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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pokud čtete tyto stránky máte již v rukou dvanácté vydání Bulletinu, kde si připomínáme události předchozího roku 2018 v kulturních, společenských, sportovních, či jiných akcích v obci Beňov.
Rozpočet obce na rok 2018 byl projednán a odsouhlasen na veřejném zasedání
obce Beňov 7. 12. 2017 v předpokládaných nedaňových příjmech v částce
9 467 000 Kč s daňovými příjmy 1 579 000 Kč s přijatými dotacemi v částce 130 000
Kč celkem tedy 11 176 000 Kč s výdaji 13 649 000 Kč v rozdílu – 2 473 000 Kč s čerpáním financí ušetřených v předchozích ročních obdobích a 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 215 000 Kč, dále motivační
dotaci ve výši 37 000 Kč, částku 2 265 Kč na nákup pohárů a medailí pro turnaje
mladších a starších přípravek celkem tedy ve výši 244 765 Kč, které byly přerozděleny a vyúčtovány v roce 2018 takto:
• JO Beňov 20 000 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 za jarní měsíce v částce
9 000 Kč, motivační za podzimní měsíce v částce 18 000 Kč a částku 2 265 Kč na
nákup pohárů a medailí pro turnaje mladších a starších přípravek.
• SDH Beňov 20 000 Kč
• Rybáři Beňov 20 000 Kč
• Římskokatolická církev Beňov 12 500 Kč, příspěvek 28 000 Kč na dofinancování
ozvučení v kostele Sv. Františka z Assisi.
• Včelařům byla schválena částku 3 000 Kč s čerpáním v roce 2019.
V roce 2018 obec poskytla spolku T.J. Sokol Beňov materiální podporu především
v dodání dlažby 50 × 50 cm a 30 × 30 cm na zpevnění plochy pod zastřešením za
venkovním pódiem, desky a trámy na toto zastřešení. Zájmovému spolku Rybáři
Beňov v dodání dlažby 30 × 30 cm ke zpevnění plochy na venkovním posezení
u rybníka a Mysliveckému sdružení Beňov-Prusy latě na obnovu posedů.

Dotace, které obec obdržela, práce, činnosti a úkoly, které se realizovali
v roce 2018
Investiční:
• Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje na „Kanalizaci pod školkou“ v částce 160 688 Kč. Celkové práce byly ve výši 401 720 Kč s DPH 21 % z nichž obec Beňov
hradila z vlastních zdrojů částku 321 376 Kč.
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Neinvestiční:
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky v částce 25 887 Kč s vratnou částkou
8 908 Kč.
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů v částce v částce 135 000 Kč a vlastní zdroje v částce 9 298 Kč celkem 144 298 Kč.
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na opravu hasičské zásahové stříkačky PS 12 v celkové částce 75 200 Kč, kdy podíl Krajského úřadu Olomouckého
kraje činila částka 35 000 Kč a vlastní zdroje obce Beňov 41 200 Kč.
• Dotace z Krajského Úřadu Olomouckého kraje na realizaci projektu v Základní
škole Beňov v rámci operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání v částce
190 102,80 Kč.
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na výkon státní správy 131 000 Kč.
• Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje z Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 na oslavy 700. let výročí obce Beňov dle datované
1. písemné zmínky o obci z roku 1318 v částce 80 000 Kč, vlastní zdroje obce činily 189 000 Kč, celkové náklady byly 269 000 Kč.
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbami do Senátu České republiky a do zastupitelstev obcí České republiky v částce 30 000 Kč s vratnou částkou 11 154 Kč.
Montáž a usazení 10 ks nových sloupů veřejného osvětlení v obci Beňov za zahradami na polní cestě k Č.O.B. slévárně barevných kovů s LED osvětlovacími tělesy,
na kterých se podíleli především pracovníci obce. Zapojení se provedlo brigádnicky v částce 4 000 Kč, nakoupený materiál sloupy, kabely a LED svítidla v částce
100 000 Kč. Dále při pokládce vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v místní části Prusy v lokalitě Hliník, proběhla pokládka kabelového vedení pro rozšíření veřejného osvětlení pro 4 ks budoucích světelných bodů, práce se prováděly brigádnicky s pomocí pracovníků obce Beňov, nakoupený materiál v částce 35 000 Kč
a brigádní práce v částce 4 000 Kč.
Nad fotbalovým hřištěm bylo realizováno ve spolupráci s firmou TEWIKO, s.r.o.,
malé dětské hřiště s informační tabulí a provozním řádem v částce 290 234 Kč.
Realizace z „Programu obnovy přirozených funkcí krajiny“ – Zvýšení biologické
diverzity zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska – lokalita Beňov –
I. etapy v částce 119 705 Kč včetně DPH 21 %, za provedené práce – založení travního porostu a zhotovení drátěné oplocenky na p.č. 353/31 v k.ú Beňov dle zpracovaného projektu RNDr. V. Ehlové . Dále II. etapa, za provedené práce – výsadba
keřů, provedení mulčování a označení výsadeb na p.č. 353/31 v k.ú Beňov v částce 128 937 Kč. Realizaci provedla firma SEEP, s.r.o. zastoupená Mgr. S. Mudrou již
v roce 2018 a celkové náklady jsou vyčísleny na částku 248 642 Kč, které obec obdr2
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ží formou dotace od Ministerstva životního prostředí na účet v roce 2019. Vlastní
náklady obce Beňov činily 27 077 Kč.
Ve spolupráci s firmou ZOMA Plast, spol. s.r.o., a obecními pracovníky a brigádníky bylo provedeno na čističce odpadních vod natažení kabelových přívodů, ovládání a instalace nového elektro rozvaděče a osazení elektricky ovládaného servomotoru na přívodním vedení odpadních vod s nastavenými hlídacími plováky
v hlavní odpadové jímce. Celkové náklady činily 147 620 Kč, která zaplatila obec
Beňov z vlastních zdrojů.
Obec Beňov zakoupila pozemky pod místní komunikací ve druhé ulici pod fotbalovým hřištěm k přístupu na lokalitu Horní Újezd II a to p.č. 677/23 ostatní plocha o výměře 144 m2, v částce 57 000 Kč od pana Bc. M. Hofschneidera. Nákup
pozemku na téže ulici p.č. 677/2 ostatní plocha o výměře 235 m2 od Mgr. I. Bezroučkové, Mgr. A. Halouzkové a H. Zmijové v částce 23 500 Kč.
Na obci proběhl nákup potřebných zařízení, křovinořez STIHL FS 131 v částce
13 900 Kč, vrtací a sekací kladivo Bosch v částce 4 139 Kč, motorová pila STIHL
MS 362 v částce 19 715 Kč, ohřívač a baterie na ČOV v částce 3 129 Kč, kancelářské
židle Billum 3 ks v částce 3 750 Kč, dále čelní mulčer typu Traverz MUL-1300T na
traktor VIVIT 400 v částce 74 294 Kč. Na traktor ZETOR Prixima 8441 byl nakoupen
čelní nakladač od společnosti Metal Technik typu Titan MT02 s lopatou a paletizačními vidlemi v částce 131 310 Kč.
Bylo pořízeno nové vánoční osvětlení na vánoční strom v obci Beňov v částce
36 290 Kč a osvětlení na vánoční strom v místní části Prusy v částce 22 335 Kč, obě
osvětlení jsou řetězová typu LED a dvě vánoční hvězdy.
Obec Beňov v závěru roku provedla novou oddílnou kanalizaci nad ČOV Beňov
pod místní komunikaci na p.č. 734 práce provedla firma J. Jarmara v částce
553 874 Kč s přípojkami na jednotlivé parcely k budoucím rodinným domům. Stavební a inženýrský dozor provedl Ing. B. Ježík v částce 38 000 Kč. Tyto práce zaplatila obec Beňov z vlastních zdrojů, které byly naplánovány v rozpočtu obce na rok
2018.
Obec převzala od Mikroregionu Moštěnka svěřený majetek a to digitální povodňový, varovný a vyrozumívací systém v ceně 1 129 591 Kč, jehož součástí je ústředna, bezdrátový hlásič 20 ks, reproduktory 50 ks, čidlo hladiny 1 ks a měřič srážkové vody 1 ks. Tato zařízení byla namontována na konci roku 2012 a byla pořízena
z dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Obec Beňov za ně
doplatila z vlastních zdrojů v roce 2012 částku 186 586 Kč.
Byl zakoupen velký zahradní párty stan PVC Prémium o velikosti 6 × 12 m v bílém
provedení od společnosti PÁRTYSTANY Jičín,s.r.o. Bude sloužit všem spolkům i obci
Beňov pro konání kulturně společenských a sportovních akcích v obci.
Firma Š. Habčáka provedla za vedení lesního hospodáře. Ing. T. Smékala opravu
polních cest a propustků v obecním lese kolem vykácených porostů napadeným
kůrovcem a úpravu prostranství za sokolovnou v částce 62 679 Kč.
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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 61 004 Kč panu Ing. T. Smékalovi. Celkové
hospodaření v lese za rok 2018 ve výdeji financí v částce 738 693 Kč a v průběžných
příjmech 532 140 Kč.
Zaměření pozemků a vyhotovení geometrických plánů k odkupu pozemků od
občanů, rozšíření cesty a přístupy v lokalitě Horní Újezd k budoucí výstavbě RD
a v lokalitě Hliník v místní části Prusy, zaplatila obec částku 29 645 Kč firmě Geotom Bystřice pod Hostýnem.
Provádění právních úkonů, zpracování smluv, provádění vkladů do katastru
nemovitostí v souvislosti s odkupy pozemků zaplatila obec částku 24 514 Kč právnímu zástupci panu Mgr. V. Stejskalovi.
Firma pana J. Tomečka prováděla v obci odvoz velkoobjemového odpadu, v částce 22 832 Kč.
Uložení odpadů na skládkách a jejich likvidace:
• Nebezpečný odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 223 Kč
• Plasty, sklo, komunální, velkoobjemový odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 145 Kč
Za uložení bio odpadu zaplatila obec částku na skládce v Hradčanech 9 420 Kč
společnosti SITA, a.s.
Pravidelné provádění na veřejných prostranstvích v obci Beňov a místní části Prusy sečení trávy, stříhání stromů a keřů, zalévání, dále prostříhání trnkových alejí
v celém extravilánu katastru obecními zaměstnanci a na hřbitově panem V. Štěpaníkem.
Na rok 2019 zastupitelstvem obce byl schválen rozpočet v daňových příjmech
v částce 9 979 000 Kč v nedaňových příjmech v částce 2 011 000 Kč s podílem dofinancování státní správy v částce 135 000 Kč, celkem příjmy 12 125 000 Kč.
Schválené výdaje na rok 2019 v částce 15 765 000 Kč s kofinancováním na provozu základní a mateřské školy v částce 850 000 Kč a částkou ušetřenou z let minulých v částce 3 640 000 Kč. Pro přerozdělení dotací mezi spolky a neziskové organizace obce Beňov zastupitelstvo obce schválilo dotace v základní částce
219 000 Kč, bez motivačních částek.
V průběhu ledna 2019 byla podána žádost na Krajský Úřad Olomouckého kraje
na poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích v částce 400 000 Kč,
jde hlavně o dosadby po těžbách v lokalitách obecního lesa zasaženého kůrovcem.
Obec podala žádost o dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje na dovybavení
hasičského auta Ford Tranzit zásahovými hadicemi B a C, regulovatelnými proudnicemi, hydrantovým nástavcem s klíče na hadice typu A,B,C.v částce 55 122 Kč.
Dále obec Beňov v roce 2018 získala finanční prostředky v částce 255 000 Kč na
oplocenky ze Státního zemědělského intervenčního fondu ČR přes Místní akční
skupinu Partnerství Moštěnka, a tyto prostředky se proinvestují postupně v letech
2019/2020 pod řízením lesního hospodáře Ing. T. Smékala.
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Obec podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do programu
Obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách k opravě místní
komunikace p.č. 709 u sokolovny v částce 656 892 Kč s vlastními zdroji 281 525 Kč,
celková částka opravy je 938 417 Kč.
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 k provedení I. etapy oprav na
hřbitově – parkoviště a obnova chodníku a zděné zídky před hřbitovem v částce
500 000 Kč s vlastními zdroji 589 968 Kč celková částka oprav 1 089 968 Kč.
Dále žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do programu „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ stavební úpravy mateřské školy, stavba
č.p. 33, Beňov provedení opravy střechy a umyvárny s celkovými náklady v částce
986 564 Kč, požadovaná částka dotace 690 595 Kč, vlastní zdroje obce 295 969 Kč.
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 děkuji všem občanům, členům
neziskových organizací, zájmovým spolkům obce Beňov, dobrovolníkům, farníkům, jednotlivým pracovníkům obce a celému obecnímu úřadu, učitelskému sboru, dětem základní a mateřské školy, zastupitelům obce za provedenou práci pro
obec. Za organizování kulturních společenských a sportovních akcí, které se v obci
konaly v roce 2018, především za spolupráci při oslavách 700. let výročí obce Beňov
a za brigády na zvelebení objektů, venkovních ploch, zeleně a okolí obce ve vlastnictví spolků či ve vlastnictví obce.
Poděkování patří všem občanům a spolkům za reprezentaci a prezentaci obce
Beňov, doma v obci, za hranicemi obce, v okrese Přerov, v Olomouckém kraji, v České republice i v Polské republice, také našim družebním přátelům z Polské republiky z Gminy Tworóg a z gminy Rudniki, Dobrovolnému svazku obcí Mikroregionu Moštěnka a našim přátelům z Mikroregionu Slušovicko.
Ivo Pitner, starosta obce
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Základní škola a Mateřská škola Beňov
Zahájení nového školního roku 2018/2019
V pondělí v 9 hodin jsme přivítali za účasti rodičů, zastupitelů obce, učitelského
sboru a pracovníků školy v základní škole dva nové prvňáčky a sedm nových předškoláků v mateřské školce. Přejeme všem novým žáčkům i předškolákům snadné
začlenění a zvládnutí nového učiva a hodně úspěchů v tomto novém školním roce.
Učitelskému sboru a pedagogům a provozním pracovníkům pak zvládnutí všech
povinností s učivem, s dětmi a se zajištěním provozu všech činností ZŠ a MŠ.

Rok 2018 – Kulturní a společenské dění
Tříkrálová sbírka
V sobotu a v neděli se uskutečnila tradiční „Tříkrálová sbírka“ v naší obci Beňov a Prusy. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charita Česká republika a tyto peníze ze sbírky půjdou na
přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi u nás
i v zahraničí a také se pořizují např. kompenzační pomůcky. Do terénu vyrazily dvě skupiny
mladých koledníků a se známým popěvkem
„My tři králové jdeme k Vám…“ prozpěvovali
všem občanům a lidem, kteří přispěli do kasičky. V letošním roce bylo vybráno v obcích Beňov
a Prusy celkem 17 555 Kč. Všem dárcům patří
upřímné poděkování.
6
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Síť pomoci mikroregionu
Moštěnka
Společné setkání k projednání sociálních služeb v mikroregionu Moštěnka
se uskutečnilo v beňovské sokolovně
od 16. hodin. Zúčastnili se nejen občané Beňova, ale i občané a zastupitelé
z Líšné, Vlkoše, Horní Moštěnice, obce
Čechy a Dobrčic. Metodička projektu
seznámila přítomné s projektem služeb „Síť pomoci Moštěnka“. Koordinátorky projektu přednesly organizační
strukturu projektu a pro koho budou
tyto služby cíleně nabízeny. Přítomny byly analytička projektu a také zástupkyně
agentury „Člověk v tísní“. Všichni zúčastnění se rozdělili do skupin a zapojili se
k společnému definování cílů potřebných záležitostí k nastavení a využívání sociálních služeb mikroregionu Moštěnka. Přítomní si mohli nechat změřit tlak, tuk
a BMI i hladinu cholesterolu, kterou zde nabízela pracovnice z Národní sítě podpory zdraví, o.s.

Masopust – vodění medvěda
Neziskové spolky T.J. Sokol Beňov a SDH Beňov i v naší obci nadále udržují lidovou tradici masopustního vodění medvěda, která se uchovala do dnešních dnů.
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Průvod masek s muzikanty vyšel z obecního dvora od hasičské zbrojnice a prošel
celou obcí s výstupy u každého domu. Vedle nezbytného medvěda a jeho vodiče
patří mezi typické postavy čert, cikánka, kašpárek, gejša i masky v podobě zvířátek, které se postarali o pobavení sobě i všem občanům obce. Účastníci byli odměněni koblížky, chlebíčky a jinými dobrotami.

Přerovská padesátka
Tradiční turistický pochod „Přerovská padesátka“ se uskutečnil
v sobotním dopoledni k nadcházejícímu výročí 100. let vzniku Československé republiky. Trasa pochodu
vedla i přes naši obec, turisté měli
kontrolní místo v muzeu, které si se
zájmem prohlédli a obdrželi razítka do svých putovních listů a knížek. Velká většina využila občerstvení u zahrádkářů, kde si v teple,
v klidu poseděli a dali si něco teplého k občerstvení. Poděkování patří
členům zahrádkářskému spolku za
přípravu a občerstvení.

Vesnický bál
Tradiční vesnický bál uspořádala Kulturní komise obce Beňov v místním sále
sokolovny od 20. hodin. Sál naplnili místní občané, přespolní a pozvaní hosté. Po
celý večer hrála k tanci skvělá hudební skupina Roky Dluhonice, v programu
vystoupil zpěvák rockenrollu „Elvis“. O půlnoci proběhlo losování cen v tradiční
bohaté tombole na závěr byla vylosována hlavní cena a to třídenní wellness pobyt
v hotelu Adamantino
v Luhačovicích.
Návštěvnost nebyla tak
velká jako obvykle, ale
vše probíhalo v komorním a společenském
duchu a můžeme sdělit,
že návštěvníci byli spokojení. Výtěžek v částce
13 930 Kč věnovali pořadatelé na nákup věcí
a vybavení místní mateřské školy.
8
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Chození děvčat
s májkami
Květná neděle je poslední
neděle před Velikonocemi,
světí se kočičky – jívové
proutky, nosí se „líto“. V naší
obci se tomuto zvyku od pradávna říká „chození s májkou“. Májka je zelená ratolest, zdobená barevnými
fábory a bílými nebo barevnými květy z papíru. Děvčata
obcházejí vesnici dům od
domu a zpívají písničku „Stála Panenka Mária“… Ani tento rok si děvčata nenechala
ujít tuto příležitost. Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vynášením a topením Mařeny či Moreny (slaměná figurína oblečená v ženském kroji). Vzhledem k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.

Táborák
Tělocvičná jednota Sokol Beňov uspořádala tradiční akci Táborák za sokolovnou.
Přípravy začaly již dříve pořezem a svozem dřeva z obecního lesa a následně
v sobotu ráno stavbou táboráku. Zapálení malého táboráku proběhlo pro děti od
18. hodin a ve 20 hodin byl zapálen velký táborák. Táborák proběhl nadmíru zdařile, opět nechyběl dobře udržovaný oheň a volná zábava u táboráku, tj. opékání
buřtů, pití, povídání a zpívání při kytaře.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na této kulturně
společenské akci.

Hodové oslavy v Prusích
V sobotu odpoledne od 13. hodin uspořádali
občané z Prus za spolupráce s obcí Beňov hodové
oslavy. Pro děti byly připraveny různé atrakce jako
skákací hrad, jízda na koni, ukázka a prohlídka policejního auta. Pro dospělé, děti i ostatní návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, makrely,
klobásky, cigára, sladké palačinky, koláčky, pivo,
limo a jiné dobroty. V neděli 6. 5. 2018 od 14. hodin
se uskutečnila mše svatá v kapli Sv. Floriána v Prusích za účasti našeho pana faráře, ozvučení zajisti9
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la obec s pomocí SDH Beňov. Poděkování patří všem občanům Prus, kteří se podíleli na organizaci, úklidu obecní budovy, úklidu a výzdobě kaple sv. Floriána.

Koncert v kostele sv. Františka
U příležitosti 167. výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila
Stojana se uskutečnil
v neděli 20. května
v 16 hodin koncert
v kostele sv. Františka
z Assisi. V programu
zazněl varhaní koncert v podání Mgr.
Richarda Weise a dále
následovalo vystoupení dětí místní základní
a mateřské školy s lidovými písněmi, hrou na
flétnu. Na závěr zaznělo vystoupení hudebníků K+J+R+T v koncertu s církevními písněmi. Děkujeme pořadatelům za hezkou kulturní
a společenskou akci.

Dětský den a malování na chodníku
Tělocvičná jednota Sokol Beňov uspořádala za sokolovnou v rámci oslav Mezinárodního dne dětí ve spolupráci se základní a mateřskou školou v sobotu dne 2. 6.
odpoledne plné her
a zábavy pro děti. Byly
připraveny hry a soutěže ve stylu Zoologické zahrady – hrajeme
si a poznáváme zvířátka. Nechyběla tombola a malé občerstvení.
Děkujeme organizátorům za příjemné
sobotní odpoledne.

10
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Oslavy 700 let obce
Beňov
V neděli 17. června si
obec Beňov připomněla významné výročí
v historii obce – 700 let
od první písemné
zmínky. Program oslav
by l z a h á j e n v e
13 hodin mší svatou
v kostele sv. Františka
z Assisi. Slavnostní
průvod po mši svaté,
složený z představitelů
obce, hasičů s vlajkami, občany v hanáckých krojích, místních
rodáků a veřejnosti,
prošel částí obce za
sokolovnu do venkovního areálu. Po státní
hymně České republiky proběhlo zahájení oslav. Starosta obce
přivítal všechny občany a hosty a připomněl
v krátkosti historii
obce, poděkoval všem
občanům, spolkům
i družebním partnerům z Gminy Tworóg
z Polské republiky
a všem, kteří s obcí
Beňov spolupracují na
rozvoji obce a podíleli
se i v minulých letech.
Slavnostně bylo oceněno 66 občanů a družebních partnerů obce
medailí k 700. letům
obce Beňov a děkovným listem za spolu11

01/2019 Bulletin obce Beňov

práci a podílení se na rozvoji obce Beňov. Čtrnáct občanů bylo připomenuto minutou ticha a zapsáním do kroniky obce „in memoriam“ za jejich dlouhodobou práci
pro obec Beňov. K poslechu a tanci hrála Hanácká Veselka ze Sušic, v programu
vystoupily mažoretky souboru Fantasy Přerov, dále folklorní soubor Haná. Členové
SDH Dřevohostice předvedli v zábavné ukázce zásahu hašení starou hasičskou technikou v hasičském dobovém vystrojení. Po ukončení programu následovala volná
zábava a tanec při hudbě. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci této
akce.

Slavnosti piva
Kulturně společenskou akci pravidelně
pořádala Tělocvičná
jednota Sokol Beňov
v sobotním odpoledni
21.7. v areálu za sokolovnou. Hojná účast
místních občanů
i přespolních a přátelé
z Polské republiky
z g m i n y Tw o r ó g
z obce Swiniowice,
mohli ochutnávat vzorky z 15 druhů piv. Vedle několika druhů pěnivého moku, si
mohli návštěvníci akce vychutnat také vyhlášená žebra i jiné dobroty z grilu.
Vydařily se i soutěže v pití piva na čas a hod sudem v kategorii ženy a muži. Od
18 hodin hrála k poslechu i tanci skupina Styler, následovala skupina Kervenžekson a skupina Tchoři.

Posezení s grilováním
V sobotu 15. 9. v areálu u zahrádkářů se sešli občané, rodiče, mládež a děti k ukončení sezony mladých hasičů SDH Beňov, kteří účastníkům předvedli několik
vystoupení, jak pohybové kreace při hudbě nebo požární útok. Do programu se
zapojily i letité hasičky, které požární útok zvládly na jedničku. Pořadatelé z řad
členů zahrádkářů a hasičů připravili na roštu steaky a jiné dobroty. Děkujeme za
hezké sobotní odpoledne a příště na shledanou.

Hodové oslavy
Beňovské hodové oslavy se uskutečnily 5. a 6. října v naší obci. Program byl velmi bohatý. V sobotu na fotbalovém hřišti sehráli fotbalové zápasy, mladší přípravka FC Beňov – FC Želatovice stav 3:6, muži FC Beňov – FC Kostelec na Hané utkání skončilo za stavu 4:0. V neděli se utkali mladší žáci FC Beňov – TJ Sokol Horní
Moštěnice stav 2:2, mladší přípravka FC Beňov – 1FC Viktorie Přerov stav 13:3.
12
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V sobotu večer se uskutečnila taneční
zábava, kde k tanci a poslechu hrála skupina Fórum. V základní škole si mohli
návštěvníci prohlédnout výstavku prací
žáků a výstavku k výročí 100 let vzniku
Československé republiky 1918 – 2018.
V budově zahrádkářů připravili členové
ČZS ZO Beňov výstavu nazvanou Plody
podzimu, nechybělo ani malé občerstvení. Za sokolovnou se mohly děti povozit
na malém kolotoči a větší děti pak
vyzkoušet skákání na trampolínách.
Posledním bodem nedělního programu bylo divadelní představení, které předvedli členové divadelního souboru Sokola Vlkoš. Představení bylo naplánováno na
17. hodinu v sokolovně. Děkujeme všem pořadatelům a spolkům za organizaci jednotlivých akcí s podporou obce Beňov.

Výročí 100 let Československé republiky
K uctění významného výročí 100 let
vzniku Československé republiky vysázeli, v prostoru před mateřskou školou, členové Tělocvičné jednoty Sokol Beňov ve
spolupráci se základní a mateřskou školou a přítomnými zástupci obce Beňov,
spolků, občanů a dětí, památnou Sokolskou lípu svobody. V pátek 26. 10. v odpoledních hodinách si připomněli tímto
pietním aktem za jakých podmínek
vznikla naše svoboda a demokracie

13
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v České republice před 100 lety. Po vysázení lípy se uskutečnil lampionový průvod
s krátkými zastávkami a kladením kytic, s rozsvícením lamp u pomníku T. G. Masaryka, u pomníku padlých z I. světové války a také u pomníku osvobození z II. světové války v obci Beňov. Poté byl zapálen ohňostroj v areálu za sokolovnou a v sokolovně pro děti proběhl krátký zábavný a soutěžní program. Děkujeme všem
organizátorům, zástupcům spolků, občanům, dětem, kteří se pietního aktu zúčastnili.

Beseda klubu důchodců
Závěrem roku tradičně hodnotí a bilancují svoji činnost členové Klubu důchodců. V sobotu 8. 12. od 14. hodin zaplnili sál sokolovny občané dříve narození a členové klubu seniorů. Předsedkyně Marie Klvaňová přivítala přítomné a v úvodu
vyzvala přítomné k uctění památky minutou ticha za občany, kteří nás opustili
v uplynulém roce, následně přednesla zprávu o činnosti za rok 2018. Na jednání
vystoupila manažerka Mikroregionu Moštěnka paní Markéta Poláchová k projektu Komunitního plánování sociálních služeb a paní Jana Skařupová k projektu Síť
pomoci Moštěnka. Starosta Ivo Pitner seznámil přítomné s rozpočtem obce Beňov
na rok 2019, přednesl úkoly, kterými se bude zabývat zastupitelstvo obce v příštím
roce. Předseda kulturní komise zastupitelstva obce Beňov Jiří Ondruška seznámil
přítomné s kulturními a společenskými akcemi v závěru roku 2018. Místostarostka Lenka Pavlíková poděkovala za spolupráci s přípravami a realizací Vánoční
výstavy v obci. Závěrem byli oceněni členové výboru Klubu seniorů a promítán filmový záznam z oslav 700 let obce Beňov.

Česko zpívá koledy
Již třetím rokem se obec Beňov přihlásila do celorepublikové akce „Česko zpívá
koledy,“ kterou pořádají regionální Deníky. Ve středu 12. 12. v 18 hodin přišli zazpívat k pomníku arcibiskupa A. C. Stojana občané a děti naší obce a tím se opět
Beňov zapojil mezi
ostatní obce přerovského okresu a pomyslně se tak propojením zařadil mezi
ostatní obce celé České republiky. Obec
připravila malé občerstvení v podobě teplých nápojů na zahřátí.
Celou akci moderoval
Zbyněk „Mošna“ Batěk
a tentokrát nás bylo
více jak v loňském
roce. V přídavku jsme
14
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si zazpívali navíc i další vánoční písně a koledy. Děkujeme občanům a dětem,
kteří přišli a zpívání se zúčastnili, pořadatelům – obci a hasičům patří dík za přípravu čaje a svařáku.

Adventní koncert v kostele
V adventním večerním čase od 18. hodin v kostele sv. Františka z Assisi vystoupil
smíšený pěvecký sbor Vokál Přerov, který přivítal pan farář Zdenek Pospíšilík. Sbor
řídila dirigentka MgA. Kamila Zenklová. V úvodu koncertu zazněla část vánočního oratoria J. S. Bacha a další skladby barokních mistrů, spirituály a vánoční písně. Závěrem pro velký úspěch zazněly přídavky dalších skladeb. Slovem s výrazným podtextem a vtipem koncert glosoval Mgr. Pavel Karabina. Závěrem poděkoval
za vystoupení a přednesl zhodnocení i Zbyněk Batěk „Mošna“ v přirovnání, jak se
na obci zpívalo u pomníku A. C. Stojana při akci Česko zpívá koledy, které se neobešlo bez hlasitého zasmání a úsměvu na rtech u všech přítomných. Poděkování
patří především vystupujícím členům Vokálu za procítěné vystoupení, ale i přítomným občanům, kteří se koncertu zúčastnili a obci Beňov jako organizátora celé
akce.

Silvestrovský ohňostroj
V podvečer posledního dne v roce 2018 se postupně začali scházet občané i přespolní k ukončení roku a zahájení roku nového 2019. Kulturní akci moderoval
„Mošna“ - Zbyňek Batěk, který poděkoval jménem zastupitelstva obce a jménem
starosty obce občanům, spolkům a neziskovým organizacím, podnikatelům, živ15
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nostníkům za finanční příspěvek k zakoupení ohňostroje. Obec připravila malé
občerstvení v podobě svařeného vína, čaje i slivovičky. Ohňostroj byl odpálen
17.15 hodin a účastníci si mohli vychutnat krásnou podívanou, která trvala sice
krátce asi 6,5 minuty, ale i tak to byla nádherná světelná show.

Výstavy
Vánoční výstava
Klub důchodců a spolky obce Beňov ve spolupráci se základní školou
a mateřskou školkou
uspořádali „Vánoční
výstavu“ u zahrádkářů
v sobotu 24. 11. a v neděli 25. 11. 2018. Inspirativní vánoční výstava
byla plná vánočního
aranžmá, dekorací, ozdob,
vánočního cukroví, nápadů na zdobení vánočních stolů, betlémů a adventních věnců. Občané a přespolní návštěvníci shlédli různé inspirace a také ochutnali tradiční vánoční pečivo, punč, svařák, kávu, čaj
i dobrou slivovičku. Poděkování patří všem organizátorům a nadšencům, kteří přispěli rukou k tomuto dílu, k připomenutí si lidových tradic spojených s adventem
a vánocemi.

Nejvýznamnější sportovní akce
Odemykání
beňovského rybníka
Zájmové sdružení Rybáři Beňov připravili pro občany, děti, přespolní a pro
své členy v sobotu 7. 4. od 10 hodin
akci Odemykání beňovského rybníka.
Počasí bylo větrné, ale i tak zde bylo
hodně příznivců, kteří zde mohli
ochutnat makrely, cigára a jiné občerstvení, které místní rybáři připravili.
Děkujeme pořadatelům za příjemnou
kulturní a společenskou akci.
16
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Rybářská soutěž pro děti do 15 let
Zájmové sdružení Rybáři Beňov uspořádalo na beňovském rybníku v sobotním
dopoledni rybářské závody pro děti do 15 let. Pro příznivce a hosty bylo připraveno bohaté občerstvení a pro děti skákací hrad. Závodní rybářské klání dopadlo takto: 1. místo Filip Večeřa z Dřevohostic, 2. místo Bohuslav Chromčík z Beňova,
3. místo Matyáš Smékal z Beňova, 4. místo Tomáš Kavka z Beňova, 5. místo Amálka Nováková z Beňova. Děkujeme pořadatelům za krásné závody a přípravu celé
soutěže s občerstvením.

Okrsková soutěž v požárním sportu
Okrskové cvičení dobrovolných hasičů okrsku č. 8 Horní Moštěnice se uskutečnilo v obci Dobrčice v sobotu 19. 5. od 13. hodin na výletišti u rybníka. Po úvodním nástupu a poradě velitelů družstev, byla zahájena soutěž v požárním sportu

17
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disciplínou běh na 100 m s překážkami a po ní královská disciplína požární útok.
Celkové pořadí – muži 1. místo SDH Přestavlky, 2. místo SDH Beňov, 3. místo SDH
Dobrčice, 4. místo SDH Stará Ves, 5. místo SDH Říkovice, 6. místo SDH Horní Moštěnice. V soutěži žen 1. místo SDH Říkovice. Děkujeme pořadatelům SDH Dobrčice za organizaci celé soutěže.

Okresní hasičská soutěž
Sbor dobrovolných hasičů obce Beňov se zúčastnil na okresní hasičské soutěži
v Provodovicích jako zástupce okrsku Horní Moštěnice. Po úvodním nástupu
a poradě velitelů družstev, byla zahájena soutěž v požárním sportu. Muži zahájili
požární útok a ženy disciplínou běh na 100 m s překážkami po skončení se na soutěžních drahách vyměnili. Naše družstvo okrsku Horní Moštěnice obsadilo celkové 7. místo.

XV. sportovní hry Mikroregionu Moštěnka
Obec Beňov uspořádala v rámci oslav 700 let obce Beňov v sobotu 16. 6. od
13. hodin XV. Mikroregionální sportovní hry na fotbalovém hřišti v Beňově. Po krátké poradě vedoucích družstev se uskutečnilo slavnostní zahájení s nástupem soutěžících družstev s vlajkami a zahájení recesních soutěží, při kterých se mohli pobavit nejen soutěžící, ale i diváci, kterých zde přišlo velmi mnoho. Kolem páté hodiny
byly soutěže ukončeny a začalo sčítání výsledků a vyhodnocení. V této době proběhlo vystoupení taneční skupiny Coloredo z Horní Moštěnice a také vystoupení
mažoretek ze sportovního oddílu Fantasy Přerov, které získaly v několika kategoriích titul mistr České republiky. Proběhla předváděčka Hasičského záchranného
sboru z Přerova v ukázce lezecké techniky z nácviku záchrany člověka ve výškách.
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Děti si zde přišly na své, měly k dispozici dva velké skákací hrady se skluzavkou,
jízdu na konících a hasiči z SDH Bochoř pak spustili velkou pěnovou koupel.
Nechyběla ani velká tombola, která obsahovala 112 cen. A jak dopadlo umístění
družstev ve sportovních hrách Mikroregionu Moštěnka 1. místo obec Domaželice, 2. místo obec Turovice, 3. místo obec Bezuchov, 4. místo obec Vlkoš, 5. místo
obec Dobrčice, na společném 6. místě se umístily obce Bochoř a Stará Ves, na
8. místě se umístnila Gmina Tworóg, na společném 9. místě se umístnila Gmina
Rudniki a obec Beňov, 10. místo obec Želatovice, 11. místo obec Čechy a na 12. místě Mikroregion Slušovicko. K tanci a poslechu hrála výborná kapela Fanny Band.
Program pokračoval až do večerních hodin vystoupením skupiny historického šermu Markus M, předvedením ohňové show a následně odpálením ohňostroje. Diváci si odnesli krásné okamžiky z celého sobotního sportovního odpoledne i večerního představení. Těšíme se na další Hry Mikroregionu Moštěnka v roce 2019
a touto cestou chceme poděkovat všem organizátorům, členům spolků obce Beňov
za kvalitní obsluhu, občerstvení, koláče, jídlo, pití, kterého zde bylo dostatek a za
organizaci všech soutěží a reprezentaci obce Beňov.

Turnaj mladších přípravek
Fotbalový klub Beňov uspořádal v sobotu 18. 8. 2018 od 10. hodin fotbalový turnaj mladší přípravky. Letošní ročník byl rozšířen na 8 mužstev, které svedly boje ve
dvou čtyřčlenných skupinách. Svou základní skupinu vyhrál domácí tým, když
postupně porazil Želatovice 7:2, Vlkoš 12:3 a Troubky 6:1. Po základních skupinách
se týmy rozdělily podle umístění do vyřazovacích bojů o 1.– 4. místo a 5.– 8. místo. V semifinále pokračovali domácí pod
vedením trenéra Michala Zubíka ve vítězné sérii a porazili Újezdec 9:4. V posledním zápase narazili opět na tým Troubek,
které udolali v napínavém finále 2:1.
Konečné umístění turnaje: 1. FC Beňov,
2. FK Troubky na Bečvou, 3. Sokol Újezdec, 4. TJ Sokol Horní Moštěnice, 5. Sokol
Pavlovice, 6. FC Želatovice, 7. Sokol Vlkoš,
8. Sokol Žalkovice. Nejlepším hráčem
turnaje byl vyhlášen Ladislav Vyhňák
z FC Beňov. Všechny týmy dostaly pěkné
ceny a medaile, tři nejlepší týmy ještě
pohár. Poděkování patří hlavním sponzorům turnaje Obci Beňov, Č.O.B slévárna Beňov a FC Beňov, kterým také patří
ocenění za výbornou organizaci celého
turnaje.
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Rybářské závody
Zájmový spolek
„Rybáři Beňov“ uspořádali pro příznivce
rybolovu Rybářské
závody pro dospělé
v sobotu 22. 9. od 7.
hodin. Zúčastnilo se
zde kolem 25 závodníků a také i 3 rybáři
z Polské republiky
z Gminy Tworóg. Celkovým vítězem se stal
Szcepan Želousko
z Tworogu, 2. místo
patřilo Martinu Ondráškovi z Újezdce, 3.
místo Ladislav Mik ze Šišmy, 4. místo obsadil Jakub Pospíšil z Přerova a zároveň
obdržel cenu za největší úlovek a to kapra o délce 79 cm, na 5. místě Libor Vlach
z Beňova. Poděkování patří především pořadatelům za organizaci celého závodu,
za občerstvení pro soutěžící a pro občany obce, kteří přišli podpořit tuto akci.
Děkujeme také sponzorům kterými byli Č.O.B. Slévárna barevných kovů Beňov,
firma BEER cash&carry velkoobchod s nápoji Beňov, obec Beňov a také MAS Partnerství Moštěnka, která přispěla finanční dotací na zakoupení pohárů v částce
5 000 Kč.

Hubertova jízda
Na tradiční „Hubertovu jízdu“, která se konala v sobotu 10.11. na louce na okraji obce se sešlo více než 60 jezdců s koňmi. Počasí bylo jasné a slunečné a tak spou-
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stu občanů a dětí přišlo podpořit a podívat se na slavnostní průjezd koní přes obec
Beňov. Pořadatelé připravili bohaté občerstvení. K celkovému hodnocení celodenní jízdy se sešli všichni v sokolovně, kde k tanci a poslechu hrála skupina Šediváci. Děkujeme pořadatelům a všem účastníkům za krásnou kulturně společenskou akci.

Vánoční volejbalový miniturnaj
V pátek 28. 12. uspořádal spolek T.J. Sokol Beňov na závěr roku již 4. ročník volejbalového turnaje smíšených čtveřic. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev – kromě družstev z Bochoře a Vlkoše, přijel mezi nás i manželský pár až z Ochoze u Brna,
který se o našem turnaji dozvěděl z obecních stránek na internetu. Zbývající hráči pak byli z Beňova a Prus. Hrálo se systémem každý s každým na 2 sety do
15 bodů. Přestože jsme všichni amatéři a volejbal hrajeme jen tak pro radost
z pohybu, tak místy to vypadalo jako na skutečném volejbalu – nahrávky a smeče,
za které by se nemuseli stydět, ani profesionální hráči. Po sečtení všech výsledků
zvítězilo družstvo „Malí, ale šikovní“ z Bochoře , na místě druhém skončilo družstvo z Vlkoše a na třetím místě kombinované družstvo z Ochoze a Beňova , hrající
pod názvem „Proti proudu“. Všechna tato družstva získala stejný počet bodů a tak
mezi nimi muselo rozhodnout celkové skóre. Všichni zúčastnění obdrželi při závěrečném hodnocení věcné ceny a vítězné družstvo ještě putovní pohár pro vítěze.

Ostatní zajímavosti
Oprava výtoku z kanalizace a ČOV Beňov
Společnost Eko-agrostas Přerov, a.s. provedla opravu výtokového žlabu, který byl
zborcen a sloužil jako výtok odpadních vod z kanalizace a čističky odpadních vod
pro obec Beňov. Tyto práce proběhly v měsíci lednu na korytu řeky Moštěnky
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u mostu především zpevněním propadlého žlabu lomovým kamenem, položením
plastového vývodu, zhutnění a zpevnění celého břehu s obložením lomovým
kamenem.

Dětské hřiště
Projekt „Dětské hřiště u sportoviště
v obci Beňov“ byl proveden obcí Beňov na
parc. č. 67/2 nad fotbalovým hřištěm
v celkové částce 275 738 Kč. Dotace ze
státního rozpočtu ČR z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj ČR činila 193 000 Kč
a vlastní zdroje obce Beňov v částce
82 738 Kč. Realizaci provedla firma TEWIKO systems, s.r.o zabývající se výrobou
dětských hřišť a sportovišť. Dětské hřiště
je místem, které bude sloužit dětem
k zábavě a odpočinku, je navrženo
a vyrobeno dle ČSN 1176-7. Prvky hřiště
slouží k rozvíjení schopností motoriky
a koordinace pohybu dětí ve věku od 3 do
15 let.

Oprava chodníků
v místní části Prusy
Zápisem o předání a převzetí provedených prací na veřejném prostranství v místní části Prusy – II etapa, byla provedena předávka oprav chodníků do užívání občanům. Stavební práce spočívaly v provedení odstranění staré dlažby, výkopu zeminy pro konstrukci chodníků a vjezdů, oprava odvodnění, výškové úpravy uličních
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vpustí a usazení revizních šachet. Po urovnání a zhutnění zemní pláně byl proveden návoz ze štěrkodrti v chodnících a kamenivo zpevněné cementem KZC ve vjezdech. Kolem chodníků byly usazeny obruby ANBO 13-10 a opraveny stávající
kamenné obruby OP3 do betonu při lemování komunikace. Pro zajištění bezbariérového provozu osob se ZPF je osazena slepecká dlažba. Povrchové úpravy chodníků jsou provedeny zámkovou dlažbou Hollan tl.6 cm v chodnících a ve vjezdech
tl. 8cm. Provedeno vyspádovaní k odvodu vody k okraji obrub a zasakování do travnatého porostu kolem chodníků. Provedení zemních prací a úprav dosypáním chybějící zeminy s úpravou a osetím trávou. Práce prováděla firma SISKO, spol.s.r.o.
z Přerova v částce 447.438,- Kč s DPH 21% s vícepracemi na vjezdech, které byly
řešeny dodatkem ke smlouvě v částce 107.574 Kč s DPH 21%. Kolaudace stavby
proběhla v průběhu srpna 2018 za účasti stavební firmy, technického dozoru,
zástupců obce a pracovníků Stavebního úřadu Magistrátu města Přerov.

Rozšíření sběrných míst
Obec Beňov ve spolupráci s firmou SISKO, s.r.o. provedlo opravu a rozšíření sběrných míst na tříděný odpad v obci Beňov a v místní části Prusy. Na sběrných místech byly doplněny hlavně žluté kontejnery na třídění plastového odpadu, tak aby
občané měli možnost ukládání většího množství plastových odpadů. Na těchto
místech ukládají občané odpady, které zde třídíme na plasty, sklo, papír, kovové
odpady a je zde umístěn i kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu.

Lípa česko-polského přátelství
Při návštěvě v Polské republice dne 25. srpna 2018 se uskutečnila v polském Tworógu výsadba lípy polsko-českého přátelství. Tato akce bude připomínat 22. výročí partnerské spolupráce mezi obcí Beňov a obcí Tworóg. Podobná akce se konala v Beňově v roce 2012. U příležitosti výročí 100 let založení Tělocvičné jednoty
Sokol Beňov, kdy polští přátelé vysadili společně se zástupci naší obce na návsi

23

01/2019 Bulletin obce Beňov

3. června 2012 borovici limba (Pinus cembra), která symbolizuje družební českopolskou spolupráci pro další období mezi obcí Beňov – Česká republika a Gminou
Tworóg – Polská republika.

Zásah hasičů
Po úmorných vedrech nastalo období dešťů, kdy za více jak dva dny spadlo skoro 90 mm srážek. Hlavně ze soboty 1. 9. na neděli 2. 9. způsobil velmi prudký déšť
zaplavení celé obce bahnem, slámou a kamením. Ze směru od Kocandy na sklizených lánech polí velká vodní vlna pobrala vše, co jí přišlo do cesty. V neděli
v 7.30 hodin ráno byl svolán Sbor dobrovolných hasičů obce Beňov a začalo čištění místních komunikací v obci od veškerých nečistot. V 11 hodin přijel hasičský
sbor JPO3 z Horní Moštěnice s cisternou a vozidlem TATRA a začalo čištění komunikací v obci vodou. V důsledku těchto dešťů spadla také část omítky na venkovním podhledu balkónu na sportovních šatnách. Poděkování patří členům SDH
Beňov, kteří se na úklidech podíleli a SDH Horní Moštěnice za provedené práce
s čištěním komunikací. Práce a úklid však pokračovali dále. Bylo nutno vyčistit
kanálové propusti, výpusti, kanálové jímky, které prováděli pracovníci obce. Čištění příkopů směrem na Kocandu bylo provedeno firmou pana Tomečka.

Komunální volby do zastupitelstva obce Beňov
na období 2018–2022
Ve volebním okrsku č. 1 obce Beňov byl evidován v seznamu voličů počet 552.
Voličů, kterým byly vydány úřední obálky bylo 376, odevzdaných úředních obálek
bylo 376. Volební účast se vyšplhala na 68,12 %. Do zastupitelstva obce Beňov občané zvolili: Volební strana č. 1 – Sdružení občanů pro rozvoj obce Beňov a Prusy –
1. Mgr. Richard Weis –118 hlasů, 2. Jaroslav Tomeček –105 hlasů. Volební strana
„Nezávislí“ Za rozvoj obce Beňov a Prusy – 1. Ivo Pitner – 252 hlasy, 2. Lenka Pavlíková – 226 hlasů, 3. Michal Zavadil DiS. – 206 hlasů, 4. Jiří Ondruška – 157 hlasů
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5. Mgr. Eva Vyhňáková – 161 hlasů. Volební strana Sdružení mladých občanů obce
Beňov – 1. Ing. Tomáš Smékal –127 hlasů, 2. Bc. Jiří Pavlík –108 hlasů.
Děkujeme všem občanům, kteří se voleb zúčastnili a podpořili kandidáty jednotlivých volebních stran a uskupení v komunálních volbách do zastupitelstva obce
Beňov na období 2018–2022.

Informace obecního úřadu
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU BEŇOV
Pondělí 8.00 –11.30
Středa 8.00 –11.30

12.00 –17.00
12.00 –17.00

Telefon 581 224 105

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV FARNOST BEŇOV
sděluje všem občanům a věřícím, že v kostele sv. Františka z Assisi jsou bohoslužby v tyto dny:
neděle:
8:00 hod.
středa:
18:00 hod. (letní období)
17:00 hod. (zimní období)
Každou středu lze přistoupit ke svátosti smíření před začátkem mše svaté.
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BIO KOMPOST
lze vyzvednout na sběrném dvoře obce Horní Moštěnice,
po dohodě na Obecním úřadě Horní Moštěnice.
Kontakt: 581 224 122, případně 739 975 729.

Počet obyvatel k 1. 1. 2019
muži
334

Muži 15+
285

ženy
346

Ženy 15+
299

celkem
680

15+ celkem
584
Zdroj: MV ČR

Plán řádných zasedání obce Beňov na rok 2019
Místem konání ZO je zasedací místnost OÚ Beňov č. 3. Zasedání jsou veřejná.
• čtvrtek 7. února
• čtvrtek 8. srpna
• čtvrtek 11. dubna
• čtvrtek 10. října
• čtvrtek 6. června
• čtvrtek 12. prosince

Roční obecní poplatky splatné 30. 6. 2019
komunální odpad
500 Kč/osoba, trvalý pobyt
stočné
700 Kč/osoba, skutečný pobyt
pes
50 Kč/kus, další pes +80 Kč
Pozn. Děti do 15 let věku jsou osvobozeny z poplatku za komunální odpad.

Kolik jsme vytřídili odpadu v roce 2018
druh
odpadu

1. 1.–31. 3.

1. 4.–30. 6

01. 07.–30. 9.

1. 10.–31. 12

celkem
za rok/tun

papír
plasty
sklo
celkem/Q

0,737
1,549
1,343
3,629

0,655
1,952
2,489
5,096

0,606
1,893
2,042
4,541

0,814
1,854
0,871
3,539

2,812
7,248
6,745
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Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla
nebo jiné nebezp. látky
Jiné motorový, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezp. látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
pneumatiky
rozpouštědla
Olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy, lepidla
a pryskyřice obsahující nebezp. látky
Jiná nepoužitelná léčiva
Objemný odpad
Biologický rozložitelný odpad
Oděvy, textil

množství / tuny
0,36000
0,04500
0,25500
0,83500
0,22000
0,08000
0,56000
0,00800
16,79000
14,87000
2,33400

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

Svozu komunálního odpadu v roce 2019
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

4. 1. 2019
1. 2. 2019
1. 3. 2019
12. 4. 2019
10. 5. 2019
7. 6. 2019
5. 7. 2019
2. 8. 2019
13. 9. 2019
11. 10. 2019
8. 11. 2019
6. 12. 2019

18. 1. 2019
15. 2. 2019
15. 3. 2019
26. 4. 2019
24. 5. 2019
21. 6. 2019
19. 7. 2019
16. 8. 2019
27. 9. 2019
25. 10. 2019
22. 11. 2019
20. 12. 2019

29. 3. 2019

30. 8. 2019
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Svoz plastových odpadů v roce 2019
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

8. 1. 2019
5. 2. 2019
5. 3. 2019
2. 4. 2019
14. 5. 2019
11. 6. 2019
9. 7. 2019
6. 8. 2019
3. 9. 2019
1. 10. 2019
12. 11. 2019
10. 12. 2019

22. 1. 2019
19. 2. 2019
19. 3. 2019
16. 4. 2019
28. 5. 2019
25. 6. 2019
23. 7. 2019
20. 8. 2019
17. 9. 2019
15. 10. 2019
26. 11. 2019
24. 12. 2019

30. 4. 2019

29. 10. 2019

Svoz papíru v roce 2019
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

9. 1. 2019
6. 2. 2019
6. 3. 2019
3. 4. 2019
1. 5. 2019
12. 6. 2019
10. 7. 2019
7. 8. 2019
4. 9. 2019
2. 10. 2019
13. 11. 2019
11. 12. 2019

23. 1. 2019
20. 2. 2019
20. 3. 2019
17. 4. 2019
15. 5. 2019
26. 6. 2019
24. 7. 2019
21. 8. 2019
18. 9. 2019
16. 10. 2019
27. 11. 2019
25. 12. 1019

29. 5. 2019

30. 10. 2019

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v obci Beňov a v místní části Prusy
v termínech: 29. března 2019, 20. září 2019
a) u základní školy
b) u fotbalového hřiště
c) u domu pana Kretka
d) v místní části Prusy u kaple sv. Floriána
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Půjčovní doba knihovny Beňov
Úterý a čtvrtek 15.00 – 17.00 hodin

Otevírací doba muzea u příležitosti kulturních akcí v roce 2019:
9. 3. od 9.00 do 12.00, u příležitosti turistického pochodu, (trasa vede přes Beňov)
5. a 6. 10. od 15.00 do 16.00, u příležitosti hodových oslav
Další termíny otevření po telefonické domluvě na tel.: 608 978 697

Praktický lékař MUDr. Radoslav Špalek
Horní Moštěnice tel.: 581 224 124
Pondělí
7.00 – 11.00
Úterý
14.00 – 18.00
Středa
7.00 – 12.00
Čtvrtek
12.30 – 15.00
Pátek
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

Společenská kronika
V roce 2019 se významného životního jubilea dožívají:
Ostrčil Otakar
Kobert Antonín
Topičová Jiřina
Krajčovičová Ludmila
Olehla Rostislav
Doleželová Věra
Zehnálková Božena
Pavlík Jiří

Pumprla Zdeněk
Havlíček Lubomír
Vajda František
Janda Evžen
Páleníková Anna
Kretková Marie
Bittnerová Marie
Štěpáník František
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Kašpárek Oldřich
Jandová Vlasta
Pastvová Jolana
Bělařová Marie
Bittner Oldřich
Žalmánková Zdenka

Skopalová Věra
Bittner František,
Neporová Růžena
Bouchalíková Zdeňka
Tomčíková Vladimíra

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

V roce 2018 nás opustili
Zehnálek František,Vyhňák Ladislav, Zmeškalová Jarmila, Zmeškalová Vlasta, Klabal Jaromír, Doleželová Věra, Pospíšil Antonín, Pavlík Antonín, Pospíšilová Drahomíra, Vajdová Anna, Spáčil Stanislav

Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2019
• Tříkrálová sbírka

5. ledna

Klub důchodců a ZŠ

08.00 hodin

• Zabijačkové hody

19. ledna

T.J. Sokol, FC Beňov

08.30 hodin

• Ples fotbalistů
FC Beňov

1. února
20.00 hodin

• Myslivecký ples

15. února

MS Beňov-Prusy

20.00 hodin

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

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

• Přerovská padesátka
ČZS ZO Beňov, muzeum A. C. Stojana

• Beňovský slivkoš-degustace
ČZS Beňov, Obec Beňov

• Bedřich cup – badmintonový turnaj
T.J. Sokol Beňov

23. února
10.00 hodin

3. března
14.00 hodin

9. března
8:00–12:00 hodin

9. března
14.00 hod.

16. března
9.00 hodin

• Vesnický bál

23. března

Obec Beňov

20.00 hodin
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• Odemykání rybníka
Rybáři Beňov

• Beňovský slivkošt – vyhodnocení
ČZS Beňov, Obec Beňov

• Pálení čarodějnic
SDH Beňov

• Táborák
T.J. Sokol Beňov

• Hodové oslavy Prusy

6. dubna
10.00 hodin

13. dubna
14.00 hodin

30. dubna
16.00 hodin

4. května
18.00 hodin

4.–5. května

Obec Beňov, občané z Prus

• Sběr železa
SDH Beňov

• Dětské rybářské závody
Rybáři Beňov

• Cyklo výlet – Litovelské Pomoraví

11. května
8.00 hodin

11. května
10.00 hodin

12. května

T.J. Sokol Beňov

• Hasičské závody/okrsek
SDH Beňov

• Zájezd do Polského Těšína

18. května
10.00 hodin

květen

Klub důchodců

• Vaření gulášů za sokolovnou
SDH Beňov

• Vítání prázdnin
T.J. Sokol Beňov, ZŠ a MŠ Beňov

• Zájezd na Sv. Hostýn
T.J. Sokol Beňov

• Kutil Cup – turnaj v nohejbalu
FC Beňov

• Pivní slavnosti za sokolovnou
T.J.Sokol Beňov

• Turnaj starších přípravek
FC Beňov

• Grilování na rybníku v Prusích

1. června
8.00 hodin

29. června
9.00 hodin

9. července
8.00 hodin

13. července
9.00 hodin

20. července
15.00 hodin

17. srpna
9.00 hodin

srpen

Klub důchodců

• Soustředění mladých hasičů

srpen

SDH Beňov a SDH Dřevohostice

• Grilování u zahrádkářů
ČSZ Beňov a SDH Beňov

• Noc sokoloven
T.J. Sokol Beňov

7. září
15.00 hodin

20. září
20.00 hodin
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• Rybářské závody pro dospělé
Rybáři Beňov

• Výstava Plody podzimu

21. září
07.00 hodin

5.– 6. října

ČZS ZO Beňov

• Hodové oslavy

5.– 6. října

Obec Beňov a spolky obce

• Zamykání rybníka
Rybáři Beňov

19. října
10.00 hodin

• Zájez do Polského Těšína

říjen

Klub důchodců

• Geroy – překážkový závod

12.–13. října

spolky obce Beňov

• Hubertova jízda
Jezdecký oddíl Beňov

• Vánoční výstava

9. listopadu
10.00 hodin

23.–24. listopadu

spolky obce Beňov, ZŠ a MŠ

• Rozsvícení vánočního stromu
Obec Beňov, ZŠ a MŠ

• Vánoční besídka
ZŠ a MŠ Beňov, T.J. Sokol Beňov

• Beseda s důchodci
Obec Beňov, Klub důchodců

• Česko zpívá koledy
Občané a obec Beňov

• Vánoční koncert v kostele
Obec Beňov

• Vánoční stromeček pro zvířátka
Občané obce Beňov

• Vánoční turnaj ve floorballu
T.J. Sokol Beňov

• Štěpánský hon
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy

• Volejbalový turnaj
T.J. Sokol Beňov

• Ohňostroj
Obec Beňov, SDH Beňov

30. listopadu
17.00 hodin

6. prosince
16.00 hodin

7. prosince
14.00 hodin

11. prosince
18.00 hodin

20. prosince
18.00 hodin

23. prosince
13.00 hodin

23. prosince
17.00 hodin

26. prosince
09.00 hodin

28. prosince
10.00 hodin

31. prosince
17.00 hodin

Změna termínu
je výhradním rozhodnutím jednotlivých spolků a neziskových organizací!
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Rady nejen pro zahrádkáře
Desatero správného zalévání
K rutinním činnostem v zahradě během léta patří zavlažování. Bez pravidelného
přísunu vláhy rostliny vadnou, živoří, málo kvetou, přestávají plodit nebo hynou.
Zavlažovat však můžete efektivněji a úsporněji, když budete dodržovat pár základních pravidel.
1. Zaléváme ve správnou dobu
Rostliny v záhonech a ve vegetačních nádobách je nejlepší zalévat brzy ráno, případně v nočních hodinách. Jelikož je chladněji, vláha se v půdě udrží déle a rostliny mají šanci lépe ji zužitkovat. Vždy však musíme dbát na to, aby substrát před
každou další zálivkou mírně proschl. Je to důležité, protože tak se ke kořenům
dostane vzduch, který je nezbytný pro jejich rozvoj. Vodu, kterou dodáme rostlinám ráno, naplno využijí.
2. Malý test
Jak poznáme, že rostliny už je potřebné zavlažit? Pokud se půdní hrudky po jemném stisknutí drtí, nelze je vyformovat ani se nelepí, je nejvyšší čas na přísun vody.
3. Na listy, či ke kořenům?
Zalévat ke kořenům je přínosnější, ale můžeme také na listy. Při večerní zálivce
však hrozí vyšší riziko napadení rostlin houbovými nemocemi. Na listech se totiž
vlhkost udrží až do rána. Pokud zaléváme ráno, listy po zálivce rychleji osychají.
Platí to pro rostliny v záhonech i v nádobách.
4. Vydatnost zálivky
Při každé zálivce je důležité, aby se voda dostala ke kořenům. Některé rostliny mají
kořeny rozložené těsně pod povrchem, jiné hlouběji. Také proto je efektivnější zalévat zahradu méně často a intenzivněji. Mírné a každodenní zvlhčování povrchu
půdy nemá význam a rostliny tím spíš trpí. Obecně platí, že na provlhčení půdy
(závisí však na jejím typu a struktuře) do hloubky asi 25 cm je potřeba přibližně 20
až 25 l vody na čtvereční metr.
5. Teplota vody
Teplota zálivkové vody nesmí být nižší než teplota půdy. Ne vždy je to možné, ale
občas je dobré půdu před zavlažováním zkypřit.
6. Ve vegetačních nádobách
Ve vegetačních nádobách substrát rychleji prosychá (v keramických květináčích
pomaleji než v plastových), proto výsadby v nich zaléváme častěji. Platí jedno pravidlo: rostliny pěstované v nádobách by se měly během nejteplejších letních dní
zalévat i dvakrát denně – brzy ráno a večer.
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7. Přínosná nastýlka
Pokud nemáme dostatek času na pravidelné zavlažování, můžeme záhony nastlat
posekanou trávou, slámou, drcenou kůrou, štěpkou či hrubším kompostem. Díky
tomu se vláha v půdě udrží déle, což znamená ekonomický benefit – ušetříme za
vodu. Kořeny se moc nepřehřívají, mají dostatek vlhkosti a rostliny netrpí nedostatkem vláhy.
8. Výběr rostlin
Další možností, jak snížit spotřebu vody, je pěstovat rostliny, které jsou méně náročné na zavlažování. Vysokou spotřebu má zejména zelenina, z okrasných rostlin
jsou to zase letničky. V jednotlivých růstových fázích mají tyto rostliny různé požadavky na množství vody. Obvykle na začátku vegetace je spotřeba vody vyšší než
například v době dozrávání. Obecně platí, že druhy s velikými listy potřebují víc
vláhy než druhy s menšími listy. Ze zeleniny je na vláhu nejvíce náročná plodová
zelenina, ale také košťálová a kořenová zelenina. Druhy, které mají delší kořeny,
dokážou přežít bez vláhy delší dobu než ty, které mají kořeny těsně pod povrchem
půdy.
9. Typ půdy
To, jak budeme zahradu zavlažovat, závisí také na typu půdy. Rostliny v lehkých
půdách můžeme zalévat častěji a menšími dávkami vody. Naopak, těžší půdy zaléváme méně frekventovaně, zato jim dopřejeme víc vláhy.
10. Zavlažovací pomůcky
Na zalévání zeleně můžeme využít několik pomůcek. V menší zahradě (případně
tam, kde převažuje výsadba v nádobách) nám postačí přiměřeně velká konev, případně hadice – v nabídce je množství různých druhů a příslušenství. Při zavlažovaní hadicí je však třeba dát pozor na to, aby proud vody nebyl příliš silný – měl by
se rozptýlit na malé kapky připomínající déšť a měl by dopadat zejména na povrch
půdy, méně na listy a květy. Také z tohoto důvodu je lepší investovat do kvalitní
růžice na hadici. Ta vám umožní zvolit si sílu proudu. Hadici můžeme navinout
na speciální vozík, tak se nebude válet po zemi, což má pozitivní vliv nejen na naše
nervy, ale také na její životnost. Praktickými pomocníky při zavlažovaní zahrady,
zejména trávníku, jsou plošné zavlažovače a postřikovače (například čtyřhranné
na zavlažování pravoúhlých ploch anebo kruhové). Asi nejvíc efektivním způsobem zavlažování je podzemní závlaha. Její vybudování je sice finančně náročné,
ale časem lze dosáhnout výrazné úspory vody. Investovat do automatické závlahy
se oplatí zejména ve větších zahradách.
Největší pijani
Nejnáročnější na vláhu jsou letničky – v záhonech i vysazené v nádobách (zde se
substrát velmi rychle přehřívá a vysychá). Také exotické kvetoucí dřeviny pěstované v nádobách musíme v horkém létě intenzivně zavlažovat.
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Častější zálivku v létě dopřejeme také růžím (substrát, v němž rostou, by měl být
pořád mírně vlhký), rododendronům, azalkám (nesnášejí tvrdou vodu), bambusům, živým plotům, stálezeleným dřevinám, hortenziím, kapraďorostům, solitérním dřevinám, miniaturním jehličnanům, zahradním bonsajům a zelenině.
V užitkové zahradě nejčastěji zaléváme listovou zeleninu, dýně, melouny, hrách,
košťáloviny, rajčata, papriky, mrkev… Vyšší spotřebu vody mají ovocné dřeviny,
drobné bobulové ovoce, jahody, maliny a borůvky.
Více zavlažovat musíme zejména mladé rostliny – okrasné i užitkové – a totéž platí také o čerstvě vysazených jehličnatých i listnatých dřevinách a také o vřesech
a vřesovcích. Dostatek vody budou vyžadovat i trvalky – zejména v období, kdy se
jim vyvíjejí květní poupata. To se vztahuje také na cibuloviny (tulipány, narcisy,
hyacinty, lilie) a hlíznaté rostliny (jiřiny, gladioly).
Vysoké nároky na vláhu má také trávník. Pokud ho chceme mít během léta svěže
zelený, budeme ho muset zavlažovat denně (mimo deštivých dnů).
Střídmá zálivka
Se střídmou zálivkou se uspokojí okrasné trávy, trvalky sukulentního charakteru
(rozchodníky, lomikameny), mrazuvzdorné kaktusy či okrasné rostliny se stříbřitým olistěním.
Nenáročné na vláhu
Nízké nároky na vláhu mají bylinky (z nich nejvíce vody potřebuje máta, pažitka
a petržel). Pravidelnou zálivku nevyžadují ani štěrkové záhony, skalka či vřesoviště. Okolí jezírka bychom měli sem tam zalít, a to zejména tehdy, když jsou tam vysazeny vlhkomilné rostliny a převládá delší období sucha a tepla.
zdroj: internet – Text: Daniel Košťál

Chcete přijímat aktuální zprávy ?
Webové stránky obce Beňov umožňují zasílání aktuálních informací
na vaši e-mailovou adresu. Pokud o tuto službu máte zájem
můžete se zaregistrovat na www.benov.cz odkaz aktuality.
Tato služba je poskytována zdarma.
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Přehled odjezdů autobusových spojů
Platí od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019
Přerov aut. nádr. > Beňov, kostel
Odj.
Příj.
Pozn.
5:20
5:35
P
6:25
6:40
P
6:30
6:45
S
9:00
9:14
P
10:00
10:15
S/+
10:30
10:44
P
12:35
12:49
P
12:35
12:50
S
13:55
14:10
76/P
14:50
15:05
S/+
15:00
15:14
P
16:15
16:30
P
16:40
16:54
24/ +
17:30
17:45
31 /P
18:30
18:45
S/24/+
18:45
18:58
31/P
22:30
22:42
24/+
22:30
22:42
31/P
21:24
21:37
24/+
Vysvětlivky značek:
P jede v pracovních dnech
S jede v sobotu
+ jede v neděli a státem uznané svátky
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Beňov, kostel > Přerov aut. nádr.
Odj.
Příj.
Pozn.
4:59
5:14
P
5:04
5:17
S
6:03
6:19
P
7:09
7:30
P
7:20
7:34
S/+
9:43
9:57
P
10:45
10:59
S
11:12
11:29
P
13:00
13:14
+
13:20
13:34
P
13:25
13:39
S
14:39
14:54
76/P
15:35
15:49
24/S/+
15:43
15:59
P
17:04
17:19
31/P
17:24
17:39
24/+
18:15
18:31
31/P
21:14
21:29
31/P

76 nejede ve dnech školního volna
24 nejede 24. 12. 18
31 nejede 31. 12. 18
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