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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnešní vydání Bulletinu je již čtrnácté v pořadí. Připomeneme si zajímavosti
a události z roku 2020 v kulturních, společenských, sportovních, či jiných akcích
v obci Beňov, které byly kráceny nebo se vůbec neuskutečnily především z důvodu celosvětového rozšíření pandemie koronaviru Covid-19.
Rozpočet obce na rok 2020 byl projednán a odsouhlasen na 11. veřejném zasedání obce Beňov dne 12. 12. 2019 v předpokládaných daňových příjmech v částce 13 412 000 Kč a s předpokládanými výdaji 17 412 000 Kč s mínusovým čerpáním uspořených financí z minulých let v částce 4 000 000 Kč.
Skutečnost roku 2020 v příjmech celkem 19 926 078,40 Kč, ve výdajích celkem
24 970 001,45 Kč v mínusovém rozdílu 5 043 923,05 Kč s čerpáním z dotací
a financí ušetřených z předchozích ročních obdobích. Součástí rozpočtu byl i příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Beňov,
v částce 850 000 Kč, který byl v závěru roku navýšen o částku 127 935,05 Kč.
Pro spolky, neziskové organizace a zájmové skupiny v obci, obecní zastupitelstvo schválilo neinvestiční finanční v celkové výši 219 000 Kč dotaci s motivačním transferem 30 000 Kč. Ve skutečném čerpání 199 500 Kč a s čerpáním motivačního transferu 12 000 Kč a samostatně 35 000 Kč na údržbu fotbalového hřiště.
Celkem obec přerozdělila finance v částce tedy ve výši 199 500 Kč, které byly
přerozděleny a vyúčtovány v roce 2020 takto:
• JO Beňov 20 000 Kč, motivační v částce 12 000 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 spolek
nečerpal z důvodů přerušení soutěže a motivačních finance za podzimní měsíce spolek se těchto financí svou žádostí zřekl a ponechal ji v rozpočtu obce Beňov.
• SDH Beňov 20 000 Kč
• Rybáři Beňov 20 000 Kč
• Římskokatolická církev Beňov 12 500 Kč
Mysliveckému sdružení Beňov-Prusy obec poskytla latě a desky na obnovu
posedů. Okresnímu sdružení včelařů byla schválena a následně byla čerpána částka 3 000 Kč na vakcinaci včelstev.

Dotace, které obec obdržela, práce, činnosti a úkoly, které se
realizovaly v roce 2020
Investiční:
• Dotace z Olomouckého kraje z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a kanalizace na území olomouckého kraje v roce
1

Bulletin obce Beňov 1/2021

2020 na akci „Kanalizace Beňov – lokalita Horní Újezda“. Celková částka oprav
činila 5 124 420,19 Kč z toho 1 000 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje, vlastní zdroje obce Beňov činily 4 124 420,19 Kč.
• Dotace z Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje pro rok 2020 na „Hřbitov Beňov – oprava márnice, vnitřní chodníky a železné výplně do čelního zděného oplocení a železné brány“. Celková částka oprav
činila 1 237 607,19 Kč z toho 500 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje a vlastní zdroje obce Beňov činily 737 607,19 Kč
Neinvestiční:
• Dotace z Fondu životního prostředí ČR z programu „Péče o krajinu“ na výsadbu a obnovu alejí v k. ú. Beňov. Výsadba 54 ks trnek na pozemku p. č. 850
a p. č. 766, výsadba 66 ks listnatých stromů podél komunikace p. č. 709 u Kocandy, výsadba 30 ks listnatých stromů na p. č. 152/1 a p. č.152/16. Vysazeno bylo
celkem 150 ks stromů a výše dotace byla obci zaplacena 100 % plnění v částce
146 098 Kč
• Dotace z Olomouckého kraje z „Programu na podporu JSDH dotační titul č. 1“
ve výši 30 800 Kč na vybavení hasičů ochrannými pomůckami: přilby 4 ks, zásahový oděv 2 ks, hasičské zásahové boty 2 ks, zásahové rukavice 8 ks pro zásahovou jednotku JPO-V. Obec zaplatila částku 42 326 Kč, celková částka vybavení činila 73 126 Kč
• Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl finanční příspěvek za rok 2019 na hospodaření v lesích na účel „Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let
věku“ s čerpáním v roce 2020 v částce 173 160 Kč.
• Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl finanční příspěvek za rok 2020 na hospodaření v lesích na účel „Obnova zajištění a výchova lesních porostů do 40 let
věku“ s čerpáním v roce 2020 v částce 83 580 Kč.
• Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl dotaci – finanční příspěvek na „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2018“ s čerpáním v roce 2020 v částce
63 755 Kč
• Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl dotaci – finanční příspěvek na „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019“ s čerpáním v roce 2020 v částce
96 543 Kč
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s volbami do Senátu České republiky a volbami do Zastupitelstva
Olomouckého kraje v částce 38 425 Kč
• Dotace z Krajského Úřadu Olomouckého kraje na obědy v Základní škole Beňov
v rámci operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání v částce 8 870,40 Kč
• Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na výkon státní správy
152 400 Kč
Zastupitelstvem obce na 17. veřejném zasedání dne 10. 12. 2020 byl schválen
rozpočet na rok 2021 v daňových příjmech v částce 9 471 000 Kč, v nedaňových
příjmech v částce 1 609 000 Kč s podílem dofinancování státní správy v částce
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310 000 Kč. Příjmy celkem v celkové výši 11 390 000 Kč, jejíchž součástí je příspěvek na provoz základní a mateřské školy v částce 900 000 Kč. Výdaje obce celkem plánuje obec Beňov v částce 11 390 000 Kč tj. rozpočet obce je vyrovnaný
a případné dofinancování budeme řešit z ušetřených financí let minulých do částky 1 000 000 Kč.
Pro spolky a neziskové organizace obce Beňov schválilo zastupitelstvo obce
částku 219 000 Kč včetně motivačních položek.
Plánování a realizace úkolů a prací v roce 2021:
• Podání dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na opravu objektu č. 6 bývalý dům zahrádkářů I. etapa Komunitní centrum
• Podání dotace na Ministerstvo financí ČR k provedení 5 bytových jednotek
v objektu č. 6 bývalý dům zahrádkářů
• Podání dotace na Státní fond životního prostředí ČR na vytvoření oddílné kanalizace „Za beňovským potokem“
• Podání dotace na Ministerstvo financí ČR na obnovu prostor v ZŠ a vybudování enviromentálního hřiště v MŠ Beňov a na vybavení prostor bytu v ZŠ do Programu rozvoje venkova z Olomouckého kraje
• Podání dotace na Olomoucký kraj pro zásahovou jednotku JSDH Beňov
• Zpracování projektu a podání dotace na rekonstrukci a přemístění pomníku
padlých z I. světové války na obecním hřbitově
• Podání dotace na Olomoucký kraj na obnovu, výsadbu a nové oplocenky
v obecním lese
• Jednání s Olomouckým arcibiskupstvím o odkup objektu fary v obci Beňov č. p. 44
• Ve spolupráci s ČEZ Distribuce, a.s. a projekčních firem při vymístění venkovního vedení NN, zpracování projektové dokumentace k vyřešení nového kabelového vedení na veřejném osvětlení, nových sloupů a lamp v dolní části Beňova a v celé místní části Prusy
• Činnost obecních pracovníků s údržbou objektů a majetku obce, úklidy, sečení,
výsadby, stříhání keřů a stromů v intravilánu a v extravilánu obce, instalace nových
informačních tabulí a odpadových košů na hřbitově obce a v místní části Prusy
• Příprava oslav výročí 130. let Sboru dobrovolných hasičů Beňov
Ve stručnosti jsem Vás seznámil s tím, co nás v roce 2021 čeká a kde bude obec
napřimovat své síly a finanční prostředky. Děkuji Vám za podporu a pochopení,
neboť některé věci nelze realizovat na počkání. Děkuji Vám také za podněty, petice a připomínky ke zlepšování naší činnosti.
V dnešní nelehké době, kdy z tisku a z televizních přijímačů dostáváme každodenní zprávy o pandemii koronaviru COVID-19, nařízení a usnesení Vlády České republiky, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, usnesení
z Olomouckého kraje, z Krajské Hygienické stanice Olomouckého kraje, informace z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a současných informacích o očkování, které jsou pravidelně ukládány na úřední desku obce, do aktualit a oznámení a jsou hlášeny obecním rozhlasem.
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Touto cestou chci poděkovat všem občanům, kteří tyto informace neberou na
lehkou váhu a svým chováním přispívají ke zdárnému průběhu zvládnutí této
situace.
Vážení občané přeji Vám všem v letošním roce 2021 hlavně pevné zdraví.
Ivo Pitner, starosta obce

Rok 2020 – Kulturní a společenské
dění
Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. 1. 2020 se tradičně uskutečnila v naší obci Beňov a Prusy "Tříkrálová sbírka". Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika.
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 vyrazili
dvě skupiny mladých koledníků a se známým popěvkem „My tři králové jdeme
k Vám" prozpěvovali všem občanům a lidem, kteří přispěli do kasičky. V obci
Beňov a Prusy bylo vybráno celkem 20 781 Kč. V roce 2020 se v Přerově a okolních
obcích vykoledovalo celkem 1 088 971 Kč. Celá částka byla odeslána na sbírkový
účet Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se do Přerova vrátí 65 % této
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částky. Charita Přerov chce tuto částku použít na pomůcky pro paliativní péči pro
domácí hospicovou péči a rovněž na přímou pomoc rodinám v nouzi a na podporu charitních projektů. Všem dárcům, organizátorům a koledníkům patří
upřímné poděkování.

Odchyt zajíců
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy uspořádalo tradiční odchyt zajíců v katastru
obce v sobotu 11. 1. 2020. V ranních hodinách v 6.30 hodin se sešla skupina
zástupců myslivců, příznivců a občanů (chytačů), kteří pod vedením mysliveckého hospodáře Štěpána Habčáka a starosty Ing. Tomáše Smékala rozvezli a usadili odchytové sítě. Následně honci, kteří měli sraz v 8.00 hodin, vyrazili od sokolovny a naháněli proti sítím volně pobíhající zajíce. Po první leči se upravily sítě
na druhou stranu a pokračovalo se s naháňkou z katastru místní části Prusy. Celkem bylo odchyceno 28 zajíců. Myslivci pro chytače, honce, hosty a občany připravili občerstvení s gulášem a tombolou. Nejlepším chytačem byl vyhlášen Ondřej Hudík za 4 zajíce a 4 asistence. Poděkování patři organizátorům a všem
občanům, kteří neodmítli pomoc a zúčastnili se této naháňky.

Návštěva turistů v Beňově
Klub českých turistů při sportovním klubu SK Spartak Přerov 18. 1. 2020 uspořádal v sobotu časně z rána výšlap z Přerova do okolí po turistické trase. Jejich
cílem byla obec Beňov, muzeum arcibiskupa A. C. Stojana, ale především areál
sokolovny. Tam právě probíhalo společenské setkání na zabijačkových hodech.
Přítomní turisté, občané i přespolní mohli ochutnat speciality a pochoutky – jelítka, ovary, tlačenku, jaterničkový prejt, zabijačkovou polévku černou i bílou, vaře5
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né maso, zabijačkový guláš. K tomu si dát i něco na zahřátí – kávu, svařák, slivovičku, pivo a jiné alkoholické nápoje. Při posezení hrál na harmoniku a zpíval Svaťa Šrámek. Velké poděkování patří hlavně pořadatelům této akce, na které si snad
všichni účastníci turistického pochodu odpočinuli a získali výbornou náladu na
zpáteční cestu do svých domovů.

Valná hromada hasičů
Výbor Sboru dobrovolných hasičů obce Beňov zhodnotil uplynulý úspěšný rok
2019 v sobotu 25. 1. 2020 odpoledne v 16.00 hodin v budově zahrádkářů na své
Valné hromadě SDH Beňov. Starosta SDH Beňov bratr Jiří Ondruška přednesl
výsledky Sboru hasičů Beňov ve své hodnotící zprávě, velitel a bratr Bc. Ondřej
Hudík seznámil přítomné s počty výjezdů zásahové jednotky. Referentka pro práci s mládeží sestra Marcela Kubíčková zhodnotila velmi úspěšný rok mladých
hasiček a hasičů na okresní soutěži Plamen pořádané OSH Přerov a umístnění na
dalších soutěžích, kterých se mladí sportovci zúčastnili. Správce účtu sestra Zdenka Nečková seznámila přítomné s hospodářskou činností sboru a stavy na účtech.
Předsedkyně revizní komise sestra Romana Řezníčková seznámila s kontrolou
hospodaření. Usnesení z Valné hromady SDH Beňov přednesl bratr Ivo Pitner. Za
hosty se zúčastnil starosta okrsku č. 8 Horní Moštěnice a náměstek starosty OSH
okresu Přerov Vítězslav Volek a Antonín Školoud – člen SDH Dřevohostice, který
6
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věnoval SDH Beňov hasičskou přilbu. Dále pozvaní zástupci spolků obce Beňov
– za FC Beňov Michal Zavadil Dis, za Rybáře Beňov Petr Bukva, za T. J. Sokol Beňov
Richard Šípek, za zahrádkáře Josef Černý a za obec Beňov starosta Ivo Pitner.

Ples fotbalistů FC Beňov
V pátek 31. 1. 2020 se uskutečnil tradiční ples fotbalistů FC Beňov od 20.00 hodin
v sokolovně, kde k poslechu a tanci hrála již stálá hudební skupina z Bystřice pod
Hostýnem "Los PlayBoys". V samostatném vystoupení zazpívala slečna Denisa
Langrová. Sál byl plně obsazen především hráči, příznivci fotbalu, občany obce
i přespolními s doprovodem. Tentokrát v krátkém vystoupení, v režii Hanky Zavadilové se odehrála pohádka "O perníkové chaloupce", kde Jeníček s Mařenkou
trhali perníček z chaloupky a Ježibaba je přitom chytila … a jak to v pohádce končí – vždy dobrým koncem. Následovala dvoukolová bohatá tombola a tradiční
střelba míčem, přítomných dam, na branku. Ten, kdo se tady nepobavil, měl jistě smůlu! Ples se velmi vydařil a přítomným se v ranních hodinách těžce ze sokolovny odcházelo.

Přednáška Co dělat aby tělo nebolelo
Jak si jednoduše pomoci od bolesti hlavy, krční páteře či zad radil ve středu
11. února 2020 v budově zahrádkářů v Beňově chiropraktik Vinci Lászlo. Civilizační choroby jsou aktuální téma lidí všech generací. Důkazem toho byla i účast
více než 60 zájemců z celého mikroregionu. Vinci Lászlo se specializuje na „opravy“ páteří, provádí uvolnění blokád ramen, kyčlí, páteře, dokáže nabídnout čínskou tlakovou masáž i reflexní terapii. V úvodu přednášky povyprávěl o významu
správné chůze, která je klíčová pro celkové zdraví člověka. „Souvisí s křečovými
7
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žilami, bolestmi páteře a mimo jiné i stavem vnitřních orgánů,“ řekl. Předvedl
dvě metody chůze, které si mohli přítomní pod jeho dohledem vyzkoušet. Současně také upozornil, že metody se musí člověk nejprve naučit každou zvlášť, nelze si osvojit obě najednou. Během přednášky zaznělo množství informací a rad,
které si posluchač nemohl bez zaznamenání poznámek zapamatovat. Vinci Lászlo je autorem knihy „Zázračná chůze: jak si pomoci chůzí, stravou, sexem, cviky
a rady“, kde sepsal všechny klíčové informace. Přednáška „Jak pomoci svému tělu,
aby lépe pracovalo a nebolelo“ se konala v budově zahrádkářů. Chiropraktik měl
v Beňově úspěch. V závěru jej účastníci zahrnuli dotazy i žádostmi o individuální konzultace. Akci zorganizovala Síť pomoci Moštěnka, která se zaměřuje na sociální pomoc lidem na území DSO mikroregionu Moštěnka.

Valná hromada FC Beňov
V sobotu dne 21. 2. 2020 v 18.00 hodin se v sokolovně uskutečnila Valná hromada členů, příznivců a pozvaných hostů FC Beňov. Výbor FC Beňov zhodnotil
celoroční činnost ve zprávách prezidenta FC Beňov Michala Zavadila Dis., ve zprávách trenérů vystoupili Michal Zubík, Vladimír Nesňal, Pavel Hošek. Zprávu o hospodaření přednesl Bc. Ondřej Hudík, revizní zprávu přednesl Květoslav Topič. Výbor FC Beňov předal ocenění svým zasloužilým členům, nejlepším hráčům z řad
mladší, starší přípravky, také i hráčům z řad mužů FC Beňov za rok
2019. V diskusi vystoupili pozvaní
hosté ze zástupců spolků obce Beňov a zástupce za obec Beňov.
Usnesení z Valné hromady FC Beňov přednesl bratr Ivo Pitner. Po
ukončení jednání přítomní mohli
posedět a zavzpomínat při čtvrtečce slivovice, piva, kávy, limonády a drobného občerstvení.

Poslední sbohem
s hospodou „U Vranů“
Ve středu dne 26. 2. 2020 proběhlo rozloučení stálých štamgastů v hospodě "U Vranů". Majitelka
hospody paní Ivana Pospíšilová
přichystala pro stálé návštěvníky
posezení s bohatým občerstvením
v podobě klobásek, tlačenky, zákusků a spoustu dobrého pití
v podobě různých destilátů, piva,
8
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kávy, čaje a jiných dobrot. Stálý štamgasti z řad občanů obce Beňov předali dárky s poděkováním za dlouhodobé obsluhování v této hospodě, která již hospodou nebude, jelikož objekt bude mít od března 2020 nového majitele, který zde
bude mít restaurátorskou dílnu na nábytek.

Valná hromada TJ Sokol Beňov
V sobotu dne 29. 2. 2020 v 16.00 hodin se v sokolovně uskutečnila Valná hromada Tělocvičné Jednoty Sokol Beňov, kde sokolové z Beňova zhodnotili celoroční činnost za rok 2019. Starosta, bratr Zbyněk Batěk přednesl zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu o cvičitelské činnosti za rok 2019 a nastínil
úkoly na rok 2020. Bratr Richard Šípek přednesl zprávu revizní komise. Výbor T.
J. Sokol Beňov předal ocenění svým zasloužilým členům, za práci a brigádní činnost a cvičitelskou činnost v sokolském spolku obce Beňov za rok 2019. V diskuzi vystoupili pozvaní hosté a zástupci spolků a zástupci obce Beňov. Usnesení
z Valné hromady přednesl bratr Ivo Pitner. Po ukončení jednání obdrželi přítomní
drobné občerstvení a mohli si posedět a zavzpomínat při čtvrtečce slivovice, piva, kávy, limonády.

Dětské šibřinky
Následný den, v neděli 1. 3. 2020 od 15.00 hodin uspořádala Tělocvičná Jednota Sokol Beňov pro děti a rodiče kulturní a společenskou akci "Dětské šibřinky"
s různými soutěžními hrami, maškarním rejem masek a diskotékou. Děti, které
soutěžily i za pomoci svých rodičů, babiček a dědečků, byly odměněny drobný-

9
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mi dárky. Moderoval Zbyněk
Batěk alias MOŠNA, soutěže
a hry vedla Jana Habčáková, za
barem byli členové sokolského
spolku Josef Žálmánek, Alena
Jarmarová, u výběru tomboly
a u vstupného Jana Konečná
a Jarka Žalmánková. V závěru
dne proběhla tombola, kde si
děti vylosovaly mnoho krásných dárků. Děkujeme všem
organizátorům za uspořádání
krásné kulturní a společenské
akce.

Vesnický bál
Obecní úřad Beňov a Kulturní komise obce uspořádala
„Obecní ples“ v pátek 6. 3. 2020
od 20.00 hodin v místní sokolovně. Sál naplnili především
místní občané, ale i přespolní
a pozvaní hosté. Po celý večer
hrála k tanci skvělá hudební
skupina "Roky" Dluhonice.
V průběhu plesového veselí si
mohl každý odskočit do malého foto koutku a nechat se vyfotit v různých převlecích a parukách. V tradiční bohaté
tombole proběhlo 1. kolo losování cen, posléze 2. kolo a následně byly vylosovány hlavní
ceny – mobilní telefon a třídenní wellnes pobyt v pivních lázních v Rožnově pod Radhoštěm. Cenou útěchy byla
proutěná velikonoční pomlázka. Sál byl plně obsazen, vše
probíhalo v komorním a společenském duchu, pití a jídla bylo dostatek a z ohlasů návštěvníků můžeme sdělit, že
10
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odcházeli spokojení. Děkujeme především pořadatelům, kteří se na organizaci
plesu podíleli, všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Výtěžek z obecního
plesu činil 21 000 Kč a byl rozdělen mezi SDH Beňov a ZŠ a MŠ Beňov. Částka
10 000 Kč byla předána panu Jiřímu Ondruškovi – starostovi SDH Beňov, jako
příspěvek na prapor, který si chtějí pořídit k 130. výročí založení spolku. Zbylých
11 000 Kč bylo předáno paní ředitelce Mgr. Evě Vyhňákové pro děti z naší ZŠ a MŠ
Beňov.

Po dlouhém čekání fotbalový nářez
Konec čekání, fotbaloví fanoušci v Beňově si v sobotu 16. 5. 2020 plnými doušky vychutnali to, co jim koronavirová pandemie vzala. Přátelské utkání domácího adepta na postup do krajského přeboru s přerovskou Viktorkou mělo vše. Pěknou diváckou kulisu, jedenáct branek, krásné počasí a nechybělo ani oblíbené
občerstvení. „Chtěl jsem vyhovět Přerovu i divákům tady v Beňově. Fotbal tady
dva měsíce nebyl, lidé se na to fakt těšili. Bylo to atraktivní utkání, splnilo to svůj
účel,“ byl spokojen trenér Beňova Pavel Hošek. Jeho tým hlavně v prvním poločase sehrál s divizním sokem vyrovnanou partii. Stav 1:1 platil až do závěru poločasu, nádherná rána Filipa Machače navíc skončila na spojnici, a přestože nedala domácím vedení, pohladila fotbalovou duši všech přítomných diváků.
Přerované ovšem nakonec šli do druhého poločasu s vedením 3:1 v zádech. Po
změně stran navíc prostřídali a fyzické rozdíly začaly být znatelné. Tomáš Jaich
z dorostu 1. FC Slovácko završil hattrick, dvakrát se ovšem prosadili i beňovští. Po
závěrečném hvizdu na světelné tabuli svítil výsledek 3:8. „Dva měsíce jsme fakt
nic nedělali. Máme za sebou dva tréninky, které nějak vypadaly. Oproti Přerovu
jsme měli velký výpadek, což se samozřejmě projevilo,“ hodnotil utkání Pavel
Hošek. Jeho protějšek na lavičce Viktorky vyzkoušel celkem 18 hráčů, některé
z nich viděl v herním zápřahu vůbec poprvé. A mohl být spokojen. „Na zápas jsme
se hodně těšili. Kdyby mi někdo řekl před měsícem, že v půlce května už budeme hrát zápas, tak bych mu nevěřil,“ pousmál se David Rojka. „Kluci si osahali
velké hřiště, dostali všichni šanci. Máme před sebou ještě několik přípravných
zápasů, pak ten kádr budeme muset stabilizovat, vybrat, kdo zůstane a koho pošleme na hostování. Je před námi ještě hodně práce,“ řekl Rojka. V Beňově tak první přípravný duel byl alespoň částečnou náplastí na nepříjemný předčasný konec
sezony. Ten totiž druhý tým 1. A třídy hodně bolel. Vytoužený postup do krajského přeboru byl letos hodně blízko. Mrzelo to nás i diváky. Bohužel, stalo se. Sezona byla rozjetá nádherně, podzim nám vyšel, trošku jsme doufali, že se na jaře
o postup popereme. Musíme to hodit za hlavu a začít zase znova, má jasno beňovský trenér Hošek. Kádr kolem brankáře Judase, obránce Jakuba Hrabala, záložníků Zbořiláka a Machače či útočníka Daniela Navrátila v Beňově doplnilo mládí.
Tým si postupně sedá a mohl by mít postupové ambice i v příští sezoně. V poslední době ti kluci okupují horní příčky. Je tady trend to do pátého místa udržet. Hlavně, ať nejsme ve spodních patrech tabulky. To se nám teď daří. Pokud se nám
budou vyhýbat zranění, myslím, že opět budeme hrát nahoře,“ věří Pavel Hošek.
11
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Přátelské utkání FC Beňov – FC Želatovice
V pátek 5. 6. 2020 od 15.00 hodin na fotbalovém hřišti FC Beňov proběhlo přátelské utkání, které za deštivého počasí ovládl fotbalový tým z Želatovic v pruhovaných dresech. Zajímavé měření sil adepta na postup do krajského přeboru a tradičního účastníka této soutěže viděli v pátek fotbaloví fanoušci v Beňově. Deštivý
podvečer nakonec přeci jen ovládli poměrem 3:1 hostující Želatovice, domácí
přední tým 1. A třídy, ale rozhodně nepůsobil dojmem „o třídu“ horšího celku.
Myslím, že soupeř se dal srovnat s naprostou špicí v 1. A třídě. Jsou tam třeba dva
nebo tři týmy, co by se s tím daly rovnat. Zbytek je na horší úrovni,“ hodnotil po
utkání útočník Beňova Daniel Navrátil. Právě on byl nakonec jediným střelcem
svého týmu. Do vedení šly Želatovice ve 28. minutě, kdy se za obranou domácích
prosadil Robin Zehnálek. O chvíli později pak stejný hráč ve stoprocentní šanci
netrefil poloprázdnou bránu.

Tenisový kurt v obci Beňov
Tělocvičná Jednota Sokol Beňov, její členové, brigádníci z řad občanů a podnikatelů, ale i pracovníků obce Beňov, od měsíce března až do června 2020 prováděli postupnou rekonstrukci tenisového kurtu za sokolovnou. Nejdříve byla skryta část antuky s travnatým porostem na celém kurtu, po té byla navezena osetá
škvára, která se zaválela a ubila dusací žabou. Provedly se výkopové práce
a pokládka zavlažovacího systému s instalací nádrže a elektro ovládání postřiku
kurtu. Rozvoz a pokrytí kurtu nakoupenou pytlovanou antukou, která byla opět
zaválena a zhutněna a poté i zavlažena. Vystavělo se i oplocení s brankami, kte12
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ré bylo pokryto zelenou stínící tkaninou. Slavnostní otevření tenisového kurtu
proběhlo v sobotu dne 21. 6. 2020 v 10.00 hodin. Na stránkách obce je možné se
přihlásit a rezervovat si kurt za poplatek 100 Kč.

Dětské rybářské závody na beňovském rybníku
Zájmový spolek Rybáři Beňov uspořádal na beňovském rybníku 27. 6. 2020 od
9.00 hodin tradiční rybářské závody pro děti do 15 let. Za slunného dopoledne se
dařilo všem závodníkům odchytit drobný i větší úlovek. Na 1. místě se umístila
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Anežka Smékalová – Beňov, 2. místo Vítek Bártl – Prusy, 3. místo Ella Kavková –
Beňov, 4. místo Jakub Pluháček – Čechy, 5. místo Alice Bahounková – Přerov,
6. místo Bohuslav Chromčík – Beňov, 7. místo Jakub Sehnula – Beňov, 8. místo
Barbora Smékalová – Beňov, 9. místo Nela Lenhartová – Doloplazy. Do soutěže se
celkem přihlásilo 22 závodníků, všichni co se neumístili na pohárových místech,
byli odměněni medailí, dětským šampusem a oplatky. Děkujeme sponzorům za
podporu a ceny do této soutěže, všem soutěžícím, příznivcům a občanům za
účast, že se přišli podívat a posedět v příjemném prostředí u beňovského rybníka.

Pivní slavnosti
Tropická letní teplota a stovky lidí, takový byl 1. srpen 2020 v Beňově v areálu
za sokolovnou. Pořadatelé, místní Sokoli, připravili pro návštěvníky 10. ročníku
slavností piva nejen patnáct druhů oroseného pěnivého moku, ale i pochoutky
z grilu a několik typicky pivních soutěží. "Tentokrát se nám podařilo zajistit pivo
ze třinácti pivovarů. Jak těch menších, tak i těch větších. Na čepu máme patnáct
druhů piva a to jak světlé, polotmavé, tak i černé. A nechybí ani pivo kyselé, ovocné nebo kvasnicové" prozradil organizátor a člen místního Sokola Beňov bratr
František Kubík. Podle Petra Měrky z Kostelce u Holešova se historicky kyselé pivo vařilo v Německu a Belgii. "Za pupek piva považuji Belgii, protože tři základní kyseláče se vaří v Bruselu a okolí" dodává. Na pódiu se vystřídaly tři kapely –
Esmeralda, So What a Cookies. "Vybrat na dnešní den
kapely byla záležitost složitější. Oslovil jsem dvanáct
kapel, ale kvůli koronaviru
COVID 19, nám některé vystoupení odmítly anebo již
měly obsazené termíny,"
upřesnil Zbyněk Batěk alias
Mošna. Pro návštěvníky
kromě piva přichystali organizátoři i několik pivních
soutěží – pití piva na čas nebo házení prázdným pivním sudem do dálky. Nejdříve si to rozdaly mezi
sebou v pití piva na čas ženy. Iveta zvládla vypít půllitr za 6,55 sekund a stala se
tak královnou soutěže,
Zdenka skončila s 9,29 sekundami na druhém místě,
14
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Dája skončila s 9,40 sekundami třetí a čtvrtou příčku obsadila Zdeňka. Po ženách
se pustili do soutěže muži. Jako každoročně nechyběl mezi milovníky pivního
moku Snoopy, který zvládl vypít pivo za 4,34 sekund a obsadil tak zlatou příčku.
Druhý skončil Jindra z Dobrčic s časem 4,65, třetí Majk s časem 5,14 a čtvrtou
příčku obsadil Kačaba, který zvládal v mládí vypít pivo za 3 sekundy. Tentokrát
"mlaskl" zlatavý mok za 5,48 sekund. V přestávce mezi jednotlivými kapelami se
soutěžilo v hodu pivním sudem. Zubejda nasadila laťku a její hod 3,52 metrů jí
zajistil první místo. Druhá byla s 3,30 metry Iveta a třetí s hodem 2,80 metrů skončila Dája. Poté se na startovní čáru postavili muži. Tomáš, který daleko přehodil
své soupeře a hodem 9,63 metrů si zajistil prvenství. Druhý skončil Zdeňa – 6,86,
třetí Michal z Dobrčic – 6,36 a čtvrtou příčku obsadil Jirka hodem 5,75 metrů. "Vyzkoušeli jsme několik druhů piva a dali si makrelu a grilovaný hermelín. Akce je
to vydařená. Manžel bral piva postupně podle abecedy, mně zachutnal Japač 12
z pivovaru Jadrníček a tak jsem u této značky zůstala," svěřila se Marcela Malá,
která do Beňova dorazila z Přerova.

80. let založení fotbalového klubu FC Beňov
V sobotu 22. 8. 2020 se uskutečnily v FC Beňov oslavy 80 letého založení fotbalového klubu. Krásné počasí provázelo sobotní program, který již od 9. hodin ráno
zahájil turnaj starších přípravek za účasti 6 týmů. Z vítězství se radovalo mužstvo
SK Hranice, domácí borci obsadili 4. příčku. Odpolední program začal od 14.30
15
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hodin mistrovským utkáním mužů krajské soutěže 1. A třídy mezi FC Beňov a FC
Kostelec na Hané, ve kterém byli úspěšnější domácí hráči a zvítězili poměrem 5:2.
Vyvrcholením slavnostního dne bylo předání čestných uznání a pamětních meda16
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ilí zasloužilým činovníkům FC Beňov z rukou prezidenta klubu Michala Zavadila, sekretáře Ondřeje Hudíka, předsedy Olomouckého krajského fotbalového svazu Stanislava Kalába a předsedy Okresního fotbalového svazu Přerov Romana
Párala. Tento akt byl pro většinu oceněných velmi emotivní a příjemný. Milým
překvapením pro výbor oddílu bylo předání čestného uznání a dárkového koše
od starosty obce Beňov Ivo Pitnera a místostarostky Lenky Pavlíkové. Rovněž potěšila krátká zdravice zástupců fotbalových orgánů, kdy vzpomněli i dvě, dnes již
nežijící, významné osobnosti historie fotbalu v Beňově – pány Ladislava Dvořáka a Ladislava Cigánka a předali zástupcům klubu dva fotbalové míče pro štěstí.
Posledním bodem celodenního programu bylo přátelské utkání starých gard FC
Beňov a výběru okresu Přerov. V tomto utkání o výsledek až tak moc nešlo, důležité je, že ho všichni aktéři přežili ve zdraví. Celý den byly k dispozici atrakce pro
děti, bohatá tombola a výborné občerstvení. Poděkování za velmi dobře zorganizovanou akci patří všem pořadatelům a samozřejmě sponzorům, bez kterých
by nebylo možné oslavy uspořádat.

Gulášové slavnosti
Tradiční kulturní akci "Gulášové slavnosti" uspořádal spolek Dobrovolných
hasičů obce Beňov v areálu za sokolovnou v sobotu dne 5. 9. 2020 od 11 hodin.
Tentokrát pořadatelům přálo počasí a sešlo se spoustu místních a přespolních
občanů k ochutnávce šesti druhů gulášů. V letošním utkání o nejchutnější guláš
se umístili – 1. místo Myslivecké sdružení Beňov-Prusy, 2. místo Rybáři Beňov,
3. místo T. J. Sokol Beňov, 4. místo SDH Beňov, 5. místo FC Beňov a 6. místo ČZS
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Beňov. K poslechu a tanci doprovázela přítomné reprodukovaná hudba. Návštěvou na této kulturní akci nás poctila stávající senátorka Jitka Seitlová, která při
své kampani na senátorské volby v říjnu 2020 rozdávala koření na guláše a diskutovala s občany. Děkujeme pořadatelům a všem, kteří se této akce zúčastnili
a přispěli k úspěchu a zdaru této kulturní a společenské akce.

Rybářské závody pro dospělé
Zájmový spolek "Rybáři Beňov" uspořádal pro příznivce rybolovu „Rybářské
závody pro dospělé“ v sobotu 19. 9. 2020 od 7.00 hodin. Zúčastnilo se zde kolem
26 závodníků. Celkovým vítězem se stal Lukáš Pekař z Pavlovic, 2. místo Břetislav
Mik z Pavlovic a zároveň obdržel cenu za největší úlovek a to kapra o délce 78 cm.
3. místo Vladimír Frydrych, 4. místo obsadil Libor Vlach z Beňova, na pátém místě Jaroslav Kelner z Ostravy. 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, Jaroslav Jarmar – zednictví, Jaroslav Tomeček – kontejnerová autodoprava, Myslivecké sdružení Beňov Prusy, Tělocvičná jednota Sokol Beňov, FC Beňov, Rybářské
potřeby Chytil, Jaromír Klabal, Štěpán Habčák – autodoprava a zemní práce, obec
Beňov a MAS Partnerství Moštěnka, která přispěla finanční dotací na zakoupení
pohárů v částce 5 000 Kč.

18
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Pokračování oprav na hřbitově
Obec Beňov podala žádost o dotaci do Programu obnovy venkova dne 7. 2. 2020
na Olomoucký kraj k provedení oprav vnitřních chodníků na hřbitově, opravu
márnice a osazení vnitřních železných výplní a železných bran do čelní zděné
zídky. Tato dotace nám byly zamítnuta Usnesením Zastupitelstva Olomouckého
kraje č. UZ/20/48/2020 ze dne 20. 4. 2020 jsme byli zařazeni do seznamu ná-
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hradníků. Na základě odstoupení
od již uzavřených smluv některých podpořených žadatelů Olomoucký kraje vyzval obec Beňov
dopisem, že tato dotace mu byla
jako náhradníkovi přiznána. Zastupitelstvo obce Beňov tuto skutečnost projednalo s firmami, které práce na opravách hřbitova ve
výběrovém řízení vyhrály, zda jsou
schopny realizovat a dokončit práce do termínu 20. 11. 2020. Po projednání a podpisu smluv bylo firmám předáno staveniště na
hřbitově a práce byly zahájeny
dne 28. 8. 2020. Po domluvě a nad
rámec dotace, byla v prostorách
nové márnice vytvořena také toaleta, která je volně přístupná veřejnosti.

20
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Výtvarná soutěž Plody podzimu
Členové výboru Českého zahrádkářského svazu vyhodnotili jako každý rok vítěze výtvarné soutěže na téma Plody podzimu. Děti z mateřské i základní školy
namalovaly krásné obrázky s ovocem. V kategorii mladší žáci se umístili na 1. mís-
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tě Sabinka Hutyrová, 2. místo Jůlinka Kopečná a 3. místo Jasmínka Ondrušková.
Ze starších žáků 1. místo Filip Ostrčil, 2. místo Anežka Smékalová a 3. místo Martin Vyhňák. Děkujeme všem dětem za snahu, za malování dostaly nové barvy
a všichni vajíčko s překvapením. Těšíme se opět na nové obrázky s motivem květin v příští sezóně.

Povodeň v místní části Prusy 14.–15. října 2020
Na základě hydrometeorologické situace v České republice a stavu hladiny na
řece Moštěnce v obci Beňov, místní části Prusy, o výšce 3,50 m ve 4.00 hod. ráno
starosta obce Ivo Pitner přes operační středisko Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje svolal zásahovou hasičskou jednotku obce Beňov v ranním
čase 4.45 hod. Po svolání do hasičské zbrojnice, byly projednány základní pokyny a první skupina začala provádět práce s naplňováním pytlů pískem. Druhá
skupina vyjela do místní části Prusy monitorovat současný stav hladiny vody na
řece Moštěnce, která se již začala vylévat do okolních polí. Místním rozhlasem
byli občané informování o vyhlášení III. povodňového stavu v obci Beňov v místní části Prusy a o nezbytných záležitostech k zajištění ochrany zdraví a majetku.
Hasiči zásahové jednotky obce Beňov postupně odvezli veškeré kontejnery na tříděný odpad z dolní části Prus. V objektu obecního domu č. p. 4 v místní části Prusy, hasiči uložili veškerý nábytek a jiné zařízení včetně židlí, na stoly. Panem Šte22
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fanem Habčákem s pomocí kopacího stroje VOLVO bylo provedeno odbagrování části hráze od podolského potoka k lepší průtočnosti a odtoku vody do polí,
aby netekla do zastavěné části obce Prusy. Postupně se navážely pytle s pískem,
které byly ukládány do vchodů a vjezdů všech rodinných domů před případným
rozlitím se vody ve spodní místní části Prus. Průběžně byl monitorován stav vody
na řece Moštěnce v Prusích a v 16.00 hodin se stav vody konečně zastavil na hodnotě 3,62 m. Po monitoringu dne 14. 10. 2020 v 17.00 hodin začala voda postupně opadávat pod stav 3,60 m, tímto byl zásah hasičské zásahové jednotky obce
Beňov 17.30 hod. ukončen. Druhý den hasiči provedli odčerpání vody ze sklepů
rodinných domů č. p. 19 a č. p. 9 v Prusích. Zásahu se zúčastnili členové Sboru
dobrovolných hasičů obce Beňov Jiří Ondruška, Ivo Pitner, Ondřej Hudík, Richard
Šípek, Jaromír Zapletal, Michal Marecký a Marián Kedroň. Při naplňování pytlů
s pískem pomáhali pracovníci obce Beňov Vojtěch Chmelař a Jiří Pospíšil.

Strojení vánočního stromu v obci
Před zahájením adventního období obec nechala vyzdobit vánoční stromy
v Beňově a v místní části Prusy. Tyto práce z plošiny provedli občané obce Richard
Šípek a Štěpán Lenhart. Obecní zaměstnanci Jiří Pospíšil, Jiří Ondruška a Marián Kedroň jako každoročně postavili betlém a provedli osazení vánočního osvětlení malého vánočního stromu a betléma. Děti z Mateřské školky za účasti Hany
Zavadilové a Renaty Chromčíkové malý stromeček u betléma dozdobily. Přejeme
Všem občanům obce klidné adventní období a prožití vánočních svátků v kruhu
23
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rodinném, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. V této nelehké době způsobené koronavirem Covid-19 se bohužel nebudou konat oslavy s rozsvícením vánočního stromu a také další kulturní akce, které vždy v obci Beňov probíhaly.

Mikuláš, anděl a čert navštívili děti
Páteční dopoledne
dne 4. 12. 2020 naši základní a mateřskou školu navštívil Mikuláš, anděl i čert. V Mikulášově
"Moudré knize" byly zapsány všechny nezbednosti a neposlušnosti,
které všechny děti za celý rok udělaly. Čert se
velmi těšil, že si některé
děti odnese do pekla neboť, co peklo schvátí, nikdy nenavrátí. Vše nakonec dobře dopadlo, po
dohodě děti přednesly
Mikulášovi i andělovi
různé básničky a písničky a čertovi sdělily, že se
polepší – po přeskočení
metly dostaly drobné
dárečky.
24
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Úspěchy
Jezdecký oddíl Beňov v roce 2020
Tak jako veškerý život, tak i prezentace JO Beňov byla ovlivněna covidovou situací – omezené možnosti startů ani nejrůznější opatření závodišť ale členy neodradila a jejich každodenní snaha a píle přinesla hezké výsledky.
V dostihovém světě se
proslavil 7letý Sacamiro,
kterému se podařilo vyhrát
v červnu dostih ve Slušovicích, následně získal 2. a 4.
místo ve steeplechase cross
country v Pardubicích. Na
základě těchto výsledků se
kvalifikoval do druhého
nejtěžšího dostihu v ČR,
a to do Ceny Labe. V tomto
dostihu sice nedoběhl na
dotované pozici, ale cenné
zkušenosti příští rok určitě
zúročí.
25
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Taktéž nejmladší člen JO Andrea Petříková si vyzkoušela dostihová závodiště
po celé ČR v rámci nově vypsaných dostihů pro shetlandské pony, ve kterých
nasbírala spoustu bodů do šampionátu.

26
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Velmi krásného výsledku v naprosto odlišné disciplíně dosáhla dvojice Ellen
Borková s osmnáctiletým Cossicosem – v květnu si oba dva poprvé vyzkoušeli
drezurní obdélník na Zemědělské škole v Přerově a za další 3 měsíce pilného tréninku obsadili 3. místo v mistrovství Zlínské oblasti mladých jezdců ve Vyškově.
Své zkušenosti s koňmi zúročila i Ema Zubíková, která předvedla poníka Rockyho v Třeštině. Při svém prvním životním vystoupení hned brala pohár.

Během tohoto roku se navýšil počet dětské členské základny o dalších deset
adeptů, kterým se odborně věnuje dlouholetá členka Věrka Třetinová.

SDH Beňov
V roce 2017 byla zahájena činnost kolektivu mladých hasičů v Beňově. O roku
2018 se pravidelně zúčastňujeme okresního kola Hry Plamen a soutěže Velká cena
OSH.
Naše největší úspěchy:
• 2019 – 4. místo okresního kola
• 2019 – 1. místo ZPV (Vysoká)
• 2020 – 1. místo v PU (Soběchleby)
• 2020 – 4. místo ve Hře Plamen
V současné době náš kolektiv mladých hasičů čítá 21 členů.
27
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Každý rok pořádáme soustředění společně s SDH Dřevohostice,
který má u dětí velký úspěch.
Pořádali jsme také pohárovou
soutěž O POHÁR STAROSTY.
Aktivně se účastníme brigád a kulturních akcí pořádajících členy
SDH Beňov.
V posledním roce naši činnost
velmi ovlivnila pandemie koronaviru, pevně doufám, že se vše vrátí do starých kolejí a budeme se
moci scházet, trénovat, závodit
a reprezentovat obec Beňov.
Marcela Kubíčková,
vedoucí mladých hasičů

Základní škola Beňov v roce 2020
Opatření vlády o uzavření škol
Od středy 11. 3. 2020 se zrušila výuka na základních, středních a vyšších odborných školách. Toto opatření se netýkalo mateřských škol. Vyučovali jsme distančně, všechny děti se připojovaly přes platformu Google Meet a používali jsme „padlet“ nástěnku pro zadávání úkolů a informace. S připojením nebyly téměř žádné
potíže, všichni rodiče dětí byli velmi nápomocni, za což jim patří velké poděkování
Základní škola a Mateřská škola Beňov byla pro zájemce otevřena od 25. května 2020, kdy se děti vrátily do školy a mohly tak pokračovat v pravidelné školní
docházce.
Zápis do základní školy probíhal taktéž nestandardně, bez přítomnosti dětí.
Zákonný zástupce byl povinen podle § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit
dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Vzhledem k mimořádným událostem proběhl letošní zápis do 1. třídy bez přítomnosti dětí v termínu od 6. 4. 2020 do 20. 4. 2020.
Přihlášku v tomto termínu bylo tedy možné doručit do školy následujícími způsoby:
1) do datové schránky školy: jxxmbfy
2) e-mailem na adresu eva.vyhnakova@seznam.cz s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
28
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3) poštou na adresu ZŠ a MŠ Beňov, okres Přerov, Beňov 73, Přerov 75002 (možnost uložení do naší poštovní schránky)
4) osobní podání po telefonické domluvě na konkrétní termín, aby nedocházelo
k vyšší koncentraci osob
Do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 byly přijati dva žáci

Projektové dny
Vzhledem k tomu, že jsme si uvědomovali, že uzavření škol na jaře 2020 bylo
pro zákonné zástupce náročné období, využili jsme projektu nabízeného MŠMT
a poslední srpnový týden jsme přichystali žákům naší školy vzdělávací aktivity
s aktivním využitím volného času o prázdninách.
V rámci projektu Poznáváme náš kraj – děti navštívily zámek Tovačov, kde Spanilá věž tovačovského zámku hledí do daleka, seznámily se s historií zámku, obdivovaly krásné historické prostory (nejvíce barokní kapli) a zaujala je pověst
o „O Černé paní tovačovské“.
Velmi hezký výlet jsme uspořádali na „Zlatou farmu“. Děti se interaktivně seznámily s pracemi na farmě, chováním hospodářských zvířat a s péčí o ně. Navštívili
jsme rodinný skanzen, kde jsme obdivovali pomůcky, které používaly naše prababičky a také jsme si nakoupili v obchůdku s regionálními a místními potravinami – nejčastěji mléčné výrobky, někteří i speciální paštiky a dobrůtky, kterými
jistě potěšili své rodinné příslušníky. Slámové hřiště si děti užily plnými doušky.
29
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V jednom ze dnů jsme také navštívili skanzen v Rymicích, kde se děti seznámily s životem našich předků. V dalších dnech jsme kromě společných míčových
a pohybových her na zahradě nebo dvoře, tvořili ve školní družině, kde děti společně zhotovovaly výrobky v keramické dílně.

Slavnostní zahájení školního roku
Každoroční tradicí v Základní škole a Mateřské škole Beňov je přivítání nových
žáků, prvňáčků a dětí, které proběhlo v úterý dne 1. září 2020, za účasti rodičů,
zastupitelů obce, učitelského sboru, pracovníků a přátel školy v Beňově. Po státní hymně České republiky, žáky a jejich početný doprovod, přivítala paní ředitelka školy Mgr. Eva Vyhňáková. Přítomné seznámila s organizací nového školního roku. Dva prvňáčci obdrželi nové učební pomůcky a dárky, ostatní žáci drobné
sladké dobroty. V tomto školním roce je v naší Základní škole celkem 11 žáků, dvě
paní učitelky, jedna vychovatelka – asistent pedagoga. V Mateřské škole je letos
20 dětí, dvě paní učitelky a jedna chůva a provozní v jedné funkci. Přejeme všem
novým žáčkům snadné začlenění do kolektivu ostatních dětí, zvládnutí nového
učiva, hodně zdaru a úspěchů v tomto školním roce. Učitelskému sboru, pedagogům a provozním pracovníkům přejeme hodně trpělivosti a elánu při všech
povinnostech s dětmi, učivem a provozními záležitostmi.

Distanční výuka podzim 2020
Na podzim nás přivítala opět stejná situace jako na jaře. Od 14. října 2020 vláda přijala další razantní opatření a to opět zákaz osobní přítomností žáků
v základních školách.
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Od 14. října 2020 do 23. října probíhala distanční výuka našich žáků. V tomto
druhém období jsme byli již mnohem připravenější. V srpnu na pedagogické radě
jsme se dohodli, že budeme používat komunikační a on-line nástroje, které jsme
nastavili již na jaře 2020. Měly sloužit nemocným a chybějícím dětem, k doplnění učiva, úkolům a různým zadáním i do vyučovacích hodin.
Zajistili jsme, aby děti uměly spustit Google Meet a připravili jsme na to i rodiče našich nejmladších žáčků. Měli jsme hotový dotazník s prosbou o informace
týkající se podmínek pro distanční formu vzdělávání. Distanční výuka byla velmi náročná pro nás pedagogy na samotnou přípravu.
Velmi náročná byla distanční výuka také pro zákonné zástupce i naše žáky.
U malých dětí byli ve většině případů během výuky online přítomní i rodiče. Bez
nich by to nešlo. Ti jim pomáhali, aby se vlastně při práci s počítačem vůbec zorientovaly, ukázali prstem na obrazovce, řešili technické potíže a mnoho dalšího.
Děti samostatně on-line hodiny zvládají většinou až od třetí třídy. Paní učitelka
mladších žáčků nám popisovala pozitivní odezvu malých dětí potom, co se každé ráno připojily a pro ni to byla vždy velká odměna. Samozřejmě jsme si všichni, my dospělí i děti uvědomovali, že osobní kontakt a vyučování ve škole je mnohem efektivnější a určitě i zábavnější.
Moc jsme děkovali zákonným zástupcům za spolupráci, a za respektování všech
nastavených pravidel v ZŠ i MŠ i během provozu, který již od 1. září není úplně
v běžném režimu.
Vážíme si velké pomoci dětem při distanční výuce a velmi jsme se těšili na osobní přítomnost dětí ve škole.
Dny 26. a 27. října 2020 se pro žáky základních škol z rozhodnutí MŠMT stanovily jako volné dny. Dne 1. listopadu děti nastoupily do školy a chodily na pravidelnou výuku do 18. prosince, kdy byly vyhlášeny vánoční prázdniny.
Téměř všechny školní akce byly bohužel kvůli pandemické situaci zrušeny, a tak
nám nezbývá jen doufat, že brzy nastane obrat k lepším časům a budeme se opět
moci společně potkávat.
Přeji Vám všem za děti v MŠ, žáky ZŠ, za pedagogy hodně zdraví v roce 2021.
Eva Vyhňáková

Významná výročí
170 let od narození Antonína Cyrila Stojana
100 let od jeho jmenování arcibiskupem
Antonín Stojan (jméno Cyril je biřmovací) se narodil 22. května 1851 v malé vesničce Beňov nedaleko Přerova jako páté z osmi dětí v rodině domkáře, ševce
a později kostelníka Františka Stojana a Josefy, rozené Kubíčkové.
Po absolvování obecné školy odešel studovat k piaristům v poutním místě Stará Voda u Budišova. Po dvou letech přechází Antonín Cyril na nižší piaristické
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gymnázium v Příboře a po čtyřech letech
pak na vyšší gymnázium, opět piaristické, do Kroměříže, kde v roce 1872 maturoval s vyznamenáním.
Rozhodl se pro kněžství, v letech
1872–1876 vystudoval teologii v Olomouci a dne 5. července 1876 byl vysvěcen na kněze. Působil poté v různých farnostech, nejprve jako kaplan v Šilperku
(dnes Štíty), již po měsíci byl ale přeložen do města svých studií, Příbora, kde
v dvojjazyčném území působil jedenáct
let. Následující dva roky pak sloužil ve
Svébohově, okres Šumperk.
Nejdéle působil jako farář v Dražovicích u Vyškova, až do roku 1908. Všude,
kde působil, zůstal věrný svému předsevzetí, které učinil již v semináři, a vyvíjel
organizátorskou činnost na podporu
náboženského života, zakládal knihovny a pořádal sbírky na podporu poutních
míst Svatého Hostýna a Velehradu. Již od chlapeckého věku na něj působily dva
momenty: úcta k Panně Marii a úcta k sv. Cyrilu a Metodějovi, která jej pak provázela po celý život a odrážela se v jeho kněžské činnosti. Právě jeho zásluhou je
jak obnovení zanedbané baziliky bez duchovní správy na Svatém Hostýně, tak
založení tradice unionistických kongresů na Velehradě.
Ačkoliv měl široké pole působnosti a množství nejrůznějších aktivit, nezapomínal na sebevzdělávání a v roce 1896 byl promován na doktora teologie. V roce
1908 byl jmenován proboštem kolegiální kapituly v Kroměříži a během I. světové války se stal sídelním kanovníkem olomoucké kapituly.
Jeho aktivita jej nakonec vedla i do politiky. Od roku 1897 s kratšími přestávkami působil jako poslanec Říšské rady i jako poslanec zemského sněmu za Křesťansko-národní stranu. Po vzniku Československé republiky byl v listopadu 1918
zvolen poslancem Národního shromáždění Československé republiky. Byl u zrodu Československé strany lidové a v roce 1920 byl za tuto stranu zvolen senátorem Československé republiky.
Když v září 1920 odstoupil olomoucký arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště, byl
Stojan kapitulou zvolen správcem diecéze do doby jmenování nového arcibiskupa. Při jednáních mezi státem a papežským stolcem se Antonín Cyril Stojan
stal nejvýznamnějším kandidátem a nakonec byl 11. ledna 1921 jmenován olomouckým arcibiskupem. Biskupské svěcení přijal 3. dubna z rukou nuncia Clemente Micary.
Protože však nikdy neměl zvlášť pevné zdraví a v době svého jmenování byl již
starším člověkem, došlo v říjnu roku 1922 k jeho naprostému vyčerpání a první
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mozkové příhodě. Po rekonvalescenci se znovu snažil plnit své povinnosti, v květnu následujícího roku jej však postihl druhý záchvat mozkové mrtvice. Umírá
29. září 1923 ve své olomoucké rezidenci a je pohřben na Velehradě.
Olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha zahájil v roce 1948 přípravné práce ke Stojanově beatifikaci. Diecézní proces byl otevřen 14. července 1965 a ukončen na 67. zasedání vyšetřující komise dne 10. října 1985. O necelé dva roky poté
byla akta diecézního procesu odevzdána Kongregaci pro svatořečení v Římě.
V únoru r. 1996 byla správnost procesu kongregací potvrzena a papež potvrdil
dekret o hrdinských ctnostech služebníka Božího A. C. Stojana. Papež František
uznal jeho heroické ctnosti v roce 2016.
Zdroj: www.ado.cz/arcidieceze/

130 let od založení sboru dobrovolných hasičů
Dobrovolný hasičský sbor byl založen roku
1891 a prvním zakladatelem sboru byl Prokop Barták, učitel obecné školy v Beňově.
Předsedou ve sboru hasičském byl František
Dragon – hostinský, náčelníkem Prokop Barták – učitel, jednatelem a pokladníkem
Hovůrka František – další hostinský, sbor měl 24 členů, trubači hornisti byli
Macháček František a Křižan Metoděj.
V roce 1898 měl sbor po 7 letech založení 39 členů a předsedou byl Adolf Matuška, náčelníkem Josef Brázda, jednatelem Jaroslav Kyjovský. V tehdejší době Sbor
vlastnil čtyřkolovou stříkačku, berlovku, stavěcí žebřík, posunovací žebřík, dvoukolový naviják, 1 ruční naviják, 4 lezecké žebříky a ostatní potřebné nářadí v ceně
1730 zlatých a 40 krejcarů. Sbor po celý čas trvání zasahoval a účastnil se 8 požárů a se svými sousedy udržoval přátelskou shodu.
V roce 1937 se konala Valná hromada. Starostou byl Petřík Ludvík, místostarostou Janda Josef, zbrojířem Bukva Prokop, velitelem Vaculík František, samaritánem Janda Jan a sbor měl 42 členů.
V roce 1947 byl starostou Dostál Karel, místostarostou Vajda Ladislav, jednatelem Školoud Jindřich.
V roce 1951 měl sbor 37 členů, starostou byl Vajda Ladislav, místostarostou Školoud Jindřich a jednatelem Zdráhal Ladislav. V letech 1985–1990 se sbor postupně rozpadá. Jeho obnova přišla v letech 2005, kdy se starostou stal Pitner Ivo, místostarostou Smékal Oldřich a velitelem Mika Petr. Sbor byl začleněn do Okrsku
Horní Moštěnice. V roce 2010 je starostou zvolen Bohuslav Chromčík, místostarostou Smékal Oldřich, jednatelem Lenhart Štěpán a velitelem Mika Petr.
V současné době má Sbor dobrovolných hasičů obce Beňov 49 členů a je zařazen jako jednotka JPOV do integrovaného zásahového systému Olomouckého kraje. Starostou je Jiří Ondruška, velitelem Bc. Ondřej Hudík, místostarostou a zástupcem velitele Ivo Pitner, jednatelem Štěpán Lenhart, pokladníkem a hospodářem
Zdenka Nečková, vedoucím mladých hasičů je Marcela Kubíčková, předsedou
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revizní komise Romana Řezníčková. Hasičský sbor vlastní vozidlo a to 9 – ti místný Ford Tranzit, hasičské stříkačky PS 12, PS 16 na podvozku a závodní PS 16, kalová čerpadla, plovoucí čerpačku na benzínový pohon, zdroj na elektřinu na benzínový pohon, pilu Stihl 362, 8 ks zásahových obleků, včetně vybavení, přileb
a opravenou vnitřní část požární zbrojnici v objektu na dvoře obecního úřadu.
Sbor se aktivně podílí na kulturních a společenských akcích v obci i mimo něj,
pořádá okrskové hasičské závody, noční hasičské závody, vaření gulášů, taneční
zábavy jako Floriánkovo taneční odpoledne, Slet čarodějnic, spolupracuje s obcí
na akcích, např. Česko zpívá koledy, Rozsvícení vánočního stromu, Silvestrovský
ohňostroj, Dětský den a spolupracuje s ostatními spolky v obci.

Mikroregion Moštěnka
Přívesnické tábory měly plno!
Celkem šest přívesnických táborů
pro děti od 6 do 14 let se o prázdninách
uskutečnilo v mikroregionu Moštěnka. O účast na nich byl enormní zájem, všechny hlásily plnou obsazenost. Kromě škol, mateřinek, dobrovolných hasičů či
jiných spolků se organizace některých ujaly i samotné obce. Jaké to bylo?
„Každý turnus měl kapacitu 25 dětí a ta se bez problémů na všech táborech
naplnila. Což mě mile překvapilo,“ řekla koordinátorka a manažerka mikroregionu Eliška Frydrychová. Přívesnické tábory byly podpořeny přibližně milionem
korun z evropského Operačního programu Zaměstnanost. „Snažíme se tímto způsobem vyjít vstříc zejména rodičům, kteří musejí chodit do zaměstnání a nemají kam děti o prázdninách umístit,“ vysvětlila.
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Tábory se uskutečnily v Beňově, Dřevohosticích, Křtomili, Staré Vsi a hned dva
v Bochoři. Byly zaměřené na sport, výtvarné a rukodělné činnosti, životní prostředí, badatelství, ve Křtomili se navíc děti zábavnou formou učily angličtinu.
Moštěnka podpořila už v minulých letech například tábory v Dřevohosticích.
V takovém rozsahu jako letos se ale v mikroregionu ještě nekonaly. V následujících dvou letních sezónách je v plánu dalších 12 turnusů.
Marie Šuláková, PR manažerka
Kontakt pro další informace:
Eliška Frydrychová, tel. 731 109 352, e-mail kancelar@mostenka
Místní akční skupina (MAS) – Partnerství Moštěnka, o.p.s., pomáhá starostům, spolkům, školám, podnikatelům, zemědělcům a dalším aktérům na území 51 obcí Zlínského a Olomouckého kraje získávat finanční podporu z EU
a národních programů. Ve spolupráci s nimi usiluje o zlepšení kvality života
obyvatel na venkově a životního prostředí. Společnost vznikla v roce 2005 jako
místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací.

Rozhovor s kontaktní pracovnicí
„Někdy bych chtěla zkusit, jaké to je
zaspat, nudit se nebo jen tak houpat
nohama“
Oldřiška je žena s velkým, laskavým
a pomáhajícím srdcem. V Želatovicích
na Přerovsku žije teprve osm let. Za tu
dobu už toho ale stihla tolik, co leckdo
nestihne za celý život. Je jednou z kontaktních pracovnic, jež sdružuje sociální projekt Síť pomoci Moštěnka, který se v mikroregionu zaměřuje na lidi
v sociálně složitých situacích. Pro připomenutí – tyto pracovnice mapují
v obcích, kde žijí, potřeby těch lidí, kteří se dostali do tíživé životní situace. Do projektu je nominovali přímo starostové. Není divu, že v Želatovicích oslovili právě Oldřišku Sedláčkovou. Podle jejích
bohatých zkušeností, které získává i jako vedoucí přerovského Svazu tělesně postižených, by se dal napsat manuál. Ví, jak a jaké kompenzační pomůcky lze lidem
s hendikepem zajistit, ví, jak vyřídit příspěvek na péči, umí uspořádat přednášku či besedu, umí zorganizovat zájezd, víkendový i týdenní pobyt pro seniory
s vnoučaty. A umí to taky s penězi, protože pracovala dlouhá léta jako ekonomka, umí to i s keramikou, šicím strojem, umí prostě spoustu věcí, a hlavně to umí
se starými lidmi. Ačkoliv už je sama v důchodovém věku, stále srší nápady, které
zanedlouho realizuje. A taky je velmi skromná. Jak vypadá její práce na projektu?
A co všechno ještě zvládá?
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■ Při našem povídání mimo záznam jste zmínila, že jste se sem do Želatovic
s manželem přestěhovali z přerovského paneláku. A to mimo jiné i kvůli zahradě a vaší dílničce. Copak to máte za dílničku? A jaká je vlastně vaše původní profese?
Pracovala jsem jako vedoucí odboru ekonomiky na přerovském magistrátu.
A právě tehdy jsem hledala něco, čím bych se po své práci mohla odreagovat.
Začala jsem pořádat zájezdy pro své kolegy, kteří dodnes vzpomínají na to, kde
jsme všude byli. Pořádala jsem taky dětské dny a spoustu jiných aktivit a našla
jsem i nového koníčka – keramiku a jiné ruční práce. A tak mám tady v Želatovicích už vlastní pec, u které se jednou týdně se skupinou lidí z Přerova scházíme.
A protože v obci není žádný jiný vhodný prostor k setkávání, scházíme se u nás
ve sklepě i s několika ženami z obce a sousedního Tučína a vyrábíme společně
různé věci, hlavně keramiku. A už se domlouvám se starostou, zda by nám v obci
uvolnil nějaký jiný prostor, protože zájem o tato tvořivá setkávání tady je docela
velký a k nám do sklepa se nás zase tak moc nevejde.
■ Když se do vesnice přistěhuje taková akční žena jako vy, paní Oldřiško, s nápady a schopnostmi povzbudit ostatní k tvoření, byl by to špatný starosta, kdyby
toho „nevyužil“.
Řekla jsem starostovi, že tady ráda pomůžu, ale že nechci do politiky. Začalo to
tím, že jsem se stala členkou finančního výboru a hned k tomu přišla i nabídka,
zda bych si prý vzala na starost ještě seniory. Říkala jsem, vždyť tady ještě nikoho neznám, nevím, co je bude bavit. A tak jsem zkusila pro začátek přednášky
v místní hospodě. (Samozřejmě, když se zrovna nehraje fotbal.) Přednášky bývají cestopisné, zdravotní, týkají se i finanční gramotnosti, šmejdů atd.
■ Je o přednášky zájem?
Lidí na ně chodí dost. Většinou jsou to stále ti stejní. Je to pro ně taková společenská událost, možnost potkat se a popovídat si. Už je jim skoro jedno, jaké bude
téma přednášky. Často jde skutečně víc o to samotné setkání při kávě nebo dvojce vína.
■ Máte tedy „tah na bránu“ a jak je vidět, starosta to na vás hned poznal.
(Smích) Ano. Dnes už pořádám zase i ty zájezdy. A nejen pro seniory, ale i pro
další zájemce ze Želatovic a okolí. Naposledy jsme byli v Jarošovském pivovaru,
navštívili jsme Velehrad, Modrou, jindy také zahrady v polské lázeňské obci Goczałkowice a mnoho dalších krásných míst. Letos nám naše plány pokazila epidemie, takže přesouváme program na příští rok. Tohle všechno ale můžu dělat
hlavně o víkendech, protože stále ještě chodím do práce.
■ Prozradila jste mi, že jste vedoucí přerovského Svazu tělesně postižených.
Kolik má tato organizace členů a jak v ní vypadá vaše činnost?
Svaz má asi 600 členů. Je to největší organizace v Přerově. Nezaměřuje se pouze na tělesně postižené, ale také na seniory, kteří tvoří velkou většinu členské
základny. Nejčastěji půjčujeme kompenzační pomůcky, pořádáme přednášky,
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jezdíme na zájezdy, občas vyrazíme i za sportem, třeba na bowling, občas i do
divadla.
■ Takže víte o těch lidech s potřebami a hledáte možnosti, jak jim pomoci. To si
projekt Síť pomoci Moštěnka ani nemohl přát lepšího kontaktního pracovníka,
chce se mi říct… Vaší rolí je mimo jiné najít ty lidi, kteří se nacházejí v sociálně
obtížené situaci, jsou opuštění a neumějí si sami poradit. Jak konkrétně se vám
to daří?
Než jsem si sama zmapovala terén, myslela jsem, že těch zájemců o pomoc
bude i více. Jak už jsem řekla, na přednášky, které tady pořádám, chodí vlastně
stále stejná skupina lidí. Občas ale přijde i někdo nový. Byl to třeba pán, který se
ostýchal, a já jsem se později dozvěděla, že potřebuje pomoct. Už jsme pro něj
připravili i papíry, které se týkaly žádosti o příspěvek, o který ale nakonec nepožádal. Letos jsme to začali řešit znovu, a když se podařilo příspěvek vyřídit, pán
umřel. I tohle se děje. Ale jeho dcera, která se o něj starala – protože žádost už
podaná byla – má šanci peníze na péči získat i zpětně. Tak aspoň to je na tom
pozitivní. Místní mě tu ještě tak dobře neznají. Proto se k některým dostanou přes
jejich známé, kteří mě jim představí, doprovodí mě, aby odpadla případná nedůvěra. I tak si to ale na poslední chvíli někteří lidé rozmyslí… Ale už o mě vědí.
Některým jsem pomohla zprostředkovat zapůjčení kompenzačních pomůcek
nebo jejich zakoupení. Když něco nevím, můžu se obrátit na kancelář v Bochoři, hodně toho ale znám i ze své praxe.
■ V pomáhání bližním jste jako ryba ve vodě. Jak je podle vás projekt Síť pomoci Moštěnka prospěšný pro tento region?
Prospěšný určitě je. Chce to ale ještě čas, než si lidé zvyknou, než mu začnou
věřit. Když v této souvislosti vzpomenu například projekt Senior taxi, který by
zajistil starým lidem a lidem se ZTP odvoz k lékaři a zpět, naše zastupitelstvo jej
nepodpořilo, protože ze Želatovic do Přerova přece jezdí autobusy. To je sice pravda. Jenomže ty autobusy nejezdí až k nemocnici nebo na jiná konkrétní místa,
například na rehabilitace, kam se ti lidé potřebují dostat. Je třeba víc tlačit na starosty a myslím si, že se pak projekt podaří prosadit. Při jednom setkání po přednášce projevili o tuto službu lidé zájem. Někteří se spoléhají na rodinné příslušníky. I oni by ale takovou pomoc uvítali.
■ Jste tady a možná se právě teď někdo osměluje a zanedlouho vás osloví. Vy
jste také členkou zastupitelstva a předsedkyní finančního výboru. Proč jste kývla ještě i na nabídku stát se kontaktní pracovnicí projektu?
Vždycky jsem ctila tradice. A tady v Želatovicích se toho zase tak moc nedělo.
Proto, když jsem viděla něčí snahu uspořádat nějakou akci, snažila jsem se najít
peníze v obecním rozpočtu. Zpočátku jsem počítala s tím, že tady ten život jen
trochu povzbudím. A když jsme jednou jeli do Polska, seznámila jsem se s Markétou Poláchovou a zanedlouho jsem kývla na nabídku spolupráce i na tomto
projektu. Proč? Na to já neumím odpovědět. Kdysi dávno mě jedna paní ředitel38
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Síť pomoci Moštěnka pořádá
Senior sympozium mikroregionu M oštěnka
Blok přednášek se zdravotní, právní a duchovní
tématikou
Prezentace neziskových organizací se sociálním
zaměřením
Kulturní program
Svoz z obcí mikroregionu
Občerstvení zajištěno

v průběhu roku 2021, zámek Dřevohostice
Podrobnosti budou zveřejněny před akcí na plakátech.

ka školy přesvědčila, abych vedla kroužek pro děti. Tak jsem ho vedla. Dostávala
jsem za to 200 korun měsíčně, za stovku jsem kupovala materiál. Já jsem prostě
taková.
■ Nudila jste se někdy?
Nikdy. To se mi ještě nepodařilo. A říkala jsem, že bych to někdy chtěla zkusit. Jen
tak houpat nohama pod stolem. Nebo třeba zaspat. Jednou jsem v domnění, že
jsem zaspala, pelášila do práce. Nakonec jsem zjistila, že jsem tam o hodinu dřív.
■ Co vzkážete projektu Síť pomoci Moštěnka, který má tak hezky našlápnuto?
Hlavně vydržet.
■ A těm dalším kontaktním pracovnicím, které třeba nemají tak bohaté zkušenosti jako vy?
Po poslední schůzce jsem spíš měla pocit, že oproti ostatním nic nedělám. Ty
ženy v době covidu šily roušky pro lidi ve své vesnici, vozily jim léky, potraviny.
Mě tehdy oslovila dcera, která pracuje v domově důchodců v Radkově Lhotě, že
potřebují roušky. Ušila jsem pro ně přes 100 roušek. Teprve pak jsem si uvědomila, že naše obec nikoho k šití nevyzvala, že roušky chybí určitě i našim občanům. A já jsem na ně zapomněla. Vyzvala jsem pak další ženy u nás, se kterými
jsme začaly šít i pro naše lidi.
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■ Ale jděte, spousta lidí nedělala vůbec nic a vy jste strávila veškerý ten čas u šicího stroje. Co jste mi o sobě ještě neprozradila?
Tak třeba ve Svazu tělesně postižených pořádám týdenní pobyty pro seniory
s vnoučaty. A mým velkým koníčkem je kromě cestování také psaní cestopisů z mých
dovolených, fotoknihy, historie, dějiny umění, zaznamenávám také vyprávění mých
předků. Zapisuji si je a už si říkám, že bych měla psát i ty své příběhy, protože může
přijít doba, kdy si je přestanu pamatovat. A samozřejmě ruční práce.
Povídání končíme u listování cestopisy, fotoknihami, na prohlídku keramické
dílny nakonec ani nedojde. Tak třeba někdy příště.
Děkuji za krásné povídání. Oldřišce Sedláčkové přeji mnoho sil pro její další
práci.
Marie Šuláková, PR manažerka

Práce na obci
Převzetí elektrické nákladní tříkolky
V pátek 27. 3. 2020 v 8.00 hodin byla
technikem firmy SDO Technika, s.r.o.
předána elektrická nákladní tříkolka
typu ETSDO v barvě modré pro obec
Beňov. Tento stroj bude sloužit na obci
pro provádění přesunu pracovníků
s křovinořezy a pilami, pro činnosti
nakládky, vykládky, převozu drobného
materiálu, písku, kamení klestí a jiných
věcí. Zařízení převzal od obce pracovník Jiří Pospíšil, který bude odpovědný
za užívání, provoz a údržbu této
nákladní elektrické tříkolky, jejíž cena
je 59 290 Kč včetně DPH.

Provozní a úklidové práce v areálu „Kocanda“
Z důvodů velké návštěvnosti areálu obce Beňov na „Kocandě“ prováděli v průběhu měsíce července pracovníci obce úklidové a montážní práce k zabezpečení vjezdu do lesa a na louku za srubem. Na vjezdu do lesa byla namontována otočná závora, dopravní značka „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou cedulí „Dopravní
obsluze vjezd povolen“. Dále byl prostor kolem srubu doplněn sběrnými nádobami na papír, plast, sklo a odpadní kovy s výzvou, aby návštěvníci v prostoru
udržovali pořádek a prováděli třídění odpadů. Ve srubu byl vyvěšen provozní řád
s odkazem na kontaktní telefony k pronájmu celého areálu a kontaktní krizová
čísla v případě nepředvídatelných událostí, zranění, požáru či zcizení věcí. V této
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věci vyzýváme občany a především návštěvníky areálu, aby se řídili provozním
řádem a udržovali pořádek a třídili odpad.

Výsadby stromů
V průběhu měsíce března a dubna 2020 probíhaly práce obecních pracovníků
a také brigádní činnost členů Dobrovolného sboru hasičů obce Beňov spojené
s vyřezáváním náletových keřů a stromů na obecních pozemcích v extravilánu
obce Beňov. Především kolem cesty z Beňova na Kocandu a pak z Kocandy směrem na místní část Prusy a na obec Karlovice. Na protierozních valech se doplnily chybějící stromy v počtu 200 kusů. Jednalo se o duby, lípy, habry a javory, které byly buď poškozeny, nebo zničeny zvěří, suchem nebo zemědělskou technikou.
Ve stávajících ovocných alejích obce Beňov, byly také doplněny nové stromy. Celkem bylo vysázeno 130 ovocných stromů z toho 30 kusů jabloní, 30 kusů třešní,
15 kusů hrušní a 55 kusů trnek. V obecním lese pod vedením správce lesa Ing.
Tomáše Smékala v roce 2019 bylo vysázeno více jak 15 000 ks lesních stromků
a na jaře v roce 2020 celkem 7 000 ks lesních stromků. Děkujeme členům Dobrovolného sboru hasičů obce Beňov za provedení výřezů a štěpkování náletových
dřevin a také samovýrobcům a brigádníkům při vysazování stromků v obecním
lese.

Výsadby stromů – z dotačního titulu
Obec Beňov podala žádost na Ministerstvo životního prostředí ČR ve třetím
měsíci 2020 k obnově výsadeb listnatých stromů v rámci programu "Péče o krajinu v roce 2020 v podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí", která byla rozhodnutím č. OL022/2020 ze dne 2. 7. 2020 přiz41
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nána v 100 % v částce 146 089 Kč. Výsadby byly provedeny na lokalitách
v katastru obce Beňov p. č. 152/1,
152/19, 766, 850 a to ve skladbě třešeň
ptačí 18 ks, habr obecný 18 ks, dub letní 18 ks, javor mléč 18 ks, lípa srdčitá
14 ks, lípa velkolistá 10 ks, slivoň švestka 54 ks – celkově 150 ks listnatých
stromů. Výsadbu provedli pracovníci
obce jmenovitě Vojtěch Chmelař, Jiří
Pospíšil, Lukáš Kedroň, Marie Kavková, Marie Kotůlková a podíleli se na ni
i zastupitelé obce Beňov Lenka Pavlíková, Jiří Ondruška, Ivo Pitner, Michal
Zavadil.

Sběr a svoz nebezpečného a elektro odpadu
Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektro odpadu v obci Beňov a v místní
části Prusy probíhá většinou 2× ročně (na jaře a na podzim) za spolupráce pracovníků obecního úřadu s firmami SUEZ Využití zdrojů, a.s. REMA Systém, a.s.
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Hlavním smyslem sběru a svozu nebezpečných a elektro odpadů je především
ochrana životního prostředí a zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Dále odvoz, využití, recyklace a odstranění průmyslových a komunálních odpadů včetně nebezpečných odpadů, sběr
a separace druhotných surovin, odstranění možných ekologických zátěží. Děkujeme touto cestou všem občanům v obci Beňov a Prusy, že využívají této možnosti a použité elektro spotřebiče a nebezpečné odpady tak odevzdávají k odvozu a jejich dalšímu využití.

Co nás v letošním roce čeká?
Sčítání lidu 2021
Přínos sčítání
Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi. Získaná data mohou pomoci při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, například
při řešení nedostatku volných bytů, nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení vlakových a autobusových spojů. Pomáhají při zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo
školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn zde na stránce, nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.
Jak se sečíst
Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem
se můžete sečíst online od 27. 3. do 9. 4., a to na tomto webu nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.
Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo
vhodíte do poštovní schránky.
Koho se sčítání týká
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl
udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za
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nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu
kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.
Sčítání online
Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. 3. do 9. 4. Sečtěte se na
tomto webu nebo v mobilní aplikaci, kterou naleznete v Google Play i App Store
pod názvem „Sčítání21“. Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář.
Listinné sčítání
Pokud jste se nesečetli online, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem.
Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním
místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11.
5. na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021
má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Kontaktní místa
Kontaktních míst Sčítání 2021 je zřízeno více než 800 na vybraných pobočkách
České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Na kontaktních
místech si můžete vyzvednout a také zde odevzdat listinný sčítací formulář. Pracovník kontaktního místa vám rovněž může odpovědět na případné dotazy.
Sčítání komisaři
Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty a Českého
statistického úřadu. Jejich úkolem je zejména roznos listinných sčítacích formulářů v předem oznámeném termínu těm, kteří se nesečetli online. Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat
svým osobním dokladem (například občanským průkazem nebo cestovním
pasem).
Nesplnění povinnosti sečíst se
Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Cílem však není nikoho penalizovat. Sečtěte se a pomozte získat cenné informace pro další rozvoj naší
země. Výsledky sčítání totiž pomáhají všem.
Zveřejnění výsledků
První výsledky sčítání budou zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022. Další výstupy budou publikovány podle průběhu zpracování. Vše bude zdarma k dispozici
v rámci nové webové prezentace, která umožní sestavovat tabulky, grafy i mapy
podle vlastních zadání. Statistický geoportál nabídne interaktivní mapy, jež budou
zobrazovat výsledky jak pro administrativní územní celky, tak pro data ve čtver45
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cové síti (tzv. gridy). Výsledky sčítání budou k dispozici také ve Veřejné databázi
Českého statistického úřadu, včetně formátu otevřených dat.
Zdroj: www.czso.cz

Obce se musejí v tomto roce připravit
na nový způsob zpoplatnění odpadů
Od 1. 1. 2021 vstupuje v platnost nový zákon
o odpadech a tři další související zákony. Dne 1. 12.
2020 je Poslanecká sněmovna schválila a následně
dne 4. 12. 2020 zákon podepsal také prezident České republiky.
Jednou z největších změn, které zákon přináší, je posunutí konce skládkování
využitelného odpadu o šest let, tedy z roku 2024 na rok 2030. Postupně se budou
navyšovat poplatky za skládkování odpadu. Ze současných 500 Kč / tunu vzroste částka postupně až na 1850 Kč/ tunu v roce 2029. Přijetím nového zákona se
navyšují obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na
skládkách (je však možné dosahovat výjimky / třídicí slevy na poplatku), ale zároveň dochází ke snížení poplatku za uložení nebezpečného odpadu na skládkách.
Již od 1. 1. 2021 dochází k omezení typu odpadů, který může být na skládky přijímán. Zákon výrazně mění způsob výpočtu, účtování a vykazování poplatku za
ukládání odpadů na skládku provozovatelem skládky. K významným změnám
dochází také v oblasti distribuce výnosů z vybraných poplatků mezi Státním fondem životního prostředí a obcemi.
Nový zákon klade důraz na třídění odpadu a obsahuje několik mechanismů,
jak ho podpořit. Obce má například motivovat takzvaná třídicí sleva, což je dočasný nástroj, kterým obec může získat snížení poplatku za ukládání komunálního
odpadu. Novela zákona o obalech počítá s tím, že sběrná místa budou muset být
v 90 procentech obcí, což mají zajistit výrobci či prodejci obalů?. Recyklovatelné
obaly budou finančně zvýhodněny před nerecyklovatelnými. Do roku 2030 musí
navíc obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil 65 % z celkového objemu komunálního odpadu. Nyní je to 38 %.
Zákon o odpadech věnuje větší pozornost i nebezpečným odpadům, u nichž
se dosud automaticky předpokládalo, že musí být odstraněny. K jejich úpravě
docházelo jen tehdy, pokud nesplňovaly limity pro jejich uložení na skládku. Od
roku 2021 však budou muset původci všech odpadů prokázat, že využili všech
možností, jak tento odpad nejen zbavit nebezpečných vlastností, ale i nabídnout
k jinému využití, zda provedli úpravu odpadu, popis provedeného způsobu úpravy před uložením na skládku, nebo odůvodnění toho, proč není možné úpravu
provést. Zvýšil se také důraz na recyklaci a opětovné použití stavebního odpadu.
Ačkoliv nová právní úprava nabyla účinnosti již 1. ledna 2021, byla obcím ponechána pro tento rok možnost zachovat dosavadní způsob zpoplatnění. Nicméně
již v roce 2022 budou obce nuceny přistoupit ke změně způsobu zpoplatnění
a v tomto roce si pro příští rok zavést jeden z nových poplatků za komunální
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odpad. Dosavadní způsob zpoplatnění mohou obce využít díky přechodnému
ustanovení v nově přijatém zákoně o odpadech a změnovém zákoně. Zákon
o místních poplatcích po provedené novelizaci tak umožnil obcím si od 1. ledna
2021 zavést poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. V průběhu roku 2021
bude nutné udělat novou obecně závaznou vyhlášku a tím nastavit jeden z nových
místních poplatků za komunální odpad.
Podtrženo a sečteno – pro občany obce Beňov a Prusy se pro rok 2021 nic
nemění, ale od roku 2022 bude obec nucena zdražit poplatek za komunální
odpad všem občanům.
Zdroj: www.ave.cz, časopis Ministerstva vnitra České republiky
„Veřejná správa“

Informace obecního úřadu
Úřední hodiny Obecního úřadu Beňov
tel. 581 224 105
pondělí
středa

8.00–11.30
8.00–11.30

12.00–17.00
12.00–17.00

Počet obyvatel k 1. 1. 2021
muži
332

muži 15+
284

ženy
351

ženy15+
303

celkem
683

15+ celkem
587
Zdroj: MV ČR

Plán zasedání zastupitelstva na rok 2021
Místem konání ZO je zasedací místnost OÚ Beňov č. 3. Zasedání jsou veřejná.
čtvrtek 4. února
čtvrtek 5. srpna
čtvrtek 8. dubna
čtvrtek 7. října
čtvrtek 10. června
čtvrtek 9. prosince

Obecní poplatky splatné k 30. 6. 2021
komunální odpad
500,–/osoba, trvalý pobyt
stočné
800,–/osoba, skutečný pobyt
pes
100,–/kus
Pozn.: Děti do 15 let věku jsou osvobozeni z poplatku za komunální odpad.
Poplatky můžete platit na účet 1882969319/0800, variabilní symbol: číslo domu
nebo hotově na pokladně obecního úřadu.
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Kolik jsme vytřídili odpadů v roce 2020
Druh odpadu
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
skleněné obaly
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
jiné motorové, převodové a mazací oleje
olej a tuk
rozpouštědla
jiná nepoužitelná léčiva
objemný odpad
směsný komunální odpad
odpady z ČOV
elektro odpad
sběr železa (FC Beňov)

množství v tunách
4,582
9,318
11,128
1,280
0,270
0,004
0,075
0,002
18,850
177,160
46,740
1,300
14,120

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 2021
(každý lichý týden v pátek)
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
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1. a 8.
5.
5.
2.

9.
6.
3.
1.

22.
19.
19.
16.
14.
11.

17.
15.

30.
28.
25.
23.
20.
29.
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listopad
prosinec

12.

26.
24.

12.

26.
23.
23.

10.

Svoz plastových odpadů v roce 2021
(každý sudý týden v úterý)
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

9.
9.
6.
4.
1.
10.
7.
5.
2.

20.
18.
15.
13.

19.
16.
14.

29.
27.
24.
21.
30.
28.

Svoz papíru v roce 2021
(každý sudý týden ve středu)
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

13.
10.
10.
7.
5.
2.

8.
6.
3.
1.

19.
16.
14.
11.
20.
17.
15.

27.
24.
24.
24.
30.
28.
25.
22.

29.
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Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny v obci Beňov a v místní části Prusy:
(termíny budou upřesněny)
a) u základní školy
b) u fotbalového hřiště
c) u domu pana Kretka
d) v místní části Prusy u kaple Sv. Floriána

Půjčovní doba knihovny Beňov
úterý a čtvrtek

15.00 – 17.00

Praktický lékař MUDr. Radoslav Špalek
Horní Moštěnice tel. 581 224 124
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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

Praktický lékař MUDr. Marie Skopalová
Želatovice, tel. 581 227 054
pondělí
středa
pátek

14.00 – 16.00
7.00 – 9.00
7.00 – 9.00

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 –13.30
Polední přestávka je každý den v době 12.00–12.30
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Římskokatolická církev, farnost Beňov
sděluje všem občanům a věřícím, že v kostele sv. Františka z Assisi jsou bohoslužby v tyto dny:
neděle
8.00
středa
18.00 (letní období), 17.00 (zimní období)
Každou středu lze přistoupit ke svátosti smíření před začátkem mše svaté.

Bio kompost
lze vyzvednout na sběrném dvoře obce Horní Moštěnice, po dohodě na Obecním úřadě Horní Moštěnice. Kontakt: 581 224 122

Společenská kronika
V roce 2020 nás opustili:
Ladislav BOUCHALÍK
Oldřich BITTNER
Rostislav OLEHLA starší
Rostislav OLEHLA mladší
Růžena STOJANOVÁ
Marie WEISOVÁ

Radoslav PETŘÍK
František ŠTĚPÁNÍK
Jiří MAREK
Miroslav ZEHNÁLEK
Vlasta ZEHNÁLKOVÁ

Vážení pozůstalí, přijměte upřímnou soustrast nad ztrátou blízkého člověka

V roce 2021 se významného životního jubilea dožívají:
Karel ŘÍHA
Zdeněk STOJAN
Lev KRETEK
Josef STOJAN
Žofia VLACHOVÁ
Antonín VELEŠÍK
Jaroslava DOLEŽELOVÁ
Jaroslav TOMEČEK
Antonín MARTINEK
Anton KRAJČOVIČ
Alena OSTRČILOVÁ
Marie BĚLAŘOVÁ
Eva LUDVÍKOVÁ
Petr LENHART
Marie OLEHLOVÁ

Jarmila GAVENDOVÁ
Marta HRBASOVÁ
Ludmila HUDÍKOVÁ
Marie ŘEZNÍČKOVÁ
Pavla STOJANOVÁ
Václav ŠTĚPÁNÍK
Anna TOMEČKOVÁ
Jaroslav ŘEZNÍČEK
Vladimír NESŇAL
Marie ŘÍHOVÁ
Blanka KLABALOVÁ
Jarmila PUMPRLOVÁ
Josef PETŘÍK
Anna ŠTĚPÁNÍKOVÁ
Jiří DOLEŽEL

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti.
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V roce 2020 se narodili:
Tomáš BARTL
Kryštof JANDA
Monika ČERNÁ
Jakub HEJNÍK
Karolína BEDNAŘÍKOVÁ

Erik JANOUŠEK
Dan LINHART
Silvie VILIAMSOVÁ
Anna SPURNÁ
Jáchym ŠAFÁŘ

Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme mu i Vám mnoho zdraví
a radostných chvil.

Obecní prapor, znak a pečeť
Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Beňov
Vesnice se nachází při průběžné komunikaci přetínající údolí, jímž protéká bezejmenný levobřežní přítok řeky Moštěnky, asi 4,5 km jihovýchodně od Přerova.
Od svých počátků, byla v majetku domácích vladyků, existovala údajně již v roce
1130. První podložené zprávy pocházejí však z počátku 14. století, kdy je připomínán jistý Nahrad “de Binon“ (1318 a 1322). Až do konce 15. století se v držbě
Beňova střídali příslušníci drobné okolní šlechty.
V roce 1491 jej coby sirotčí statek koupil přerovský pán Vilém z Pernštejna (týž
již o deset let dříve, co by poručník statku po zemřelém panoši Václavovi Sulovském z Třebule, propůjčil beňovským tehdy významné právo odúmrtě).
V této souvislosti se také poprvé a naposledy dovídáme o beňovské tvrzi. (Beňov
se stal součástí přerovského panství a tento stav se do roku 1848 už nezměnil.)
V Beňově dnes nenajdeme významnějších historických památek, kostel sv. Františka Serafínského byl vybudován v letech 1853–1854. V této souvislosti nutno
vzpomenout významného beňovského rodáka, někdejšího olomouckého arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana, narozeného zde 22. 5. 1851 (zemřel 29. 9.
1923).
Za vlády hraběte Leopolda Windischgrátze (asi 1695–1732) vznikl nejstarší obecní typář Beňova, užívaný ještě v r. 1820. V jeho pečetním poli vidíme beránka Božího v typické podobě, přidržujícího praporec s křížem. Figura je položena do španělského štítu, obklopeného palmovými ratolestmi, nad štítem je umístěn
letopočet 1710, opis majuskulou (PECZET .DIEDINY. BEYNIOWA (MZA Brno –
prac. Kunštát f-D7, sign.P/354). Protože znamení na beňovské obecní pečeti náleží k těm nejběžnějším, bylo upuštěno od jeho prostého převzetí – k tvorbě návrhů nových obecních symbolů Beňova tak mohlo být využito výše uvedených
informací. V prvním návrhu najdeme spojení erbovní figury významných majitelů Beňova v době feudalismu – pánů z Pernštejna (propůjčení práva odúmrtě
v r. 1481 Vilémem z Pernštejna) s motivem kříže (narážka na symboliku obecní
pečetě). Druhý návrh je doplněn o motiv lidské dlaně se stigmatem (připomín52
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ka sv. Františka Serafínského, patrona beňovského kostela, který bývá často zobrazován se zřetelnými stigmaty na rukou) a erbovními barvami hrabat Windischgratzů, za jejichž vlády byl vyhotoven beňovský obecní typář (červená a stříbrná
z jejich rodového erbu). Z předkládaných návrhů znaku vychází i zjednodušené
návrhy praporu obce, vytvořené v souladu se zásadami a zvyklostmi současné
české vexilologické tvorby.

Obecní symboly obce Beňov
Uděleny 24. 8. 2003 na základě návrhu
heraldika Miroslava Pavlů.
Znak – polcený štít pod modrou hlavou se zlatým
heroldským křížem. V pravém poli půl černé zubří hlavy
se zlatým rohem a houžví a červeným jazykem, v levém
stříbrno-červeně děleném poli pravá ruka přirozené barvy s červeným stigmatem na dlani.
Vlajka – list tvoří modrý žerďový pruh
široký jednu polovinu délky listu a dva
vodorovné pruhy bílý a červený. V modrém
pruhu půl žlutého středového kříže s rameny širokými jednu sedminu listu a půl černé zubří hlavy se žlutou zbrojí, houžví a červeným jazykem, přiléhajícími k vlajícímu
okraji modrého pruhu. Poměr šířky k délce
je 2 :3.
Obecní pečeť Beňov – obecní pečeť o průměru 30 mm. V pečetním poli štít, v něm
beránek s korouhví kráčející vpravo, kolem
štítu dva palmové listy, nad ním letopočet
1710. Opis mezi perlovcem a linkou – majuskula.
* PECZET ° DĚDINY ° BEYNIOWA . :
Ve druhé polovině devatenáctého století
byla používána razítka se stejným pečetním
znamením a s letopočtem 1863 a 1883.
Obecní pečeť Prusy – obecní pečeť o průměru 21 mm. V pečetním poli v kruhu
radlice, kolem rozviliny, nad nimi nápis
majuskulou : D: PRVS: orámováno linkou
a provazcem.
Se sbírek PhDr. J. Lapáčka
a B. Passingera.
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Letecké snímky obce Beňov
a Prusy 2020
Fotografie lze objednat v kanceláři Obecního úřadu Beňov dle uvedených čísel
u jednotlivých fotografií. Velikost A3 bez laminace 32 Kč včetně DPH, velikost A3
s laminací 68 Kč včetně DPH.

Benov_CBS_2020_1

Benov_CBS_2020_2
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Přehled odjezdů autobusových
spojů
Platí od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020
Přerov, aut. nádr. > Beňov, kostel
odj.
příj.
pozn.
5:20
5:35
P
6:25
6:40
P
6:30
6:45
S/10
9:00
9:15
P
10:00
10:15
S/+
10:30
10:45
P
12:35
12:50
P
12:35
12:50
S/10
13:55
14:10
P/76
14:50
15:05
S/+
15:00
15:15
P
16:15
16:30
P
16:40
16:55
+/24
17:30
17:45
P/31
18:30
18:45
S/+/24
18:45
19:00
P/31
22:30
22:45
P/31
22:30
22:45
+/24
Vysvětlivky značek:
P jede v pracovních dnech
S jede v sobotu
+ jede v neděli a státem
uznané svátky
10 nejede 26.12.20; 1.5.21; 8.5.21

Beňov, kostel > Přerov, aut. nádr.
odj.
příj.
pozn.
4:59
5:14
P
5:04
5:17
S/10
6:02
6:19
P
7:10
7:27
P
7:19
7:34
S/+
9:44
9:57
P
10:44
10:59
S/10
11:14
11:29
P
12:59
13:14
+
13:19
13:34
P
13:24
13:39
S/10
14:39
14:54
P/76
15:34
15:49
S/+/24
15:44
15:59
P
17:04
17:19
P/31
17:24
17:39
+/24
18:16
18:31
P/31
21:14
21:29
P/31
21:24
21:37
+/24
24 nejede 24.12.20
31 nejede 31.12.20
76 nejede od 23.12.20 do 3.1.21; 29.1.21;
od 1.3.21 do 7.3.21; 1.4.21; od 1.7.21
do 31.8.21; od 27.10.21 do 29.10.21

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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FC Beňov – starší páni

FC Beňov – starší přípravka, trenér Michal Zubík
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