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Plány
pro
Bánov
na rok 2011



Vážení čtenáři, přinášíme Vám rozhovor
s místostarostkou obce Bánov, paní Marií
Fremlovou. Ptali jsme se na aktuální dění a na plány
Obce pro tento rok.
BZ : Paní místostarostko, po úspěšných volbách jste
byla již podruhé zvolena místostarostkou Obce
Bánov. V tomto druhém období jste ve funkci
uvolněné místostarostky. Co to znamená a proč byla
tato varianta zvolena?
Funkce uvolněné místostarostky pro mě
znamená, že práce na obecním úřadě je nyní pro mě
hlavním pracovním poměrem. U obcí naší velikosti bývá
většinou i místostarosta pro svou práci dlouhodobě
uvolněn. Na nedostatek práce si rozhodně i s panem
starostou stěžovat nemůžeme. Vzpomínám si na
rozhovor s mým kamarádem, starostou Lidečka, které
se v r. 2008 stalo Vesnicí roku, jak při každém našem
setkání nechápavě kroutil hlavou nad mou neuvolněnou
funkcí. „Lidečko má zhruba o 400 občanů méně, máme 2
uvolněné funkce a stejně jsme stále v jednom kole, “
říkával mi. Navíc mohu za poslední dva roky pozorovat
velký nárůst administrativní zátěže kladený na veřejnou
správu v souvislosti s nově přijatými zákony
dopadajícími také na obce.
BZ : Jaké oblasti v rámci působení Obce máte na
starosti ?
Přesně vymezit rámec působení asi nelze,
protože činnosti na obci se často vzájemně prolínají.
V podstatě mojí prioritou je získávání dotačních titulů ze
všech dostupných národních i evropských zdrojů,
příprava materiálu a potřebných dokladů pro podávání
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dotačních žádostí, obstarávání projektové dokumentace,
vypisování výběrových 
řízení, podávání
průběžných


dotačních zpráv až po závěrečné vyhodnocení každé akce.

Dále jsou to oblasti, které nějakým způsobem souvisí
s financemi, a těch není zrovna málo....
BZ : Po loňských komunálních volbách nastala
i obměna ve vedení mikroregionu Východní Slovácko
a vy jste se stala místopředsedkyní tohoto sdružení
obcí. Co máte na starosti v této pozici ?
V mikroregionu jsme se dohodli, že předseda
a místopředseda se budou vždy po dvou letech střídat
novou volbou, protože jde o náročnou práci nad rámec
starostování. Na podzim se stal novým předsedou starosta
Korytné Vladimír Janča a já jsem byla zvolena
místopředsedkyní. Kromě účasti na pravidelných
pracovních setkáních každých 14 dnů mám na starosti
vedení veškeré papírové agendy, která se týká Východního
Slovácka. Setkávání v rámci 6 obcí hodnotím velmi
pozitivně, protože je vytvořena možnost pracovního sdílení,
konzultací a výměny zkušeností.
BZ : Ještě během posledního roku to vypadalo,že po
obchvatu Bánova nás čeká další velká stavební akce,
a to výstavba kanalizací a následně čističky odpadních
vod. Dotační výzvu nejprve blokovala Praha svou
novou čističkou za miliardy Kč, nyní se dozvídáme, že
obce dostanou dotaci ve výši max. 50 % (původně
mohla dotace dosáhnout až 85%). Jak situaci nyní vidíte
Vy ?
Problematika dobudování kanalizace a výstavba
nové čističky v naší obci je opravdu složitá. Předně je nutné
říct, že je to finančně mimořádně náročná investice, kdy
předpokládaný rozpočet se v tuto chvíli pohybuje kolem
70 milionů Kč bez DPH. Tedy bez dotací není možné toto
uskutečnit.
Obec Bánov je obcí nad 2000 ekvivalentních
obyvatel (upozorňuji, že ekvivalentní obyvatel není shodný
s pojmem trvale přihlášený obyvatel), a proto se na nás
vz t a h uj e po v i n n os t na p l n ěn í S mě r n i ce R ad y
č. 91/271/EHS, tj. do konce r. 2010 řešit odkanalizování. To
se zatím u nás nepovedlo, v celé republice zůstaly i jiné
obce této velikosti nevyřešeny. Zvažujeme také možnost
snížit počet ekvivalentních obyvatel pod 2000 (bylo by třeba
doložit čestné prohlášení, např. o tom, že není vybudována
průmyslová zóna), tím bychom nespadali pod evropské
směrnice, ale „pouze“ pod Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. ,
podle níž všechny obce bez rozdílu musí do konce roku
2015 zajistit čištění odpadních vod přiměřeným způsobem.
Pojem přiměřený způsob však není nikde více upřesněn ani
specifikován. Jak dopadne financování ústřední ČOV pro
Prahu se zatím neví.
Pro řešení potřeb obcí v oblasti odkanalizování
a výstavby čističek byl určen prioritně dotační titul
z Operačního fondu životního prostředí, který poskytoval
vyšší dotace pro obce. Chtěli jsme žádat už v minulém roce,
ale k vyhlášení dotační výzvy nedošlo minulý rok a ani
v letošním roce se vyhlášení této výzvy neplánuje.
Dále je možné čerpat dotace na kanalizaci
z programu Ministerstva zemědělství, kde je však dotace ve
výši 50% z uznatelných nákladů (uznatelné náklady jsou
většinou nižší než celkové náklady investice). To by pro
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obec znamenalo z mého pohledu neúnosné
ekonomické zatížení. Nicméně formálně jsme letos
o tuto dotaci zažádali, pokud by však finanční
podmínky zůstaly stejné, dotaci bychom s největší
pravděpodobností odmítli, a to právě kvůli
vysokému dofinancování výstavby čističky ze
strany obce.
O naší situaci vědí na krajském úřadě, řešili
jsme ji několikrát a rozebírali všechny možné
varianty řešení s pracovníky ministerstva
zemědělství, ministerstva životního prostředí i
s poslancem Petrem Gazdíkem. Parlamentní
institut vydal písemný materiál k problematice
čističek odpadních vod v České republice, ve
kterém se lakonicky uvádí, že není znám termín
dalších výzev, a neuvádí se, jak se bude řešit takto
vzniklá situace v obcích.
BZ: Zajímavou akcí bude stavba dřevěné
rozhledny na Králově. Kdy má proběhnout, kdo
ji financuje a co má lidem přinést, jaký je její
záměr ?
V současnosti probíhá výběrové řízení na
dodavatele dřevěných rozhleden a odpočinkových
bodů tak, aby se vlastní realizace mohla uskutečnit
v letošním roce . Na realizaci rozhleden získal
mikroregion Východní Slovácko dotaci z ROP.
Celková výše projektu se pohybuje kolem 3,5 mil.
Kč, z toho 70% činí dotace, 30% pokryjí vlastní
finanční zdroje mikroregionu. Takže i Bánov,
stejně jako dalších 5 obcí mikroregionu, bude mít
na konci tohoto roku svoji rozhlednu o výšce 13
metrů vyrobenou ze smrkového dřeva a
odpočinkové místo z bukového dřeva. Výstavba
rozhleden v obcích mikroregionu určitě přispěje ke
zvýšení atraktivity jednotlivých míst a má se stát
turistickým lákadlem pro všechny návštěvníky.
BZ : Jaké další stavební akce v Bánově Obec
na rok 2011 plánuje ?
Je plánováno zateplení a výměna oken na
zdravotním středisku a v mateřské škole, pokud
uspějí naše dotační žádosti podané v minulém
roce. Pokud budeme bez dotace, provedeme
výměnu oken z vlastních peněz. Zpracováváme
také projekt na kompletní opravu topení na
zdravotním středisku. Chystá se dokončení silnice
v nové lokalitě „Za poliklinikou - Šraňky“, oprava
st řechy ko mory v H oštákách, oprava
autobusového ostrůvku a vybudování nového
přístřešku zastávky na hlavní ulici směrem
k Bystřici, postupná rekonstrukce veřejného
osvětlení, další etapa opravy chodníků,
vybudování venkovního posezení u Domu
s chráněnými byty a další drobnější práce.
Paní místostarostko, děkujeme za rozhovor
a přejeme Vám i celé Obci hodně zdaru.
Za redakci BZ
Stanislav Vranka
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Místostarostka Obce zve všechna dìvèata
a jejich pøíbuzné do obøadní sínì
obecního úøadu
v nedìli 10.4.2011 v 9.30 hodin,
abychom spoleènì pøivítali jaro.
V krátkém programu vystoupí
dìvèata z mateøské školy,
potom probìhne spoleèné fotografování.
Pokud nám to poèasí
umožní,projde prùvod dìvèat
od obecního úøadu po hlavní silnici
ke kostelu.

Pořadatelé dětských šibřinek děkují topenářské
firmě Libor Buják, společnosti KOZAP a OÚ Bánov
za sponzorování této akce.

  
v suterénu OÚ

19.5.2011 - 20.5.2011
21.5.2011

14 - 17hod.
8 - 10hod.
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občanů u pomníku před kostelem. Završena bude
odhalením pamětní desky našemu rodákovi Josefu
Bublíkovi na průčelí naší základní školy, která ve svém
názvu nese jeho jméno. Četař aspirant Josef Bublík
zahynul hrdinnou smrtí 18.6.1942, v kostele sv.Cyrila a
Metoděje v Resslově ulici v Praze spolu s účastníky
atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Pozvání na tuto slavnost přijali:
- rumunská velvyslankyně v České republice paní Daniela
Gitman s doprovodem
- pravoslavný arcibiskup Christoforos, patriarcha českých
zemí a Slovenska
- plukovník v záloze p.Alois Píška, asi poslední žijící
bánovský rodák a přímý účastník bojů za 2.světové války
v řadách britského královského letectva
Rádi bychom přivítali také hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka.
Pozvání platí také pro každého z Vás, vážení
Obec Bánov srdečně zve všechny občany na oslavy
spoluobčané, abychom projevili svoji vděčnost
66. výročí osvobození Bánova, které se uskuteční ve
osvoboditelům a všem, kteří položili své životy za naši
středu 27.4. 2011 od 17 hodin.
svobodu.
Slavnost bude zahájena pietním aktem s položením
věnců k pomníku rumunských vojáků na bánovském
hřbitově. Pokračovat bude položením věnců a uctěním
Zbyněk Král
památky obětí 1. a 2. světové války z řad bánovských
starosta Obce

   

 
 
  
ZO schvaluje:
 smlouvu o dílo na opravu střechy
obecní komory v Hoštákách na
parc. č. 315 s firmou Lisoněk s.r.o.,
Uh. Brod ve výši 434.220Kč.
Realizace do 30.9.2011.
 smlouvu o udělení souhlasu
k provedení stavby „Vedlejší polní
cesty Pv 30, interakčního prvku IP
21 a větrolamu VL 13, k.ú. Bánov",
jejímž umístěním budou dotčeny
p ozem ky parc. č. 646 2 ve
vlastnictví obce Bánov vedené na
LV č. 10001 v k.ú. Bánov, dále 6488
a 6489 ve vlastnictví obce Suchá
Loz, vedené na LV č. 160 v k.ú.
Bánov
 smlouvu o udělení souhlasu
k provedení stavby „Vedlejší polní
cesty Pv 1 a Pv 3, v k.ú. Bánov“,
jejímž umístěním budou dotčeny
pozemky par.. č. 5448, 7405,
5324/3, 5548 a 5568 ve vlastnictví
obce Bánov, vedené na LV č. 10001
v k.ú. Bánov

      
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Upozorňujeme občany na platnost nové obecně závazné vyhlášky, která
se týká poplatků za odpad. Protože náklady na likvidaci odpadu neustále
narůstají, zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání rozhodlo
o navýšení poplatku na 460 Kč za osobu.
V souvislosti s platností nového daňového řádu od 1.1.2011 je podstatné
zaplatit tento poplatek do data splatnosti stanoveného v obecně závazné
vyhlášce, tj. do 30.6.2011. Z nového daňového řádu totiž vyplývá povinnost vést o
každém občanovi, který nezaplatí v termínu, tzv. daňový spis. Neuhrazené
poplatky po 30.6. budou vyměřeny platebním výměrem a následně vymáhány.
Neuhrazené poplatky po 30.6. mohou být vyměřeny v trojnásobné výši a
budou následně vymáhány platebním výměrem.
Žádáme proto všechny občany o dodržení splatnosti tohoto poplatku.



V souladu s novelizací zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, dochází
ke změně podmínek zápisu dětí do cestovního dokladu rodičů.
Možnost zapsání občana (do 10 let věku) do cestovního dokladu rodičů končí
dnem 30.6.2011.
Pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem
1.7.2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního
cestovního dokladu (do 10 let věku) s rodičem, v jehož cestovním dokladu je
zapsán, nejpozději však do 26.6.2012. Po uvedeném datu mohou vycestovat děti
pouze s vlastním cestovním dokladem.
Dále upozorňujeme, že k vydání prvního cestovního pasu občana do 15 let je
nutné předložit Osvědčení o státním občanství ČR a rodný list.
K vyřízení osvědčení o státním občanství je potřeba předložit rodný list dítěte,
oddací list rodičů, občanský průkaz rodiče a 100,- Kč. Žádost se podává
prostřednictvím obecního úřadu na Krajský úřad Zlín.
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Slavnostní vánoční ´Božíhodové´ koncerty v kostele svatého
Martina se už před lety staly každoroční tradicí a nedílnou
součástí bánovského kulturního života. Rok od roku si
získávají víc a víc příznivců, a to nejen mezi obyvateli Bánova,
ale i mezi těmi, kdož sem na Vánoce přijíždějí za svými přáteli
a blízkými. Rok od roku se navíc rozrůstá počet účinkujících,
takže už předloni bylo možno vidět a slyšet v plné síle téměř
všechna hudební a pěvecká tělesa, která v Bánově působí.
V pořadí poslední koncert, který se konal v sobotu 25. prosince
loňského roku, byl ale v mnoha ohledech mimořádný a díky
několikero novinkám posunul ´běžné´ vánoční zpívání
v kostele do kategorie slavnostního vánočního programu,
v němž lze slyšet široké spektrum hlasů i nástrojů, jsou patrné
různé hudební přístupy a nechybí ani hudební „bonbónky“
v podobě koled a vánočních písní jiných národů.
Organizačního žezla se poprvé ujal mužský sbor Hútek a jeho
členové se rozhodli důsledně propracovat dramaturgii
koncertu. Zpěváci a muzikanti ze všech zúčastněných
souborů (kromě mužů z Hútku vystupovali také členové
souboru Kohútek, cimbálová muzika Strúček, děti z folklórního
souboru Kuřátko, ženský sbor Plkotnice ze Suché Loze a
varhanistka Michaela Nováková) si měli připravit série
vánočních písní a koled tak, aby v programu byly zastoupeny
jak všeobecně známé a oblíbené hudební ´kousky´, tak
skladby takřka neznámé, případně zapomenuté a nalezené ve
starých zpěvnících a kancionálech. Jedna píseň byla pro
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všechny účinkující společná, ovšem každý soubor ji
nazpíval ve své specifické úpravě, aby bylo patrno,
jakými proměnami může melodie a text skladby
procházet za předpokladu, že ji zpívá sbor buď ryze
mužský, ryze ženský, nebo dětský. Dramaturgii
koncertu bylo přizpůsobeno i průvodní slovo
redaktorky Českého rozhlasu Markéty Ševčíkové,
která připravila krátká cestopisná zastavení,
pojednávající o různých formách a podobách oslav
narození Krista v různých koutech Evropy. Největším
překvapením koncertu byl pak společně nastudovaný
a všemi účinkujícími interpretovaný vánoční
černošský spirituál Bim Bam (vypůjčený z repertoáru
Spirituál kvintetu), který názorně ukázal, kolik
odlišného, ale i společného lze najít v lidové hudbě
geograficky i etnograficky vzdálených národů.
A ještě jedno výrazné specifikum měl loňský vánoční
koncert v kostele sv.Martina. Poprvé se na něm
představil páter Jan Mach, a to nejen v roli nového
bánovského duchovního, ale i v roli zpěváka a hráče
hned na několik hudebních nástrojů. Valašský původ
nového pana faráře a jeho nesporné muzikantství pak
způsobily, že se následné setkání všech účinkujících
na faře proměnilo v nečekanou a milou vánoční jamsession.
Markéta Ševčíková
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 Zadali jsme vypracování znaleckého posudku na
pozemek pod letištěm, který je v majetku obce Bánov, zatím
co stavba letiště je majetkem soukromé firmy. Na základě
tohoto znaleckého posudku chceme vést další jednání
s vlastníkem letiště o možnosti prodeje nebo dlouhodobého
pronájmu.

 Na zdravotním středisku je nutné provést generální
opravu topného systému, protože současný stav
neumožňuje žádnou regulaci topení. V nejbližší době by měl
být zpracován projekt řešení generální opravy topení.
 Požádali jsme o vynětí části orné půdy ze zemědělského
půdního fondu pro uvažovanou stavbu kompostárny
v lokalitě u letiště.
 Na podnět krajského pracoviště VZP začíná výběrové
řízení na obsazení místa praktického zubního lékaře
v Bánově do uvolněného obvodu po MUDr. Zbyňku Vrbovi.
 Koordinátorem veřejné dopravy ve Zlínském kraji je
společnosti KOVED. Veškeré podněty a stížnosti občanů na
spoje, čistotu spojů nebo zpoždění je možné orientovat na
tuto společnost.
 V současné době podáváme žádost o registraci na
dotaci na dostavbu kanalizace a výstavbu ČOV v naší obci
na ministerstvo zemědělství. Dotace v rámci tohoto
ministerstva jsou však nastaveny na nízké úrovni /přibližně
ve výši 50% dotace, 50 % vlastní spoluúčast obce/. Padesáti
procentní spoluúčast obce při celkové výši předpokládané
investice 70 milionů korun bez DPH by byla téměř likvidační.
Základním problémem je skutečnost, že dotace
z Operačního fondu životního prostředí na výstavby čističek
odpadních vod /možnost čerpat vyšší dotace/ na rok 2011
jsou zcela pozastaveny. Naše obec nesplňuje podmínku
Směrnic EU na odkanalizování odpadních vod. V souvislosti
s touto skutečností už jsme celou situaci řešili na krajské a
ministerské úrovni, jaký bude další postup naší obce v této
záležitosti zatím není jasné.
 Proběhla odborná konzultace s ing. Kunčíkem,
projektantem dopravních staveb, ohledně možnosti opravy

místní komunikace směrem ke škole /“kostkovice“/.
Celkové náklady by se pohybovaly ve výši 6 mil. Kč.

 Obec může v rámci ročních těžeb občanům zadávat
klesťové dříví za 10 Kč/prostorový metr a samovýrobu
palivového dříví za cenu v místě obvyklou po odečtení
fiktivních nákladů /těžba, přibližování/, tedy přibližně
200-300Kč za prostorový metr. Množství dřeva
k samovýrobě bude sděleno hajným po schválení roční
těžby.
 26. ledna se uskutečnilo jednání na Krajském úřadě
Zlínského kraje z podnětu Obce Bánov ohledně snížení
rychlosti na všech křižovatkách obchvatu Bánova a
doplnění současného dopravního značení.
 Proběhlo jednání o možnosti navrácení historického
majetku obce. Jde o 3 parcely na Studeném vrchu.
 Ve Vlčnově se uskutečnil workshop pod záštitou
poslankyně Mgr. Aleny Hanákové zaměřený na
problematiku čistíren odpadních vod a jejich dotačních
možností,protože nadále platí stav, že v současné době
není vyhlášena výzva na snížení znečištění vod a ani
iniciované schůzky na příslušných ministerstvech
nepřinesly žádnou změnu.
 Na Šumáku se nachází evropsky významná lokalita,
která brání možnosti propojení cyklotrasou obce Bánov
a Šumice, proto probíhala jednání na odboru životního
prostředí Zlínského kraje, aby se toto propojení dvou
obcí při zachování významné lokality mohlo uskutečnit.
 25. ledna proběhlo veřejné projednání konceptu
územního plánu obce Bánov. Po zapracování všech
připomínek občanů a dotčených orgánů bude koncept
územního plánu schválen a začnou se připravovat
pokyny pro zpracování závěrečného návrhu nového
územního plánu.
 Bánovské leto se tento rok uskuteční v termínu
22.-24.7.2011 v country duchu.

Do schránky BZ nepøišla jediná pøipomínka èi dotaz na veøejné dìní
v Bánovì od konkrétního tazatele. Z výše uvedeného tak vyplývá,
že v Bánovì je zøejmì vše v „richtiku“.
Nicménì stále se nabízí prostor pro vaše pøipomínky, zvláštì když byla
na webových stránkách Obce zrušena návštìvní kniha.
Své dotazy zasílejte na e-mailovou adresu hajdpark@banov.cz
(k dotazu pøipojte své jméno, pøíjmení a è.p.)
Redakce BZ
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Tuto otázku jsme položili snad nejznámějšímu bánovskému
skautovi Pavlu Šupinovi mladšímu. Ten se zamyslel nad
počátky skautingu v Bánově a popisuje činnosti, kterými se
zabývají.
Do skautu jsem začal chodit koncem roku 2007. Tady v Bánově
skaut funguje od roku 2006. Protože v Bánově byl poměrně mladší
ročník než jsem já, šel jsem do Suché Loze, kde byli i moji
kamarádi, kteří mě k tomu přiměli.
V roce 2009 jsem začal vést bánovské Bobry. Jsou to parádní kluci,
mají velkou snahu a rok od roku se výrazně zlepšují. Jejich
vedoucím jsem byl až do konce letních prázdnin minulého roku.
Teď je vede Jožka Biernát a Kuba Piše, oba ze Suché Loze.
V říjnu 2010 se dělal nábor mladých kluků a holek. Málem mi
vypadly oči z důlků, když jsem viděl, kolik lidí mělo zájem. Holky,
s vedoucí Věrkou Beníčkovou, založily družinku Jiřičky a mladí
kluci, které nyní vedu, družinku Divočáci.
Ze začátku to bylo zajímavé pro kluky i pro mě. Poznávali něco
nového a já poznával, jaké to je začínat s úplně novými členy. Za
toho půl roku jsme se mezi sebou dostatečně poznali a společně se
učili základům skautingu, práci ve skupinkách i jednotlivě. Učíme
se, jak pracovat s mapou, pro většinu lidí nedobytnou morseovku,
zapeklité uzly, správné rozdělávání ohně, stavění přístřešků a jaké
věci si brát či nebrat na různě dlouhé výlety. Čeká nás toho ještě
daleko více, ale všechno chce svůj čas. Na schůzkách se
pochopitelně jenom neučíme, ale také spolu hrajeme různé hry, ať
už bojovky, hry pro zasmání, nebo poznávací hry.
S naším střediskem Suchá Loz v tomto roce připravujeme výpravy,
společenské akce, závody a o letních prázdninách tábor.
Tak neváhej a přijď se podívat na naši schůzku, třeba se ti
u nás zalíbí. Poznáš nové bratry a sestry a taky jiný pohled na
věci.

Schůzky:
Bobři (kluci, druhý stupeň ZŠ)
Pátek 18:00 - 19:30hod.
Divočáci (kluci, první stupeň ZŠ)
Středa 17:00 - 18:30hod.
Jiřičky (holky)
Úterý 17:00 - 18:00hod.
Více na

www.skaut.suchaloz.cz
Pavel Šupina ml.

Uherský Brod, U Korečnice (v areálu autobazaru Pražan)
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Velikonoční svátky svými radostnými oslavami střídají 40 dní
trvající dobu postní. V této době byla v minulosti zakázána
konzumace masa, sýra, či vajec, zkrátka všech pokrmů, které
nebyly rostlinného původu. Dodnes se mnozí ortodoxní
křesťané postí tak, že celou dobu postní jí pouze chléb a pijí vodu
a ve středu a v pátek pijí jen vodu. Není divu, že po takovém
půstu člověk vyhladoví a nemůže si hned poručit pořádný řízek
či biftek, ale musí začít s jídlem pěkně pomalu.
K pradávné tradici celé církve proto patří, že se v neděli
Zmrtvýchvstání Páně světily pokrmy. Především vejce a sýr, ale
také maso, zvláště skopové. Beránek je symbolem, který
vychází z židovského slavení Paschy, kdy se obětovali
v židovském chrámě beránci, které potom rodina zvláštním
způsobem jedla při večeři na připomínku záchrany z Egypta.
Nám dnes zůstali už beránci perníkoví, různě zdobení, kteří
nechybějí v žádné domácnosti.
Rád bych Vás pozval k společnému prožití těchto velikonočních
svátků, na které se začneme připravovat už v sobotu 16.4.
velikonoční svátostí smíření od 14.00 hod. Večer po mši svaté
budete mít pak jedinečnou možnost prožít „Křížovou cestu
s hudebním doprovodem“ v podání herečky MgA. Martiny
Pavlíkové z Olomouce v 19.00 hod. v kostele sv. Martina
v Bánově.
Květná neděle 17.4. je ve znamení žehnání ratolestí kočiček,
mše sv. bude v 10.30 hod.
Zelený čtvrtek 21.4. je oslavou poslední večeře, kterou prožil
Ježíš s apoštoly. Mše sv. bude v 19.00 hod.
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Na Velký pátek 22.4. mše sv. není. Při bohoslužbě se
čtou pašije a uctívá se kříž, zároveň je to den
přísného postu jako na Popeleční středu. Ve 14.00
hod. bude Křížová cesta a obřady začnou v 19.00
hod.
Tzv. Bílá sobota 23.4. je dnem, kdy se žádné obřady
nekonají, neboť Kristus byl položen do hrobu. Ale po
setmění se situace mění. Prožíváme skutečnost,
kdy učedníci objevili prázdný hrob a setkali se
zmrtvýchvstalým Ježíšem. Proto si připomínáme
znovu svůj křest, který je pro nás darem věčného
života. Obřady začínají venku před kostelem ve
21.30 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 24.4. - při slavnostní
mši svaté se žehnají pokrmy, které si lidé přinesou
(vajíčka, sýr, beránci). Mše svatá bude opět
v 10.30 hod. Ve stejný čas bude i na Velikonoční
pondělí.
Přeji Vám všem, aby oslavy velikonočních svátků
nám přinesly novou radost a naději do každého dne,
abychom spolu s příchodem jara a rozkvétající
přírodou vytvořili trochu pěknější a přátelštější
prostředí kolem sebe a ve svých rodinách.
P. Jan Mach, farář
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Klub seniorů v Bánově připravil v sobotu 12. února t.r.
2. ročník koštu slivovice.
Je pravda, že při druhém ročníku nemůžeme ještě mluvit
o tradici, ale je naším zájmem v pořádání koštů pokračovat a
tradice dosáhnout. Sbíráme proto zkušenosti z obou našich
koštů i z jiných obcí. Letos jsme měli v hodnotících komisích
členy sdružení pro košt slivovice ve Starém Městě, kde mají
s touto akcí bohaté mnohaleté zkušenosti.
Na oplátku se tři naši členové zúčastnili koštu u nich také jako
členové hodnotících komisí. V letošním ročníku jsme se již
zapojili do možnosti poslat vítěze našeho koštu do okresního
kola. O výsledcích vás budeme informovat.
Pro příští rok připravíme bohatší doprovodný program pro
veřejnost a věříme, že v samotné organizaci koštu zúročíme
nasbírané zkušenosti.
V letošním koštu soutěžilo celkem 50 vzorků slivovice.
Hodnoceny byly jen slivovice ze švestek. Hodnocení
prováděly dvě šestičlenné komise.

Jaký vliv mělo otevření obchvatu kolem Bánova
v listopadu loňského roku na naše podnikatele
v oboru pohostinství jsme se zeptali Aloise
Bujáka, jednoho z majitelů restaurace v Bánově.
Zajít na pivo "k Lojzinovi" už je pojem a nikomu
tedy nemusíme tuto malou rodinnou hospůdku
představovat. Všichni vědí, jak se postupně
rozvíjela z malého bistra, rozšířeného později
o "zahrádku" a ještě později o další místnost,
využívanou především pro rodinné oslavy.

BZ: Pocítili jste změnu po otevření obchvatu?
A. Buják: Změna samozřejmě viditelná je, ale není
zásadní pro provoz restaurace. Zcela vymizeli nahodilí
hosté, protože do Bánova teď už nikdo neodbočí
s cílem zajít si na jídlo. Zůstávají prakticky jen
pravidelní návštěvníci, ať už z řad občanů, nebo třeba
i firem, které si zvykli zajíždět sem na oběd nebo
svačinu. Teď je třeba si tyto zákazníky udržet, popř.
získat další.
Snažíme se nabízet občanům i tematické akce, jako
Absolutním vítězem 2. ročníku Koštu slivovice se jsou zvěřinové hody, steakové speciality, posezení
s hudbou... Po celý rok je také v provozu velká televize,
v Bánově stal Robert Kočica Bánov č. 329
která umožňuje pro fanoušky zvýšit zážitek ze
sledování sportovních přenosů.
Další místa obsadili:
Samostatnou kapitolou jsou různé rodinné akce, kdy
díky rozšířeným prostorům můžeme připravit oslavu
2. David Münster
Bánov č. 694
až pro 90 pohodlně sedících lidí.
3. Pavel Čučela
Bánov č. 402
BZ: To je údaj, který mnohé překvapí, protože
4. Miloslav Mandík
Bánov č. 96
hospůdka působí spíše menším dojmem. A jak to
5. Radoslava Jančová
Bánov č. 90
tedy vidíte v následujících měsících a letech?
6. Stanislav Měrka
Staré Město
A. Buják: Asi nebudu mluvit jen za sebe, protože se to
7. Radim Buják
Bánov č. 712
týká i ostatních služeb v Bánově. Každý den vidíme, že
8. Jaroslav Talák
Staré Město
po otevření obchvatu dochází k odchodům
9. Jiří Střelec
Bánov č. 381
podnikatelů z Bánova. Přestal fungovat Armyshop,
10. Josef Havel
Bánov č. 108
květinářství, odchází i vietnamský obchodník od
Dudků... Nyní už bude záležet jen na místních
Všem blahopřejeme a přejeme jim, aby jim výborná
občanech, zda pomohou udržet služby v Bánově
slivovice dlouho vydržela !!
v chodu nebo za nimi budou raději dojíždět. Člověk si
totiž mnohdy uvědomí hodnotu toho, co má, až když
Těšíme se s Vámi na shledanou při příštím, již o to přijde.
3. ročníku Koštu slivovice, který plánujeme na
10. března 2012.
BZ: Za redakci BZ tedy popřejeme spoustu
Za Klub seniorů Bánov
věrných štamgastů i nových zákazníků, kteří se
Josef Čapek, předseda

pak budou "k Lojzinovi" rádi vracet.

Děkujeme.

I/2011

strana 9

I/2011

strana 10

    

V sobotu 12.3.2011
se konal v naší sportovní hale
I. ročník turnaje přípravek BOY CUP 2011.
Zúčastnila se mužstva:
Slavkov „A“, Slavkov „B“, TJ Orel Uherský Brod,
FC Bánov „A“, FC Bánov „B“
Turnaj jsme pořádali proto, aby se klukům vyplnila dlouhá
zimní přestávka mezi soutěžemi a aby si kluci pořádně
zahráli fotbal. Věříme, že si všichni hráči a diváci užili
pěknou fotbalovou sobotu, protože byla dobrá atmosféra
jak na hřišti, tak i v hledišti.
Konečné pořadí turnaje:
1.
FC Orel Uh. Brod
2.
FC Bánov “A“
3.
TJ Sokol Slavkov “B“
4.
TJ Sokol Slavkov “A“
5.
FC Bánov “B“
Děkujeme všem rodičům našich malých nadějí za
vzornou pomoc s organizací turnaje.
Také děkujeme těmto sponzorům:
Obec Bánov, Kozap, Viza, Vaňhara František, Vystrčil
Radek, Vystrčil Zdenek.
Rádi bychom, aby se tento turnaj konal co nejdéle.
FC Bánov
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Narození:
David Jerentík
David Mikyska
Václav Havlík
Albert Vystrčil
Valerie Vystrčilová
Klára Strnadová

Naši jubilanti:
394
600
319
311
608
574

65.výročí sňatku
Bohumil a Anna Zálešákovi 69

Sňatky v Bánově (2010):

Radim Hauerland - Veronika Urbancová
Peter Barburský - Eva Čaňová
Miroslav Hauerland - Irena Plisková
Jiří Beníček - Kateřina Petrůjová
Jiří Fiedler - Monika Hauerlandová
Pavel Hauerland - Hana Roučková
Josef Dulínek - Alena Bujáčková
Stanislav Lukáš - Hana Vystrčilová
Štěpán Koníček - Andrea Zálešáková
Robert Kočica -Věra Beníčková

Rozloučili jsme se:

Vladimír Ryšávka
Marie Boráková
Helena Kočicová
Ludmila Salvetová
Františka Mahdalová
Marie Mahdalová

55.výročí sňatku
Martin a Marie Beníčkovi

531

90 let
Františka Hrabalíková

493

85 let
František Beneš
Josef Kopunec
Marie Kočicová

721
450
359

80 let
Anežka Kočicová
Vlasta Malková

386
721

V roce 2010 se narodilo 18 dětí, z toho 6 chlapců a
12 děvčat.

243
410
126
381
41
29

Přistěhovalo se 33 osob a 26 osob se odstěhovalo.
Zemřelo 34 osob, z toho 14 mužů a 20 žen.

Omlouváme se rodině zesnulé paní Anny Volné Bánov č. 579.
V minulém BZ byla omylem uvedena jako Marie Volná.

       

Kuželky
Sportovní sál

150Kč/h - 1dráha
350Kč/h

Nohejbal
Posilovna
Tenis
Stolní tenis
Pronájem galerie
Pronájem klubovny
Pronájem haly pro plesy a ostatní zábavy
Pronájem tělocvičny ZŠ

200Kč/h
30Kč/h - 1osoba
200Kč/h
20Kč/h - 1osoba
800Kč
300Kč
6000Kč
100Kč/h

(kolektivní hry-kopaná, odbíjená, košíková…)

(

Počet obyvatel k 1.1.2011

2137 osob.

     
10. dubna 2011 v 9.30 - NOVÉ LETO
PŘIŠLO DO VSI, obřadní síň OÚ
24.dubna 2011 ve 14.00 - VELIKONOČNÍ
DÍLNIČKA, OS Kohútek, suterén OÚ
www.kohutek.banov.cz

27. dubna 2011 v 17.00 - Pietní akt na hřbitově
u pomníku rumunských vojáků, ODHALENÍ
PAMĚTNÍ DESKY JOSEFA BUBLÍKA na naší
Provozní doba Sportovní haly je ve všední dny od 16.00 do 22.00 hod., základní škole
v případě Vašeho zájmu do 24.00 hod.
14. května 2011 v 19.30 - SLOVÁCKO SA
Možnost objednání na sobotu a neděli - tel. 572 646 069.
Nabízíme prodej dárkových poukazů na kuželky a permanentky do SÚDÍ, divadelní vystoupení divadla BROD
v sále ZŠ
posilovny za zvýhodněnou cenu 10 vstupů za 270 Kč.
11. 4. - 17. 4. 2011 - Týden pro zdraví - vstup do posilovny zdarma,
4. června 2011 v 16.00 - SKALIČKY DĚTEM,
zájemci se objednají ve SH.
ukázky výcviku služebních psů našich kynologů
Rozšíøená nabídka baru: pizza, hranolky, bramboráèky,
spojené s opékáním v areálu Skaliček
nakládaný hermelín, utopenci, rakvièky, poháry a další
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Ač si myslím, že to není všeobecně známo, má Bánov svůj hokejový klub, který už více než dva roky udržuje tradici
pravidelných pátečních zápasů, a to proti vybranému soupeři: obdobnému týmu ze Suché Loze. A i když nejsou všichni
v týmu HC Bánov Bánovjané a ani v týmu HC Suchá Loz nejsou všichni Sucholožané, hrají týmy pod vlajkami těchto
obcí. Například za Bánov chytají brankáři z Nivnice nebo
z Trenčína a v týmu jsou i hráči z Uh. Brodu. Pokud vím, tak
o nákupu hráčů ze zámoří zatím neuvažují.
První zápasy začaly jen z nadšení a bez výstroje.
Postupně se hra zlepšovala a také přitvrzovala a donutila
hráče k postupnému nakupování hokejové výstroje. A aby
to mělo glanc, tak si hrači díky sponzorství Josefa Bujáka
mladšího pořídili i dresy.
A protože je už na co se dívat, rozhodli se bánovští
volejbalisté podpořit hráče diváckým povzbuzováním a
navštívili jeden z posledních zápasů letošní sezóny v pátek
5.3.2011.
Vybaveni bubnem a bánovským praporem jsme hlasitým
vstupem do ne zcela vyprodaného stadionu zastrašili
nejen soupeře, ale z počátku i naše hráče.Až po zjištění,
že nejsme parta skinhedů ani sparťanských nebo
ostravských fanoušků, se uklidnili a začali
předvádět bojovnou hru. Všichni bruslili jako
profesionálové a co bylo hlavní pro nás diváky padaly góly. Bánov si neustále udržoval mírný
náskok a za každý gól byl hlasitě odměněn
diváky.
A dokonce se na ledě strhla i klasická ruční
výměna názorů a tak to bylo jako v NHL.
Ke konci už ubývalo hráčům na obou
stranách sil, ale vzhledem k tomu, že první
třetina trvala téměř dvě hodiny, není se
čemu divit. Naštěstí se hrála jen jedna.
Za mohutné divácké podpory nakonec
Bánov zvítězil výsledkem 8:7. Vzhledem
k tomu, že v poslední době častěji spíše
prohrával, načasoval formu správně na
zápas s diváky.
Hokejová sezóna trvá od října do
března. Všem, co to nestihli letos,
doporučuji udělat si
některý pátek večer
v dalším ročníku čas
a jít podpořit tuto
správnou partu
nadšenců.
Libor Píška
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Členové jednotky dobrovolných hasičů v Bánově děkují všem sponzorům
hasičských šibřinek, kteří darovali dar do tomboly, zakoupili si vstupenku
v předprodeji a také samotným hostům, kteří se akce zúčastnili a přispěli tak
na nákup nového hasičského vybavení, údržbu hasičské zbrojnice a
činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Poděkování patří také
panu Liboru Bujákovi, který do hasičské zbrojnice věnoval elektrický bojler.

  

Odborná příprava

dovolte mi informovat vás o činnosti Jednotky sboru

K činnosti hasičů neodmyslitelně patří také odborná

dobrovolných hasičů obce Bánov v uplynulém období.

příprava, která slouží k upevňování a prohlubování

Cílem zprávy je informování starosty obce,

nezbytných znalostí a zkušeností členů jednotky. Při

zastupitelstva i obyvatel o zásahové činnosti, odborné

pravidelných setkáních jsme se věnovali vybraným tématům

přípravě a dalších aktivitách, které členové jednotky

z bojového a cvičebního řádu. K tomu patřil také praktický

v rámci výkonu služby vyvíjejí.

výcvik s vybavením a s dýchací technikou. Měsíčně

Zásahy

probíhaly kondiční jízdy jako odborná příprava strojníků.

Hlavním posláním obecní jednotky požární ochrany je

V rámci těchto jízd se ověřuje akceschopnost zásahové

poskytování účinné pomoci prostřednictvím

techniky a řidiči prohlubují nezbytné zkušenosti při řízení

záchranných a likvidačních prací při mimořádných

tohoto typu vozidla.

událostech. V minulém roce jsme zasahovali u 24

V roce 2010 byla uspořádána také dvě cvičení. V srpnu

mimořádných událostí. Meziročně se jedná o nárůst o 8

proběhlo na bánovském letišti taktické cvičení ve spolupráci

výjezdů.

s leteckou hasičskou službou a v prosinci cvičení

      
24

Celkem událostí

prověřovací. Každoročně navíc probíhá odborná příprava
velitelů a strojníků a součinnostní výcvik na stanici HZS
v Uherském Brodě.

Požáry

4

Povodně, záplavy, čerpání vody

6

Dopravní nehody

2

Další činnost hasičů

Odstranění nebezpečných stavů

7

Během minulého roku jsme nebyli aktivní pouze v rámci

Únik nebezpečných látek

1

zásahových prací a odborné přípravy. Pomohli jsme

Likvidace obtížného hmyzu

3

s vytvořením kluziště na parkovišti u sportovní haly.

Ostatní

1

Společně jsme darovali krev. Uspořádali jsme šibřinky ve

V 17 případech byl velitelem zásahu člen naší jednotky.

sportovní hale. Navštívili jsme členy Dobrovolného

Pro srovnání: v roce 2009 to bylo pouze ve 4 případech.

hasičského zboru Bánov na Slovensku. Účastnili jsme se

Na katastrálním území obce Bánov došlo k 14

také oslav 65. výročí osvobození naší obce od nacistické

mimořádným událostem, které si vyžádaly naši

okupace. V minulém roce dále proběhly Bánovské letní

přítomnost. To je o 7 více než v roce 2009.

oslavy a ve večerních hodinách taneční zábava. I na

K nejvíce událostem jsme vyjížděli v šestém měsíci.

pořádání těchto akcí jsme se podíleli. Při Svatomartinském

Shodou okolností se jednalo právě o 6 zásahů. Naopak

hodovém průvodu jsme zajišťovali požární bezpečnost.

nejméně práce jsme měli v červenci, kdy jsme nemuseli

Vlastními silami jsme rekonstruovali jedno z oken v hasičské

vyjíždět ani jednou.

zbrojnici, zhotovili dveře, které usnadnily přístup na dvůr, a
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dokončili rekonstrukci garáže.
Dostalo se nám i milé pozornosti. Naše jednotka obdržela
poděkování generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing.
Miroslava Štěpána a pamětní list hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka jako výraz uznání za mimořádné úsilí
při záchranných a likvidačních pracích při povodních 2010.
Vnitřní organizace
V současné době má jednotka 19 členů. Třináct z nich je
zařazeno v operačním odboru, tzn., že jsou určeni pro výjezdy.
Zástupcem velitele pro operační řízení je Pavel Vystrčil.
V organizačním odboru je zařazeno 6 hasičů. Tito hasiči nejsou
zařazeni do výjezdu, ovšem svou činností významně přispívají přispěl k rozvoji a postavení Jednotky SDH obce
k udržení akceschopnosti a dobrému jménu jednotky. Bánov.
Zástupcem velitele pro organizační řízení je Bc. Marek Mahdal.

Závěr

Protože si jako velitel jednotky práce svých hasičů velmi vážím Rok 2010 se stal minulostí. Když se za uplynulými
a mám za to, že ty nejlepší výkony uplynulého roku je třeba měsíci ohlédneme, zjistíme, že to byl rok plný
ocenit, ustanovil jsem na základě Statutu vyznamenání událostí. Jednotka vyjížděla k nejvíce mimořádným
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bánov komisi pro událostem za celou její historii, hasiči se účastnili
vyznamenání. Komise je tříčlenná a v její kompetenci je intenzivní odborné přípravy, podíleli se na organizaci
přiznávání ocenění členům jednotky a případně také dalším společenského a sportovního života v obci a dalšími
osobám. Komise rozhodla o vyznamenání šesti členů jednotky
a jednoho občana stužkami Jednotky SDH obce Bánov.
Zdeněk Horňák a Dalibor Vacula byli vyznamenáni stužkou za
věrnost 1. stupně za aktivní službu v jednotce v délce 5 let.
Ondřej Čubík obdržel stužku za mimořádné úsilí při řešení
mimořádných událostí, za to, že v době svého osobního volna
poskytl účinnou pomoc při řešení následků vážné dopravní
nehody tří vozidel na dálnici D1.
Pavel Vystrčil získal stužku za zásluhy, za to, že z vlastní
iniciativy navrhnul a vyrobil sací koš, který věnoval jednotce. aktivitami pomáhali naplňovat vize společenské
Díky tomuto věcnému prostředku mohla jednotka poskytnout odpovědnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
nejúčinnější pomoc při odstraňování následků povodní obce Bánov.
v Kunovicích.
Děkuji všem hasičům za jejich obětavou práci a jejich
Čestnou stužku obdržel Marek Mahdal za to, že svou neocenitelnou podporu v mnohdy složitých
dlouholetou vynikající organizační činností zvlášť přispívá situacích, a to nejen u zásahu. Věřím, že naše dobrá
k rozvoji a dobrému postavení jednotky. Marian Čubík za to, že spolupráce bude pokračovat i nadále.
z vlastní iniciativy mj. zorganizoval a zajistil dokončovací práce
v garáži hasičské zbrojnice, čímž významně přispěl

Bc. Ondřej Čubík

k bezpečnosti a příjemnému pracovnímu prostředí pro všechny

velitel jednotky

členy jednotky. A pan Josef Čapek za to, že v době, kdy byl
starostou obce Bánov, svým postojem a aktivitami významně
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