde jsme hospodařili až do 26. července 1888, kdy má manželka po delší nemoci, bezdětná,
zemřela. Žili jsme spolu v lásce a spokojenosti 14 let a teď jsem zůstal vdovcem až
do 3. září 1889, kdy jsme se po druhé oženil a vzal si za manželku Antonii Koplíkovou, dceru Jana Koplíka, rolníka čís. 3 v Beňově. Narozená byla 16. října 1868 na
gruntě čís. 29 ve Staré Vsi u Přerova, kde její rodiče dříve bydleli a teď jsme znovu
hospodařit a měli jsme jen 12 měřic pola a štěstí nám dosti přálo a tak jsme v krátkosti přikoupili ještě 11 měřic a to nám přibylo práce nejen s polem, ale také s Vámi
milé dítky. Vás bylo sedum, ale s boží pomocí to všechno šlo, vzali jsme si dvě
děvečky a těmi jsem pracoval ve dně na poli a večer v hospodě ale nejhůř v tom
byla maminka, tá toho nejvíc zažila. Ve dně zaopatřit hospodu, přitom navařit oběd
a k tomu ještě dobytku dát futro a Vás milé dítky ještě k tomu měla na starosti. Do
školy Vás vypravit, prohlédnout, co kterému schází a šatstvo pospravovat, to nebyla maličkost a večer místo odpočinku musela se s Vámi zabývat, jak jste se které
učili, ale to všecko jsme dělali s radostí pro Vás milé dítky, protože jsme viděli, že
jste byli všichni poslušní a v učení jste se všecí všemožně přičiňovali, abyste jen
svého úkolu dosáhli a tak s boží pomocí a jak s Vaší, tak z naší přičinlivosti to všecko šlo a dočkali jsme se toho všichni, že jste všichni svého úkolu dosáhli a všichni
s dobrým prospěchem jste vyštudovali a nás, rodiče to tém víc těší, že když jsme
Vám nedali moc pozemského statku, ale dali jsme Vám dobrou výchovu a vydrželi jsme Vás všechny ve Všem vzdělání a v tom vězí Vaše věno my nyní vidíme, že
všichni jste nám za to vděční a to nás nejvíce těší a nebo víc nás bolí, když si musíme zpomět na zemřelou Lojzinku a milého Ludvíka, zemřelého na bojišti v cizině,
až se natrápili s učením, když měli již pěkné postavení a museli nevinně tak předčasně obá z tohoto světa odejít. Ale netěší nás milé dítky jen to, že Vy nás máte rády
ale větší radost máme z toho, že jste dostali tak vzorné manželky jako je Liduška,
Anežka, Drahomíra a Mařenka zas manžela Huberta a títo mají zase nás tak rádi,
jako své vlastní rodiče, to nás těší nejvíce, ale k tomu ještě Vaše děti, které máme
tak rádi, protože vidíme, od nich úctu k nám, kterou Vy jim všichni k nám proka6
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zujete a je k tomu vedete, aby nás měli rádi a oni nás také skutečně mají rádi, za to
Vám za všechno děkujeme a zůstáváme Vás všechny milující Rodiči.
Ke konci ještě připomínám, že hostinec jsme prodali roku 1926 a postavili jsme
si za naše peníze výměnu v čís. 8 u p. Josefa Jandy, bývání máme zajištěno za to na
12 let a sice nastěhovali jsme se tam 1. ledna 1927 a odejít máme 31. prosince 1938.
Smlouvu jsme měli, že mu dáme 8 000 Kč a on že za to vypraví, aby jsme tam mohli bydlet a on vybral 8 000 Kč a nebylo to hotovo a dál nechtěl nic dělat, tak já jsem
to nechal dodělat, přistavil jsem ještě 2 komůrky na otop a praní a tak jsem musel
ještě doplatit 6 000 Kč a tak to stálo celkem 14 000 Kč.
Zároveň popisuji moji působnost, abyste také věděli, co jsem dobrého vykonal
jak v obci atd a jak jsme byl odměněn.
Od zastupitelstva obce Beňova byl jsem jmenován roku 1925 za zásluhy, které
jsem pro obec 36 let nepřetržitě co obecní hospodář konal, Čestným členem obce
Beňova a dostal jsem za to Čestný diplom.
Od hasičského spolku v Beňově jsem dostal roku 1931 Čestný diplom pro zásluhy, které jsem co jednatel po 40 let konal a byl hned zakládajícím členem.
Od spoř. a záloženského spolku v Beňově dostal jsem roku 1935 Záslužný tiskopis místo Čestného diplomu, kterého jsem se vzdal ve prospěch dobrého účelu, za
zásluhy, které jsem konal co účetní nepřetržitě 20 let.
Byl jsem zakládajícím členem rolnické mlékárny v Beňově, která se stavěla roku
1898 a byl jsem zvolen k této stavbě jako řiditel.
Od společenstva hostinských okresu Přerovského dostal jsem roku 1925 za zásluhy, které jsem pro spolek vykonal Čestný diplom. Byl jsem hned při založení členem a prvním místopředsedou.
Od Moravskoslezské pojišťovny dostal jsem Čestný diplom za zásluhy, které jsem
po 40 let konal.
Moji drazí, ku konci Vám připomínám ještě následující: 3. září 1889 vedl jsem si
svou milou manželku a Vaši nynější maminku co nevěstu do kostela v Beňově, aby
jsme byli spolu sezdaní a také se tak stalo. Tam jsme si slíbili věrnost a lásku, kterou dosud jsme si zachovali a tomu je právě co to píšu 3. září 1935 co se to stalo
46 let a dá-li nám p. Bůh dočkati 3. září 1939, to bude potom 50 let našeho spolužití a kdybychom se toho obá ve zdraví dožili, tak by jsme šli do kostela poděkovat
pánu Bohu za všecko to dobrodiní, kterého nám p. Bůh za tech 50 let udělil, dej
Bůh, abysme se toho dočkali a ten slib mohli vykonať.
V Beňově 3. září 1935

psal to vlastnoručně F. Dragon
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Základní škola a Mateřská škola Beňov
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
„A už zase do školy.“ Tak tuto větu jsme mohli slyšet v pondělí 1. září. V naší základní škole byl slavnostně zahájen v 9:00 hodin nový školní rok 2014/2015. Po zaznění
státní hymny paní ředitelka přivítala děti, rodiče a hlavně nové žáčky první třídy. Přivítali jsme letos v naší základní škole 17 dětí z toho čtyři prvňáčky, a to Aničku Pavlíkovou, Lucinku Nesňalovou, Bohouška Chromčíka a Adámka Kedroně.
Pan starosta také přivítal všechny přítomné a hlavně malé prváčky, kterým předal drobné dárky. Přejeme všem žákům i pedagogům mnoho úspěchů, radosti
a trpělivosti v nadcházejících školních dnech.

KONCERT V KOSTELE SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Základní škola a Mateřská škola Beňov ve spolupráci se ZUŠ B. Kozánka, Přerov
uspořádala v pátek odpoledne koncert u příležitosti 163. výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojan. V programu vystoupil komorní orchestr mladších
žáků, keyboardové trio, dětský pěvecký sbor Primavera, houslový soubor a soubor
Muzika ZUŠ Bohumila Kozánka Přerov a Tovačov. Celý koncert slovem provázela
paní Jindřiška Kratochvílová. V koncertu vystoupili také žáci místní základní
a mateřské školy. Děkujeme všem učinkujícím za nádherné vystoupení a těšíme
se na setkání opět za rok.
8
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PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ DĚTÍ ZŠ TWORÓG A ZŠ BEŇOV
Vzácnou návštěvu hostila v pátek 12.prosince Základní škola a Mateřská škola
v Beňově. Mezi její žáky zavítala delegace složená z pedagogů a školáků z Polské
republiky, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich z Tworógu.

Žáci z beňovské školy jim připravili bohatý program. Společně navštívili Muzeum J. A. Komenského, kde shlédli animační program Pravěk a po té následovala
prohlídka muzea. Po obědě všichni odjeli do Beňova. Polské děti navštívily místní
muzeum arcibiskupa C. A. Stojana, prohlédly si naši školu, která se jim velmi líbila. V podvečer se zúčastnili Vánoční besídky, která se konala v místní sokolovně.
Pestrý předvánoční program, koledy, tanečky a scénky, který si děti místní školy
a školky připravily pro své polské přátele měl velký úspěch. Také děti z Polska předvedly své velmi pěkné vystoupení.
V závěru jednodenní návštěvy si všichni vyměnili dárky a unaveni a plni dojmů
nasedli do autobusu a odjížděli domů.

Rok 2014 – Kulturní a společenské dění
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Opět po roce v naší obci první lednový víkend se uskutečnila tradiční Tříkrálova
sbírka, kterou vyhlásila Charita Česká republika. Obecným účelem sbírky je pomoc
lidem v nouzi a podpora charitního díla.
9
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Skupinky dětí oblečených do kostýmů Tří králů v doprovodu dospělé osoby procházeli ulicemi naší obce od domu k domu a zpívali tento známý popěvek „My Tři
králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my
jsme k vám přišli zdaleka“. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity a po
jejím přerozdělení se zpět do daného regionu vrátí 65 %. Druhá část 35 % zůstává
k dispozici na kontě Charity ČR a je využita na humanitární pomoc lidem v nouzi
u nás i v zahraničí a podporu charitního díla. V roce 2014 dobrovolníci z řad dětí
naší základní školy s pomocí paní Marie Klvaňové a Zdeny Bouchalíkové vybrali
celkem v Beňově a Prusích 17 276,- Kč.

VODĚNÍ MEDVĚDA
Vodění medvěda neboli fašank je jednou z dosud živých tradic. Je každoročně
předzvěstí příchodu křesťanské doby postní. Masopustní průvod v čele s medvědem prochází v rozverné náladě celou vesnicí. Také letos prošel průvod masek
celou naší obcí. Ve skupině bylo možno vidět pestrou škálu nejbláznivějších masek,
které se různými výstupy u každého domu starají o pobavení sobě i všem občanům obce. Vedle nezbytného medvěda a jeho vodiče patří mezi typické postavy
bába s nůší, ženich a nevěsta, kobyla či cikánka. Ne jedna hospodyňka si mohla
zatančit s medvědem a k tomu jim zahrála živá dechová kapela Veselka. Postavy
byly za svou návštěvu odměněni slivovicí a tradičními koblihami, které se v tento
den podle receptu zděděného po předcích smaží snad v každé domácnosti.

10
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KŘEST KNIHY O RODÁKU OBCE RUDOLFU LUKAŠTÍKOVI
Sokolská župa Středomoravská-Kratochvílova a Tělocvičná jednota Sokol Beňov
uspořádala v místní sokolovně křest knihy „Zápasy s totalitou a útěky za svobodou“. Autorem knihy je starosta župy sokolské, bratr Jaroslav Skopal a obsahem
jsou vzpomínky na našeho významného rodáka a bratra Rudolfa Lukaštíka, jeho
rodinu a kamarády v jejich životních zkouškách. Této kulturní a společenské akce
se zúčastnili členové výboru župy sokolské z Přerova, bratři a sestry z jednoty sokolské beňovské. Dále pozvaní hosté rodina Rudolfa Lukaštíka manželé Žmolíkovi
a paní Zbořilová, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák,
Mgr. Marie Špalková a další hosté a občané obce
Beňov a okolí. V programu
vystoupily děti z naší
základní školy, autor knihy
bratr Jaroslav Skopal pohovořil o životních osudech
našeho rodáka. Následně
proběhl křest knihy za
účasti starosty obce Ivo Pitnera a starosty Sokolské
beňovské jednoty bratra
Ing. Františka Kubíka,
vzpomínky pamětníků a za
Olomoucký kraj pohovořil
náměstek hejtmana Mgr.
Radovan Rašťák, následovalo ocenění hostů, jak ze strany autora knihy, tak i ze strany obce Beňov. Na závěr
vystoupily členky Sokola Beňov, zatančily kankán a poté vystoupení mužů Sokola
Beňov ve skladbě Poupata. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této společenské
akce.

BEŇOVSKÝ SLIVKOŠT
Tradiční Beňovský slivkošt započal sběrem vzorků. Degustace a hodnocení ovocných destilátů a likérů proběhla za účasti členů spolků a neziskových organizací
obce Beňov. Celkem se hodnotilo 126 ks vzorků slivovic a 20 likérů, které hodnotilo 8 komisí po třech účastnicích. Do druhého kola postoupilo 39 vzorků, které se
hodnotily jednotlivě.
Sedmý ročník populárního Beňovského slivkoštu se uskutečnil v sobotních odpoledních hodinách. Na tradiční vyhlášení výsledků o nejlepší slivovici a ovocné destiláty se sešla plná sokolovna. Vyhlašování výsledků bylo prokládáno tanečními
vystoupeními místních dětí a taneční skupiny Stars z Bystřice pod Hostýnem. Součástí byly i hudební vstupy a tombola. Prvenství tohoto ročníku tentokrát získal
11
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domácí pěstitel z Beňova František Sobota, který bodoval i v minulých ročnících.
Jedničkou mezi likéry se stal malinový mok pěstitelky z Beňova Aleny Černé.

ZÁJEZD DO OLOMOUCE
Český zahrádkářský svaz uspořádal pro své členy a příznivce zájezd do Olomouce. Na programu byla návštěva Mezinárodní zahradnické výstavy FLORA OLOMOUC, během níž výstavní areál ve Smetanových sadech ožívá desítkami záhonů
rozkvetlých tulipánů a dalšími rozmanitými rostlinami. Dále na programu byla
návštěva Arcibiskupského paláce. Veřejnosti je zpřístupněn prohlídkový okruh,

12
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který zahrnuje historické reprezentační sály Arcibiskupského paláce situované
v prvním patře západního křídla. Interiéry mají dochovanou bohatou rokokovou,
empírovou a neobarokní výzdobu a jsou vybaveny dobovým mobiliářem. Právě
tyto místnosti jsou spjaty s nejvýznamnějšími událostmi, které se v budově odehrály. Všem účastníkům se zájezd velmi líbil, děkujeme pořadatelům za příjemně
prožitý den.

DEN PLNÝ HER
Tělocvičná jednota Sokol
Beňov ve spolupráci se
základní a mateřskou školou uspořádala pro děti
tradiční Den plný her.
V areálu sokolovny připravili pro děti různé disciplíny a soutěže. I když účast
dětí, rodičů, prarodičů
a také občanů obce, přiliž
nebyla velká děti se do
soutěží zapojily s nadšením a za přispění organizátorů překonávaly i ti
nejmenší všechna úskalí
soutěže. Jejich snaha
a vytrvalost byla na závěr
odměněna dárky a dobrotami. Obec děkuje všem spolkům, organizacím a občanům za organizační zajištění a hladký průběh soutěží.

POUŤ PRO RODINU
Občanská společnost DSi, o.s. Beňov uspořádala rodinnou megaakci nazvanou
„Pouť pro rodinu“ s populárními pohádkovými bytostmi. Za pokladem do pohádkové říše a dalším programem až do pozdního odpoledne se přišlo pobavit v sobotu 21. června 2014 spousta rodičů s dětmi. Na dvanácti stanovištích pro ně organizátoři přichystali spoustu soutěží a her. Po absolvování trasy čekalo na všechny
v areálu místní sokolovny překvapení v podobě úžasného „pohádkového“ vystoupení skupiny Abraka z Hranic na Moravě. Děti se opravdu skvěle bavily.

SLAVNOSTI PIVA
Horké počasí přilákalo do areálu beňovské sokolovny spoustu
místních i přespolních návštěvníků, kteří se sem přišli po horkém
letním dni zchladit dobrým, pořádně oroseným zlatavým mokem.
A výběr byl opravdu pestrý. Čtvrtý ročník Slavností piva, který
13
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uspořádali místní Sokoli, nabídl návštěvníkům
až dvacet jedna druhů piv od patnácti dodavatelů, pivovarů či minipivovarů. Kromě piva
a bohatého občerstvení byly pro návštěvníky
přichystány i soutěže v pití piva na čas, v hodu
do dálky prázdným pivním sudem a pod.
V podvečer zpestřila program Slavností roková
hudba. Na podiu se vystřídalo několik regionálních kapel. Kromě rockových kapel Vitamin M, Xanax a domácích Tchořů přijela do
Beňova zahrát i dívčí skupina Kiss Moravian
Girls.

POHÁDKOVÝ LES
Pejsek s kočičkou, Pat a Mat, Šmoulí rodinka, Beruška s Ferdou Mravencem a další pohádkové postavičky přivítaly v sobotu odpoledne na Kocandě v Beňově stovky návštěvníků. Oblíbenou cestu pohádkovým lesem pro malé i velké připravila
v beňovském lese jako každoročně za podpory obce Občanská společnost DSI
Beňov, o. s.
V Pohádkovém lese letos přichystali dvanáct stanovišť a na šesti z nich se do soutěží zapojili i rodiče. Odpoledne to vypadalo na Kocandě všelijak. Ale ani drobná
přeháňka návštěvníky neodradila a přišli se s dětmi pobavit.

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU
Opět po roce se konal již sedmý ročník beňovského Malování. Členové zahrádkářského spolku v Beňově připravili tuto akci na téma „voda základ života“. Hlavním soutěžním úkolem bylo namalovat na výkres obrázek, který později hodnotili návštěvníci tohoto dětského odpoledne. V doprovodném programu vystoupil
cirkus Pastelka, který měl u dětí velký úspěch. V závěru děti dostaly sladkou odměnu v podobě dortu slavné lodi Titanik. Děkujeme všem učinkujícím a přítomným
dětem s rodiči za účast na akci, které neodradilo špatné počasí.

HODOVÉ OSLAVY,
VÝSTAVA PLODY PODZIMU
Výstava podzimních krás Plody podzimu, kterou uspořádali už po osmé
v obci místní zahrádkáři, okořenila
program hodových slavností. Víkend
byl u nás ve znamení hodových oslav.
Kromě divadelního představení Čarodějův učeň, se kterým přijeli do naší
14
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obce ochotníci z Brodku, byla na programu i diskotéka. V neděli mše svatá v kostele sv. Františka z Assisi a nechyběly ani prohlídky místního muzea nebo základní a mateřské školy, kde byly k vidění i různé výtvarné práce našich dětí. Na své si
přišli i sportovci. V odpoledních hodinách se konala mistrovská utkání okresního
přeboru starší přípravky a mladších žáků. Součástí výstavy Plody podzimu byla
kromě dušičkové vazby a netradiční zeleniny i výstava svatebních fotografií zapůjčených od občanů Beňova. Návštěvníci měli možnost ochutnat výborný boršč, grilovaný steak, nebo si posedět u kávy a zákusku či svařeného vína.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V sobotu odpoledne se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Beňově vítání občánků. Během roku 2014 se narodili čtyři noví občánci. Uvítací proslov pronesla pracovnice OÚ paní Pospíšilová a poté následoval kulturní program, který
předvedli žáci ZŠ. Starosta obce předal každé mamince kytičku s pamětní listinou
a dáreček pro dítě. Celá akce se nesla ve velmi klidné a pohodové atmosféře. Noví
občánci jsou Ella Kavková, Eva Bouchalíková, Jakub Habčák a Klára Marková.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Největší symbol Vánoc v Beňově vstoupil v neděli v podvečer do popředí zájmu
možná desítkám párů očí. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi
a doprovodný kulturní program si nenechali ujít nejen obyvatelé Beňova. Letošní
asi dvacetimetrový smrk zkrášluje nová výzdoba, čehož si kolemjdoucí okamžitě
všimli. Po ukončení kulturního programu dětí z naší základní školy a promluvě
pana faráře odpočítal moderátor „Mošna“ spolu s dětmi rozsvícení vánočního stromu. Členové spolků se postarali o občerstvení, podával se čaj, svařené víno a hasi15
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či smažili bramboráky. Při výdeji občerstvení se vybíralo na velký ohňostroj pro
děti i dospělé, který se uskutečnil na Silvestra v podvečer. Všichni se skvěle bavili.
Děkujeme všem pořadatelům a učinkujícím za krásný zážitek.

BESEDA KLUBU DŮCHODCŮ
Setkání členů Klubu důchodců z Beňova a Prus se jako každý rok uskutečnilo na
závěr roku v sokolovně. Paní Marie Klvaňová, předsedkyně Klubu důchodců přednesla zprávu o činnosti klubu za rok 2014. Starosta obce Ivo Pitner seznámil přítomné
s činností obce v roce 2014 a nastínil úkoly v roce 2015. Ředitelka Základní školy Beňov
Mgr. Eva Vyhňáková přednesla krátkou informaci k dotaci a přípravě obce k výstavbě nové mateřské školy.
Předseda
kulturní
komise obce Zbyněk
Batěk seznámil přítomné o probíhajících
a budoucích kulturně
společenských akcích.
Místostarostka obce
Lenka Pavlíková v závěru popřála všem příjemné prožití Vánočních svátků hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti a vitality do nového roku 2015. Závěrem
byly oceněny přítomnými zastupitely obce paní Marie Klvaňová, Milada Kubíčková,
Ludmila Hudíková, Božena Topičová, Helena Bittnerová, Vlasta Zehnálková, Marta
Hrbasová, Otakar Ostrčil, Lev Kretek a Ignác Hošák.

Výstavy
VÝSTAVA ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH INSPIRACÍ
Stalo se již tradicí, že Klub důchodců v Beňově pořádá na konci listopadu výstavu plnou vánočních inspirací. A stejně jako v letech minulých tomu bylo i letos.
Místní budovu zahrádkářů provonělo v sobotu 22. listopadu a v neděli 23. listopadu cukroví a na návštěvníky dýchlo kouzlo blížících se Vánoc. Opět bylo přichystáno spousta nových inspirací – ukázka scrapbookingu a cardmakingu – kreativního tvoření z papíru, vánoční zdobení dortů, přehlídka andělů a andílků,
vánoce papírové, vyšívané a háčkované, adventní věnce a svícny, velký betlém od
keramičky Ivany Bělařové a další adventní a vánoční dekorace, které lze pořídit za
minimální finanční prostředky.
16
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Návštěvníci si mohli zakoupit keramiku Ivany Bělařové, perníčky Markéty Látalové nebo cukrářské potřeby od Jarky Novákové a další drobnosti. Nechybělo ani
domácí cukroví a posezení u kávy, svařáku, či vánočního punče. Seniorkám patří
velký dík za uspořádání a zdárný průběh akce.

Nejvýznamnější sportovní akce
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
Na fotbalovém hřišti v obci Říkovice proběhla Okrsková soutěž v požárním sportu dobrovolných hasičů, okrsku č. 8 – Horní Moštěnice. Soutěže se zúčastnily družstva mužů a žen obcí Beňov, Dobrčice, Horní Moštěnice, Přestavlky, Říkovice, Stará Ves, které soutěžili v překážkovém běhu na 100 metrů a v požárním útoku. Obě
družstva mužů a žen SDH Beňov se umístnila na krásném II. místě, děkujeme za
reprezentaci obce Beňov.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Zájmové občanské sdružení Rybáři Beňov uspořádali na beňovském rybníku
Rybářské závody pro děti i dospělé. V sobotu se sešlo několik příznivců a přátel
rybaření, aby vyzkoušeli štěstí a trpělivě čekali co uloví. V kategorii děti se na prvním místě umístila Zuzka Krůzová z Domaželic. Druhé místo patřilo Honzíkovi
Habčákovi z Beňova a třetí místo obsadil Toník Tomeček z Beňova. V kategorii
17
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dospělí první místo obsadil a Putovní pohár získal Jiří Němec z Bochoře, na druhém místě se umístila Pavla Rybářová z Opavy a třetí místo vybojoval Jakub Pospíšil z Přerova.

MEMORIÁL L. CIGÁNKA A L. DVOŘÁKA
FC Beňov uspořádal od 13.00 hodin na fotbalovém hřišti turnaj v kopané starých
pánů, Memoriál Ladislava Cigánka a Ladislava Dvořáka. Celkové umístnění fotbalových družstev: 1. místo TJ Sokol Domaželice, 2. místo FC Beňov, 3. místo TJ
Sokol Újezdec a na 4. místě TJ Sokol Bochoř. Děkujeme pořadatelům a hráčům za
příjemně strávené fotbalové odpoledne.

FOTBALOVÝ TURNAJ
SPOLKŮ A FIREM
FC Beňov uspořádalo
opět po roce fotbalový
turnaj obecních spolků
a firem. Turnaj se konal
od 14 hodin na beňovském hřišti, účastnilo se
šest mužstev. Výsledky
turnaje jsou 1. Rybáři
Beňov, 2. T.J. Sokol Beňov,
3. ženy Žálkovice, 4. Hasiči Beňov, 5. žáci FC Beňov,
6. starší páni Beňov.
18
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KUTIL ÁDA CUP
V sobotu se na beňovském fotbalovém hřišti uskutečnil obnovený ročník nohejbalového turnaje, dříve známého pod názvem Kutil Áda cup. Turnaje se zúčastnilo 7 trojic, kteří se utkali v jedné skupině zápasem každý s každým. Za slunečného
počasí se tedy odehrálo celkem 21 zápasů a jako vítězové si putovní pohár odnesli hráči Filip Machač, Pavel Ceh a Michal Ďopan z týmu Odlitci, podporovaní slévárnou Č.O.B. Na druhém místě skončil Jolanda Team, díky lepšímu vzájemnému
zápasu s Železnou pannou ze Vsetína, kteří byli třetí. Všichni účastníci si díky sponzorským darům odnesli bohaté ceny. Organizátoři děkují za podporu firmám Kutil
cars service, Davaz Horní Moštěnice, Č.O.B. slévárna Beňov, TOMAS doprava, Štěpán Habčák zemní práce, Štěpán Habčák ml. demoliční práce, Obci Beňov, Hospodě Pod Topoly a fotbalovému klubu Beňov.

FOTBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE
V sobotu na beňovském hřišti se uskutečnil turnaj přípravek mladších žáků.
Zúčastnilo se 10 družstev. Konečné pořadí je : starší přípravka 1. FK Kozlovice, 2. FC
Želatovice, 3. TJ Chvalčov, 4. FC Beňov, 5. TJ Bělotín, 6. SK Stehelčeves. Mladší žáci
1. FC Želatovice, 2. TJ Dolní Újezd, 3. FC Beňov, 4. SK Stehelčeves.

ÚSPĚCH JEZDECKÉHO ODDÍLU NA „PARDUBICKÉ“
Každý druhý říjnový víkend se koná koňařský svátek – páteční pardubická dražba, sobotní rovinový den a amatérské proutí a nedělní překážkový den s Velkou
pardubickou steeplechase.
A my byli při tom. V sobotu do Pardubic jela Corvina, hlášená do dostihu přes proutěné překážky pro amatérské jezdce. Mezi jezdci z Anglie a Francie byli čtyři Češi,
z toho jeden beňovský rodák Radim Petřík, který sedlal naši klisnu. Celý dostih se
drželi na chvostu pole a překonávali překážky, aby za poslední nasadili k závěrečnému finiši a nechali všechny za sebou. Corvina doplnila zlato z poslední dostihové
disciplíny – z proutí.
Druhý den se na start
steeplechase pro čtyřleté postavila již sehraná
dvojice Barakin s Martinem Liškou. Díky svým
předchozím výsledkům
byli sázejícími pasováni
do role desetinového
favorita v kurzu 1,8:1.
Avšak naše štěstíčko se
zřejmě již trochu unavilo a v sevřeném poli při19
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šla chyba na dropu. Pole se zhustilo, Barakin se dostal do kolize a naše dvojice se
ocitla na konci pole. Těžko hledali cestu kupředu, aby se zapojili opět do boje
o příčky nejvyšší. Trojice koní se jim vzdalovala a Barakin se vydal na stíhací cestu, bohužel se k nim stihl přiblížit jen na deset délek. Tentokrát vyhrál, za ním věčně druhý, Al Bustan. Takže na nás zbyla ta neoblíbená bramborová medaile. Přesto to byl výborný výkon a příslib, že snad jednou se podíváme i na ten taxis.
Děkujeme za úspěch v letošní sezóně a přejeme beňovskému jezdeckému oddílu hodně štěstí a úspěchu v další činnosti.

HUBERTOVA JÍZDA
Nejen pro milovníky koní a country byla určena již tradiční Hubertova jízda
v Beňově, která se konala v sobotu 8. listopadu. Jezdecký oddíl v Beňově, který akci
každoročně pořádá, přivítal v sobotu dopoledne na startu na dvě desítky účastníků. Trasa vyjížďky se kvůli nevlídnému počasí musela o něco zkrátit. V lese byly
připraveny překážky a na stromech zavěšeny ceny.
Slavnost tradiční Hubertova jízda, nazvaná podle patrona lovců a jezdců, svatého Huberta vychází z tradice dávných parsofních honů, které mají svůj původ
v Anglii. Šlechta při těchto honech za zvuku lesních rohů vyjížděla na svých koních
se smečkou několika desítek loveckých psů po stopě lišky. A právě tato tradice se
přenesla v předminulém století i do Čech a dnes přetrvává právě v podobě jízdy
na počest svatého Huberta, patrona lovu.

20
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Této akce v Beňově se pravidelně účastní místní jezdci, ale i závodníci z okolí.
Večer naváže na projížďku a přeskoky, soud svatého Huberta. Před něj jsou postaveni všichni hříšníci, kteří přijeli na akci neustrojeni, při závodech shodili překážku nebo dokonce z koňského hřbetu spadli. Jde o recesi, při níž se odsouzení
mohou vykoupit třeba půllitrem vína. Na večer pak připravili pořadatelé akce oblíbený country bál.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

V místní sokolovně se v sobotu 27. prosince uskutečnilo každoroční zápasové
měření sil neregistrovaných hráčů ve stolním tenise, které pořádá T.J. Sokol Beňov.
Turnaje se letos zúčastnilo celkem 12 hráčů, všichni si zahráli mezi sebou systémem každý s každým. Vítězem finále a celého turnaje se stal pan Josef Žalmánek.
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 2015.

Ostatní zajímavosti
PRÁCE PROVEDENÉ V OBCI V UPLYNULÉM ROCE
• Obecní pracovníci vysadili během uplynulého roku tři aleje ovocných a lesních
stromů ve směru od Kocandy na hranici katastru s obcí Karlovice a v lokalitě za
21
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zahradami pana Martínka
a pana Digani. /1/
• Na obecním pozemku kolem
fotbalového hřiště provedli
obecní zaměstnanci výměnu
plotu s brankami a instalaci
informační skříňky pro FC
Beňov a opravu vstupního
chodníku u sportovních šaten.
/2/
• Na velkém rybníku i malém
rybníku
proběhly
práce
s vypuštěním a zahájením udržovacích prací a oprav firmou
EKOAGROSTAV, a.s., které by
měly být dokončeny (s ohledem na počasí) do konce února 2015 – celkové náklady prací
v částce 2.215.303,- Kč. /3/
• V místní části Prusy byla instalována obecními pracovníky
informační tabule k historii
obce Prusy s mapou cyklotrasy Mikroregionu Moštěnka.
U kaple Sv. Floriána byly instalovány 2 lavičky s odpadovým
košem. Na p.č. 137/1 u kříže ve
směru na obec Čechy byla taktéž instalována lavice a odpadový koš, dále byla provedena
pokládka okrajníků a vydláždění plochy podél kříže.
U autobusových zastávek na
obchvatové silnici II. třídy.byly
dodány odpadové koše. Informační tabule a lavice vyrobil
pan Otakar Ostrčil z Beňova
a odpadové koše pan Aleš
Ostrčil z Beňova. /4/
• Po dohodě se Správou silnic Olomouckého kraje byla opravena
část komunikace u obecní budo22
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vy v místní části Prusy. Dále byla provedena úprava příkopů, mostků a dodláždění
krajnic za pomoci obecních pracovníků a pana Jaroslava Tomečka z Prus č. 27.

INFORMAČNÍ TABULE
Před objektem čističky odpadních vod u mostu přes řeku Moštěnku, pracovníci obce
Beňov nainstalovali v závěru měsíce července informační tabuli, kde je popsána historie bývalého beňovského vodního mlýna. Nalezené mlýnské kamenné kolo s vykřesaným letopočtem 1241, které je zabudováno v zemi vedle tabule a také historie
beňovského mostu přes říčku Moštěnku v závěru konce II. světové války spojenou

s osvobozením obce Rudou armádou
a obnova mostu v 60. letech minulého
století.

NOVÝ STROJ DO UŽÍVÁNÍ OBCE
Z projektu „Mikroregion Moštěnkazpracování bioodpadu“ převzal starosta
obce dne 19. 11. 2014 do užívání pro
obec Beňov štěpkovač EC150TMP. Firma,
která dodala stroje pro obce Mikroregionu Moštěnka , uspořádala školící a prezentační akci pro pracovníky obcí.
23
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Informace obecního úřadu
PLÁN ŘÁDNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BEŇOV NA ROK 2015
Místem konání ZO je zasedací místnost OÚ Beňov č. 3.
Zasedání jsou veřejná.
• čtvrtek
12. února
• čtvrtek
09. dubna
• čtvrtek
11. června
• čtvrtek
03. září
• čtvrtek
15. října
• čtvrtek
10. prosince

Roční obecní poplatky splatné k 30. 6. 2015
komunální odpad
500,-/osoba, trvalý pobyt
stočné
500,-/osoba, skutečný pobyt
pes
50,-/kus, další pes + 80,-Kč
Pozn. Děti do 15 let věku jsou osvobozeni z poplatku za komunální odpad

Svoz komunálního odpadu v roce 2015
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
24

2. 1.
13. 2.
13. 3.
8. 4.
8. 5.
5. 6.
3. 7.
14. 8.
11. 9.
9. 10.
6. 11.
4. 12.
1. 1. 2016

16. 1.
27. 2.
27. 3.
22. 4.
22. 5.
19. 6.
17. 7.
28. 8.
25. 9.
23. 10.
20. 11.
18. 12.

30. 1.

31. 7.
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Svoz plastových odpadů v roce 2015
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden

6. 1.
3. 2.
3. 3.
14. 4.
12. 5.
9. 6.
7. 7.
4. 8.
1. 9.
13. 10.
10. 11.
8. 12.
04. 1. 2016

20. 1.
17. 2.
17. 3
28. 4.
26. 5.
23. 6.
21. 7.
18. 8.
15. 9.
27. 10.
24. 11.
22. 12.

31. 3.

29. 9.

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech
v obcích:
Beňov
Prusy

03. dubna 2015
10. dubna 2015

25. září 2015
2. října 2015

Půjčovní doba knihovny Beňov
Úterý a čtvrtek 15.00 – 17.00 hodin

Otevírací doba muzea u příležitosti kulturních akcí v roce 2015:
14. 3. od 9.00 do 12.00, u příležitosti turistického pochodu, (trasa vede přes Beňov)
24. 5. od 13.00 do 14.00, u příležitosti výročí narození A. C. Stojana, koncert
v kostele
3. a 4. 10. od 15.00 do 16.00, u příležitosti hodových oslav
a 21. a 22. 11. od 15. 00 do 16.00, u příležitosti vánoční výstavy

25
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FC Beňov „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)

MUŽI FC Beňov OKFS 1. A tř. sk. B, jaro 2015
kolo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
NE 05. 4. 2015
NE 12. 4. 2015
NE 19. 4. 2015
NE 26. 4. 2015
SO 02. 5. 2015
NE 10. 5. 2015
SO 16. 5. 2015
NE 24. 5. 2015
SO 30. 5. 2015
NE 07. 6. 2015
SO 13. 6. 2015

čas
10:00
16:00
10:00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Zápas
Opatovice-FC Beňov
FC Beňov - Mostkovice
Ústí - FC Beňov
FC Beňov - Slatinice
Hlubočky - FC Beňov
FC Beňov - Lipová
Lipník - FC Beňov
FC Beňov - Čechovice
Bělotín - FC Beňov
FC Beňov - Štěpánov
Dub n/M - FC Beňov

Praktický lékař MUDr. Radoslav Špalek
Horní Moštěnice
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
26

telefon 581 224 124

stav
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Dětská a dorostová lékařka MUDr. Jitka Kleinerová
Horní Moštěnice
telefon 739 012 729
Pondělí 7.15 – 9.00
Úterý
8.00 – 10.00
Středa
7.15 – 9.00
Čtvrtek 7.15 – 9.00
Pátek
7.15 – 9.00
poradna pro kojence čtvrtek

Praktický zubní lékařka MDDr. 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 2015 se významného životního jubilea dožívají:
Gajdošová Anna
Bělař Vojtěch
Pavlík František
Pospíšilová Drahomíra
Kuruc Ján
Vajdová Anna
Topič Arnošt
Topičová Marie

75
80
80
80
70
85
80
80

Kubíčková Milada
Nesňalová Ludmila
Zehnálek František
Cagaš Josef
Šrámek Svatopluk
Jemelka Josef
Rozsypalová Marie
Stojanová Milena

70
70
85
70
70
70
75
75

VŠEM JUBILANTŮM PŘEJEME
DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A OSOBNÍ SPOKOJENOSTI.
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Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2015
• Tříkrálová sbírka
Klub důchodců a ZŠ

• Pyžamo-papučový ples
T.J. Sokol

• Valná hromada
SDH Beňov

3. ledna
08.00 hodin

17. ledna
20.00 hodin

18. ledna
15.00 hodin

• Zabijačkové hody

24. ledna

T.J. Sokol, FC Beňov

08.30 hodin

• Ples fotbalistů
FC Beňov

• Masopustní vodění medvěda
T.J. Sokol

30. ledna
20.00 hodin

7. února
20.00 hodin

• Myslivecký ples

13. únor

MS Beňov-Prusy

20.00 hodin

• Valná hromada

14. února

ČZS ZO Beňov

• Valná hromada
FC Beňov

• Valná hromada
T.J. Sokol

• Dětské šibřinky
T.J. Sokol, ZŠ a MŠ Beňov

• Bedřich cup – badmintonový turnaj
T.J. Sokol

• Beňovský slivkošt – hodnocení vzorků
ČZS ZO

• Vesnický bál
Obec Beňov a Klub důchodců

28

15.00 hodin

20. února
15.00 hodin

21. února
16.00 hodin

22. února
14.00 hodin

28. února
9.00 hodin

7. března
14.00 hodin

14. března
20.00 hodin
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• Výroční schůze

21. března

MS Beňov-Prusy

17.00 hodin

• Výroční členská schůze a posezení
Rybáři Beňov

• Velikonoční aranžování

28. března
17.00 hodin

01. dubna

ZŠ a MŠ, Ing. Bělařová

16.00 hodin

• Pomlázková zábava

04. dubna

T.J. Sokol

• Beňovský slivkošt – vyhodnocení
ČZS ZO

• Pálení čarodějnic
SDH Beňov

• Zájezd - Zahrada Věžky jaro 2015
ČZS ZO

• Hodové oslavy Prusy

20.00 hodin

11. duben
14.00 hodin

30. dubna
16.00 hodin

02. květen
07.00 hodin

2.– 3. květen

Obec, občané a spolky z Prus

• Sběr železa
FC Beňov

• Besídka ke Dni matek
ZŠ a MŠ

• Vínokošt – Moravský Písek
MS Beňov-Prusy

• Táborák
T.J. Sokol Beňov

• Floriánovo taneční odpoledne
SDH Beňov

• Koncert v kostele
ZŠ, MŠ, ČZS ZO Beňov

• Otevírání rybníka
Rybáři Beňov

květen
09.00 hodin

06. května
16.00 hodin

08. květen
08.00 hodin

08. květen
18.00 hodin

23. květen
14.00 hodin

24. května
15.00 hodin

23. květen
10.00 hodin
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• Zájezd
Klub důchodců

• Výšlap
T.J. Sokol Beňov

• Dětský den plný her a zábavy
T.J. Sokol Beňov

• Finálová utkání přípravek OFS Přerov

květen
06.00 hodin

24. květen
07.00 hodin

30. květen
14.00 hodin

07. června

FC Beňov

13.30 hodin

• Cyklo výlet

14. června

T.J. Sokol Beňov

• Noční závody
SDH Beňov

• Malování
ČZS ZO Beňov

• Zábavné dopoledne pro děti
Rybáři Beňov

• Pouť pro rodinu
Občanská společnost DSI, o.s.

• Grilování
ČZS ZO Beňov

• Grilování na rybníku
Klub důchodců

• Grilování
ČZS ZO Beňov

• Memoriál L. Cigánka a L. Dvořáka
FC Beňov

• Taneční zábava
FC Beňov

• Turnaj obecních spolků a firem
FC Beňov

30

07.00 hodin

19. červen
21.00 hodin

20. červen
15.00 hodin

20. červen
10.00 hodin

červen
14.00 hodin

26. červen
17.00 hodin

červen
07.00 hodin

26. červen
17.00 hodin

27. červen
13.00 hodin

04. červenec
20.00 hodin

04. červenec
12.00 hodin
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• Pouť na Hostýn
Klub důchodců

07. červenec
08.00 hodin

• Pivní slavnosti

18. červenec

T.J. Sokol Beňov

10.00 hodin

• Grilování
ČZS ZO Beňov

• Zájezd
Klub důchodců

• Zkoušky ohařů a malých plemen
MS Beňov-Prusy

• Pohádkový les
Občanská společnost DSI, o.s.

• Zájezd „Putování slováckými vinohrady“
T.J. Sokol Beňov

• Turnaj ve stolním tenise
T.J. Sokol Beňov

• Lampiónový průvod
T.J. Sokol Beňov

• Drakyjáda a Heloween
ZŠ, MŠ Beňov

• Zájezd

srpen
17.00 hodin

srpen
07.00 hodin

29. srpen
08.00 hodin

30. srpen
14.00 hodin

10. říjen
07.00 hodin

28. říjen
10.00 hodin

28. říjen
17.00 hodin

říjen
15.00 hodin

říjen

Klub důchodců

• Hubertova jízda
Jezdecký oddíl Beňov

• Vycházka na bažanty
MS Beňov Prusy

• Aranžování
ZŠ, MŠ Beňov, Ing. Bělařová

• Taneční zábava
FC Beňov

7. listopad
10.00 hodin

listopad
09.00 hodin

listopad
16.00 hodin

20. listopadu
20.00.hodin
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• Vánoční výstava

21.-22. listopad

Klub důchodců

• Rozsvícení vánočního stromu
Obec Beňov, ZŠ a MŚ

• Zájezd

29. listopadu
17.00 hodin

5. prosinec

Klub důchodců

• Mikulášská nadílka – soutěže, hry, tombola
T.J. Sokol

• Beseda s důchodci
Obec Beňov, Klub důchodců

• Vánoční besídka
ZŠ, MŠ Beňov

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

• Vánoční stromeček pro zvířátka
Obec Beňov, ZŠ a MŠ

• Vánoční turnaj ve floorballu
T.J. Sokol

• Štěpánský hon
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Ohňostroj
Obec Beňov

Rady nejen pro zahrádkáře
VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ
Ovocné stromy, jejichž výsadba se provádí na zahradách, polích nebo alejích,
vždy vyžadují pro zdárné pěstování
dodržení určitých zásad. Jedna z řady
podmínek je půda a její složení, dále stanoviště z titulu tepelných a světelných
podmínek, například ve vyšších nadmoř32

5. prosince
15.00 hodin

12. prosince
14.00 hodin

11. prosince
16.00 hodin

18. prosince
18.00 hodin

20. prosince
13.00 hodin

23. prosince
18.00 hodin

26. prosince
09.00 hodin

31. prosince
18.00 hodin
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ských výškách nad 400 m nemůžeme plošně pěstovat vinnou révu, meruňky, broskve, kiwi apod.
Z hlediska složení půdy: máme-li pozemek s půdou těžkou, jílovitou, nesázíme
tam broskve nebo třešně, ale lépe tento stav snáší jabloň nebo hrušně. Pro úspěch
pěstování provádíme určitou úpravu půdy: pokud budeme vysazovat sad, tedy souvislé pásy ovocných stromů, tak se podřídíme nárokům ovocných stromů a provedeme tzv. rigolování (u zakládání vinic) nebo alespoň hlubokou orbu se zapravením zeleného hnojení, které obsahuje luskoviny (hrách, pelušku, lupinu, bob)
a obiloviny, popřípadě hořčici, svazenku pro zlepšení půdy. Půdy, které nebyly delší dobu obdělávané (trávníky, louky) a jsou ulehlé, je zapotřebí na podzim hluboko přerýt, aby během zimy promrzly a vytvořila se drobtovitá struktura, půda se
zkypřila. Některé druhy ovoce nesnášejí vyšší hladinu spodní vody (hrušně na
semenáči). Další případ úpravy, když chceme pěstovat broskve na těžkých, nepropustných půdách, kde dochází k zadržování vody v půdním profilu a z toho důvodu k prodlužování vegetační činnosti až do mrazů. Zde upravíme místo výsadby
drenáží až do hloubky 1,3 m. Používáme štěrk, hrubší větvičky, drobné kameny
apod. Úpravu pH půdy (množství hydroxoniových iontů v půdním roztoku) provádíme vápněním ovšem jen v případě, když rozbor půdy přímo doporučuje tento zákrok.
Při zvýšené hladině spodní vody nebo opačná funkce tohoto opatření a to k zadržení jarní a dešťové vody v mírném svahu, je sázení stromků na naorané (nakopčené) řádky, jako u brambor tzv. tyrolský způsob používaný ve výsadbách vřeten.
Další postup sázení ovocného stromu:
Po rozměření vykopeme jámu. Jáma by měla být tak velká, aby se kořeny rozprostřely bez problémů. Hloubka jámy by měla být tak hluboká, aby pod kořeny byl prostor pro nasypání cca 15 cm kompostu nebo alespoň půdy ze zelinářské části zahrady. Do jámy zarazíme kůl, který tam musí být před sázením, po rozmělnění pozemku.
Před sázením provedeme úpravu stromku. Kořeny upravujeme co nejméně, zpravidla, jen poškozené části, popřípadě zkrátíme středový kůlový kořen. Při podezření,
že jsou kořeny zaschlé, po oškrábnutí musí být dužina bílá nebo nažloutlá, pokud je
hnědá, tak je odumřelá, zásah musí být až do zdravého dřeva.
Úprava koruny: korunu upravíme řezem tak, aby větve, které zůstanou jako základ
koruny, zůstaly při podzimním sázení až do jara, kdy je potom seřízneme na 3 až 4
očka podle stavu kořenového systému. Terminál je ponechán o jednu třetinu delší
než postranní větve. Pokud se nám zdá stromek proschlý, namočíme jej celý do vody
maximálně na 24 hod., přitom kořen obalíme mokrým hadrem bez ponoření. Před
sázením můžeme kořeny namočit do hlinité kaše.
Doba sázení: většinou sázíme stromky po opadu listí na podzim. V té době ještě
teplota půdy je nad 5 °C. A to je teplota, která ještě do mrazů umožňuje růst kořenů.
Na jaře sázíme většinou broskve a vinnou révu, a to na začátku rašení. Stromky
sázené na podzim tak, aby byly stejně hluboko jako ve školce, dobře zalejeme, ale
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neutopíme. Nahoru dáme suchou půdu. Na zimu zvláště u peckovin navršíme
zeminu na kmínek (pyramidu), aby přes kůru mrazem nevysychal. Na jaře odstraníme navršenou zeminu a provedeme zkrácení vybraných výhonů, při podezření
že stromek neraší, obalíme jej mokrou pytlovinou a navrch folii, potom nezbývá
než čekat. Při sázení sadu je třeba přistoupit k výsadbě odpovědně, od přípravy
půdy, k rozmístní druhu (podle výšky v dospělosti), situování a rozměření pozemku vzhledem ke sponu – rozmístění odrůd z důvodu opylení. Stromky nikdy nesázíme z mrazu, kdy je půda a vnitřek výsadbové jámy zmrzlý.
Rukověť zahrádkáře

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 1oC – 28oC
• 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

Přerov aut. st. 5.20
Beňov, kostel 5.35
P

Přerov aut. st. 16.00
Beňov, kostel 16.17

P

S

P/✝

P/S

P

P/ S

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

✝

16.40
17.02

17.30
17.45

18.30
18.47

18.45
19.07

22.30
22.44

22.30
22.44

Beňov–Přerov
P

Beňov, kostel 5.04
Přerov aut. st. 5.17
P

Beňov, kostel 13.25
Přerov aut. st. 13.39

S

P

P

✝

P

✝

5.04
5.17

6.04
6.23

7.09
7.30

7.20
7.34

10.50
11.04

13.00
13.14

S

P

P

P

✝

P

13.25
13.39

15.20
14.35

15.40
15.54

16.54
17.09

17.24
17.39

P

✝

17.55 21.19 21.24
18.10 21.32 21.37

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