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Po mnoha letech dlouhých úvah, diskusí, posuzování a zvažování
různých možných variant řešení odkanalizování a čištění
odpadních vod, přípravných projektových prací a v neposlední
řadě také usilování o dosažení na některý z dotačních titulů,
můžeme nyní s jistotou říci, že jdeme vlastní dílo v tomto roce
realizovat !
Předmětem projektu je vybudování nové čistírny odpadních vod,
trubního vedení kanalizace, příjezdové komunikace, vodovodní
přípojky, veřejného osvětlení a přípojky NN. Navrhovaná čistírna
bude sloužit pro čištění splaškových odpadních vod z Bánova a
vod dešťových v příslušném ředění. ČOV je navržena
k mechanicko-biologickému čištění splaškových odpadních vod
z naší aglomerace. Kal bude odvážen k likvidaci do ČOV Uherský
Brod. Na stávající jednotné kanalizační síti budou u stávajících
výtoků do vodoteče vybudovány dešťové oddělovače. Bezdeštné
průtoky budou převedeny shybkami do pravobřežního sběrače
s následným napojením na nově budovanou ČOV. Smyslem
celého projektu je celkové zlepšení životního prostředí a zvýšení
kvality života v obci Bánov, který je zařazen do Seznamu
aglomerací České republiky, na které se vztahuje povinnost
naplnění Směrnice Rady č. 91/271/EHS čištění městských
odpadních vodaNařízení vlády č. 71/2003Sb.
V roce 2010 jsme stále marně čekali na vypsání dotační výzvy
z Operačního fondu životního prostředí, tato dotační výzva však
nebyla doposud vypsána. Proto jsme na začátku r. 2011 zažádali
Ministerstvo zemědělství v rámci podprogramu „Výstavba a
obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ o dotaci, i když
jsme věděli, že výše poskytovaných dotací z tohoto programu je
poměrně nízká. V mezičase muselo dle podmínek ministerstva
proběhnout výběrové řízení na generálního dodavatele celé akce
a bylo nutné dotáhnout do úspěšného konce všechna stavební
povolení včetně nabytí právní moci. Výběrové řízení včetně
dodržení všech zákonných lhůt a podepsání smlouvy o dílo a také
získání potřebných stavebních povolení bylo nutné předložit do

30.9.2011. Toto se zdařilo, poslední stavební povolení nabylo
právnímoci právě 30.9.2011, a tak jsme i tohodne - 30.9.2011
- mohli odvézt všechny požadované doklady na ministerstvo
zemědělství.
Vyrozumění o dotaci jsme obdrželi na podzim r. 2011. Dotace
z ministerstva zemědělství b , a ze Zlínského
kraje 10% . Vlastní výše spoluúčasti obce (45%) byla příliš
vysoká, pro obec téměř likvidační. Proto jsme zažádali
o přehodnocení poskytnuté výše dotace a s napětím
očekávali konečný verdikt. Ve vánočním čase jsme dostali
příslib o navýšení dotace o dalších 20% ! Pro vlastní
písemné Rozhodnutí akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
jsme jeli do Prahy 12. ledna 2012. Tam jsme se také
dozvěděli, že jsme získali dotaci v posledním možném
termínu, protože další dotační výzva z tohoto programu
nebude až do konce roku 2013 vypsána.
A jak dopadlo nastavení financování kanalizace a čističky po
všech peripetiích? Po výběrovém řízení celkové investiční
náklady na pořízení stavebních objektů kanalizace a ČOV
činí 56 430 000 Kč bez DPH, z toho dotace Ministerstva
zemědělství činí 36 680 000 Kč (65%), dotace Zlínského
kraje 5 643 000 Kč (10%) a vlastní spoluúčast obce je 14 107
000 Kč (25%). Bude vybudována ČOV a 6 050 metrů nové
splaškové kanalizace. Generálním dodavatelem stavby je
Sdružení VHS BOHEMIA-PLUS, sdružení VHS Bohemia
Brno a VHS plus Veselí nad Moravou. Sdružení zastupuje
VHS plus Veselí nad Moravou. Vlastní realizace bude
probíhat od 1.3.2012 do 30.6.2013.

yla ve výši 45%

Ing. Marie Fremlová

místostarostka obce Bánov
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Získali jsme stavební povolení na stavební úpravy v mateřské škole,
které se týkají výměny oken, dveří a stavebních úprav spojovacího krčku.
Tyto stavebníúpravy byměly proběhnout během letníchprázdnin.

Bylo předáno staveniště na dostavbu kanalizačních stok v naší obci a
výstavbu čističky odpadních vod. Čerpáme dotaci z ministerstva
zemědělství a Krajského úřadu ve Zlíně. V současné době probíhá
protlak kanalizace pod silnicí I/50 v Jakubovci a byly zahájeny práce na
kanalizační stocenaKrálov.

Připravuje se realizace rozvodů nízkého napětí a připoložení kabelu
na veřejné osvětlení v nově budované ulici Za poliklinikou-Šraňky,
realizacebyměla proběhnout do letníchprázdnin.

V rámci mikroregionu Východní Slovácko jsme odsouhlasili nákup
turistických známek pro nově vzniklé rozhledny, jejich prodej by měl být
zahájen v průběhu dubna nebo května t.r. V Nivnici proběhlo dne 2.3.
přátelské setkání zastupitelstev obcímikroregionu.

Od začátku února docházejí na obec nezaměstnaní lidé z úřadu práce
na tzv. veřejnou službu. Obec se nepodílí žádnou částkou na financování
jejich práce, veřejnou službu využíváme pro úklidové a udržovací práce
v obci.

Znovu bylo odročeno soudní jednání ve věci dofinancování dětského
hřiště s firmou Foltýn, neboť firma Foltýn dala celý spor na podzim r.2010
k řešení u soudu, do dnešního dne však neproběhlo žádné soudní
jednání.

  

  

I/2012

Před devíti lety se dvě maminky rozhodly udělat něco pro děti. Jen
tak přemýšlely, že je v Bánově postavena nová hala, ale pro ty
nejmenší se nijak nevyužívá. Zkusily se domluvit, tehdy ještě
s Otcem Petrem, že pod záštitou Farního úřadu v Bánově jim
trochu pomůže s propagací a organizací. Všechno vyšlo tak, jak
chtěly, v den, kdy byly první šibřinky, se sešla skoro celá vesnice.
To jsem byla ještě malá. Vzpomínám na to ráda, moc jsme se těšili
až se představímevnovýchmaskách.

Na Šibřinky chodím pořád, nyní už ale pomáhám na stanovištích,
kde se děti vždy vyřádí. Šibřinky zaberou hodně času a
přemýšlení, je kolemnich dost starostí. Naštěstí máme v naší obci
hodné sponzory, kteří jsou štědří a podporují akci po celých 9 let.
Proto jimpatří velký dík.

Také bych chtěla poděkovatmaminkám - Janě, Katce a Lucii, které
se obětují rok co rok, abychom se opět setkali všichni na konci
masopustu.

firmě KOZAP, VODO- TOPO LIBORBUJÁK, OBECNÍMU ÚŘADU
BÁNOV a ostatním firmám z našich i okolních obcí.

Velkédíkynašimnejštědřejšímsponzorům:

Jana Matějíčková ml.

  
  

- Sobota 7.dubna 2012, velikonoční dílnička,
15.00 - 18.00hod., pořádá OS Kohútek, suterén
Obecního úřadu

27. dubna,

16.4.2012 do 30.4.2012

Skaličky dětem,
od 16,00 hod., areál kynologického klubu

- Pátek výročí osvobození Bánova ,
začátek na hřbitově v 17,00 hod.

- Od fotografická výstava
Paměti Bánova, sportovní hala

- Akce Kuželky 1+1 dráha zdarma během celého
měsíce května

- Sobota 2.6.2012 -

  
v suterénu Obecního úřadu

10.5.2012 12-16hod.
11.5.2012 8-12hod.
12.5.2012 8-10hod.
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Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov č. 10,
konanéhodne15.12.2011 v suterénuObecníhoúřadu.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov č. 11,
konanéhodne16.2.2012 vsuterénuObecníhoúřadu.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
podle nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraněa podle zákonač. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů

oddíl mládeže Otrokovice na pozemku č
6260 a 6268 k.ú.Bánov , který je ve vlastnictví obce Bánov, uzavření
nájemní smlouvy od1.1.2012na dobuurčitou, a to jeden rok

k zemědělské činnosti dle přiloženého seznamu. Orná
půda 900,- Kč/ha, trvalý travní porost 500,- Kč/ha a zpevněná plocha
hnojiště 3,75 Kč/m2. Uzavření nájmu na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 1 rok.

k zemědělské činnosti dle přiloženého seznamu.Orná půda 900,-
Kč/ha, trvalý travní porost 500,- Kč/ha. Uzavření nájmu na dobu
neurčitou s výpovědní dobou1 rok

zařízení včetně všech součástí a příslušenství za 234
tis. KčbezDPH





















OZV obce Bánov č. 1/2011 - Požární řád obce podle zákona
č.133/1985 Sb., o požární

souhlas s tábořením a stavbou dočasné lehké demontovatelné
dřevěné stavby pro turistický

veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Uherský Brod a
obcí Bánov podle §63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích o
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí, cena za každý provedený
úkon vevýši 50Kč

smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Stav Šimanský, s.r.o.,
povinný, Obec Bánov, oprávněný, ŘSD ČR, investor stavby , věcné
břemeno spočívá v právu umístění stavby „I/50 Bánov, bezpečnostní
opatření“, konkrétněSO400Veřejné osvětlení a vstup na pozemek za
účelem provádění údržby a oprav, věcné břemeno se zřizuje
bezúplatně

pronájem obecních pozemků fě ZEAS Bánov, a.s., se sídlem
Bánov č. 676,

pronájemobecníchpozemků fě LUKROMplus s.r.o. se sídlemLípa
81,

rozpočetna rok 2012 - celé znění na stránkáchobceBánov

rozpočtový výhledna roky2013 - 2015

kupní smlouvumeziObcí Bánov a JMPNetBrno na úplatný převod
plynárenského

žádost o bezúročnou půjčku OS Kohútek ve výši 300 tis. Kč za
účelem předfinancování dotace z MAS Leader ČR, termín splatnosti
půjčky do31.8.2012









prodej části pozemku parc.č. 6838 o výměře 3 500m2 v k.ú. Bánov
manželům Rybovým,Suchá Loz č. 230, za cenu 15,-Kč/1m2. Manželé
Rybovi uhradí oddělení pozemku geometrickým plánem a ponesou
náklady na zanesení vkladu do KN.

prodej pozemku parc.č. 6322 o výměře 90 m2, parc.č. 6331 o výměře
709m2, parc.č. 1044/1 o výměře 92m2 a parc.č. 1044/3 o výměře 19m2
v k.ú. Bánov panu Františku Šimanskému, Bánov č. 407 IČO: 47343486,
za cenu7,- Kč/1m2.Poplatky spojené s prodejemhradí kupující.

směnu pozemku parc. č. 6325 o výměře 116m2, parc.č. 6326
o výměře 180m2 a par.č. 6328 o výměře 213m2 v k.ú. Bánov ve
vlastnictví obce za pozemek parc.č. 6320 o výměře 494 m2 v k.ú. Bánov
ve vlastnictví pana Františka Šimanského IČO: 47343486. Poplatky
spojené se směnou hradí FrantišekŠimanský.

prodej pozemku parc.č. 6925 o výměře 18 885m2 v k.ú. Bánov ve
vlastnictví obce Bánov pro firmu Supro, spol.s r.o. Uh.Brod, za cenu
1200000,- Kč.

Nařízení Obce Bánov č. 1/2012 Tržní řád
Výňatek z Tržního řádu:

Článek 6
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

1)Na celém území obce Bánov je zakázán tzv. podomní prodej a
nabídky služeb.

2)Podomním a pouličním prodejem a nabídkou služeb se pro účely
tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez
předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či
služby.

I/2012

I/2012
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Vážení spoluobčané,
neustále se zvyšující finanční náklady na likvidaci komunálního
odpadu (z obecního rozpočtu zaplatíme za rok přibližně
1 700 000 Kč), reálný propad v daňových příjmech obce
(v porovnání r. 2010 a r. 2011 jsme obdrželi o 1 100 000 Kč
méně) a zvyšující se objem vytvářeného odpadu v obci nás
přiměl k novému nastavení celého systému komunálního
odpadu v naší obci.
Tentonový systémzačne v naší obci platit od 1.7.2012.

-nastavení spravedlivých a rovných podmínek pro všechny
občany (není možné, aby jedna domácnost se stejným počtem
lidí měla 1 popelnici a druhá domácnost stejné velikosti např. 3
popelnice)
-motivace pro třídění odpadu (papír, sklo, plast, bio)- stále velké
množství tohoto odpadu končí v popelnicích na směsný
komunální odpad , který je pro obec finančně nejnáročnější,
naopak obec dostává při vytřídění jednotlivých druhů odpadu
zpět finanční odměnu. Za rok každý občan vytřídí v naší obci
pouze 14 kg odpadu za rok, běžně se vytřídí v průměru kolem60
kgnaobčanaza rok

:

Při platbě poplatku za popelnice obdržíte na obecním úřadě
nalepovací štítek, který je nutné k datu 1.7.2012 nalepit na
popelnici. Bez nalepeného štítku nebude popelnice vyvezena.
Domácnosti, kde je trvale hlášeno 1-4 osoby, obdrží 1 malý
štítek na 1 malou popelnici /110 l/.
Domácnosti, kde je trvale hlášeno 5-8 osob, obdrží 1 velký štítek
na 1 velkou popelnici /240 l/ nebo 2 malé štítky na 2 malé
popelnice.
Pokud máte v domácnosti velkou popelnici a máte podle nového
systému nárok pouze na 1 malou popelnici, je nutné na obecním
úřadě popelnici vyměnit, protože velká popelnice označená
malýmštítkemvámnebudepo1. červenci 2012vyvezena.
Přebytečné popelnice od Rumpoldu vra´tte na obec nebo
nahlaste našim pracovníkům k odvozu, protože za každou
popelnici obec stále platí pronájem Rumpoldu!
Při bezhotovostní platbě za odpad na č.ú. 3025721/0100
použijte VS 13307+číslo domu, štítek si pak vyzvedněte osobně
do konce června na obci, popř. jej koncem června obecní
pracovníci doručí doVašehodomu.
Takto nalepený štítek bude mít platnost od 1.7.2012 do
1.7.2013.
V rodinách s malými dětmi do 3 let věku dítěte a
s inkontinentními osobami se objektivně vytváří větší množství
odpadu jednorázových plen, které patří do popelnice.
Na požádání budou pro tyto rodiny na obecním úřadě vydány
zdarma černé pytle, které budou vyváženy ve stejném termínu
jako popelnice.

Hlavní myšlenkou nového systému je:

NEMĚNÍ SE POPLATEK NA OBČANA PODLE OBECNĚ
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 2/2010, zůstává poplatek ve výši
460KČ/OSOBA/ROK

NOVĚSENASTAVUJE
Štítkový systém na popelnice

POPLATEK ZA POPELNICE JE
NUTNÉ ZAPLATIT NA OBECNÍM
ÚŘADĚ OD 1.3. DO 30.6.2012. PŘI
PLATBĚ DOSTANETE ŠTÍTEK.
ŠTÍTEK K 1.7.2012 NALEPÍTE NA
POPELNICI. BEZ ŠTÍTKU NEBUDOU
POPELNICE OD 1.7.2012 VYVEZENY.

Možnostpřikoupit si další popelnici
Každá domácnost má ještě navíc
možnost přikoupit si popelnici navíc.
Roční poplatek za další popelnici je
400Kč (malá), nebo 800Kč (velká).

Příklad: Pokud jsou v domácnosti trvale přihlášeni 2 lidé, zaplatí poplatek za 2
osoby, tj. 2 x 460 Kč, a dostanou 1 malou popelnici, pytle na papír, plast a
rozhodnousepřikoupit si dalšímaloupopelnici, zaplatí za ni 400Kčnavíc

Pytlovýsběr tříděnéhoodpadu

Pytleproplast budoumít žlutoubarvua budousváženy1x zaměsíc.
Pytlenapapír budoumítmodroubarvuabudousváženy1x za2měsíce.

Domácí kompostéry

V termínu od 18.6.2012 do 30.6.2012 budou na obecním úřadě zdarma
vydávány pytle do jednotlivých domácností určené pro sběr plastu,
nápojovýchkartonůapapíru.

Přesné termíny pytlového svozu papíru a plastu budou upřesněny v průběhu
měsíce června. Prosíme všechny občany, aby pytle používali výhradně ke
svému účelu, tedy pro třídění jednotlivých druhů odpadu, protože nákup
těchtopytlůmusí obec uhradit ze svého rozpočtu!
Naplněné a zavázané pytle s papírem či plastem v daný termín umístíte před
svůj dům, stejně jakopřipravujete v daném termínupopelnice.

Přibližně v polovině tohoto roku budou do domácností, které se zapsaly,
rozděleny bezplatně domácí kompostéry určené k zpracování bioodpadu,
který nepatří do popelnic.Termín bude ještě upřesněn.

Bližší informace o tom, jak a co třídit do jednotlivých pytlů, o termínech jejich
svozu, o umístění kontejnerů na plast a papír, budou zveřejněny v průběhu
měsíce června.

Současně upozorňujeme všechny podnikatelské subjekty a živnostníky na
jejich povinnost vyplývající z § 16 zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech.
Odpady vznikající z podnikatelské a živnostenské činnosti musí být
likvidovány na základě samostatné platně uzavřené smlouvy s firmou
zajišťující svoz odpadů v naší obci. Pokud to zajištěno není, je s odpadem
nakládáno v rozporu se zákonem o odpadech nebo je zneužíván systém
svozu komunálního odpadu obce Bánov.

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně
nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v
domech, ale spíše na skládkách. Věříme, že společným úsilím a snahou nás
všech se nám podaří nastavit nový systém odpadového hospodářství bez
větších problémů.

Ing. Marie Fremlová
místostarostka obce

I/2012

I/2012
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Nadětskýchšibřinkách jsmemohli potkat krásnéprincezny i strachnahánějící piráty.

Ve Sportovní hale
proběhl již devátý
ročník Obecního
turnaje
v kuželkách.
U ženprvenství
obhájily
Házenkářky,
u mužů vyhrál již
potřetí Sokol
kopaná A.

I/2012

Na samém sklonku minulého roku
jsme slavnostně odpálili ohňostroje
u všech 6 nově postavených
rozhleden našeho mikroregionu.

strana 5I/2012

V sobotu 7.1. se uskutečnil v Bánově zajímavý a nevšední
tříkrálový koncert, na kterém vystoupila vynikající učitelka hry na
citeru Cornelia Mayer (vpravo)
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V současné době má jednotka SDH Bánov 18 členů. Třináct z nich je
zařazeno v operačním odboru, tzn. pro výjezdy. Pět hasičů je zařazeno
v organizačním odboru. Tito hasiči nejsou zařazeni do výjezdu, avšak
svou činností významně přispívají k udržení akceschopnosti. Během
roku 2011 došlo ke změnám v obsazení jednotlivých odborů. Miroslav
Daněk byl zařazen do operačního odboru na funkci strojník, na kterou
získal odbornou způsobilost složením předepsané zkoušky u HZS
Zlínského kraje. Lubomír Novák naopak v současné době působí
v odboru organizačním. Za jeho práci na výjezdech v uplynulých letech
mu patří velký dík. Již tradičně jsou k závěru roku oceňováni členové
jednotky. Za rok 2011 si ocenění převzali Pavel Janča a Tomáš Kočica,
kteří byli vyznamenáni stužkou za věrnost 1. stupně za službu v jednotce
v délce 5 let.
Z vlastních finančních prostředků členů jednotky byly pořízeny nové

akumulátory pro zásahový automobil. V roce 2011 jsme díky
sponzorům, kteří nám poskytli finanční příspěvek, začali obměňovat
zastaralou dýchací techniku. V současné době již využíváme dva
moderní přetlakové dýchací přístroje. Ty nahradily dýchací přístroje, jež
byly v požární ochraně využívány přes třicet let. Dále je třeba
připomenout, že některé ochranné pomůcky, které při své práci
používáme (např. speciální ochranné oděvy), se nezadržitelně blíží
k hranici své životnosti a bude třeba je obměnit.
V roce 2011 naše jednotka vyjížděla celkemk 15 událostem.Meziročně
se jedná o pokles o devět případů. Z toho bylo 7 požárů (+ 3),
6 technických pomocí a odstraňování nebezpečných stavů (- 12),
1 dopravní nehodu (- 1) a 1 planý poplach (+ 1). Samostatně
zasahovala jednotka v 5 případech. Na území obce Bánov jsme řešili
7 mimořádných událostí. Z jednotek kategorie III z celého okresu

UherskéHradiště řešila naše jednotkanejvícemimořádnýchudálostí.
K činnosti hasičů neodmyslitelně patří také odborná příprava, která
slouží k upevňování a prohlubování nezbytných znalostí a zkušeností
členů jednotky. Mimo běžné odborné přípravy se uHZSZl. kraje sedm
našich členů účastnilo šedesátihodinového kurzu zaměřeného na
obsluhu řetězových motorových pil a rozbrušovacích agregátů.
Všichni členové, kteří se kurzu účastnili, také úspěšně složili
předepsanou zkoušku. Absolvováním tohoto kurzu jsou hasiči při
zásahu odborně způsobilí např. k rizikovému kácení stromů,
rozřezávání konstrukcí apod.
Během minulého roku jsme nebyli aktivní pouze v rámci zásahových
prací a odborné přípravy. Společně jsme darovali krev a uspořádali
šibřinky ve sportovní hale. Navštívili jsme členy Dobrovolného
hasičského zboru Bánov na Slovensku. Účastnili jsme se také oslav

výročí osvobození naší obce. V minulém roce opět proběhly
bánovské letní oslavy a ve večerních hodinách taneční zábava. I na
pořádání těchto akcí jsme se podíleli. Při Svatomartinském hodovém
průvodu jsme zajišťovali požární a dopravní bezpečnost. Společně
s panem Antonínem Gorčíkem jsme vlastními silami rekonstruovali
karoserii zásahového automobilu. Odstranili jsme také chátrající
stavby na dvoře hasičské zbrojnice a vytvořili tak volnou plochu pro
budoucí využití. (Redakčněkráceno)

Bc. Ondřej Čubík
velitel jednotky

Hasiči Bánov děkují všem sponzorům
hasičského plesu, kteří věnovali dar do tomboly
nebo zakoupili lístek v předprodeji. Především
však všem hostům, kteří se šibřinek zúčastnili.
Výtěžek z plesu bude použit na nákup
dýchacích přístrojů, které doplní stávající dva
nové přístroje, jež byly zakoupeny za přispění
firem KOZAP a TESSPRA CZ, za což patří
taktéž nemalé poděkování. Díky vašim
příspěvkům se hasičské jednotce daří i
v dnešní době úspor provádět nevyhnutelné
obnovování výstroje a výzbroje a udržet tak
vysokouúroveňpožární ochrany v naší obci.


Od roku 2005, kdy kolektivní systém
ELEKTROWIN zahájil svou činnost, odevzdali
Češi k recyklaci již bezmála 125 000 tun
vyslouži lých elektrospotřebičů, které
obsahovaly 1250 kilogramů zlata, což je
hmotnost 521 Svatováclavských korun.
Celková váha odevzdaných elektrospotřebičů
se může srovnávat s 9 Brooklynskými mosty,
zároveň jde o více než 5 milionů kusů
spotřebičů. Postavené do řady vedle sebe by
vytvořily „hada“ vedoucího z Prahy do Říma a
zpět.
Bylo by však chybou začít spát na vavřínech.
Neboť zatímco v recyklaci chladicích zařízení,

I/2012

I/2012

lednic a praček patříme v rámci Evropy
do první pětky, ve zpětném odběru
drobných elektrospotřebičů, jako jsou
fény, kulmy, holicí strojky a mixéry, se
pohybujeme ve středu států EU.
Bohužel v Česku tyto drobné
spotřebiče stále nejčastěji končí
v kontejnerechna směsnýodpad.
Recyklací elektroodpadu se tak
ELEKTROWINu dosud podařilo ušetřit
62 500 tun železa (váha 295 Boeingů
747), 754 milionů kWh elektřiny (roční
spotřebaměsta se 76 tisíci obyvateli) a
73 milionů litrů ropy (takové množství
by stačilo na 274 cest automobilem
kolemsvěta).
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Září

Říjen

Listopad

Prosinec

V humnech domů u hlavní silnice začne budování stoky SL 1
(306m), kterábudedokončenav říjnu.

V humnech u hlavní cesty b budování stoky SL 1.1
(305m) a současně bude probíhat výstavba stoky SD 2 (151m)
v Hoštákách od Enapa po Bánovský potok. Obě trasy budou
dokončenyv listopadu.

Finále bude probíhat Na Hradě (stejně jako v Praze) budováním
stoky SI (50m) na Horním řádku a stoky SJ (123m) za kostelem,
která budedokončenavprosinci.

Na samotný závěr zůstane výstavba stoky SA 1 (85m), kterou
potečevyčištěnávodadoBánovskéhopotoka.

Zbývá dořešit odkanalizování rodinných domů Na Hradě se
spádem k Domu s chráněnými byty - stoka SCH. Stále se posuzuje
kanalizace v nové ulici. Konečné rozhodnutí uděláme na základě
výsledků kamerových zkoušek. Realizace této stoky je nyní
v jednání s projektantem a poskytovatelem dotace.
Trasy jednotlivých stok budou zaměřeny geodety a vyznačeny

dřevěnými kolíky s červenými hlavičkami. Ve směru pokládky
potrubí budou rozebírányploty k zajištění přístupu techniky, přísunu
materiálu, ke kopání výkopů, položení potrubí, zapískování,
zahrnutí a odvezení přebytečné zeminy. Následně budou ploty
i pozemkyuvedenydopůvodního stavu.
Nad vším bude bdít přísné oko stavebního dozoru, projektanta a

koordinátorabezpečnosti práce.
Zkontrolujte si na plánku výstavby kanalizace, kdy bude firma

pracovat na Vašem pozemku, a přizpůsobte prosím případnou
výsadbu tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.
Pokud budou ve směru trasy kanalizace stromy, které nebude

možno obejít, zajistí obec jejich náhradu novými.
Majitel každé nemovitosti, která nyní není připojena na kanalizaci,
musí mít zpracovánu projektovou dokumentaci (PD) a vyřízeno
povolení k připojení (PP) nanovoukanalizaci.
Projekční firma Arekop Zlín, která je zpracovatelem projektové
dokumentace pro výstavbu ČOV a kanalizace, nabízí zájemcům
zpracování PD a vyřízení PP na všech úřadech hromadně, čímž by
cenabyla příznivější a pro jednohomajitele připojované nemovitosti
by činila kolem 3000 Kč. Zájemci o tuto PD se mohou do konce
dubnapřihlásit na obecnímúřadě.
Kdo nevyužije této možnosti, musí si PD a PP nechat zpracovat a
oběhat úřady individuálně.
Tuto povinnost nemají majitelé nemovitostí, kteří jsou již připojeni

na obecní kanalizaci, nebo tu, která je v majetku Slováckých
vodáren a kanalizací (SVaK).

Všichni pak budou muset po spuštění ČOV do zkušebního
provozu zrušit, nebo propojit septiky a jímky tak, aby veškeré
splaškovévody tekly přímona čistírnuodpadních vod.

ude pokračovat

Zbyněk Král
starosta obce

Vážení spoluobčané,

letošní rok čeká naši obec další velká investiční akce, výstavba čistírny
odpadních vod (ČOV) a kanalizačních sběračů, stavba, která se intenzivně
několik let připravovala. Potvrzení o přidělení dotace ve výši 65% jsme od
Ministerstva zemědělství obdrželi 13.1.2012, Zlínský kraj nám 10%přidělil
již na podzim. Dotace tedy činí 75%z celkové vysoutěžené ceny díla, která
je 56,5 milionů korun bez DPH. Dokončena vč. kolaudace by měla být do
30.6.2013.
Po výstavbě obchvatu je to druhá největší akce za posledních 20 let a

zasáhne významnýmzpůsobemdo života naší obce v letošním roce. Bude
od nás všech vyžadovat velkou dávku trpělivosti, tolerance a vstřícnosti.
Odměnou námza to bude nejen splnění vládního nařízení, a tím odvrácení
nebezpečí placení statisícových pokut za vypouštění splaškových vod do
potoka, ale předevšímčistá vodavBánovskémpotokua vyřešení výstavby
nových rodinných domků v lokalitě za zdravotním střediskem, které se
budoumoci nanovouČOVpřipojit.

15.2.2012 jsme předali staveniště firmě VHS plus Veselí n.Mor., která
spolu s VHS Bohemia Brno předložila ve výběrovém řízení nejlepší
nabídku. Byly vybrány k realizaci stavbyČOVvBánově.

V současnosti probíhá výstavba kanalizační stoky označené SK (257m)
naKrálově.Byl provedenprotlak podkomunikací I/50 v Jakubovci umostu.
Byla zpevněna polní cesta Na Požárech tak, aby byl zajištěn přístup
techniky na Močíř, kde se za mostkem buduje přístupová komunikace
kČOV, stokaSA(135m)a současně samotnýareálČOV.
Začne výstavba stoky SC (827m) ve směru od mostku Na Požárech proti
prouduBánovskéhopotokaapotrvá do června.
Rovněž začne pokládka výtlačného potrubí pro přečerpávání splaškových
vod z Jakubovce přes Díly, označeno je SV (937m), a dokončeno bude
v dubnu.

Začne výstavba nejdelší stoky SL (1828m) od mostu v Jakubovci až na
Zámečekapotrvá do listopadu.

Proběhne výstavba horní části stoky SC (154m) končící v Hoštákách a
současnědojde k připojení stokySC2 (43m)odMočíře na stokuSC.

Začne budování stoky SE (173m) na Skaličkách, která bude dokončena v
červenci a současně stoky SD (208m) z Hoštáků směrem na Nezdenice,
která budedokončenav srpnu.

Prázdniny začnou budováním stok SE 1 (27m) a SE 2 (18m) - obě jsou na
Točně.

Začne výstavba stoky SD 1(239m) od Lánu po prodejnu Enapo
v Hoštákách, která potrvá do září, a stoky SH (136m) Na Hradě ve směru
na Požáry.

Harmonogramvýstavbyv jednotlivýchměsících r. 2012

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen
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Týká se nemovitostí, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci obce
nebokanalizacíSVaKuanehradípoplatek za vypouštění.

Pronapojení nemovitosti na novou veřejnou kanalizaci je nutnoprovést:

Projednání projektu s dotčenýmiorgány aorganizacemi.











Zpracování projektu nové přípojky kanalizace oprávněnou osobou
(autorizovaný technik nebo inženýr příslušného směru). Projekt musí řešit
směrové a výškové vedení přípojky, napojení ne veřejnou kanalizaci, napojení
vnitřních rozvodů kanalizace (odpadů) v nemovitosti mimo dešťové vody ze
střecha zpevněnýchploch.

Zajištění smlouvy o provedení stavby s vlastníkem dotčeného pozemku
(v případě, že je stavba umístěna na jiném pozemku než na pozemku vlastníka
nemovitosti). Smlouvu je nutno uzavřít i v případě, že je stavba přípojky vedena
po obecním pozemku.

Podání žádosti o umístění stavby na stavební úřad v Uherském Brodě
s platnou projektovou dokumentací a dokladovou částí k této dokumentaci,
následnévyřízení pravomocnéhoúzemního rozhodnutí na stavbupřípojky.

U přípojek nad 50,0 m délky následuje ještě vyřízení pravomocného

Na turnaji v kuželkách jsem viděl pěkné odznáčky se znakem Bánova. Rád bych se zeptal,
kde a za co by se dal takový odznáček získat.

Děkuji za odpověď.

Ing. Radek Pavlíček

Ing. Marie Fremlová

Dobrý den,
na obecním úřadě nebo v baru Sportovní haly můžete koupit odznáčky se
znakem Bánova v těchto variantách: odznak špendlík - průměr 25 mm - za 25 Kč,
odznak špendlík - průměr 37 mm - za 30 Kč, odznak magnet - průměr 25 mm - za 25Kč, odznak
přívěšek+otvírák - průměr 44 mm - za 40 Kč.

veřejné kanalizace lze provést svépomocí nebo firmou
s oprávněním na tyto práce. V případě výkopů na veřejném
prostranství je nutno zajistit vytýčení podzemních sítí jejich
správci tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Bez pravomocného povolení stavby přípojky kanalizace
nelze nemovitost napojit na veřejnou kanalizaci. V opačném
případě se bude jednat o nepovolenou stavbu se všemi
právními a finančními důsledky.

Zhotovení přípojky a její napojení na potrubí veřejné
kanalizace lze provést až po vybudování nové centrální ČOV
v obci a jejím uvedení do zkušebního provozu, tzn. až na
písemnouvýzvuobce a v určenémčasovémobdobí.

Napojení přípojky na potrubí veřejné kanalizace vždy
provádí provozovatel veřejné kanalizace, který v předstihu
stanoví podmínky pro napojení.

Upozornění!

Ing. Milan Píštěk
Arekop
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Mnozí z nás jistěod16.2. do 19.2.
zahlédli vBánověchlapíka, který
si vesele pochodoval jen v tričku
a šortkách, s úsměvem na rtech
a se svým věrným psem Shirou
/čti Šírou/ po namrzlé silnici.
Jelikož jsem se přes Otce Jana
Macha s Gianem (40) seznámila
už ve čtvrtek (16.2.), okamžitě
mě napadlo s ním udělat
rozhovor, protože…kolikrát
v životě ještě uvidíme takového
člověka? A tak jsem v sobotu
zašla na faru, kde Gian přes
víkend spával, a udělala s ním
pro Vás rozhovor.

„… přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou
radostnězvěstovatHospodinovu chválu.“
Těmito slovy předpovědělmoudrýmuž Izaiáš před dva a půl
tisíci lety příchod „tří králů“. Jejich následovníci navštívili
v sobotu 7. ledna letošního roku i náš Bánov a jednotlivé
jeho domy a byty.
Na rozdíl od původních tří králů nám nepřinesli ani zlato a
ani kadidlo, ale naopak nás koledováním prosili o příspěvek
na činnost a provozarcidiecézní charity.
Ponechme stranou výslednou úspěšnost koledování
(vybralo se celkem 60 111 Kč), ale vydejme se zpětně
dooné soboty po jejich šlépějích.
Na dvacet králů (i Králů) (tj. Kašparů, Melicharů a

mouřenínských Baltazarů) s pozlacenými korunami se ráno
o půl deváté sešlo před farou. Vybaveni potvrzením od
charity, informacemi o obci, posvěcenou křídou, bílým
zlatem (=cukrem), kalendáříky, kasičkou (s malým hrdlem),
igelitkou (na co kdyby kdyby) a požehnáním vyrazili po
skupinkách do ulic, kde bylo následně slyšet ono známé:
„My tři králové jdemek vám…“.
Někdeotevřeli, jindene.
Někde stačilo zpívat naulici, jinde se šlo i „dalej“.
Někde byli lidé smutní, že se nezpívá celá koleda, zato jinde
ji hned na začátku utli s tím, že manžel, manželka po noční
(a teenageři po dlouhé noci) spí.
Někde provázely koledování rozpaky a otázka „čí ste“, jinde
vřelé uvítání a „tož vitajte“.
Někde dali symbolickou 1 korunu, jinde (kvůli úzkému hrdlu
v kasičce) namnohokrátpřeskládanoubankovku.
Někdepřidali čokoládu, jinde i nejednuštamprlku.
Někde se psalo celé K + M + B 2012, jinde stačilo přepsat 1
na 2.

Martin Borák

    věcech takmocnezáleží.
El :AvBánově semátedobře?

El : Všimla jsem si, že sem tam prohodíte nějaké to slovíčko i
česky. Když přijdete do nějaké země, vždy se naučíte pár
slov z nějaké jiné řeči?

Gian : Ano, mám se skvěle, protože jsem v Bánově potkal
dobré lidi. Ve čtvrtek jsem potkal starostu, taky jsem byl ve
škole, kde jsem poznal nové milé tváře. Lidé jsou pro mě na
1.místě a vBánově jsou lidé velmi přátelští.

Gian : Slyším to u lidí. První slovo, které jsem se naučil na
Slovensku a použil i tady, bylo „Ahoj“. První vesnice v ČR
byla Březová, pak Suchá Loz a pak Bánov. První „osobou“,
kterou jsme zde potkali, byl malý pes. Začal štěkat a já jsem
řekl „Ahoj, pes!“

Tak to je asi všechno, takže Vám a Shiře přeji hodně
štěstí, zdraví, skvělých cest, super dnů, šťastných
příhoda splněnívašichsnů .

Děkuji za rozhovor.

Eliška Vranková

   

El : Ty jo, jsemnervózní a nevímproč…je to promě…výjimečné, dělat rozhovory s
lidmi z jiné zeměamluvit anglicky

.
El : Jaké je vaše celé jméno?

El : Z které zeměpocházíte?

El : Covaše oblíbené roční období, počasí?

El : Jaké je vaše povolání?

El : Jak dlouhou už cestujete?

El : Codělají lidé, kdyžmezi ně přijdete? Jak vás příjimají?

El :Avaše rodina?Co říkají na to, že jste se rozhodl cestovat?

El : Proč jste se rozhodl cestovat?

El :Ajaký byl váš nejlepší zážitek?

Gian : Neboj, vždyť jsme ze stejnéplanety

Gian :GianlucaRatta aShira, to jemůj pes. Jsme jako jeden.

Gian : Jsemz Itálie, změstaTorino, ale nynímámdomovve svémsrdci.

Gian : Miluji zimu a sníh! Já vím, že to není moc typické pro Itala, ale v těchto
obdobích jemi dobře.

Gian : Jsem spisovatel. Napsal jsem knihu „Já a Shira“, ve které mluvím o sobě,
svémživotě ao svých zážitcích.Tuto knihu jsempsal přibližně rok.

Gian : 10 let chodímpo Evropě. SeShirou užmáme za sebou 43 850 km a já jsem
prochodil už 30párů bot.

Gian : Nejdřív se na mě lidi divně dívají, protože nosím jen kraťasy a tričko, ale
mně je teplo. Jen když mě a Shiru lidé nechtějí, tak je mi zima. Počasí mě
nedokáže zničit, lidi to dokážou . Někdy jsem smutný, někdy šťastný, ale já jsem
se pro takový život rozhodl . Líbí se mi, když jsem volný a nemám žádné
povinnosti.

Gian : Moje rodina zůstala v Itálii, a když jsem se rozhodl změnit svůj život, tak mě
podpořili, vždy byli při mně. Nevoláme si, protože nemámmobil, facebook, twiter
ani nic takového, já to nepotřebuju ke svému životu. Jen si píšeme e-maily.
Zajímavé je, žemluvíme převážněoShiře . Neptají semě, jak semám já, ale říkají
„Jak se má Shira?“ „Kde je Shira?“

Gian : Je tomůj životní sen. Když jsembylmalý, tak jsemotevřel atlas a chtěl jsem
cestovat a vidět hodně zemí. Když mi umřel otec (umřel, protože se „upil“), tak
jsemse rozhodl podstatně změnit svůj život.Cestuji, protože chci poznat nové lidi,
tradiceamít hodně zážitků, poznat novépočasí a podmínky.

Gian : To se nedá jen tak říct. Máme mnoho zážitků, protože to, co každý den
vidím, je proměnové, zajímavé.Vidím rozdílné lidi, země, životy. Lidi jsou odlišní,
ale ptají se vždycky na totéž-jakémáte peníze, proč nepracujete, bla, bla, bla…Já
prostě mám odlišný život. Jsem spisovatel a chodím po světě. Žiju svůj sen.
Hodně lidí nedokáže žít svůj sen, třeba kvůli zaměstnání, rodině a tak. Pro lidi není
mocdůležité, JAK se cítím já, neboostatní, oni se jen ptají, PROČ tak žiju a proč to
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O připomenutí nebo přímo oživení Bánovského fašanku jsme uvažovali už
asi dva roky. Nakonec jsme se domluvili, že to zkusíme. Začali jsme se
sháněním věcí a informací. Bánovský fašank byl ojedinělý tím, že chodívali
obecní zaměstnanci: hajný, hrobník, písař a obecní policajt . Oblečeni byli do
kostýmů ušitých ze starých fěrtůšků, dozdobeni růžičkami a mašlemi
z krepového papíru a jalovcem. Hlavní postavou byl „Jura s cepem“. Potřebné
doplňky byly: , , a nezbytné cepy. Hudební
doprovodzajišťovaloduo klarinetistů.Našli jsmezápis, kde hajný Jura popisuje
průběh obchůzky. Chodili barák od baráku se zpěvem a snažili se vhodnou
písničkou vyjádřit charakteristiku obyvatel. Tancovali, zpívali a rozháněli
děcka, co za nimi běhaly. V další generaci už byly i masky jiné, a dokonce už
chodila i dechovka.Alemy jsmechtěli ten klasický, starodávný fašank.
Bylo už jenomna nás, jak to zorganizovat. V sobotu chodil Kohútek, v neděli byl
na hale dětský karneval, tak na nás zbylo pondělí odpoledne. Navíc to bylo
v souladu s původním termínem chození.Ale obejít dědinu dům od domu jsme
zavrhli, a tak jsme vytipovali místa, kde se soustředíme v určitou dobu. Vše
jsme napsali na plakáty a nechali vyhlásit.

V průběhu obchůzky bylo náročné dodržet harmonogram. Hlavně na
závěr. Ona ta obchůzka je pořádná „makačka“. Všude nabízeli pohoštění a
každý si dovede představit, co nabízeli nejvíc. S malým časovým skluzem
jsme to nakoneczvládli a uzavřeli na naší základně vcelkubez ztráty kytičky.

Doufáme, že se celá obchůzka lidem líbila. Dojalo nás, jaký zájembyl
od nejstarších občanů, a už jenom to nás přesvědčilo, že jsme volili správně.
Ovšem našli se i nespokojenci, že jsme u nich nebyli. Ale opravdu nebylo
možné být všude.

Poděkování patří paní Mahdalové (dceři Jury s cepem), která
připravila zdobení podle tradice, a její pomocnici, paní Vystrčilové, Pavlovi a
Majce Bochinovým za ušití kostýmů a těm lidem, kteří nám na jejich výrobu
dodalimateriál. Klarinetové duo bylo z polovinymístní. Vlastík Novák si přivedl
parťáka zNivnice. Zaslouží si oba velkoupochvalu.
Fašank dopadl podle našich představ. Děkujeme všem, kteří nás po cestě
„občerstvovali“ a obdarovávali, a slibujeme, že se příští rok budeme snažit
obchůzkuopět uskutečnit.

šabla na suaniny koš na vajca kasa

Chtěli bychompožádat občany, kteřímají domanevyužité staré
fěrtůšky, ať je darují Hútku na ušití dalších kostýmů. Předem za
něděkujeme.
Fotky a video z akce najdete na stránkách Hútku
www.hutek.banov.cz .

Olda Havel
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V sobotu 10. března 2012 se uskutečnil již III. ročník Koštu slivovice
v Bánově, pořádaný Klubem seniorů. V soutěži se sešlo celkem 91
vzorků. Samotnou degustaci, která proběhla 22. února t.r. pod vedením
ing.MiroslavaZálešáka, provádělo15 degustátorů, rozdělenýchdopěti
tříčlennýchkomisí.Ti určili pořadí vítěznýchslivovic.
Vítězství si odnesli tito pěstitelé:

1.místo KočicaVladimír Bánov 331
2.místo Machalík Josef Bánov 267
3.místo Mandíková Marie Bánov 27
4. - 5.místo Čapek Josef Bánov 87

Havel Josef Bánov 108
6. - 8.místo Mužský sbor Tvarožná Lhota

OrlovskýEvžen Bystřicep.Lop.
ŽáčekStanislav Bánov 76

9.místo VeleckýZdeněk SucháLoz
10.místo HniličkováBožena Bánov 439

Na slavnostním vyhlášení se v sobotu v sále školy sešla bánovská
veřejnost.

V programu úspěšně vystoupily Bánovské zpěvule, které pod vedením
paní Heleny Vystrčilové zpívaly hlavně o slivovici. Ukázaly nám, že
pravidelné zkoušky už nesou své ovoce a velký potlesk si skutečně
zasloužily. K dobré pohoděpřispěla hudba, pohoštění, bohatá tombola i
prodejní výstavka keramiky Adély Volné a obrazů pana Miroslava

Kubiše. Poděkování patří všem našim sponzorům, příznivcům, kteří do
soutěže svou slivovici poskytli, a v neposlední řadě i všem členům
Klubu seniorů, kteří přiložili ruku k dílu a tuto náročnouakci připravili.

Společně se můžeme těšit, že tradice koštu bude pokračovat a
9. března2013se zase sejdemeu dobréslivovice!

Klub seniorů Bánov

   

-PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL
-PRODEJ NA SPLÁTKY
-PRODEJ DOPLŇKŮANÁHRADNÍCH DÍLŮ
-PRODEJ NOSIČŮ KOLNATAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
-TERMOPRÁDLO MOIRAA CRAFT

-KOLA -HORSKÁ - ZNAČKY -GHOST
-KROSOVÁ -DEMA
-SILNIČNÍ -SUPERIOR
-DĚTSKÁ -FELT aj.

DOPLŇKY-DĚTSKÉ SEDAČKY
-OSVĚTLENÍ
-COMPUTERY
-PŘILBY
-BRÝLE
-OBLEČENÍ AOBUV PRO CYKLISTIKU

ZK-CYKLOSPORT VLČNOV

Vítězové III. ročníku Koštu slivovice v Bánově
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Letošní zimní hokejová sezóna byla hodně rozmanitá. Při první
návštěvě naší krásné bánovské přehrady Ordějov jsme zjistili, že už
hodně dlouho nebyl tak krásný a hladký led, který je ideální jak na
bruslení, tak na hraní hokeje.

Zima byla celkem dlouhá a teploty klesaly hodně pod nulu. A tak voda
rychle zamrzala a led byl stále bezpečnější. K víkendovémunavštívení
zamrzlé plochy pomohlo i slunečné počasí, které přilákalo podle mého
odhadu denně kolem 70 lidí. Po ledové ploše se o víkendu proháněli
mladí i staří, na bruslích i bez bruslí, z Bánova, Suché Loze či Bystřice
pod Lopeníkem. Pěkné sobotní či nedělní odpoledne se dalo strávit
sportem a popíjením čaje se slivovicí. Jediným mínusem bylo pomalé
odpouštění přehrady, přičemž klesal i led. Naštěstí vrstva ledu byla tak
silná, že to na bruslení vliv nemělo. Mně i kamarádůmpomohl tento led
k uskutečnění přípravných tréninků na zápasy proti kamarádům a
zároveň protivníkům z Uherského Brodu, s nimiž hráváme utkání na
zimním stadioně v Uh. Brodě. Vzali jsme si příklad ze „starších
bánovských hráčů“, kteří hrávají zápasy proti Suché Lozi, ale my na
rozdíl od nich jsme jen hráči z Bánova. Dne 24. března se konalo
poslední letošní utkání, protože od dubna se stadion zavírá.

Tímto také zvu kohokoliv, kdo má rád hokej a má chuť si zahrát, aby se
uměpřihlásil,myho rádi vezmemedo týmu.

Jakub Foukal

V sobotu 17.3.2012 se konal v naší Sportovní hale II. ročník turnaje
přípravek BOY CUP 2012 .

Zúčastnila se tato mužstva:

TJ Sokol Slavkov , SK Hradčovice, TJ Orel Uh. Brod, FC Bánov „A“,
FC Bánov „B“

Turnaj jsme pořádali proto, aby se klukům vyplnila dlouhá zimní přestávka
mezi soutěžemi a aby si pořádně zahráli fotbal. Věříme, že si všichni malí
hráči, ale i diváci užili pěknou fotbalovou sobotu, protože byla dobrá
atmosféra jakna hřišti, tak i v hledišti.

:

1. FC Bánov “A“
2. TJ Orel Uh. Brod
3. FC Bánov “B
4. TJ Sokol Slavkov
5. SK Hradčovice

Konečné pořadí turnaje

“

     

Děkujeme všem rodičům
našich malých nadějí za vzornou pomoc s organizací turnaje.

Také děkujeme sponzorům: Obci Bánov a firmě Kozap .

Jelikož se nám podařilo turnaj uspořádat už podruhé a kluci si ho
užívají naplno, byli bychom rádi, kdyby se stal tradicí.

FC Bánov
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Bušová Diana 440
Vašíčková Zuzana 155
Vítek Tomáš 687
Vítková Adéla 687
Šopík Jakub 634

Hauerlandová Ludmila 128
Jankůj Alois 524

Zdeněk a Vojtěška 366

Narození:

Rozloučili jsme se:

Naši jubilanti:

55. výročí sňatku

Vystrčilovi

91 let

90 let

80 let

Hrabalíková Františka 493

Janků Františka 497

Nováková Jarmila 399
Polanská Božena 424
Píšková Jiřina 216
Vystrčilová Helena 431
Polanský 416Josef

K 1.1.2012 žije v Bánově obyvatel.2146

V roce 2011 se narodilo v Bánově 23dětí,
z toho 11 chlapců a 12 děvčat

Zemřelo 19lidí, z toho 13 žen a 6 mužů

K pobytu bylo přihlášeno 29 osob
a odhlášeno 24 osob



    

- oslavíme Den Země
- postavíme a pokácíme máj a opečeme si špekáčky
- netradičně oslavíme Den matek
- zhlédneme několik divadelních představení v MŠ a Uh. Brodě
- letošní výlet se uskuteční v zábavním parku Galaxie ve Zlíně
- Den dětí budeme slavit na Maršově - výukový program „Mravenčí
říše s beruškou“
- slavnostně pasujeme předškoláky na školáky, přičemž nás
navštíví skuteční obyvatelé Afriky
- předškolní děti přenocují v MŠ, čeká je odpolední výlet na
dopravní hřiště v Uh. Brodě a návštěva MŠ Primátora Hájka,
večerní a noční program v MŠ

O prázdninách (v červenci a srpnu) bude v naší MŠ probíhat výměna
oken, dřevěného obložení ve třídách, podlahové krytiny ve dvou
třídách a výmalba celé MŠ. Z těchto důvodů bude MŠ celé prázdniny
uzavřena. Pracující maminky, které nemají žádnou možnost zajistit si
hlídání svých dětí, se mohou informovat u ředitelky mateřské školy o
možnostechumístění dětí v jinýchmateřskýchškolách.

Na závěr chceme poděkovat všem sponzorům, kteří nás podpořili
finančně i materiálně:

Ing. Kašný Michal 5.000,- Kč
Vystrčil Václav 2.000,- Kč
Jankůj Vítězslav 1.500,- Kč
Mahdalová Martina drobný obrázkový materiál

(záložky, malé kalendáře….)
Kašná Eva fotografování a vyvolání fotek

dětí ze III.tř.
Vystrčil Josef omalovánky
Tvrdoň Tomáš papíry do kopírky, barevné

papíry, 6 dopravních terčíků
Hnilička Tomáš papíry do kopírky
Beníček Jirka závěsný kalendář
Pochyla Milan broušení nůžek
Kubiš Petr papíry na kreslení

D Ě K U J E M E !
Děkujeme také všem, kteří nás obdarovali na fašankové
obchůzce obcí.

Renata Machalíková
ředitelka školy

zimní krmení zvířátek

zápis předškoláků do ZŠ

fašanková obchůzka po Bánově

návštěva místní knihovny

hry na indiány
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Metoda LEADER bude účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014.
Tatometoda, která se v Evropské unii používá už od roku 1991, klade důraz na spolupráci
místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a
podnikatelů při řešení problémů daného regionu. Mohla by proto najít široké uplatnění ve
všechoperačníchprogramech, které budou realizovat své cíle vevenkovskémprostoru.
„Metoda Leader je výhodná především s ohledem na rozhodování o využití evropských
dotací na té nejnižší úrovni, tedy přímo v regionu. Ti, kteří rozhodují o tom, který projekt
bude realizován, přesně znají místní podmínky a návaznosti projektu na okolí. Již od roku
2004 je v rámci dotačních programů Ministerstva zemědělství tento princip úspěšně

využíván a je možné ho účelně využít i v jiných programech, které se venkovem zaobírají. Předností je také přímý kontakt se žadateli a velmi
úspěšnýmodel systému poradenství, který žadateli pomáhá od fáze přípravy projektu až po jeho kompletní realizaci. A to bez dalších finančních
nárokůsměremk žadateli,“.

MAS Východní Slovácko vyhlašuje od 1.4.2012 30.5.2012 2 .výzvu k
podávání žádostí o finanční příspěvek. Cílem výzvy č.2 je podpořit
neziskové organizace a veřejný sektor v pořádání kulturních a
společenskýchakcíchna územíMAS.

Výše podpory:

-1000Kč/ akci 15000Kč/akci
Každý kdo má zájem o příspěvek na pořádání akce at se obrátí
na projektové manažery Pavla Radu, či Milana Bauku.
www.masvychodnislovacko.eu

     

Místní akční skupina Východní Slovácko, o.s., v souladu se
Strategickým plánem Leader MAS Východní Slovácko na období
2007-2013 a rozhodnutím Valné hromady připravuje 6. výzvu k
předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Termín
na podávání žádostí je 14.5.2012 14.6.2012.

ZáměremMAS je vyhlásit výzvunapodávání žádostí do oblastí:
- Fiche 1 Rozvoj obcí na Východním Slovácku
- Fiche 4 Rozvoj cestovního ruchu
- Fiche5 Rozvoj zemědělství
- Fiche7 Podporamalýchanovýchpodnikatelů

Předpokládanáalokacenadanou výzvu je 8,5mil Kč.

(tel. 605 820 358)

a

(tel. 604 164 364),

příp. na

Vpřípaděbližšíchdotazů seobrattenamanažeryMAS:

Ing. Pavel Rada

Milan Bauka

www.masvychodnislovacko.eu
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