
 



Vyhodnocení výtvarné
soutěže „Honzíkova
cesta Evropou“

N á v š t ě v a m í s t n í
knihovny

Děti ze 3.třídy Kapitánů
zaslaly do soutěže koláž
„Nizozemí“ a „Finsko“.
Soutěže se zúčastnilo
více než 100 škol z celého
Zlínského kraje.
V kategorii mateřských
škol se na 1.místě
u míst i l a MŠ Bánov
s koláží „Nizozemí“ a
„Finsko“.
G RAT U LU J E M E!!!

Byli jsme pozváni do
místní knihovny, kde
některé děti byly poprvé,
ale jiné zde chodí se
svými rodiči nebo staršími
sourozenci. V příjemném
prostředí si knihovnice
Ludmila Hauerlandová s
Marií Havlovou připravily
velmi zajímavé a poutavé
povídání o knížkách,
čtení úryvků z knížek pro
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děti a také různé úkoly. Děkujeme za
pozvání!

Mezinárodní den dětí jsme letos oslavili
menším výletem. Jeli jsme na Maršov u
Uherského Brodu do Staré školy, kde pro
nás měli zaměstnanci DDM Uh. Brod
připravený výukový program „Včelí
království“.
Po návratu do MŠ čekal na děti balíček se
sladkostmi a překvapení od paní kuchařek

Oslava MDD
1.června2009

Chtěli bychomse sVámi podělit onaše zážitky z první společné „plavby kolem světa“.
Teď na konci školního roku už můžeme s jistotou říct, že téma našeho Školního vzdělávacího programu jsme vybrali dobře.
Nejdůležitější je otevřít dětemoči, uši, zbystřit jejichpozornost a zdokonalit vnímání. Všechnynaše aktivity a činnosti se prolínají
daným tématem. Naším cílem bylo, aby celá mateřská škola fungovala jako celek, který se bez kolizí plaví na jedné lodi. Ze
začátku jsme měli obavy, jestli tak velkou změnu děti přijmou, ale opak byl pravdou! Dobrým nápadem bylo zhotovení triček
s logem a v barvách jednotlivých tříd. Spolu s pirátskými šátky, které nám zakoupila paní Brnková již na začátku školního roku,
se staly efektní součástí našeho výchovného programu. Velký úspěch jsme slavili na skvělém školním výletě, kde se nenašel
nikdo, kdo by se za námi s úsměvemneotočil a neobdivoval nás.

v podobě krásně nazdobené svačinky
obložený chleba ve tvaru lodičky.

Cíl školního výletu jsme naplánovali v souladu
s naším Školním vzdělávacím plánem, který
měl být nevšedním závěrem naší celoroční
„plavby“. Již několik měsíců dopředu jsme si
rezervovali plavbu na lodi Konstancie po
Baťově kanále.
Největším zážitkem bylo přepadení naší lodě
piráty, kteří nám chtěli uloupit poklad! Ale

Školní výlet
9.června2009
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ZO schvaluje

ZObere navědomí

ZO neschvaluje

:

:

:

 Závěrečný účet obce za rok 2008, a to hospodaření obce
Bánov za rok 2008 s přezkoumáním hospodaření bez
výhrad.

Luďka Vavryse a Mgr.
Antonína Malého.

Vrbovou, MUDr. Věru
Kadlčkovou, MUDr. Jitku Gazdíkovou a MUDr. Martu
Božkovou, dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pro MUDr.
Dagmar Konečnou.











Smlouvu o pronájmu prostor přečerpávací stanice
na Králově na umístění reklamní cedule pro pana Františka
Vaculína, Motel Pepčín, Havřice 400. Cena za rok 12 000,-
Kč.

Zástupce do školské rady od 1.9.2009 na další tříleté
období, a to Ing. Marii Fremlovou,

Smlouvu o pronájmu nebytových prostor pro MUDr.
Zbyňka Vrbu, MUDr. Zdeňku

Sdělení o projednání žádosti finančního příspěvku na
zdravotní středisko od obce Bystřice pod Lopeníkem a obce
SucháLoz obce nebudou přispívat.

Vybudování samostatných přípojek plynu a vody pro
budovuzdravotníhostřediska v letošním roce.

II/2009
nemusíte se bát! Děti byly statečné, piráty zahnaly a poklad
zachránily!
Po této „Pohádkové plavbě lodí“ jsme ještě navštívili ZOO
vHodoníně, kde jsmepozorovali zvířata z celého světa.
Výlet se nám všem velice líbil a zanechal v nás spoustu silných
zážitků.

Loučení se školáky
Pasování Kapitánů na ŠKOLÁKY a pohádka „O mořské
mateřské škole“.

23.června 2009

Vedení Mateřské školy děkuje všem sponzorům
za dary a pomoc.

KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ SLUNÍČKAA
POHODY VÁM VŠEM PŘEJÍ

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY
BÁNOV!!!

Renata Machalíková
Andrea Gahurová

    
ZO schvaluje:

ZOberenavědomí

















Dohodu mezi Policií ČR a Obcí Bánov o spolupráci
při zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku.

Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Telefonicou O2 a Obcí Bánov lokalita ZTV I.

Závěrečný účet DSOVýchodní Slovácko bez výhrad.

Smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov a firmou 3V+H s.r.o.
na realizaci díla ZTV Bánov 2.část /I. v rozsahu
stavebních objektů komunikace, kanalizace, veřejného
osvětlení. Cena celkem3746563Kč.

Smlouvu o zajištění odvodu a likvidace odpadních
vod mezi Obcí Bánov a MUDr. Zdeňku Vrbovou, Ivou
Hanyšovou a Hanou Tamborovou.

Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Uherský Brod
aobcí Bánov dle zákona č.553/1991
Sb. o obecní policii, dle posledního platného znění
smlouvy ze dne 23.6.2008, pro zajištění bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu vBánově.

Z O p o dp o r u je n áv r h na v y b u d o v á n í
mimoúrovňového křížení obchvatu Bánova se silnicí
III. třídy č. 4981 z Bánova do Suché Loze v rámci
výstavby obchvatu obce při dodržení současných lhůt
pro výstavbu obchvatu Bánova.

Generálním dodavatelem renovace WC v Základní
škole Josefa Bublíka v Bánově bude Uherskobrodská
stavební, s.r.o.

:

     

13. května 2009 Matyas Brnka, Karel Malenovský a Jan Vranka úspěšně
reprezentovali naši T.J. na sokolské olympiádě všestrannosti předškolního žactva
v Uherském Hradišti. Soutěžilo se ve třech gymnastických (přeskok,
prostné,lavice) a třech atletických (běh, hod, skok). Honzík Vranka vybojoval
bronzovou medaili.

disciplínách

Blahopřejeme.

Marie Beníčková
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Naše obec získala dotaci na nákup příkopové sekačky
a návěsu na malotraktor z Programu rozvoje venkova ve
výši 150 000Kč, z celkové investice320 000 Kč.

Minulý týden jsme za účasti právníka dolaďovali kupní
smlouvu s majitelkami zdravotního střediska, došlo
k podpisu této kupní smlouvy, dne 1.4.2009 podáme návrh
na vklad na katastrální úřad. V současnosti se jedná
o možnostech vytvoření samostatných přípojek na odběr
jednotlivých energií, protože přípojky jsou společné pro
byty, středisko i lékárnu.

Na obci proběhla dne 13.3. kontrola na matrice a ve
dnech17.3. a 18.3. audit z krajského úřadu, audit i kontrola
proběhly bez zásadních připomínek.

Na stavebním úřadě proběhlo jednání o umístění
meteostanice, k te rá bude in formovat ř id iče
prostřednictvím upozorňovacích cedulí o počasí na
obchvatu.

Od 16.4.2009 nastoupilo na obecní úřad na vykonávání
veřejně-prospěšných prací 8 pracovníků, tito pracovníci
budou placeni přes dotace z úřadu práce a budou
v následujících měsících vypomáhat při zvelebování naší
obce.

Byly dokončeny práce na opravě střešního pláště
sportovní haly, došlo k předání stavby, nyní probíhá
generální úklid haly tak, aby v následujícím měsíci mohl
být obnoven provoz v plném rozsahu. V nejbližších dnech
vstoupíme do dalších jednání s Českou pojišťovnou
o finanční úhradě provedené opravy. Na stěnách sportovní
haly se objevily praskliny, proto byl přivolán statik
Ing.Navrátil, který provedl posouzení těchto trhlin. Nyní
čekáme na jeho posudek. V souvislosti s dokončenou
opravou střešního pláště na sportovní hale jsme
kompletovali všechny doklady a odeslali jsme je na
Českou pojišťovnu, kde dojde k posouzení vynaložených
nákladů na základě znaleckého posudku a k částečné
náhradě vynaložených finančních nákladů. Část nákladů
ponese také Ing. Sekanina jako projektant a Ing. Hanáček
jako generální dodavatel.

8.4.2009 proběhlo výběrové řízení na zakázku malého
rozsahu, a to na vybudování inženýrských sítí ZTV II./1
Za poliklinikou, Šraňky. Z oslovených 8 firem své nabídky
podalo 5 firem, v rámci výběrového řízení byla vybrána
firma 3V+H.

Proběhlo čištění ucpané kanalizace v humnech
rodinných domků v Hoštákách. V jarním období při
zvýšenémmnožství vody kanalizace neumožňovala odtok
a v zahradách se pak tvořily bažiny.

Po odborném posouzení jednotlivých stromů došlo
k prořezání větví lip u kostela tak, aby neohrožovaly
kolemjdoucí. Protože se stále množí žádosti o zřezávání
přerostlých stromů v obci (tyto stromy narušují svým
kořenovým systémem chodníky a poškozují kanalizaci),
zadáváme v současnosti projekt na obnovu zeleně podél
hlavní silnice.





















Dne 27.4. proběhlo v 17,00 hod. na hřbitově kladení
věnců u příležitosti osvobození Bánova za účasti
náměstka velvyslankyně Rumunska pana Dana
Balanesca a plukovníka V. Georgina, vojenského
přidělenceRumunska vPraze.

Naše žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj,
podprogram Podpora obnovy venkova byla i v letošním
roce úspěšná. V průběhu roku obdržíme 300 000 Kč, tato
částka bude využita na renovaci WC v naší základní
škole, v současné době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele této zakázky.

Koncem dubna proběhla u nás kontrola České
inspekce životního prostředí, která se týkala opravy
lesních cest, v nejbližší době počítáme s instalací závor
na lesní cesty.

Na podnět ze strany občanů chceme zavést tzv.
obecní inzerci. V obecní skříňce vyhradíme dlemožností
prostor pro umístění Vašeho inzerátu. V případě zájmu
přineste na Obecní úřad svůj inzerát o koupi, prodeji,
nabídce aj. a ten bude vyvěšen v obecní skříňce. Tato
služba je pro občany bezplatná.

Státní policie ČR prochází reformami, základem má
být služba občanům. V nejbližší době má být uplatněna
zásada „každý zná svého policistu“. Na webových
stránkách obce bude zveřejněno jméno policisty, který
zodpovídá za daný okrsek obce a kontakt na policistu.
Se spuštěním tohoto projektu sepočítá začátkem léta.

Občané s trvalým bydlištěm v Bánově, kteří si sjednají
nové pojištění domácnosti, rodinného domu nebo
rekreační nemovitosti, a také ti, kteří sice v Bánově
nebydlí, ale vlastní zde nemovitost, mají díky pojištění
obecního majetku u Generali nárok na 20% slevu u
pojišťovny Generali. Dvacetiprocentní slevu mohou
získat také bánovští podnikatelé při uzavření pojištění na
podnikatelská rizika a nemovitosti v jejich vlastnictví.

Na stavební úřad Města Uh.Brod byla dne 27.4.2009
podána žádost o vydání územního rozhodnutí společně
s předepsanou projektovou dokumentací na stavbu
„Kanalizace a ČOV Bánov“. Na základě usnesení vlády
č. 451 včetně příloh byla obec Bánov zařazena do
Seznamu aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel.
Zařazení do kategorie těchto aglomerací je pro nás
důležité kvůli možnosti čerpat dotace na ČOV a
kanalizaci z operačního fondu životníhoprostředí.

V obecních bytech na Junáškově vile proběhla
výměna starých oken a dveří, výměnu provedla firma
A+BX okna.

Dne 13.5. se uskutečnilo v Uh.Brodě setkání charitní
rady, naše obec v ní má také zastoupení, protože Dům
s chráněnými byty provozuje Charita Uh.Brod. Na rok
2009 byla pro provoz DCHB přiznaná dotace ve výši 550
000Kč (požadovanádotacebyla ve výši 750 000Kč)

Proběhla veřejná poptávka malého rozsahu na
renovaci WC v naší základní škole, oslovili jsme celkem

II/2009

II/2009
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6 firem, nabídku podaly 4 firmy. Na základě posouzení
splnění zadávacích a hodnotících kritérií byla pro
realizaci vybrána firma Uherskobrodská stavební,
s.r.o.

Na obci proběhlo školení ohledně zavádění
datových schránek. Po 1.7. tohoto roku budou ze
zákona datové schránky povinně využívat všechny
orgány veřejnémoci ( tj. úřady, soudy…) a příspěvkové
organizace zapsané v obchodním rejstříku. Pro fyzické
osoby nejsou datové schránky povinné. Datové
schránky slouží k elektronickému doručování
dokumentů orgánů veřejné moci, ke komunikaci s
veřejnou správou. Nahrazují klasický způsob
doručování (proužkované obálky s doručenkou).
Datové schránky budeprovozovatČeská pošta.

V budově zdravotního střediska nabízíme volnou
kancelář a zubní laboratoř k pronájmu nebytových
prostor.

Obec Bánov nabízí k dodání nejvhodnější palivové
dříví do krbů a krbových kamen, a to břízu. Kladovka
tvrdého březového dřeva cca 20m3, cena je
850Kč/m3. K dodání je také dub 850Kč/m3 a buk
950Kč/m3. Zájemci mohou volat hajnému M. Lukášovi
(tel.: 739 623 711).

Parkoviště naproti hřbitova (firma Uherskobrodská
stavební) mohou občané využívat k parkování svých
vozidel při pohřbunebonávštěvě hřbitova.

















Naše obec se 26.5. připojila k protestní akci organizované
Sdružením místních samospráv České republiky a umístila
při vjezdudo obcecedule s nápisem „Daňovědiskriminovaná
obec“. Sdružení místních samospráv tím chce upozornit na
nepoměr v tom, kolik podle zákona dostávají z daní na
jednoho obyvatele obce s méně občany oproti lidnatějším
velkýmměstům.

Od 14.6. dochází ke změně jízdního řádu ČSAD,
podstatné pro naši obec je zrušení sobotního spoje
s odjezdem ze St.Hrozenkova v 5,20 a příjezdem do
Uh.Brodu 5,55 a současně v opačném směru z Uh.Brodu do
St.Hrozenkova v čase 6,10 a 6,46 (pro nedostatečnou
vytíženost, spojem jezdili průměrně 34 cestující), a na
základě žádosti Obcí Bánova a Bystřice pod Lopeníkem
budou zavedeny od 14.6.2009 nové spoje z Uh.Brodu
do Bystřice v čase 17.15 až 17.35 a zpět v 17.40 až 18.05.
Tyto spoje budou jezdit v neděli. (Nepojedou od 5.7
do 30.8.2009 po dobu školních prázdnin). Odjezd vlaku
směrBrno18.12hod.

S firmou Správa a údržba silnic jsme procházeli
poškozené úseky místních komunikací, v návrhu je oprava
cesty „Na hradě“. Pro komplexnější řešení špatného stavu
zatáčky pod školou chceme nechat vypracovat projekt a
na základě vypracovaného projektu tuto část místní
komunikacepotomvyřešit.

Naši pracovníci provádí opravu chodníku od pekárny
směrem ke kostelu, oprava je zaměřena na vylámané
dlaždice, které jsounejvětšímnebezpečímprochodce.

Dne 9. 4. 2009 došlo k vyhlášení
výsledků hodnocení Strategických
plánů Leader místních akčních
skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní
akční skupina v Programu rozvoje
venkova ČR 2007-2013. Bylo
podpořeno 32 místních akčních
skupin z celkem 100 žádostí. Naše
MAS Východní Slovácko obsadila
2 6 . m í s t o a by l a v y b r án a
k financování z tohoto programu.
Každého z nás napadne „Co to
vlastně je program LEADER a jaký
prospěch z toho budeme mít my,
občané území MAS Východní
Slovácko?“
Aby mohla MAS vůbec uspět v tomto
programu, musí kvalitně připravit
strategii pro rozvoj daného území,
tzn. co je v naší oblasti významné,
krásné a zajímavé, ale taktéž co by

         
se mělo zlepšit, jak by se mělo
postupovat, aby se daná situace
zlepšila aj. Na základě této strategie
jsou dále vybírány konkrétní projekty,
které mají dané cíle naplňovat. Protože
MAS Východní Slovácko byla vybrána,
budeMAS rozdělovat ročně cca 10mil.
Kč až do roku 2013 (do roku 2013 to
činí cca 50 mil. Kč), tzn. my sami si
budeme za určitých podmínek určovat
kolik a do kterých oblastí – veřejné,
neziskové, podnikatelské, peníze
v ložíme . Toto ve st ručnos t i
představuje princip metody LEADER.
V současné době je již připravována
výzva pro podávání žádostí o tyto
peníze, přičemž podávání žádostí
proběhne od23. 7. 2009 do21. 8. 2009.
V rámci této výzvy budou moci žádat
obce, neziskovky i podnikatelé.
Konkrétní informace kdo a co všechno

je nutné k podání žádosti o dotaci
bude uvedeno od příštího týdne
na www.masvychodnislovacko.eu a
samozřejmě jsou možné i osobní
konzultace v sídle MAS Východní
Slovácko, Suchá Loz 72, 687 53
s manažery MAS Východní
Slovácko – Ing. Pavlem Radou, tel.
605 820 358, a Bc. Václavem
Bujáčkem, tel. 737 779 377. Dále
MAS Východní Slovácko připravuje
školení pro žadatele. Termíny a
místo školení budou dodatečně
upřesněny a tato informace bude
t a k é z v e ř e j n ě n a n a
www.masvychodnislovacko.eu a na
příslušných obecních úřadech
členskýchobcí.

Václav Bujáček

www.masvychodnislovacko.eu

II/2009

II/2009
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Vsobotu 13. června proběhlo
ukončení úspěšné sezóny
n a š i c h n e j m l a d š í c h
fotbalových nadějí. Počasí se
vydařilo a rozžhavenou udírnu
plnou klobás zchladili nejstarší
mazáci týmu rychlými špunty.

Družstvo obsadilo v soutěži
pěkné 2. místo. V konkurenci
11 družstev nás předběhla jen
Nivnice. Kapitánem a motorem
našeho družstva byl Robin
Josefík, ne j lepší střelec
soutěže se 62 brankami.
Věříme, že v těchto výsledcích
budeme nadále pokračovat.

     

Trenéry hodně těší, že dopřípravky chodí i kluci předškolního věkua zvou dopřípravky další fotbalovénaběje.

Přejeme všemkrásné abezúrazové prázdniny.
Pavel Šupina
Jirka Velecký

V poslední době se setkáváme s plakátem, který láká
naše školou povinné děti k trénování ve sportu, který u
nás v Bánově zatím nebyl k vidění. Zanikla u nás
odbíjená, stolní tenis, kraluje u nás kopaná. A z té
nemáme poslední rok radost. Dospělí si v ní nevedou
zrovna nejlépe. Doufejme, že je to jen dočasné. Žáci a
dorost si vedou celkem dobře. O to větší spokojenost
vládne u několika rodičů nebo sourozenců, kteří se
jdou podívat do sportovní haly na dívčí házenou. Ale
většina bánovských ani neví, že se tu hraje. Skupina
děvčat vedená trenérem z Kunovic předvádí výkony
až k neuvěření. Dovede porážet i takové soupeřky
změst, jako jsouOtrokovice, Zlín, Veselí nadMoravou
a jiné. Podívaná na jejich výkony přináší pocit hrdosti,
že vůbec něco takového v Bánově existuje. Přijďte se
podívat i vy. Vedení zatím házenkářského kroužku by
mělo utkání a turnaje víc propagovat. Měli by další
děvčata a chlapci využít propagace a výzvy
k trénování a hlásit se na telefonním čísle uvedeném
na plakátě. Házená je hezký sport V Bánově máme
nyní možnost ji provozovat v létě i v zimě. Sportovní
hala dávášanci. Přijďte a nebudete litovat.

Ji.
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Historickým momentem pro obec Bánov bude na podzim
start bánovských házenkářek v 1. lize mladších
dorostenek, kde jsme se probojovali po šesti letech tvrdé
práce a tréninku. Těšíme se na první "bánovský" ligový gól
a taky na první mistrovské prvoligové body. Jsme
přesvědčeni, že na dlouhou dobu to bude jediný sport
v Bánově, který zkusí, jak chutnáprvní liga!!!!

Radmil Schneider
trenér HSK Bánov
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V současné době má naše jednotka 12 členů.
Velitelem je Ondřej Čubík, jeho zástupcem pak Marek
Mahdal. Technikem strojní služby je Pavel Janča.
V letošním roce odešel od jednotky Jiří Polanský. Po
dlouholeté službě skončili i Josef Bujáček a Erich
Lasák, kteří odešli do zaslouženého hasičského
důchodu. Poslední půlrok ovšem nebyl jen ve
znamení odchodů. Do našich řad vstoupil jeden nový
člen -MarianČubík.
K 15. červnu tohoto roku naše jednotka vyjížděla
k sedmimimořádnýmudálostem. Poprvé v roce 2009
jsme vyjížděli 6. ledna k požáru seníku a stájí na
Vyškovci, který vznikl kvůli nedbalosti ošetřovatelky
zvířat, druhým zásahem byla 26. února technická
pomoc opět na Vyškovci. Vlivem silného větru došlo
k pádu několika stromů na místní komunikaci.
Následující zásah proběhl 9. března v Bánově
v místní části Za Humny, kde unikly provozní kapaliny
z nákladního automobilu. Počtvrté nás operační

středisko vyslalo 28. března do lesa nedaleko Bystřice pod
Lopeníkem. Tady hořelo kvůli nedbalosti několika mužů při
spalování klestí. Další požár vznikl 5. dubna v Bánově opět
Za Humny. I tato událost se stala kvůli nedbalosti, tentokrát při
nedovoleném vypalování porostů. Šestou mimořádnou
událostí v řadě byl opět požár v lese naVyškovci. Příčinou jeho
vzniku byla také nedbalost. Zatím poslední výjezd proběhl
9. května. V tomto případě se jednalo o dopravní nehodu tří
osobních vozidel, ze kterých unikly provozní kapaliny na
vozovku.
V rámci odborné přípravy se účastníme školení dle
specializací jednotlivých hasičů a součinnostních výcviků ve
spolupráci s HZS, probíhají kondiční jízdy pro hasiče strojníky,
obecná odborná příprava a výcvik s dýchací technikou.
K odborné přípravě patří také cvičení. V roce 2009 bylo
uspořádáno zatím jedno prověřovací cvičení v Mateřské škole
vBánově.
V letošním roce byla významná část rozpočtu jednotky použita
pro financování nových masek pro dýchací techniku, které
nahradily masky, jež sloužily u hasičů více než třicet let. Další
významnou položkou na straně výdajů byl nákup kalového
čerpadla. Jedná se o robustní stroj určený pro těžké nasazení
při odčerpávání silně znečištěné vody z výkopů, prostor
zatopených při záplaváchapod.Drobné příslušenství k tomuto
čerpadlu f inancoval Sbor dobrovolných hasičů
v Bánově z darů od občanů. Pro 6 členů byly pořízeny nové
pracovní stejnokroje a pro všechny členy jednotky zimní
čepice. Konečně také došlo k rekonstrukci šatny ve zbrojnici.
Na této investici se významně podílela firmaNábytekZálešák.

Na závěr chci poděkovat starostovi obce Mgr. Zbyňku Královi
a všemčlenům jednotky za jejichspolupráci apodporu.

Ondřej Čubík
velitel jednotky

     

Není to tak dávno, co se začalo se stavbou
bánovského obchvatu. Toho si všiml určitě každý
Bánovjan. Málokdo však ví, že při stavbě byly
nalezeny pozůstatky z mladší doby kamenné.
Objev souvisí s nejstarším osídlením
bánovského katastru a posunuje dějiny Bánova

o několik stovek let dál. Jako nejstarší byly donedávna známy
nálezy objevené v místech bývalého bánovského hradu, tedy
dnešního hřbitova a kostela. Ty pocházely z období Velké Moravy
a také ze starší doby bronzové.
Již na začátku stavby obchvatu archeologové ze Slováckého
muzea v Uherském Hradišti zajišťovali předběžný průzkum a
dohlíželi na stavbu. Kolem velikonoc si všimli odlišného zabarvení
půdy, a proto začali s průzkumem. „Našly se zde zlomky keramiky,
ojedinělé zvířecí kosti, které zjevně vypadaly hodně staré, proto
jsme přistoupili k tzv. záchrannému archeologickému výzkumu.
Objevili jsme zde opracovaný kámen, který tehdejším lidem sloužil
pravděpodobně jako sekerka, a pozůstatky zahloubených objektů,
ve kterých pobývali lidé, což dokazuje i pozůstatek ohniště,“ sdělil
vedoucí archeologického oddělení muzea Miroslav Vaškových.
Nálezy jsou datovány do období kultury s moravskou malovanou
keramikou (pol. 4. tisíciletí př. n. l.). V těchto místech – úsek
obchvatu zhruba 1,3 km - archeologové odkryli jen část sídliště,
větší část je nejspíše ukrytá pod obilným polem, které směřuje
dolů k Bánovu, což už nezasahuje do obchvatu. Výzkum trval

II/2009

II/2009
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necelé tři týdny. Tímto však práce
archeologů nekončí. Je možné, že země
skrývá další pozůstatky. Archeologové
proto dále průběžně sledují stavbu a i přes
léto budou monitorovat výkopové práce.
V současné době se všechny nálezy

Ve čtvrtek 7.5.2009 proběhl v prvních třídách bánovské
školy Den slabikáře,který byl spojen s překvapením a
maminky byly obdarovány i malými pozornostmi,
vlastnoručně vyrobenými přáníčky a zasazenou kytičkou
ke Dni matek.
Na tento den se děti dlouho těšily a trošku se
i obávaly, zda se jim podaří krásně přečíst text .Byla to
chvíle, kdy poprvémohly i před cizími ukázat,co dovedou
a pochválit se i uměním hry na flétnu, zazpíváním
anglické písničky nebo vyslovením přání promaminku.
Program byl obohacen i nahlédnutím rodičů do portfolíí
dětí,které budou památkou na školní docházku. Po čase
se jistě každý rádpodívána svoje výtvory.
Aby se maminky a tatínci cítili dobře, navařilo se kafíčko,
čaj, a kdo chtěl, mohl se napít šťávy, která chutnala
s napečenými zákusky odmaminek náramně i dětem.
Pokud se četlo ze slabikáře, bylo slyšet, že máme mezi
prváčky zkušené čtenáře, kteří doma nezahálí a pečlivě
se připravují.
O trošku těžší bylo pro děti přečíst nový text z listu.Tamuž
byly znát rozdíly ve vyspělosti čtenářů, alemezi dětmi byli
i takoví čtenáři, kteří by mohli předčítat a být vzorem
spolužákůmvyšších ročníků.
Jako odměnu učitelky připravily ve spolupráci
s nakladatelstvími pro každé dítě knihu, kterou
s nadšením přijaly. V následujících dnech je doma děti
četly ve volných chvilkách.

Když jsme se pak sešli, děti si vyprávěly, které pohádky už
stihly přečíst a co se jim v nich nejvíce líbilo. Určitě si
budou dlouho pamatovat tento dena za to jsme imy dospělí
rádi.

Jitka Malá

     

nachází na archeologickém oddělení ve Slováckém muzeu, kde jsou
dále zpracovávány. Závěrečná nálezová zpráva a celkové
vyhodnocení výzkumu budou vypracovány až po dokončení celé
stavby obchvatu.

Ludmila Janků

Záměr, oživit místní organizaci ČZS (Český
zahradkářský svaz) nevyšel napoprvé, proto oslovujeme
všechnymilovníky přírody, kteří chtějí věnovat svůj volný
čas pobytu a práci na zahradě, ať už na své vlastní, nebo
zahraděMO.
Otevíráme své webové stránky na webové adrese:

Naše e-mailová adresa je

Zde mohou získat informace všichni zájemci, včetně
školní mládeže a mladých zahrádkářů. Pokud
nenaleznouuspokojivé informace, jsoupro něk dispozici
ještě webové stránky celorepublikového svazu ČZS,
které poskytují služby v širokém rozsahu, od informací,
poradenství až po právní pomoc členům ČZS. Tyto
stránky jsou na internetu volně přístupné na

nebo .
Práce s mládeží má v ČZS dlouhou tradici. Snažíme se
získávat mládež se vztahem k přírodě a zahrádkářské

www.webgarden.cz. (

www.zahradkari.cz www.zahrada.cz

CZS68754@webgarden.cz).

činnosti. Vychází pro ně i odborné publikace v podobě
lexikonů nebo Zápisník mladého zahradkáře. Stav
dnešních bánovských zahrad by si zasloužil větší péči a
ČZS v Bánově rád bude mít své pokračovatele-
organizované zahradkáře. V našich bánovských
zahradách je spousta neudržovaných stromů, nevhodně
vysázených i nemocných. Příroda je stejně citlivá jako
člověk. Neošetřovaný a nemocný strom hyne dříve nebo je
seminištěm chorob šířících se ve svém okolí. Přejme si
všichni, aby se tato situace v bánovských zahradách
zlepšila.

Střelec Antonín
předseda-MO- ČZS

II/2009

II/2009
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Letmý pohled do farní kroniky na straně roku 1993 i
nezasvěcenému čtenáři prozradí, že tento rok byl ve
znamení velkých oprav kostela. Mnozí ještě vzpomínají, jak
pomáhali seškrábáním starémalby přednovýmmalováním.

Letos se náš kostel znovu zahalil do lešení před novou
výmalbou. Jak to tam vypadalo a jak vše probíhalo lépe než
slova prozradí přiložené fotografie. Pro informaci snad jen
m o h u n a p s a t , ž e v ý m a l b y s e u j a l a f i r m a
p. Damborského z Nivnice. Lešení jim stavěli pracovníci od
p. Halody ze Strání. Malování se také využilo k malým
úpravám v elektroinstalaci, kterou prováděli p. Jankůj a
p. Freml.

Mnoho z vás bude jistě zajímat, co taková výmalba kostela
stojí. Cena se sestavovala z potřeby na složitou stavbu
lešení a z požadavku památkářů na nátěrový materiál. Ve

výběrovém ř ízení se pak vyb ra la f i rma
s nejnižší cenou a ta činila 534 988 Kč. Na financování
se velkým dílem podíleli sami farníci pravidelnými
sbírkami a mimořádnými finančními dary. Obecní úřad
podpořil výmalbu částkou 50 000 Kč. Požádali jsme
o dotace Ministerstvo kultury a Krajský úřad. Celková
přislíbená částka by měla dosáhnout 345 000Kč.

Díky ochotě a podpoře mnoha farníků se podařilo vše
dobře zvládnout. Touto cestou bych všem chtěl ještě
jednou za jakoukoli pomoc či podporupoděkovat.

Rád bych na závěr vyslovil zbožné přání. Kostel nám
teď po výmalbě září novou svěžestí, kéž se nám
vněm i svěžeji modlí.

P. Petr Bulvas

 

Bánovjané,
fotosoutěž BZ

nadále pokračuje.
Těšíme se na

zajímavé fotky
letního Bánova a

jeho okolí.
Ty nejlepší
zveřejníme v

podzimním čísle.

II/2009
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Luděk Vavrys Ludmila Janků
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Pečovatelská služba Sociálních služeb
Uh. Brod působí v obci Bánov již dlouhá
léta. V obci se začínalo rozvozem obědů a
příležitostnou péčí o naše klienty. Jaká je
situace dnes?
Za poslední měsíce prošla pečovatelská
služba mnoha změnami. V rámci
rekonstrukce „Junáškovy vily“ se kancelář
pečovatelek přestěhovala na OÚ Bánov,
změnila se také pečovatelka, která má
okrsek Bánov a Bystřice p. Lopeníkem na
starosti. Také rozvoz obědů není již naší

   
prioritou v poskytování služeb.
Naším cílem je hlavně péče o klienta samotného, podpora a pomoc při
jeho každodenním životě, pomoc v tíživé situaci, která může nastat
zhoršeným zdravotním stavem či vlivem sociálních podmínek. Vzhledem
k tomu, že většinu našich klientů tvoří senioři nebo osoby plně či částečně
invalidní, je největší zájem o služby, jako je péče o vlastní osobu (pomoc
při hygieně, orientaci v prostoru, příprava a podání jídla apod.), donáška či
dovoz nákupu, přeprava uživatele automobilem, doprovod k lékaři a na
úřady, pomoc v domácnosti, běžné úklidy, dovoz obědů.
Naše služby jsou také určeny rodinám, kde se současně narodily tři a více
dětí, nebo v rozmezí dvou let opakovaně dvě děti. V těchto rodinách
poskytujeme základní pečovatelské služby zdarma. V současnosti se
staráme o trojčátka v Bánově. S péčí jsme začali 1.10.2008. Pečovatelka
dochází do rodiny v odpoledních hodinách, a to třikrát týdně na tři hodiny.
Tento čas si zvolila maminka trojčat jako dobu, kdy jí bude nejlépe
vyhovovat pomoc pečovatelky. Zde je nejvíce využita služba doprovodu
dětí a pomoc s běžnou péčí o děti (oblékání, krmení, přebalování, hygiena
apod.). Péče o trojčátka je milé zpestření práce pečovatelky. Výborná je
také spoluprácea komunikace s rodiči dětí.
V případě, že byste chtěli využít našich služeb, či potřebujete nějaké další
informaceo Pečovatelské služběUh.Brod,můžetenavštívit našewebové
stránky www.ssub.cz nebo kontaktovat vedoucí pečovatelské služby na
tel. 572 612 574, 731 832 918. Základní informace vám poskytne také
pečovatelka, která v obci Bánov působí.

Jitka Vranková

II/2009
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Školní rok se chýlí ke konci a my pomalu rekapitulujeme,
co všechno se nám podařilo, co udělat lépe, čemu
bychomměli věnovat více času, čemu sevyhnout.
Pro tento školní rok nás uspokojily výsledky deváťáků ve
sciotestech, kde jsme v porovnání s jinými školami
obsadili příčku lepšího průměru. Zapojili jsme se do
řešení olympiád a v nich jsme dosáhli pěkných předních
umístění v okresním měřítku. Vzpomněla bych
olympiádu z chemie, biologie, angličtiny, matematiky,
fyziky. Tradičně jsme skvěle reprezentovali naši školu
v soutěži GLOBEGAMESve Stříbře. Prezentace našich
žáků týkající se čistoty vody v bánovském potoce byla
hodnocena jako jedna z nejlepších prací.
Ve škole jsme zavedli spoustu preventivních programů
zaměřených na patologické jevy v chování ke
spolužákům se zaměřením na vzájemné vztahy a na
šikanu. Bohužel tady cítíme, že stále není všechno tak,
jak bychom si představovali. Chceme vytvořit prostředí
bezpečné pro všechny žáky. Jen tak mohou čas ve
škole věnovat učení a vzdělávání se. Stále se vyskytují
problémy s některými žáky, na které musíme reagovat
důtkami nebo i sníženými známkami z chování. Naše
práce je o to těžší, žemnohdy narážímena nepochopení
rodičů problémových žáků. Někteří s námi sice souhlasí,
ale žádné pomoci z jejich strany se nedočkáme, někteří
jsou na straně žáka a problémy svého dítěte zlehčují
nebo nevidí. Když už s žákem není možné vyjít po
dobrém, když nepomáhají napomenutí, důtky ani
snížené známky z chování, pak má škola možnost
kontaktovat sociálního kurátora. K tomuto opatření
přistupujeme velmi zřídka a děláme to proto, aby došlo
k lepší spolupráci s rodiči a následně pak k nápravě
žáka. Většinou díky problémovému chování prospěch

 
těchto žáků neodpovídá jejich možnostem (mohli by mít
daleko lepší známky). Ani atmosféra, kterou tito žáci kolem
sebe šíří, není pro vzdělávání ostatních žáků motivující.
O to víc nás mrzí, že se najde rodič, který si na školu
stěžuje České školské inspekci, aniž by si našel čas a zašel
za vedením školy, aby dal najevo, s čím nesouhlasí, co cítí
jako nespravedlnost nebo zbytečně přísný trest pro jeho
dítě. Česká školní inspekce prošetřila všechny body
stížnosti a zjistila, že stížnost byla nedůvodná a opatření
školy správná.
Moc nás mrzí nedůvěra, kterou k naší škole tento rodič
chová. Škola je však povinná zabezpečit nejvhodnější
podmínky těm, kteří se chtějí vzdělávat. Jsme školou
otevřenou pro všechny a nechceme mít mezi rodiči
nepřátele. Ovšem rodiče by si měli uvědomit, že k nápravě
dojde jen tehdy, budeme-li skutečně milující rodiče. Láska
není v tom, že dětem vše promineme, přehlédneme a
omluvíme jejích přestupky, že je finančně zabezpečíme,
postaráme se o jejich plné žaludky a krásné oblečení, ale
spočívá v našich vzorech, důslednosti a kontrole.
Dovolte, abych zakončila verši básníka Hjalmara

Soderbergera.Myslím si , že to, co řekl, platí o dětech beze
zbytku.
„Chceme být milováni.
Neuspějeme-li, chcemebýt obdivováni.
Neuspějeme-li, chcemebýt obáváni.
Neuspějeme-li, chcemebýt nenáviděni a opovrženi.
Chcemeprobudit v druhýchnějaké emoce.
Duše se třese před prázdnotou
Apo kontaktu touží za každou cenu.“

Za vedení školy

Jarmila Kolková
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Na Domě s chráněnými byty, kde je zabezpečena
pečovatelská služba, se uvolnil byt 1+kk, zájemci se
mohouhlásit naOUnebopřímou vedoucí tohoto domu.

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili tento
rok poplatek za svoz komunálního odpadu, že splatnost
poplatku je stanovena do 31.3. daného roku, proto je
nutno poplatek v co nejkratší lhůtě uhradit na OU (430 Kč
na 1 osobu).

Sportovní hala bude v době od 7.7. do 31.7.2009
uzavřena, v měsíci srpnu bude ve sportovní hale zajištěn
pravidelný provoz ve všední dny od 16,00 do 22,00 hod,
víkendy na objednávku.

Pokud si chcete vybudovat před Vaším domem na
obecním pozemku (většina pozemků před rodinnými
domy jsou obecní pozemky) odstavnou plochu pro osobní
auta, je třeba žádat o povolení k provedení této stavby.

Vpátek 1. května kolem poledne projela Bánovem kolona
historických vojenských vozidel z dob 2. světové války.
Kolona se krátce zastavila na parkovišti před Jednotou,
kde byla připravena krátká prezentace a možnost si
vojenskou techniku detailně prohlédnout.
V dobovém oblečení přijeli ruští a němečtí vojáci, kteří
následujícího dne předvedli rekonstrukci bojů při
osvobození našeho kraje nakorytňanských lúkách.

 

  



Narození:

Naši jubilanti:

Petr Kojleev 594
Kamil Mahdal 478
Alžběta Guryčová 377
Ema Šalušková 6
Sára Skalská 117
Sára Štursová 529
Klára Nováková 569

Josef Krajča 226
Marie Mahdalová 29

Libuše Hniličková 373
František Smrtka 234
Marie Píšková 36

90 let

85 let

80 let

65.výročí sňatku

55.výročí sňatku

Rozloučili jsme se:

Anežka Vystrčilová 434

František a Anežka Machalovi 479

Alois a Anežka Jankůjovi 524
Ludvík a Marie Hniličkovi 180

Marie Kubišová 364
František Smrtka 234
Marie Vítková 438
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Obecní úřad v Bánově,
Sbor dobrovolných hasičů Bánov

a
Římskokatolická farnost Bánov

si Vás dovolují pozvat
u příležitosti 115. výročí založení SDH Bánov

a 266. výročí posvěcení bánovského kostela sv. Martina na

sobota 18. července 2009, hřiště FC Bánov

sobota 18. července 2009, velké parkoviště před Sportovní halou

neděle 19. července 2008

12:30 Slavnostní zahájení, uvítaní starostou obce Bánov
Přehlídka hasičské techniky

13:00 Zahájení soutěže v požárním sportu o pohár Východního
Slovácka 2009 na fotbalovém hřišti, 1. kolo

14:15 Přestávka, přehlídka policejní a hasičské techniky
14:45 Zahájení soutěže v požárním sportu o pohár Východního

Slovácka 2009 na fotbalovém hřišti, 2. kolo

16:00 Vyhlášení výsledků soutěže
16:30 Folklórní notování s bánovským Kohútkem a jeho hosty
19:00 Večerní zábava s Kasanovou
24:00 Ukončení sobotních oslav

10.30 Mše svatá za obec Bánov, její obyvatele a všechny přítomné
15.00 Letní posezení na farské zahradě, k poslechu hraje a zpívá
dechová muzika Borověnka.

Drobné pohoštění bude zajištěno.

Na hřišti FC bude hrát DJ Radek Dúbrava, během celého odpoledne
budou bánovští hasiči zajišťovat občerstvení, hlavním chodem bude srnčí
guláš.
Na parkovišti bude stát celé odpoledne nafukovací hrad s velkou
skluzavkou, kterou zdarma pro děti zajistila Obec Bánov. FS Kohútek má
pro děti připraveno zmrzlinové osvěžení.
Parkoviště pro auta budou vyhrazena před obchodem Jednoty a v ulici
DCHB.


