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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou již jedenácté vydání „Bulletinu“ kde si připomínáme
události předchozího roku 2017 v kulturních, společenských, sportovních, či jiných
akcích v obci Beňov.
Rozpočet obce na rok 2017 byl projednán a odsouhlasen na veřejném zasedání
obce Beňov 8. 12. 2016 v příjmech v částce 10 707 000 Kč s výdaji 11 229 000 Kč
v rozdílu – 522 000 Kč s následným rozpočtem po změnách v částce
14 120 206,25 Kč a ve výdajích 16 936 200,25 Kč v rozdílu 2 815 994 Kč v daňových
příjmech ve výši 8 740 000 Kč, v nedaňových příjmech 1 534 000 Kč, s kofinancováním na provoz základní a mateřské školy v částce 680 000 Kč.
Pro spolky, neziskové organizace a zájmové skupiny v obci, obecní zastupitelstvo
schválilo neinvestiční finanční dotaci v celkové výši 189 000 Kč, dále motivační
dotaci ve výši 52 000 Kč příspěvek na financování 10 000 Kč a 48 000 Kč celkem ve
výši 292 000 Kč, které byly přerozděleny a vyúčtovány v roce 2017 takto:
• JO Beňov 20 000 Kč a motivační částka 18 000 Kč
• T. J. Sokol Beňov 20 000 Kč
• ČZS Beňov 20 000 Kč
• MS Beňov-Prusy 20 000 Kč,
• FC Beňov 20 000 Kč, údržba hřiště 35 000 Kč motivační 12 000 Kč a příspěvek na
nákup hliníkové branky 10 000 Kč
• SDH Beňov 20 000 Kč
• Rybáři Beňov 20 000 Kč
• Římskokatolická církev Beňov 12 500 Kč, příspěvek 48 000 Kč na dofinancování
projektové dokumentace k opravě fary.
• Zájmové občanské sdružení Serwik Prusy 1 500 Kč
• Včelařům částku 3 000 Kč s čerpáním v roce 2018
Na rok 2018 je zastupitelstvem obce schválena částka 262 000 Kč pro přerozdělení dotací mezi spolky a neziskové organizace obce Beňov, dále příspěvek
28 000 Kč na ozvučení kostela Sv. Františka z Assisi.
Obec také poskytla spolku Rybáři Beňov materiální podporu především deskami
a obrubníky na prodloužení zastřešení a ohrazení posezení u rybníka.

Dotace, které obec obdržela, práce, činnosti a úkoly, které se realizovali
v roce 2017
Investiční:
• Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje na akci Vodovod Prusy – lokalita
Hliník v částce 354 593,53 Kč, obec doplatila částku 1 292 747,71 Kč celková
investice 1 647 342,24 Kč.
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• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na akci kanalizace „Pod školkou„ za objektem mateřské školky v částce 401 720 Kč. Obec zaplatila ze svého
rozpočtu 60 % což je částka 241.032,- Kč a zbytek ve výši 160 668 Kč – 40 % nákladů, byl uhrazen z poskytnuté dotace Olomouckým krajem
• Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje na dokončení oprav chodníků
a schodišť na veřejném prostranství v místní části Prusy z „Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje„ byla přiznána obci z dotačního titulu č. 1. Podpora budování a obnovy infrastruktury obce částka 296.006,-Kč. Celkové práce byly
ve výši 963 617 Kč s DPH 21 %, z nichž obec Beňov hradila částku 697 611 Kč
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na vybavení hasičského zásahového vozidla pro jednotku dobrovolných hasičů obce na nákup plovoucího
čerpadla AMPHIBIO 800 HONDA v částce 27 600 Kč. Z toho podíl Krajského úřadu Olomouckého kraje byla částka 13 800 Kč, což je 50 % a zbytek 50 % v částce
13 800 Kč doplatila obec Beňov.
Neinvestiční:
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na hospodaření v lesích v částce v částce 50 400 Kč s vlastními zdroji v částce 35 516 Kč celkem 85 916 Kč
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na pěstební činnost a oplocení
v částce v částce 15 200 Kč s vlastními zdroji v částce 16 827 Kč celkem 32 027 Kč
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na výkon státní správy
131 000 Kč.
Oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Beňov spočívala především ve
výměně 7 ks vadných litinových spojek za nové plastové smrštitelné spojky i výměnou části kabelového podzemního vedení před domy paní M. Topičové, pana
Ing. P. Dostalíka, pana P. Schlera, u sokolovny, před domy pana Ing. P. Bouchalíka
a pana Ing. V. Nesňala. Na těchto pracích se podílela firma p. Z.Páleníka v částce
7 265 Kč. Pokládka chrániček a kabelového vedení pro rozšíření veřejného osvětlení na polní cestě p. č. 821/1 za zahradami u bývalého ZD a přístupu k Č. O. B slévárně barevných kovů, kde práce provedla firma Elektroprogres z Hranic v částce
100 000 Kč. V roce 2018 se zde bude montovat 10ks sloupů s osvětlovacími lampami k osvětlení této polní cesty. Práce provedou pracovníci obce a nakoupený
materiál bude v částce 100 000 Kč.
Firma Š. Habčáka provedla za spolufinancování společnosti SALIX Morava, a.s.
opravu a rozšíření 4 ks kusů betonových propustků na vodotečích, zaústěných do
řeky Moštěnky. Tyto práce jsou spojeny s budoucím odklonem těžké techniky
zemědělské společnosti, tak aby tato technika jezdila kolem řeky Moštěnky a omezila se tak doprava přes část obce Beňov. Tyto práce byly hrazeny s podílem 50 %
na 50 %, obec z rozpočtu uhradila částku 100 000 Kč. Na tyto práce navazuje rozpracovaná projektová dokumentace Ing. F. Marka k provedení nájezdu a sjezdu na
polní cestě v lokalitě Odříčí, která po vydání Územního a stavebního řízení by se
měla realizovat v roce 2018 opět ve spolufinancování společnosti SALIX Morava, a.s.
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Oprava třech kusů betonových propustků na prostranství obce p. č.703/1 a vodoteči u domů paní J. Müllerové, pana Š. Tivadára a před bývalým domem pana J.
Cagaše provedla firma Ekoagrostav Přerov, a.s. v částce 85 000 Kč z rozpočtu obce
Beňov
Demoliční práce na objektech v majetku obce Beňov č. p. 56, čp. 74, č. p. 95, provedení plechového a drátěného oplocení u domu č. p. 62 v majetku p. J. Müllerové s následnými úpravami po bouracích pracích s návozem zeminy a zatravněním.
Tyto pozemky budou sloužit pro pěší přístup ke stavební zóně na lokalitu Horní
Újezda. Práce prováděla firma pana Š. Habčáka za pomoci pracovníků obce a brigádníků z řad členů spolků obce Beňov a to FC Beňov, Rybáři Beňov, T. J. Sokol
Beňov, ČZS ZO Beňov, Mysliveckého spolku Beňov-Prusy. Demolici a odvoz zdiva
a nebezpečného odpadu a návoz zeminy a srovnání terénu bylo v částce 473.417,Kč, kterou financovala obec Beňov ze svého rozpočtu. Vedení technického dozoru a za výkon oprávněné osoby při demolici těchto rodinných domů byla vyplacena panu Ing. P. Kocmanovi částkou 23 000 Kč.
Dále v mateřské školce byla provedena kompletní výměna oken a dveří za plastová, tyto práce provedla firma Bestokna, v částce 564 761 Kč. Při těchto pracích
byla rozebrána v jedné třídě stará podlaha, byla provedena sanace zdí, pokládka
betonu, OSB desek s linoleem a vymalování mateřské školky přes firmu pana J. Jarmara. Celkové práce byly v částce 91 593 Kč.
V závěru roku 2017 byla provedena kanalizace „Pod školkou“ z dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje v částce 401 720 Kč. Obec zaplatila ze svého rozpočtu částku 241 032 Kč, zbytek ve výši 160 668 Kč, byl uhrazen z poskytnuté dotace Olomouckým krajem. Práce provedla firma pana J. Jarmara, výkopové práce byly
provedeny firmou pana J. Tomečka mladšího.
Za vedení technického dozoru a za výkon oprávněné osoby při provádění kanalizace byla vyplacena panu Ing. R. Grebíkovi částka 13 000 Kč
Za objektem mateřské školky pak byly provedeny ještě další výkopové práce
s pokládkou plastového dešťového potrubí k odvedení vod ze střech tohoto objektu v částce 81 406 Kč. Práce opět provedla firma pana J. Jarmara, výkopové práce
pak firma pana J. Tomečka.
Společnost SISKO, s.r.o. Přerov provedla práce na opravě chodníku a schodiště
a opěrných zdí na veřejném prostranství v místní části Prusy. Při pracích se projevily některé činnosti a více práce, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, překládka
části kanalizace a úprava kanalizačního odvodnění, dláždění odbočných přístupů
ke vchodům u jednotlivých domů, včetně vjezdů. V dolní části opravy chodníků
se zjistily problémy s nefunkčním vedením staré kanalizace, kde odtahy z okapů
musely být řešeny zasakovacím potrubím, aby nedošlo k zasakování vody přímo
pod opravený chodník a následně k jeho časové destrukci. Celkové práce byly ve
výši 963 617 Kč s 21 % DPH, z čehož obec Beňov hradila částku 697 611 Kč a zbytek byl uhrazen z dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje z „Programu obno3
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vy venkova Olomouckého kraje, kde byla přiznána obci z dotačního titulu č. 1. Podpora budování a obnovy infrastruktury obce částka 296 006 Kč.
Za činnost správce lesa obec zaplatila částku 21 304 Kč. Dále za těžbu, přiblížení poškozených napadených stromů kůrovcem, hájenskou činnost, chemické
postřiky, stavby oplocenek a sazenice částku 52 343 Kč panu Ing. T. Smékalovi s dalším podílem z dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje a to na hospodaření
v lesích a na pěstební činnost v částce 65 600 Kč.
Pro Sbor dobrovolných hasičů obce Beňov byla zakoupena plovoucí čerpadlo
AMPHIBIO 800 HONDA v částce 27 600 Kč. Obec získala dotaci z Krajského úřadu Olomouckého kraje na vybavení hasičského zásahového vozidla na tento nákup
v podílu 50 % ceny bylo pokryto Krajský úřadem Olomouckého kraje, částka
13 800 Kč a zbytek 50 % v částce 13 800 Kč doplatila obec Beňov.
Zaměření pozemků a vyhotovení geometrických plánů k odkupu pozemků od
občanů, rozšíření cesty a přístupy v lokalitě Horní Újezda k budoucí výstavbě RD
a v lokalitě Hliník v místní části Prusy, zaplatila obec částku 37 510 Kč firmě Geotom Bystřice pod Hostýnem panu Ing. M. Tomáškovi.
Provádění právních úkonů, zpracování smluv, provádění vkladů do katastru
nemovitostí v souvislosti s odkupy pozemků zaplatila obec částku 58 000 Kč právnímu zástupci panu Mgr. V. Stejskalovi.
Na čističce odpadních vod na jímce č. 1 se uskutečnily práce s výměnou kompletního provzdušňovacího systému, které realizoval pracovník obce pan A. Velešík za materiál obec zaplatila částku 80 000 Kč.
Obec provedla nákupy pozemků na další zpřístupnění a rozšíření zástavby pro
rodinné domy, komunikace a inženýrské sítě od pana P. Kubíčka a paní I. Kubíčkové, od manželů Prokopových, od manželů L. a J. Pavlíkových a od pana
Ing. J. Leciána a pana P. Leciána a od pana M. Zavadila DiS. v celkové částce
432 790 Kč.
Dále obec odkoupila pozemek 677/22 v obci Beňov k zajištění přístupu na komunikaci na Horní Újezda II. od paní Mgr. I. Bezroučkové, Mgr. A. Halouzkové a od
paní H. Zmijové v částce 23 500 Kč.
Firma pana J. Tomečka prováděla v obci odvoz velkoobjemového odpadu, přepravu odpadu po demolici rodinných domů č. p. 56, čp. 74, č. p. 95, podílela se na
výkopových pracích při opravě osvětlení, srovnání pozemku po demolici a výkopových pracích, přepravě nakládce a vykládce materiálu a skrývky, dovozu recyklátu na úpravu sjezdu a vjezdu na obecní zahradě, rovnání terénu za objektem
základní školy v částce 82 549 Kč.
Uložení odpadů na skládkách a jejich likvidace:
• Nebezpečný odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 416 Kč
• Plasty, sklo, komunální, velkoobjemový odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 641 Kč
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Za přepravu kontejnerů s bioodpadem a jeho likvidaci zaplatila obec částku
35 000 Kč obci Horní Moštěnice, která nám na rok 2018 vypověděla službu odvozu a likvidaci bio odpadu. Obec zakoupila traktor Zetor Proxima 8441 za částku
550 000 Kč a v roce 2018 bude odvoz zajišťovat s pomocí jednonápravového zařízení na kontejnery typu Portýr, které odkoupila na konci roku 2016 od obce Horní Moštěnice v částce 200 000 Kč. Z tohoto důvodu bude více dbáno na třídění bioodpadu. Starý traktor Zetor 7011 byl odprodán zájemcům na stránkách bazos.cz
za částku 150 000 Kč
Na protierozní ochraně obce Beňov probíhaly práce s dosadbou stromů, především uschlých, poškozených od zvěře, doplnění ochrany u stromů a vyžínání celého protierozního pásu a zalévání v letních měsících pracovníky obce. V obcích
Beňov a Prusy na veřejných prostranstvích bylo pravidelné sečení trávy, stříhání
stromů, keřů zalévání dále prostříhání trnkových alejí v celém extravilánu katastru, panem V. Štěpaníkem a obecními zaměstnanci.
Zastupitelstvo obce Beňov na svém 20tém veřejném zasedání dne 7. 12. 2017 projednalo a schválilo rozpočet na rok 2018 ve výši celkem 11.176.000,- Kč v daňových
příjmech 9 467 000 Kč a v nedaňových příjmech 1 579 000 Kč. Příspěvek na provoz základní a mateřské školy 680 000 Kč. Ve výdajích pak celkem ve výši
13 649 000 Kč s plánovaným schodkem z ušetřených financí z let 2016 a 2017 –
2 473 000 Kč.
V průběhu prosince 2017 byla podaná již II. žádost Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky na provedení dětského hřiště u sportovního hřiště v Beňově
v částce 250 000 Kč.
V lednu 2018 byla podána žádost na provedení enviromentálního dětského hřiště za objektem mateřské školky č. p. 33 na Státní fond životního prostředí České
republiky v částce 500 000 Kč
Po projednání na zastupitelstvu, obec podala žádost o dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje k dovybavení hasičského zásahového vozidla Ford Tranzit a to na
opravu hasičské stříkačka PS 12 v částce 75 000 Kč.
–––––––––––––––––––––––––––––
Obec bude zpracovávat a podávat také žádost na příspěvky na hospodaření
v lesích na Krajský úřad Olomouckého kraje a také na Místní akční skupinu Partnerství Moštěnka dle podkladů lesního hospodáře Ing. T. Smékala.
Zástupci obce budou nadále jednat s dotčenými vlastníky o odkupu části pozemků k rozšíření a vytvoření příjezdových cest a komunikací k pokládce inženýrských
sítí a také i parcelaci na budoucí zastavitelné části v lokalitě Horní Újezd k výstavbě RD dle studií zpracování zastavitelnosti.
Jménem svým a jménem zastupitelstva obce chci poděkovat všem občanům a členům neziskových organizací, zájmovým spolkům obce Beňov, dobrovolníkům, farníkům, jednotlivým pracovníkům obce a celému obecního úřadu, učitelskému
sboru, dětem Základní a Mateřské školy, zastupitelům obce za provedenou práci
5
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pro obec a za organizaci kulturních společenských a sportovních akcích, které se
v obci konaly v roce 2017. Za brigády na zvelebení objektů ve vlastnictví spolků i ve
vlastnictví obce.
Poděkování za reprezentaci obce, doma v obci, za hranicemi obce, v okrese Přerov, v Olomouckém kraji, v České republice i v Polské republice, kde poděkování
patří také i našim družebním přátelům z Gminy Tworóg a partnerům Mikroregionu Moštěnka z Gminy Rudniki.
Ivo Pitner, starosta obce
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Z historie obce
Obec Beňov slaví výročí 700 let

1318–2018

Obec se původně jmenovala Binov. Profesor Rudolf Kreutz napsal, že nositel jména Bin (Byn) se uvádí jako svědek na listině z roku 1130. První písemná zmínka
o Binově je na latinsky psané listině z roku 1318, kde se píše, že vladyka Vyknam
daruje jako svatební dar své dceři Elizabetě věno – dědinu Binov. Jako svědek je tu
mezi jinými uveden i Nahrad de Binov. Zmínky o něm jsou z období let 1318-1322.
Následně pak v zemských deskách z roku 1365 se píše záznam o obci jako BÍNOW
a v českých listinách pozdějších BEYNOV.
Do r. 1365 byl Binov s Biškovicemi a mlýnem v držení bratrů Libana a Zdeňka
z Tršic, starobylého rodu vladyků. Téhož roku toto zboží prodali bohatému Heršovi z Rokytnice. Ten ze získaného majetku, Binova a dvora bez mlýna, dal zapsat
své ženě Alžbětě do zemských desek 200 dukátů věna.
Podle Arnošta Březiny, autor brožurky Beňov, stával beňovský dvůr tam, kde je
dnes trať Újezda. Beňovští pamětníci vzpomínají, jak jim jejich předkové říkali, že
v trati zv. Kamenec, lámali lidé kámen na stavbu svých domů. Býval tu prý kdysi
hrad, nebo tvrz.
V období husitských válek, kdy Přerov byl dobyt husity (1423), se stal pánem Přerova Vok ze Sovince. Tento Vok ze Sovince z dosud neznámé příčiny dal vypálit osadu Biškovice. Zbylá pole a zahrady připadly beňovským lidem, kteří si je rozdělili.
Zato museli své vrchnosti odvádět roční poplatek, obilí a plodiny.
V roce 1461 se stal majitelem Bínova i s příslušenstvím a mlýnem Hynek z Pacova. V roce 1464 předal Hynek Binov (Bynov) s mlýnem a vším právem k němu náležícím, Bedřichovi z Vrahowitz. R. 1481 se stal dalším majitelem Bínova Václav Sulovský z Třebule a Borovce. V té době se píše o beňovské tvrzi. Václav do roku zemřel
a zanechal po sobě siroty. Jejich poručníkem se stal v r. 1481 Vilém z Perštejna a pán
na Helfštýně, který toho roku propůjčil Beňovským odúmrť. Znamenalo to, že by
statek a zboží po jejich smrti nebyl nikdy převeden na jinou vrchnost.
Vilém z Perštejna, jeden z našich největších feudálů a podnikatelů, moudrý politik a hospodář, koupil v r. 1491 sirotčí statek a panství, obdržel tvrz a vesnici Binov
se vším příslušenstvím i s mlýnem za 1200 dukátů.
Po smrti Viléma nastoupil na jeho místo jeho starší syn Jan z Perštejna. Stal se
novým pánem přerovského panství, tudíž i Binova. I on byl lidumilem a měl rád
své poddané. Občanům Binova přál, aby žili v blahobytu. 8. září roku 1548 padl
hrdinskou smrtí v boji proti Turkům. Po smrti Jana z Perštejna převzal přerovské
panství syn Vratislav. V této době žil v Binově mlynář jménem Daniel. Binov musel
pánům z Perštejna odvádět tzv. krvavou daň, podobně to činily obce i v jiných panstvích. V té době byly v Binově založeny lázně, které užívali místní lidé. Bylo to na
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podsedku Jana Škarohlída (v r. 1911 č. 16). Za tím domem ležela polní trať, které
se dnes říká Nad Lázňou.
Z r. 1564 za Vratislava Perštejna se zachovala listina se jmény beňovských občanů z té doby, mající své pozemky na Běškovsku, s výší poplatků za jejich užívání.
Běškovsko bylo rozděleno na 28 stejných padělků. Z jednoho dílu Běškovska se platilo 4 groše. Lze z toho vyvodit, že vrchnost přidělila Beňovským i pozemky od svého dvora. Tyto byly asi větší, protože za každý úderový díl se platilo 5 grošů. Takovým způsobem se majetek beňovských zvětšil.
Oblíbený Vratislav z Perštejna zemřel v r. 1582 a zanechal po sobě sedm dětí, dva
syny a pět dcer. Pánem přerovského panství se stal nejstarší Jan II. a tím se stal
i pánem Binova.
Z let 1598-1600 můžeme přečíst v Rejstrech dějiny Bynovské mnoho zápisů, které zaznamenávají dědické záležitosti. V roce 1608 si koupil Bynov od nové vrchnosti opět guntovní registra a v tomto roce se zároveň mění název obce Binov
(Bynov) na Beňov.
Zdroj: Beňov – Prusy, historie a budoucnost
archiv obce

Základní škola a Mateřská škola Beňov
BESÍDKA K SVÁTKU MATEK
Jako dárek k svátku Dni matek předvedly děti Základní a Mateřské školy Beňov
pásmo básniček a písní. Nejdříve vystoupily děti z mateřské školy. Přestože byl
jejich program docela dlouhý, obdivovali jsme jejich trpělivost a bezchybnou recitaci. Následně přišel čas pro vystoupení školáků. Žáci základní školy bravurně ukázali, jak umí kotouly na žíněnkách, děvčata zahrála na flétnu lidové písně a žáci

8
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1.–3. ročníku přednesly maminkám básně. Na závěr besídky nacvičily děti základní školy úspěšnou operetku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Pohádku o 12
měsíčkách. Nadšený potlesk byl pro děti velkou odměnou. Vřelé poděkování patří všem učitelkám základní a mateřské školy, které s dětmi program nacvičily a připravily výzdobu sálu. 1

Kocanda 2017
Základní škola Beňov spolu s místními spolky Sborem dobrovolných hasičů
a Tělocvičnou jednotou Sokol uspořádali akci pro děti nazvanou „Stanování na
Kocandě“. Tato akce se týkala dětí, které jsou školou povinné tj. 7–14 let. Ostatní
spolky obce Beňov zajistili finanční spoluúčast v částce 1000,- Kč za spolek, zároveň i aktivní účast dvou vedoucích. Finance byly použity na zajištění jídla, pití,
odměn a dalších potřeb organizátorů dle schváleného finančního rozpočtu. Děti
měly zajištěný bohatý, soutěžní, herní i výletní program a také si toto stanování
náležitě užily. Na závěr obdržely diplomy a čokoládové medaile. Chceme zde poděkovat organizátorům a to především - Marcele Kubíčkové, Renatě Chromčíkové,
Marušce Raškové, Haně Zavadilové, Zbyňku Baťkovi, Marianu Kedroňovi a všem
dalším, spolkům obce, základní škole, Obci Beňov a podnikatelům, kteří pro naše
děti vytvořili krásný první prázdninový víkend. Poděkování patří také hasičům
SŽDC, kteří připravili ukázku zásahu u dopravní nehody a vyproštění osob z osobního auta, dále také i panu Jaromíru Klabalovi mladšímu za přistavení auta určeného k demonstraci vyprošťovací ukázky. 2
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Zahájení školního roku
Zahájení školního roku 2017/2018 a přivítání nových prvňáčků v naší základní
škole proběhlo v pondělí v 9.00 hodin za účasti dětí, rodičů, babiček a dědečků,
celého učitelského sboru, zastupitelů obce Beňov a také i našeho nového pana
faráře otce Zdeňka Pospíšilíka. Našimi novými prvňáky jsou Martin Pagáč, Filip
Ostrčil, David Hofírek a Eliška Smékalová, k učivu také dostali pastelky a psací
potřeby. Všichni jim přejeme, aby se jim dařilo a ve škole líbilo. OBR. 3
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Předvánoční besídka
Děti z Mateřské a Základní školy v Beňově pod vedením učitelského sboru připravily „Předvánoční besídku“. Sešli jsme se všichni ve čtvrtek 23. listopadu 2017
odpoledne, rodiče, žáci, učitelé a přátelé školy ve slavnostně vyzdobené místní
sokolovně natěšeni a plni očekávání, co a kdo nás letos překvapí. Nejdříve vystoupili naši nejmenší z mateřské školky, kteří byli úžasní svojí bezprostředností a hravostí. Dále vystoupili žáci ze základní školy, jejichž vystoupení bylo již propracovanější. Děkujeme všem účinkujícím a učitelskému sboru za příjemně prožitý
podvečer. OBR. 4

Rok 2017 – Kulturní a společenské dění
Tříkrálová sbírka
V mrazivém sobotním dopoledni se uskutečnila tradiční „Tříkrálová sbírka“
v našich obcích Beňov a Prusy. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity
Česká republika a tyto peníze ze sbírky tentokrát jsou určeny na přímou pomoc
lidem a rodinám v nouzi u nás i v zahraničí a také se pořizují např. kompenzační
pomůcky. Do terénu vyrazily dvě skupinky mladých koledníků a se známým popěvkem „My tři králové jdeme k Vám…“ prozpěvovali všem občanům a lidem, kteří
přispěli do kasičky. V roce 2017 bylo vybráno v obcích Beňov a Prusy celkem
15 803 Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.

Masopustní vodění medvěda
Oslavy masopustu začínají po svátku Tří králů a trvají až do popeleční středy.
V sobotu dopoledne 18. 2. 2017 v doprovodu muziky se vydal ulicemi Beňova průvod masek v čele s medvědem. Masopustní vodění medvěda je lidová tradice, která se uchovala do dnešních dnů i v naší obci. Průvod masek prošel celou obcí
s výstupy u každého domu,
postarali se o pobavení sobě
i všem občanům obce. Vedle nezbytného medvěda
a medvědáře, patří mezi
typické postavy čert, cikánka, Kašpárek a další masky.
Ne jedna hospodyňka si
mohla zatančit s medvědem
a k tomu jim zahrála živá
dechová kapela Veselka.
Účastníci byli odměněni
kobližky, chlebíčky a jinými
dobrotami. OBR. 5
11
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Obecní ples
Zaplněný sál, dobrá nálada a skvělá hudba, tak probíhal již dvacátýprvý ročník
obecního bálu v Beňově. Ples organizuje kulturní komise Obce Beňov. U vstupu
do sálu všechny příchozí vítají starosta a místostarostka a nabízejí sváteční koláčky a pro zahřátí „starostovu slivovičku“. Do sálu se scházejí nejen občané a členové místních spolků, ale tuto společenskou událost si nenechají ujít ani návštěvníci ze širokého okolí, kteří se chtějí bavit. K poslechu a tanci hrála dluhonická kapela
Roky a lidé v sále začali zaplňovat taneční parket. Koho tanec unavil, mohl se jít
občerstvit třeba zvěřinovým daňčím masem na zelenině nebo utopenci a samozřejmě i dobrým pitím.

V krátkém vstupu vystoupil Adam „ELVIS“ Hobza, za mohutného skandování
fanynek, nakonec přidával další rokenrolové písničky. Sál místní sokolovny v sobotu večer doslova praskal ve švech a lidé se dobře bavili. V tombole bylo spoustu
nádherných cen, byla tažena na dvě kola a výherci mohli být jistě spokojeni. Celkový výtěžek z obecního plesu ve finanční hodnotě 21 700 Kč byl předán místostarostkou obce paní Lenkou Pavlíkovou paní ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Evě Vyhňákové. Peníze byly využity na dopravu dětí na plavecký bazén v Přerově. Děkujeme
pořadatelům a sponzorům za podporu. OBR. 6

Beňovský slivkošt
Slavnostní vyhlášení devátého ročníku beňovského slivkoštu s výstavou slivovic
a bohatým programem se uskutečnilo v sobotu 22. 4. 2017 v kulturním domě
v Beňově. Organizátorem akce je od jejího počátku nezisková organizace ČZS ZO
Beňov ve spolupráci s obcí Beňov. Samotné hodnocení vzorků se konalo již o něko12
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lik dní dříve, důraz se kladl na barvu,
vzhled, vůni, chuť, harmonii a celkový
dojem pálenky. Maximální hodnocení
bylo 100 bodů. Celkově bylo letos přijato
109 vzorků ovocných destilátů a 20 vzorků likérů. Vyhlašování výsledků bylo prokládáno tanečními vstupy souboru Haná
z Přerova, vystoupením žen T. J. Sokol
Beňov.
Celkovým šampionem se stala trnková
slivovice pana Mgr. Stanislava Mudry
z Beňova, trnka vypálená v roce 2015
s celkovým bodovým hodnocením 100
bodů. Z likérů nejvíce chutnal višňový
paní Ing. Radky Görfolové také z Beňova.
Potkat sousedy a známé, příjemně si
popovídat a popít dobrou kořalku. To
jsou hlavní důvody, proč je beňovská akce
oblíbená. K pozdnímu odpoledni zahrál
k tanci i poslechu pan Jindřich Caletka.
Beňovský slivkošt nezklamal jak stálé, tak
nově příchozí. Na to, jaká bude příští sezona a kolik vzorků se sejde, si ještě budeme
muset nějakou chvíli počkat. obr7

Hodové oslavy v Prusích
Tradiční hodové oslavy
uspořádali občané Prus.
V sobotním odpoledni
nachystali bohatý program s občerstvením.
Pro děti malování na
obličej, skluzavka, skákací hrad, střelby ze
vzduchovky, jízda na
koni a na bryčce, tak
i pro dospělé a všechny
své sousedy. 8
Každý kdo mohl se
zapojil ať už sponzorskými dary, obsluhou
13
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a přípravou makrel, či jiných pochoutek
nebo jako konzument.
Poděkování patří všem sponzorům,
občanům a organizátorům celé akce. 9

Táborák
Přípravy na tradiční akci začali již dříve
a to pořezem a svozem dřeva z obecního lesa za pomoci hasičů z SDH Beňov
a hasičů z okrsku SDH Horní Moštěnice. Hlavní akce pak začala v sobotu
večer 6. 5. 2017 po 18.00 hodině zapálením malého táboráku pro děti a později byl zapálen i táborák velký. Při hře na
kytaru, na kterou hrál Michal Odložilík,
a zpěvu písní, někteří vydrželi u táboráku až do ranních hodin následujícího
dne. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
této kulturně společenské akci ať formou pomoci nebo jen účasti.

Dětský den
V sobotu 3. 6. 2017
odpoledne zorganizovali členové T. J. Sokol
Beňov, spolek zahrádkáři ve spolupráci se
Základní a Mateřskou
školou Beňov v rámci
Dne dětí akci nazvanou „Dětský den
a malování na chodníku“. Akce proběhla za
sokolovnou od 14.00
hodin. Děti se vrhli do
soutěží a her, byla pro
ně připravena diskotéka, tombola i skákací
hrad. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci soutěží a her. OBR. 10
14
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Gulášové slavnosti
Již tradiční kulturní akci Gulášové slavnosti uspořádal spolek dobrovolných hasičů obce Beňov v areálu za sokolovnou 17. 6. 2017 od 11. hodin. I přes nepřízeň
počasí se sešlo spoustu místních a přespolních občanů k ochutnávce pěti druhů
gulášů. V programu vystoupili naši mladí hasiči a hasičky z SDH Beňov. V ukázce
hasičské štafety, předvedli požární zásah k nehodě automobilu s cyklistou (medvědem) a jeho ošetřením, poslední disciplínou byl požární hasičský útok, který
zvládli v čase 17 vteřin. V letošním utkání o nejchutnější guláš se umístili -1. místo SDH Beňov, 2. místo T. J. Sokol Beňov, 3. místo Myslivecké sdružení Beňov-Prusy, 4.místo Rybáři Beňov, 5. místo ČZS Beňov. Děkujeme pořadatelům a všem, kteří se této akce zúčastnili a přispěli
k úspěchu a zdaru této kulturní
a společenské akce. OBR. 11

Slavnost piva
Tradiční kulturně společenskou
akci Pivní slavnosti uspořádala
Tělocvičná jednota Sokol Beňov
22. 7. 2017 od 15.00 hodin v areálu
za sokolovnou. Občané i přespolní
a také i návštěvníci z Polské republiky mohli ochutnat vzorky 22 druhů piv a k tomu i něco dobrého
sníst. Vydařily se i soutěže v pití
piva na čas a hod prázdným
sudem, soutěžili kategorie ženy
15

01/2018 Bulletin obce Beňov

a muži. Součástí akce bylo vystoupení rockových skupin. Zahájení od 18.00 hodin
patřilo skupině KERVENŽEKSON, crossover z Prostějova, poté vystoupila skupina
našich družebních přátel z Polské republiky SATISFACTION Rock a dále skupina
NATURAL Rock z Prahy a místní skupina STYLER Rock. OBR. 12

Hodové oslavy
Na programu hodových oslav v obci Beňov se významně podíleli zájmové spolky FC Beňov, T. J. Sokol Beňov, ČZS ZO Beňov, SDH Beňov, Základní a Mateřská
škola Beňov a Obec Beňov. Občané mohli již v sobotu si prohlednou výtvarnou
výstavku dětí v základní a mateřské škole, fotbalové utkání mužů FC Beňov versus
FC Protivanov, dále navštívit muzeum arcibiskupa A. C. Stojana výstavu zahrádkářů „Plody podzimu“ a večer pak v sokolovně navštívit taneční zábavu se skupinou STYLER a FORUM. V neděli dopoledne se konala fotbalová utkání mladší přípravky FC Beňov a T. J. Sokol Čekyně a mladších žáků FC Beňov a FC Tovačov na
fotbalovém hřišti, a také ukázky a vystoupení našich mladých hasičů a hasiček SDH
Beňov. Od 15.00 hodin se uskutečnilo divadelní představení dětí Základní školy
Beňov v pohádce „ O dvanácti měsíčkách“ a divadelní představení „Postel pro
anděla“, kterou zde odehráli členové divadelního souboru z Vlkoše. Za sokolovnou
pak byly instalovány různé atrakce pro děti, jako lavice Hollywood, prodej různých
pamlsků a hraček. Obec děkuje všem organizátorům obecních hodových oslav.

Vítání občánků
Slavnostní obřad pro rodiče a jejich nově narozené děti a rodinné příslušníky proběhl v neděli 26. 11. 2018 v 15.00 hodin na Obecním úřadě. Do knihy nových
občánků byli zapsáni a uvedení do řad občanů obce Beňov tito občánci: Michal
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Marecký, Viktorie Hondlová, Rozalie Bednaříková, Matyáš Kozák a Vendula Černá.
Žáci naší základní školy přednesli krátký program písniček a básniček, starosta
obce přivítal rodiče krátkým projevem a vyzval je ke stvrzení slavnostního slibu,
kde se zavazují vychovat ze svých dětí řádné občany obce a potvrdit svůj slib podpisem do knihy nově narozených dětí obce Beňov. Poté proběhlo focení a malé
posezení s občerstvením. OBR. 13

Rozsvícení vánočního stromu
Pořádně nabito bylo v sobotu v podvečer před beňovskou základní školou. Očekávání, netrpělivost, nadšení, to vše se vznášelo ve vzduchu. Především díky dětem,
které se těšily na rozsvícení vánočního stromu. Tradiční kulturně společenskou
akci pro občany obce Beňov a Prusy rozsvícení vánočního stromu uspořádala obec
ve spolupráci se zájmovými spolky. Malý jarmark s prodejem keramiky, adventních věnců, svíček a jiného zboží uspořádali žáci základní školy spolu s mladými
hasiči. Bohaté občerstvení připravili Klub důchodců a členové SDH Beňov.
Nejmenší děti z místní mateřské školy i ti starší školáci přednesli pásmo básniček,
písniček a koled. Po vystoupení přijel průvod čertů s Mikulášem a anděly. Spolu se
starostou obce a Mikulášem rozsvítil vánoční strom výherce vylosovaný mezi dětmi Martin Vyhňák. Výtěžek z akce v částce 6 493 Kč byl věnován na silvestrovský
ohňostroj. OBR. 14

Beseda klubu důchodců
Závěrem roku tradičně hodnotí a bilancují svou činnost členové Klubu seniorů.
V sobotu odpoledne zaplnili sál sokolovny občané dříve narození a členové klubu
seniorů. Předsedkyně Klubu seniorů Marie Klvaňová přednesla zprávu o činnosti
17
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za rok 2017. V úvodu besedy uctili všichni na památku minutou ticha občany, kteří již mezi námi nejsou přítomní. Starosta obce Ivo Pitner přednesl úkoly a práce,
které byly provedeny v roce 2017 v obci a nastínil rozpočet a činnost obce v roce
2018. Předseda kulturní komise Zbyněk Batěk seznámil s kulturními a společenskými akcemi, které jsou naplánovány do konce roku 2017. Následně byli oceněni členové klubu seniorů za spolupráci a pomoc při vánoční výstavě.
V závěru besedy popřála všem místostarostka Lenka Pavlíková hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku a k nadcházejícím vánočním svátkům. 15

Česko zpívá koledy
Již druhý rok se obec Beňov přihlásila do celorepublikové kulturní akce „Česko
zpívá koledy“, kterou pořádají regionální Deníky. Ve středu 13. prosince v 18.00
hodin přišli si zazpívat koledy s celým Českem k pomníku arcibiskupa A. C Stojana, občané a děti naší obce. V jediný okamžik se tak pomyslně propojily obce
a města v celé České republice. Jen na Přerovsku k této akci kromě Přerova a Hranic se připojily desítky okolních obcí, zpívalo se například ve Veselíčku, Dřevohosticích či Tovačově. Celkem na Přerovsku zpívalo ve třiatřiceti obcích, což je nejvíce míst v našem kraji. Obec připravila malé občerstvení v podobě čaje
a svařeného vína, na elektronický klavír hrála Hana Bělařová (mladší), moderoval
Zbyněk Batěk, v přídavku si všichni zazpívali navíc další vánoční písně a koledy.
18
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Děkujeme občanům a dětem, kteří se zde zúčastnili, pořadatelům - obci a místním hasičům za přípravu čaje a svařáku. 16

Silvestrovský ohňostroj
V neděli v podvečer se začali scházet občané obce a přespolní k slavnostnímu
ukončení roku 2017 a zahájení roku nového 2018. Kulturní akci moderoval Zbyněk
Batěk, který poděkoval jménem zastupitelstva a jménem starosty obce, občanům,
spolkům
a podnikatelům, živnostníkům a obci za finanční příspěvek k zakoupení ohňostroje. Obec připravila malé občerstvení na zahřátí. Ohňostroj byl odpálen v 17.15
hodin a účastníci si mohli vychutnat krásnou podívanou, která sice trvala jen
6,5 minuty, ale i tak to byla nádherná světelná show.

Výstavy
Výstava Plody podzimu, hodové oslavy
Každoročně pořádá spolek ČZS ZO Beňov v období hodových oslav výstavu „Plody podzimu“, tak tomu bylo i v tomto roce. Zahrádkáři se pochlubili svými výpěstky ovoce i zeleniny. Zde bylo k zhlédnutí spousta pěkných aranžmá jak z ovoce,
19
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zeleniny, květin, různé patvary zeleniny, které vytvořila příroda ale i polštářky s motivy
zvířat a vtipné dekorace ze
zeleniny.
Za přípravu výstavy patří
upřímné poděkování všem,
kteří se na této akci podíleli. 17

Vánoční výstava
Celou budovu zahrádkářů
provonělo cukroví a na
návštěvníky dýchlo kouzlo blížících se Vánoc. Opět byla přichystána spousta nových
inspirací, přehlídka betlémů,
andílků, vánoce papírové,
vyšívané a háčkované, adventní věnce a svícny. Návštěvníky
zaujali dřevění sobici, které
vyrobil pan Otakar Odstrčil,
velký betlém od keramičky
paní Ivany Bělařové a další
nasvícené adventní a vánoční
dekorace, které bylo možno
pořídit za minimální finanční prostředky. Některé si mohli návštěvníci zakoupit
na místě, třeba keramiku a perníčky paní Bělařové, adventní věnce od paní Zdeňky Nečkové. Cukrářské umění předváděla návštěvníkům paní Nováková Jaroslava.
Po zhlédnutí výstavy si mohli návštěvníci posedět u kávy, svařáku, či vánočního
punče a domácího cukroví.
Na výzdobě se podílely zájmové spolky obce, Klub seniorů, Mateřská a Základní
škola Beňov, s podporou obce Beňov. Organizátorům - seniorkám a členům spolků obce patří velký dík za uspořádání a zdárný průběh akce. 18

Nejvýznamnější sportovní akce
Rybářská soutěž pro děti do 15 let
Spolek Rybáři Beňov uspořádal v sobotu 20. 5. 2017 dopoledne rybářské závody
pro děti do 15 let na beňovském rybníku. Pro děti byl připraven skákací hrad
a bohaté občerstvení pro příznivce a hosty. Takto dopadlo umístění: 1. místo -Adam
Fišer, 2. místo – Tomáš Kavka, 3. místo – Ondřej Jemelka, 4. místo – Martin Ond20
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rášek, 5. místo – Matyáš Smékal. Děkujeme všem účastníkům, soutěžícím, příznivcům a sponzorům za účast a podporu. 19

Soutěž v požárním sportu
V sobotu 20. 5. 2017 odpoledne se uskutečnily závody v požárním sportu dobrovolných hasičů okrsku Horní Moštěnice. Závody pořádalo místní SDH Říkovice na
fotbalovém hřišti. Výsledky závodu v disciplínách běh na 100 m a požární útok na
3B hadice: 1. místo SDH Dobrčice, 2. místo SDH Přestavlky, 3. místo SDH Beňov,
4. místo SDH Stará Ves, 5. místo SDH Říkovice a 6. místo SDH Horní Moštěnice.

Memoriál Ladislava Dvořáka a Ladislava Cigánka
Losováním byl zahájen v sobotu 24. 6. 2017 v 13.00 hodin na fotbalovém hřišti
v Beňově fotbalový turnaj starých pánů Memoriál Ladislava Dvořáka a Ladislava
Cigánka. Tato tradiční soutěž v kopané se uskutečňuje již několik let. Sešli se zde
čtyři fotbalová družstva. Konečné pořadí: 1. místo Sokol Domaželice, 2. místo Sokol
Újezdec, 3. místo FC Beňov, 4. místo Sokol Bochoř. Poděkování patří pořadatelům,
obci Beňov a sponzorům za ceny do turnaje.

Fotbalový turnaj spolků a firem
Fotbalový klub FC Beňov uspořádal v sobotu 15. 7. 2017 fotbalový turnaj spolků
a firem v malé kopané od 14.00 hodin v Beňově. Turnaje se zúčastnilo pět týmů
a zde Vám přinášíme výsledek 1. místo – T. J. Sokol Beňov, 2. místo – Staří páni,
21
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3. místo – Rybáři Beňov, 4. místo – Č. O. B. Slévárna barevných kovů, 5. místo – žáci
FC Beňov. První tři týmy obdržely poháry a další týmy věcné ceny. Děkujeme všem
účastníkům, organizátorům a sponzorům za ceny do turnaje. 20

Turnaj mladších přípravek
V sobotu 19. 8. 2017 uspořádal fotbalový klub Beňov turnaj mladší přípravky s ročníkem narození 2009 a mladších. Nastoupilo 5 týmů. Domácí tým odehrál zápasy
s těmito výsledky: FC Beňov-Pavlovice 6:1, Újezdec 3:3, Břest 0:4, Vlkoš 1:2 a obsadil 4. místo. Suverénním vítězem turnaje se stal SK Břest. O týden později v sobotu 26. 8. se stejný tým mladší přípravky zúčastnil Hanáckého turnaje v Horní Moštěnici. V konkurenci 10 týmů slavili naši hráči vedeni trenérem Michalem Zubíkem
zatím největší úspěch v této kategorii, když celý turnaj ovládli a získali pohár za
1. místo. Výsledky ve skupině FC Beňov – Kozlovice 1:0, Tovačov 3:3, Újezdec 4:1,
Brno-Chrlice 3:0, ve finále porazili tým Čekyně 3:1.

Turnaj v bowlingu
V rámci sokolského celorepublikového týdenního projektu plného aktivit a sportu zaměřený na všechny věkové kategorie „Sokol spolu v pohybu“ uskutečnil v týdnu od 18. do 24. 9. 2017 92 akcí a odhadovaný počet účastníků je přes 10 500. Také
naše Tělocvičná jednota Sokol Beňov se zapojila do tohoto projektu vyhlášením
turnaje spolků v bowlingu, který se uskutečnil v pátek 15. 9. 2017 v herně KOM-IN
v Přerově – Předmostí za celkové účasti 8 družstev. Po poradě kapitánů jednotlivých družstev byla zrušena podmínka, že se budou započítávat výsledky pouze
smíšených družstev a po krátkém rozcvičení a nominování hráčů jsme mohli začít.
Všichni si s chutí zahráli, pobavili se, a i když se někdy zrovna nedařilo, tak dobrá
nálada zůstala. Sportovní výkon všech družstev byl na závěr ohodnocen věcnými
22
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cenami, které do turnaje věnoval T. J. Sokol a Obec Beňov a které předal starosta
naší jednoty bratr Franta Kubík. Vítězem turnaje se stalo družstvo Č. O. B. Beňov
a nejlepšími hráči byli vyhlášeni Michal Zavadil a Zdena Kubíková. 21

Zamykání rybníka
Zájmový spolek „Rybáři
Beňov“ pozval své členy,
příznivce, děti a občany
obce na společenskou akci
„Zamykání beňovského rybníka“. Členové výboru připravili na občerstvení rybí
speciality jako smaženého
kapra s dvojím druhem salátu, okouny na roštu a další.
Děkujeme všem za uspořádání této hezké akce. 22

Hubertova jízda
Na tradiční Hubertovu jízdu v sobotu 10. 11. 2017
dorazilo přes padesát jezdců
s koňmi. Počasí se umoudřilo a při jasné a slunečné obloze, byť v chladném dni, úderem jedenácté hodiny
proběhlo zahájení. Následně vyrazili účastníci z louky napříč obcí Beňov do okol23
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ních polí a remízků v honbě za liškou. K občerstvení nechyběl svařák, slivovička,
káva, čaj, zelná polévka i jiné pochutiny. K celkovému vyhodnocení se večer všichni sešli v místní sokolovně, kde k poslechu a tanci hrála hudební skupina „Šediváci“. Děkujeme pořadatelům a všem účastníkům za hezky prožitou kulturně společenskou akci. 23

Turnaj ve stolním tenise
V tradičním termínu v pátek 17. 11. 2017 od 9.00 hodin v místní sokolovně upořádal spolek T. J. Sokol Beňov turnaj ve stolním tenise. V kategorii mládež do 18 let
jsme bohužel neměli žádného zástupce a tak tuto kategorii odehráli mezi sebou
pozvaní hráči z Dřevohostic. Po sečtení výsledků bylo v kategorii mládež do 18 let
následující pořadí: 1. místo Dostál Filip, 2 místo Zmeškal Oldřich, 3. místo Neděla Petr, 4. místo Dostál Adam. V kategorii dospělých se nakonec sešlo 11 hráčů
a 3 hráčky. Rozlosováno bylo do 2 kvalifikačních skupin. V jednotlivých skupinách
se hrálo systémem každý s každým a z každé skupiny postoupili hráči na prvních
4 místech do finálové skupiny, kde se hrálo již vyřazovacím způsobem. 1. místo
Zikmund Ladislav, 2. místo Houžvic Filip, 3. místo Machač Filip, 4. místo Žalmánek Josef. Děkujeme pořadatelům i účastníkům, kteří se turnaje zúčastnili. 24

Setkání hasičských sborů
V pátek 24. 11. 2017 od 16.00 hodin v beňovské sokolovně se uskutečnilo setkání
členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a představitelů Výkonného výboru
24
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Okresního sdružení hasičů se starosty Sborů dobrovolných hasičů z okresu Přerov.
Na svém shromáždění zhodnotili svoji činnost za rok 2017. Celé shromáždění řídil
náměstek starosty Vítězslav Volek. V krátké zdravici přivítal členy a pozvané hosty starosta obce Ivo Pitner. Zprávu o činnosti VV OSH a zprávu o hospodaření za
rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 přednesl starosta Ing. Radek Hlavinka. Zprávu revizní komise přednesl předseda KRR Josef Jemelka, informace o činnosti
zasloužilých hasičů přednesl Antonín Tomeček. Za Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Územní odbor Přerov vystoupil ředitel Ing. Miroslav Čoček, který informoval o zásazích v rámci okresu Přerov a spolupráci s SDH okresu, přednesl informaci o dotacích pro hasiče na rok 2018. V diskusi se projednávali
informace k soutěžím, ustrojenosti soutěžících, které přednesl náměstek starosty
Alois Prokeš a další drobné záležitosti, závěrem jednání byl přednesen návrh na
usnesení, který byl schválen. Po tomto jednání se ještě v předsálí sešli vedoucí Okrsku dobrovolných hasičů č. 8 Horní Moštěnice, kde projednali své záležitosti
a potvrdili termín Valné hromady okrsku, která se bude konat v obci Říkovice 12.
1. 2018 v hospodě „Bistro“ u fotbalového hřiště.

Štěpánský hon
Za zvuku fanfár 26. 12.2017 v ranních hodinách v areálu za sokolovnou začal slavnostním nastoupením lovců a honců tradiční „Štěpánský hon“. V úvodu promluvili předseda Mysliveckého spolku Beňov-Prusy pan Martin Hrbas a hospodář pan
Štěpán Habčák. Sdělili plán lovu a nezapomněli připomenout poučení lovcům
a honcům k dodržování bezpečnosti při lovu a zákazu používání alkoholických
nápojů. Následně se všichni odebrali do honitby. Na závěrečném vyhodnocení se
na výřadu celkem vystavilo střelených 32 zajíců a 1 bažant. Následovalo pohoštění a společná zábava. 25
25
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Ostatní zajímavosti
1918–2018 • 100 let vzniku Československa
Letos oslavíme 100. výročí vzniku Československa. 100 let
od chvíle, kdy se náš národ stal po několika staletích opět svobodným! Stručnou vzpomínkou si připomeneme historické
souvislosti vzniku republiky.
Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. 26
Důsledkem vyhlášení první světové války 28. července 1914 byly odsunuty národnostní otázky v Rakousko-Uhersku do pozadí. Odsunutí národnostní otázky vedlo některé české politiky k upřednostnění požadavku samostatnosti před federálním uspořádáním monarchie. Po počátečních represích zůstávali čeští politici
doma pasivní a snažili se nevytvářet záminky k postupům proti nim.
Naproti tomu český exil v čele s bývalým říšským poslancem Tomášem Garriguem Masarykem, francouzským generálem Milanem Rastislavem Štefánikem
a diplomatem Edvardem Benešem prosazoval během války u mocností Dohody
vznik samostatného státu Čechů a Slováků.
8. ledna 1918 bylo vyhlášeno 14 bodů prezidenta USA Woodrowa Wilsona. Jejich
význam pro budoucí československý stát je nesporný, ale toto prohlášení ještě
negarantovalo vznik samostatného státu, pouze požadovalo autonomii pro rakousko-uherské národy. Je třeba upozornit na to, že garance samostatnosti přišla až
s odpovědí prezidenta Wilsona na nabídku rakouského císaře a uherského krále
Karla I. ze dne 16. října 1918.
26
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Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem
Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Mimo
jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude republikou, prezidentem se stane Masaryk, Kramář bude předsedou vlády.
Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, zákon o zřízení samostatného
státu československého, a poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“. Pod oběma dokumenty byli podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup – později zvaní „Muži 28. října“.

Demolice rodinných domů č. 54, č. 74 a č .95
Obec Beňov po jednání na zastupitelstvu obce vykoupila pozemky s rodinnými
domy č. p. 54, č. p. 74 a č. 95 od pana Tomaštíka v roce 2016. V měsíci únoru 2017
předala staveniště za účasti stavebního dozoru Ing. Petra Kocmana firmě Habčák
Štěpán k postupnému bourání těchto objektů. Objekty byly vyklizeny obecními
pracovníky, kontejnery s odpadem odvezeny na skládku do Hradčan firmou pana
Tomečka Jaroslava. Po vyklizení objektů dne 1. 4. 2017 byla zahájena demolice
domů a střešní osinkocementové tašky byly ukládány do kontejnerů a odvezeny
jako nebezpečný odpad na skládku do Hradčan společností SITA SVEZ, a.s. Dne
12. 5. 2017 byla práce s demolicí ukončena, odvezen veškerý stavební odpad a sutě
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na skládku do Lověšic. Na prostranství byla navezena zemina, terén upraven, zavláčení a zasetí travním semínkem. Po dohodě byl proveden plechový plot od domu
č. p. 64 a drátěné oplocení na pozemku zahrady. Celkové náklady za uložení nebezpečného odpadu a stavebního odpadu na skládkách byly 120.000,- Kč. Demolice
s odvozem veškeré stavební suti, návoz zeminy, úprava terénu a zatravněním bylo
vyčísleno na částku 520.000,- Kč. Kolaudace demolice proběhla v závěru roku 2017
a upravený pozemek bude sloužit jako přístupová pěší cesta na stavební lokalitu
Horní Újezda. Obec Beňov děkuje spolkům a občanům obce za spolupráci při bourání a úklidu objektů. 27

Oprava mateřské školky
Běhen letních prázdnin byly zahájeny práce a opravy v objektu mateřské školky
a to hlavně v místnosti kde děti spí. Stávající podlaha byla vybourána celá do hloubky 35 cm, provedena nová betonáž, pokládka izolace a zateplení podlahy, montáž
dřevěných desek a závěrem položeno lino. Zdi byly začištěny, zamalovány a v celém
objektu provedena výměna oken za plastová se žaluziemi a síťkami. Byly nakoupeny nové koberce, hračky a interaktivní hry pro naše malé předškoláky. Touto cestou zde chceme poděkovat všem realizačním firmám, pracovníkům obce, učitelskému sboru a děvčatům při provádění konečného úklidu a stěhování, tak aby
školní rok 2017/2018 začal v pěkném prostředí. 28
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Bulletin obce Beňov 01/2018

Vybavení hasičského zásahového auta
V srpnu 2017 bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 800 HONDA jako dovybavení zásahového hasičského auta pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů
obce Beňov. Olomoucký kraj poskytl dotaci v částce
27 600 Kč. Podíl 50 % Krajského úřadu Olomouckého
kraje v částce 13 800 Kč, 50 % v částce 13 800 Kč doplatila obec Beňov. Nákup realizovala firma Vilém Šafránek, Bystřice pod Hostýnem. 29

Oprava chodníku a schodiště v Prusích
V roce 2011 obec Beňov zpracovala projektovou dokumentaci k opravě a rekonstrukci veřejného prostranství místní části Prusy. V dalších letech pak postupnými kroky provedla opravu a odvodnění kaple Sv. Floriána, renovaci studny, části
chodníku u kaple včetně opěrné zídky, zábradlí, výměnu dveří v kapli, opravu pískového kříže u kaple a kříže na výjezdu k obci Čechy, instalaci informační desky
a veřejného osvětlení u kaple Sv. Floriána. V lednu 2017 podala obec Beňov žádost
na Krajský úřad Olomouckého kraje k poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na
rok 2017 na dokončení oprav chodníků a schodiště na tomto veřejném prostranství v místní části Prusy. 30 V souladu s pravidly dotace „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje„ byla přiznána obci z dotačního titulu č. 1 Podpora budo-
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vání a obnovy infrastruktury obce částka 296 006 Kč. Celkové práce byly ve výběrovém řízení vysoutěženy na částku 653 256,80 Kč s DPH 21%. Z tohoto obec Beňov
uhradila částku 357 250,80 Kč. Práce byly zahájeny, 16. 8.2017 společností SISKO,
s. r. o. Přerov. Starý chodník byl postupně rozebrán spolu se schodištěm a starými
opěrnými zdmi. Postupně byla provedena výstavba nového chodníku a schodiště
s opěrnými zdmi. Při výstavbě se vyskytly některé činnosti a vícepráce, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, překládka části kanalizace a úprava kanalizačního odvodnění, dláždění odbočných přístupů ke vchodům u jednotlivých domů, včetně vjezdů. V dolní části oprav chodníku, kde byl zjištěn problém s nefunkčním vedením
staré kanalizace, kde odtahy z okapů musely být řešeny zasakovacím potrubím,
aby nedošlo k zasakování vody přímo pod opravený chodník a následně k jeho
časové destrukci. Tyto práce byly stavební firmou řešeny zápisem do stavebního
deníku, finančně vyčísleny a poté dodatkem ke smlouvě v částce 310 360,16 Kč
zaplaceny obcí Beňov. Obec Beňov děkuje za přidělení dotace z Olomouckého kraje a realizační firmě SISKO, s.r.o. za provedené práce k opravám chodníku, schodiště s opěrnými zídkami na veřejném prostranství v místní části Prusy. 31

Nová kanalizace pod školkou
Obec zpracovala projektový záměr na nevyhovující odpadní jímky za objektem
mateřské školky. Jímky byly již v nevyhovujícím stavu a musely se častěji odčerpávat a hrozilo zde velké riziko ohrožení kvality povrchových i podzemních vod a zne30
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čišťování půdy zahrad a pozemků
za mateřskou školkou. V této věci
obec v měsíci červnu 2017 podala
žádost na Krajský úřad Olomouckého kraje k poskytnutí dotace
z dotačního titulu pro obce na území Olomouckého kraje na řešení
mimořádných událostí v oblasti
vodohospodářské infrastruktury na
rok 2017. Tato dotace nám byla přiznána v částce 160 688 Kč jako
investice. Celkové práce s výstavbou
nové kanalizace, spočívaly v odstranění dvou jímek a napojením na
stávající kanalizační síť v obci
a zaměřením nové trasy se dostaly
na částku 401 720 Kč. Obec zaplatila ze svého rozpočtu 60 % což je
částka 241 032 Kč a zbytek ve výši
40 % nákladů, byl uhrazen z poskytnuté dotace Olomouckého kraje.
Obec Beňov v této věci děkuje Krajskému úřadu Olomouckého kraje za
pochopení a vstřícné jednání při řešení této krizové situace, dále panu Jaroslavu Jarmarovi, Jaroslavu Tomečkovi mladšímu, Miroslavu Bukvovi
a Jiřímu Pavlíkovi staršímu za provedené práce.32

Zasakovací potrubí
Po dokončení kanalizace za objektem mateřské školky, byly v závěru
roku 2017 provedeny práce při
pokládce zasakovacího potrubí, tak
aby veškerá voda za střech a okapů
byla svedena do odtahového plastového vedení a zasakovací jímky ve
středu zahrady. Tyto práce provedla
firma pana Jaroslava Jarmara, výkopové práce zajistila firma pana Jaroslava Tomečka. Pokládku potrubí
31
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provedli pan Miroslav Bukva a pan Jiří Pavlík starší. Práce byly vyčísleny na
81 406 Kč včetně DPH 21 %. 33

Zakoupení traktoru – ZETOR Proxima 8441
Obec Beňov po několika jednáních
na zastupitelstvu obce odsouhlasila
a zakoupila traktor ZETOR Proxima
8441 k provádění prací na obci za
částku 550 000 Kč. Využití tohoto
stroje vidí zastupitelé obce
v odvozu, manipulaci s kontejnery
na BIO odpad, neboť obec Horní
Moštěnice nám vypověděla smlouvu
na odvoz a zpracování bioodpadu
z obce Beňov. Využití pro štěpkování
se zakoupeným štěpkovačem, k úklidu a odhrnování sněhu, dále pak
postupně po zakoupení různých přípravků k traktoru jako nakládací čelní lopata,
rameno s mulčerem na sečení příkop a jiné varianty využití. Starý traktor Zetor
7011 byl odprodán zájemci na inzerát. 34

Informace obecního úřadu
Úřední hodiny Obecního úřadu Beňov

tel. 581 224 105

pondělí, středa 7.00–17.00 • úterý, čtvrtek 7.00-14.30 • pátek 7.00-12.00

Počet oyvatel v Beňově k 1. 1. 2017
počet obyvatel
celkem
muži
ženy
671
329
342

průměrný věk
celkem
muži
ženy
43,3
42,5
44,1
Zdroj: ČSÚ

Plán řádných zasedání Zastupitelstva obce Beňov na rok 2018
Místem konání ZO je zasedací místnost OÚ Beňov č. 3. Zasedání jsou veřejná.
čtvrtek – 8. února, 5. dubna, 7. června, 9. srpna, 11. října, 6. prosince

Roční obecní poplatky splatné k 30. 6. 2018
komunální odpad
stočné
pes

500 Kč/osoba, trvalý pobyt
650 Kč/osoba, skutečný pobyt
50 Kč/kus, další pes + 80 Kč

Pozn.: Děti do 15 let věku jsou osvobozeni z poplatku za komunální odpad.
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Kolik jsme vytřídili odpadů z obalů
období
odpad
1. 1. – 31. 3. 1. 4. – 30. 6 1. 7. – 30. 9.
papír
0,77
0,86
1,17
plasty
2,8
1,66
1,557
sklo
0,43
1,44
1,87
CELKEM/ Q
4
3,96
4,597

1. 10. – 31.12
0,662
1,778
2,036
4,476

celkem
za rok/tun
3,462
7,795
5,776

Sběrná místa v obci Beňov a v místní části Prusy
a) u základní školy
b) u fotbalového hřiště
c) u pomníku osvobození II. sv. války
d) v místní části Prusy u trafostanice VN/NN

Svoz komunálního odpadu v roce 2018
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

5.1.
2.2.
2.3.
8.6.
6.7.
3.8.

19.1.
16.2.
16.3.
13.4.
11.5.
20.7.
17.8.
14.9.
12.10.

9.11.
7.12.

30.3.
27.4.
25.5.
22.6.
31.8.
28.9.
26.10.
23.11.
21.12.

Svoz plastových odpadů v roce 2018
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

9.1.
6.2.
6.3.
3.4.
1.5.
10.7.
7.8.
4.9.
2.10.

23.1.
20.2.
20.3
17.4.
15.5.
12.6.
18.9.
16.10.
13.11.
11.12.

29.5.
26.6.
24.7
21.8.
30.10.
27.11.
25.12.
33
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Svoz papíru v roce 2018
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

10.1.
7.2.
7.3.
4.4.
2.5.

24.1.
21.2.
21.3.
18.4.
16.5.
13.6.
11.7.

8.8.
5.9.
3.10.

19.9.
17.10.
14.11.
12.12.

30.5.
27.6.
25.7.
22.8.
31.10.
28.11.
26.12.

Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny v obci Beňov a v místní části Prusy v termínech: 23. března 2018,
21. září 2018
a) u základní školy
c) u domu pana Kretka
b) u fotbalového hřiště
d) v místní části Prusy u kaple Sv. Floriána

Půjčovní doba knihovny Beňov
úterý a čtvrtek 15.00–17.00 hodin

Otevírací doba muzea u příležitosti kulturních akcí V ROCE 2018
8. 3. od 9.00 do 12.00, u příležitosti turistického pochodu, (trasa vede přes Beňov)
6. a 7. 10. od 15.00 do 16.00, u příležitosti hodových oslav
Další termíny otevření po telefonické domluvě na 608978697

Praktický lékař MUDr. Radoslav Špalek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Horní Moštěnice, tel. 581 224 124

7.00 – 11.00
14.00 – 18.00
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
7.00 – 12.00

Praktický zubní lékař MDDr. Jitka Hrbáčková

Horní Moštěnice, tel. 581 224 292

pondělí
7.00 – 18.00
úterý
7.00 – 15.30
středa
10,30 – 18.00
čtvrtek
7.00 - 15.30
pátek
7.00- 13.50
Polední přestávka je každý den v době 12.00–12.30.
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Společenská kronika
V roce 2018 se významného životního jubilea dožívají
Žitná Marie
Bittnerová Helena
Smékalová Marie
Pospíšilová Anna
Zdráhalová Emilie
Řezníčková Danuška
Zavadil Jiří
Konupčík Josef
Doleželová Věra
Odstrčil Jan
Klvaňová Marie
Jandová Jarmila

80
75
90
75
85
80
70
75
75
75
70
70

Stojanová Růžena
Špunarová Vladimíra
Olšanská Ludmila
Chromčíková Věra
Müllerová Jarmila
Pospíšil Antonín
Müller Stanislav
Bukva František

85
75
80
75
80
80
80
70

Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. 35

V roce 2017 nás opustili
Nováková Anna
Lenhartová Marie
Pavlíková Svatava
Vlčková Františka

Horák Ladislav
Vlach Josef
Zámečníková Ludmila

Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2018
• Tříkrálová sbírka

6.–7. ledna

Klub důchodců a ZŠ

8.00 hodin

• Zabijačkové hody

20. ledna

T.J.Sokol , FC Beňov

8.30 hodin

• Ples fotbalistů
FC Beňov

• Masopustní vodění medvěda
T.J. Sokol Beňov, SDH

• Myslivecký ples

2. února
20.00 hodin

3. února
10.00 hodin

17. února

MS Beňov-Prusy

20.00 hodin

• Dětské šibřinky

26. února

TJ.Sokol, ZŠ a MŠ Beňov

14.00 hodin
35
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• Přerovská padesátka

10. března

ČZS ZO Beňov, muzeum A. C. Stojana

8.00–12.00 hodin

• Bedřich cup – badmintonový turnaj

17. března

T.J.Sokol Beňov

9.00 hodin

• Vesnický bál

24. března

Obec Beňov

20.00 hodin

• Odemykání rybníka

7. dubna

Rybáři Beňov

10.00 hodin

• Pálení čarodějnic

30. dubna

SDH Beňov

• Táborák

5. května

T.J. Sokol Beňov

18.00 hodin

• Dětské rybářské závody

5. května

Rybáři Beňov

10.00 hodin

• Hodové oslavy Prusy

5.–6. května

Obec Beňov, občané z Prus

• Sběr železa

12. května

SDH Beňov

• Grilování u zahrádkářů

19. května

ČZS ZO Beňov

15.00 hodin

• Malování a Dětský den

2. června

TJ.Sokol Beňov/ČZS ZO Beňov

14.00 hodin

• Oslavy 700 let obce Beňov

16.–17. června

Obec Beňov a spolky obce

• Stanování (Rusava)

7.–8. července

SDH Beňov a spolky obce

• Kutil Cup – turnaj v nohejbalu

14. července

FC Beňov

9.00 hodin

• Pivní slavnosti za sokolovnou
TJ. Sokol Beňov

• Turnaj mladších přípravek

21. července
15.00 hodin

18. srpna

FC Beňov

• Přerovské kopky 2018

září

Triatlonový závod

• Grilování u zahrádkářů
ČZS ZO Beňov

• Rybářské závody pro dospělé
Rybáři Beňov

• Výstava Plody podzimu
ČZS ZO Beňov
36

15. září
15.00 hodin

22. září
7.00 hodin

6.–7. října
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• Hodové oslavy

6.–7. října

Obec Beňov a spolky obce

• Zamykání rybníka
Rybáři Beňov

• Lampionový průvod
T.J.Sokol Beňov

• Turnaj ve stolním tenise

20. října
10.00 hodin

26. října
18.00 hodin

17. listopadu

T.J.Sokol Beňov 09.00 hodin

• Hubertova jízda
Jezdecký oddíl Beňov

• Vánoční besídka
ZŠ a MŠ

• Vánoční výstava

10. listopadu
10.00 hodin

22. listopadu
16.00 hodin

24.–25. listopadu

Spolky obce Beňov, ZŠ a MŠ

• Rozsvícení vánočního stromu

1. prosince

Obec Beňov, ZŠ a MŠ

• Mikulášská nadílka – soutěže, hry, tombola
TJ. Sokol Beňov

• Beseda s důchodci
Obec Beňov, Klub důchodců

• Česko zpívá koledy
Občané obce Beňov

• Vánoční stromeček pro zvířátka
Obec Beňov, ZŠ a MŠ

• Vánoční turnaj ve floorballu

2. prosince
15.00 hodin

8. prosince
14.00 hodin

12. prosince
18.00 hodin

23. prosince
10.00 hodin

23. prosince

TJ. Sokol Beňov

• Štěpánský hon
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Volejbalový turnaj
TJ. Sokol Beňov

26. prosince
09.00 hodin

28. prosince
10.00 hodin

• Ohňostroj

31. prosince

Obec Beňov

17.00 hodin

Změna termínu je výhradním rozhodnutím jednotlivých spolků a neziskových
organizací !
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Rady nejen pro zahrádkáře
Mulčování
Mulčování prospívá půdě, rostlinám a životnímu prostředí. V přírodě je půda
téměř vždy zakrytá. Je stále pokryta živými rostlinami nebo tlejícím organickým
materiálem, jako například v lese. Stálé zakrytí půdy (mulčování) není v zásadě
žádnou novinkou, i když v posledních letech byly vyvinuty nové metody či způsoby mulčování. Pokrývkou chráníme půdu před povětrnostními vlivy, neboť vlivem
slunečního záření vysychá a na povrchu se může vytvořit škraloup. Silné deště
naproti tomu zabahňují povrch půdy a vítr může následně jemné částice odvát
(eroze). Těmito přímými povětrnostními vlivy může dojít k velkému kolísání teploty v půdě, ke zničení půdních drobtu a k odnosu cenných částic půdy z povrchu.
Zakrytím uchováme půdní strukturu a chráníme půdní organismy, což se příznivě projeví na úrodnosti. K tomu přistupuje další přímo viditelná výhoda vrstva
mulče potlačuje například růst plevelu (dokonalé potlačení plevelu je ovšem možné jen pomocí černé netkané textilie). Mulčování působí rovněž příznivě na zdraví rostlin. Je to vlivem zlepšené struktury půdy, neboť v porézní a vzdušné půdě
s příznivou strukturou je méně houbových chorob. Škodlivé organismy totiž přednostně napadají zeslabené kořeny. Kromě mulčování je zde však předpokladem
úspěchu dostatečné zásobení půdy organickými látkami. Všechny materiály k mulčování lze dávat pouze na kyprou půdu. Je-li v důsledku utužení zničeno mnoho
vzdušných póru, brzdí mulč dodatečně vypařování vody, což může trvale negativně působit na růst rostlin.

Materiály k mulčování půdy
Mulčovací folie
Rostliny na mulčované půdě jsou sušší. Z tohoto důvodu jsou méně napadány
houbovými chorobami souvisejícími s delším ovlhčením rostlin. Organická hnojiva mohou vlivem rychlejšího zahřívání půdy pod černými mulčovacími materiály rychleji mineralizovat, jsou tedy bakteriemi rychleji přeměněny na živiny přijatelné rostlinami. Současně z nich vzniká pro půdu tak důležitý humus. Proto se
doporučuje používat černou netkanou textilii při pěstování rané zeleniny, raných
brambor a jahod, především na těžkých, pomalu záhřevných půdách. Z ekologického hlediska lze ovšem mulčovací fólii posuzovat kriticky, protože se mimo jiné
obtížně likviduje.
Další materiály, nejen ty dostupné v zahrádce
Pro domácí zahrádku máme k dispozici mnoho různých organických materiálu.
Nejschůdnější postup je mulčování posekanou trávou nebo posekanými plevely.
Následují vhodné materiály pro různé plodiny a kultury:
• kultury s krátkou vegetační dobou – posekaná tráva, posekané plevele, listy
a výhonky rajčat;
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• rajčata, papriky, okurky a jiné tykvovité druhy – černá netkaná textilie nebo fólie,
sláma (řezanka);
• tyčkové fazole – černá netkaná textilie, podsev lichořeřišnice;
• jahody – černá netkaná textilie, listy kapradin, lávová drť, sláma;
• keřové ovoce – zetlelý kompost z chlévské mrvy, sláma, posekaná zelená hmota,
pro ostružiny také zetlelý kompost z listí;
• rododendrony, azalky, vřesy a jiné rašeliništní rostliny – kompost z listí nebo jehličí, rozdrcená kůra, kávová sedlina;
• růže – zetlelý kompost z chlévské mrvy, mulčovací kůra, odpady z čaje;
• pro okrasné záhony – mulcovací kura, posekaná tráva;
• pro živé ploty – sláma, listí, piliny, živý mulč z rostlin kryjících půdu.

Posekaná zelená hmota
Zahradní odpady rozřežeme nebo rozdrtíme na částice o velikosti 5–10 cm, které musí před použitím jako mulč zaschnout. Čerstvý materiál láká plže. Kromě
posekané trávy je velmi vhodná posekaná hmota z volně rostoucích bylin, které
nemají nasazeno na semena, například kostival, kopřiva, řebříček, pampeliška, jitrocel kopinatý, hořčice, měsíček, brutnák a kopr.
U lehkého, vzdušného a kyprého materiálu může být vrstva nastýlky silná 2–3 cm.
U těžkého, více kompaktního materiálu (posekaná tráva) stačí jen velmi tenká vrstva kolem 1 cm. Půdní organismy musí pod vrstvou mulče ještě dýchat, jinak se
zabrání činnosti mikroorganismu, které přeměňují tyto organické látky na humus,
a vrstva nastýlky začne hnít. Přitom mohou vznikat inhibitory, které se deštěm
dostanou ke kořenům rostlin a brzdí jejich růst. Kromě toho přitahuje příliš silná
vrstva plže a myši. Tenká vrstva nastýlky poměrně rychle zetlí, takže ji musíme
obnovit. Čerstvě posekaná tráva přináší kromě potravy pro půdní organismy také
dusík pro rostliny. Vrstva posekané trávy o síle 1 cm dodá porostu během vegetace asi 2 g dusíku na 1 m2.
Dřevnaté materiály k mulčování, například mulčovací kůra, jsou kvůli poutání
dusíku pro pěstování zeleniny nevhodné.

Mulčování slámou
Nastýlka ze slámy izoluje půdu, takže se půda zpočátku hůře zahřívá. Velmi příznivě lze však hodnotit „tlumící efekt“ proti utlačování půdy, takže mulč ze slámy
lze doporučit zejména tam, kde do dané kultury musíme často vstupovat (například jahody). Poutání dusíku nastýlkou ze slámy nebylo zjištěno.

Živý mulč
V zeleninové zahrádce lze velmi dobře využívat podsevy, například špenát nebo
salát, což se blíží smíšené kultuře. Na záhonech s trvalkami a dřevinami lze volné
plochy ozelenit polštářovými rostlinami. Pro stinná místa se nabízejí jako živý mulč
mařinka vonná nebo lesní jahody.
Rukověť zahrádkáře
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Informace
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
Platí od 4. 3.2018 do 8.12.2018
Přerov aut. nádr. → Beňov, kostel
odj.

příj.

5:20
6:25
6:30
9:00
10:00
10:30
12:30
12:35
13:55
14:50
14:55
16:15
16:40
17:30
18:30
18:45
22:30
22:30

5:35
6:40
6:45
9:14
10:15
10:44
12:44
12:50
14:09
15:05
15:10
16:30
16:54
17:45
18:45
18:58
22:42
22:42

pozn.

P
P
S
P
S, †
P
P
S
P
S, †
P
P
†
P
†
P
P
†

Beňov, kostel → Přerov.aut.nádr.
odj.

příj.

5:04
5:04
6:03
7:09
7:20
9:42
10:45
11:12
13:00
13:12
13:25
14:30
15:35
15:40
17:04
17:24
18:15
21:19
21:24

5:17
5:17
6:17
7:30
7:34
9:56
10:59
11:26
13:14
13:26
13:39
14:43
15:49
15:54
17:19
17:39
18:30
21:32
21:37

pozn.

P
S
P
P
S, †
P
S
P
†
P
S
P
S, †
P
P
†
P
P
†

Vysvětlivky značek: P – jede v pracovních dnech; S – jede v sobotu;
† – jede v neděli a státem uznané svátky
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