Jindy klidnou hladinu našeho Ordějova o letošních
prázdninách rozbouřil její značný pokles. Vyhledávaný cíl turistů a
rybářů začal zapáchat rybinou a mrtvými mušlemi (viz obrázek vpravo
dole). Vody v přehradě výrazně ubylo nejen kvůli suchu, ale také kvůli
vypouštění vody a povolenému odčerpávání firmou Bissolo.
Ihned jsme se vydali na Odbor životního prostředí
v Uh.Brodě a informovali o zjištěném stavu i o podezření na
nepřiměřené čerpání vody firmou Bissolo Gabriele na zavlažování
ovocných sadů. Dozvěděli jsme se, že firma Bissolo má povoleno
čerpání vody z přehrady na základě Rozhodnutí vydaného MěÚ
Uh.Brod a může ročně vyčerpat na závlahy 40 000 m3 vody, měsíčně
pak 6 500 m3. Obec Bánov nebyla účastníkem řízení pro vydání tohoto
Rozhodnutí.

Na základě informací od vodoprávního odboru MěU Uh.Brod,
že nebyla dodržena podmínka množství odebrané vody
vodoměrem, vede vodoprávní úřad s firmou BISSOLO GAB.
REP.CECA s.r.o. v současné době správní řízení.
Firma Bissolo dostala povolení na odběr vody
z Ordějova na jeden rok. Na příští rok bude muset požádat
vodoprávní úřad o nové povolení. Věříme, že pokud je obdrží,
odrazí se v něm připomínky všech účastníků jednání,
především rybářů a Povodí Moravy tak, aby se letošní situace
již neopakovala.
Zbyněk Král,
Marie Fremlová

Vodní nádrž Ordějov patří státu a jejím správcem je Povodí
Moravy, které ji pronajalo Moravskému rybářskému svazu v Uh.Brodě.
Vodní nádrž Ordějov zasahuje do Chráněné krajinné oblasti
(CHKO)Bílé Karpaty. Proto správa CHKO svolala na 21.8.2012 místní
šetření ve věci náhlého poklesu vody ve vodní nádrži Ordějov. Jednání
se zúčastnili zástupci CHKO, Odboru životního prostředí a
Vodoprávního úřadu z Uh.Brodu, Povodí Moravy, Moravského
rybářského svazu, firmy Bissolo Gabriele a Obce Bánov.
Na místě bylo zjištěno, že firma Bissolo čerpá vodu čerpadly
bez měřičů odebraného množství vody, takže není možné zkontrolovat
množství odčerpané vody. Vzhledem k tomu, že pokles byl rychlý a
masivní, dá se usuzovat, že byl překročen jak povolený limit 6500 m3
vody za měsíc, tak i 40 000 m3 vody za rok. Proto požadovala Obec
Bánov i Moravský rybářský svaz okamžité zastavení čerpání vody
z Ordějova z důvodu nedodržení pravidel stanovených v Rozhodnutí
vydaném vodoprávním úřadem a okamžité doplnění čerpadel
o měřiče, které budou přesně monitorovat množství odebrané vody.

Vydává Redakční rada Obce Bánov z finančních prostředků Obce Bánov, 687 54,IČO: 290 785,
tel.: 572 64 61 21, email: zpravodaj@banov.cz, www.banov.cz. BZ vychází čtvrtletně, evidenční číslo: MK 121353
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Obec Bánov nabízí k pronájmu nebytové prostory
v objektu zdravotního střediska. Bližší informace na
Obecním úřadě v Bánově.

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov,
konaného dne 13.9.2012 v suterénu Obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 Pronájem pozemků parc.č. 6923/2, 6923/3 v k.ú. Bánov ve
vlastnictví obce Bánov společnosti ZEAS Bánov, a.s., která je
vlastníkem stavby polního hnojiště na uvedených pozemcích,
za cenu obvyklou ve výši 10 000,- Kč/rok.

 Prodej pozemku parc.č. 6381 o výměře 1869m2 ve
vlastnictví obce Bánov zapsaného na LV 10001 v k.ú. Bánov
pro MO MRS Uherský Brod, a to 106m2 za cenu 70,- Kč/m2 a
1 770m2 za cenu 20,- Kč/m2.

 Pronájem místnosti na zdravotním střediku pro Tomáše

Hniličku, Bánov č. 133, od 1.10.2012 za cenu 400,- Kč/m2/rok a
úhradu provozních nákladů dle skutečného stavu a dle smlouvy
o nájmu.

 Odstranění retardéru v ulici k ZEASU na základě žádosti
místních obyvatel.

 Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Uh. Brod

a obcí Bánov podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) o zabezpečení výkonu přenesenou
působností podle § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích - náklady na 1 přestupek činí
1300,- Kč.

OBEC BÁNOV OZNAMUJE, ŽE V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI
BYTY V BÁNOVĚ SE UVOLNILY 2 BYTY. BYTY JSOU
VHODNÉ PRO OSOBY, KTERÉ POTŘEBUJÍ SOCIÁLNÍ PÉČI.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA OU BÁNOV.

 Smlouvu o společném postupu zadavatelů uzavřenou
podle §3 odst.1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen zákon) uzavřenou mezi Východním
Slováckem jako centrálním zadavatelem a Obcí Bánov, Obcí
Bystřice pod Lopeníkem, Obcí Korytná, Obcí Nivnice, Obcí
Suchá Loz a Obcí Vlčnov jako veřejnými zadavateli na akci
„Svoz, likvidace a recyklace odpadů na území obcí Východního
Slovácka“.

 Směnu pozemků parc. č. 5/3 o výměře 262m2 a 7032/3
o výměře 148m2 v k.ú. Bánov v majetku obce Bánov a
pozemku parc. č. 5439 o výměře 410m2, majitel ing. Petr
Popelka, Pátera J. Novotného 77, Strání.
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Děkujeme všem
občanům, kteří se aktivně
zapojili do třídění odpadů
z našich domácností. První
výstup z nově nastaveného
systému odpadů je velmi
zřetelný, dokázali jsme snížit
množství směsného
komunálního odpadu
v tunách. Svoz
separovaného odpadu provádí naši pracovníci v pravidelných
termínech.



 V základní škole

panoval také čilý
ruch, kromě výměny
nevyhovujících
podlahových krytin
a pravidelné
výmalby školy došlo
o letošních
prázdninách
k přebroušení starých parket v tělocvičně Základní školy.

 V nové ulici „Za poliklinikou - Šraňky“ proběhlo

položení rozvodů nízkého napětí. Zároveň byl
instalován kabel pro veřejné osvětlení. Práce
provedla firma MOEL. V současné době probíhá
výstavba pozemní komunikace k čističce odpadních
vod.

 Během prázdnin byla opravena plechová střecha

nad obřadní síní, kde v důsledku téměř havarijního
stavu neustále docházelo k zatékání vody do vnitřních
prostor obřadní síně. Došlo k demontáži falcovaného
plechu, který byl nahrazen novou izolační folií. Práce
provedla firma Izolace Malina s.r.o.

 K zásadním změnám došlo také ve školní

kuchyni. Staré nevyhovující sporáky byly nahrazeny
novými, vlhkost z vnitřních prostor školní kuchyně má
odvádět nově budovaná vzduchotechnika, kterou
dodává v přibližné hodnotě 250 000 Kč firma
Podškubka VZT, současně se vyměnily staré
obklady na stěnách kuchyně, aby se kuchařkách
dobře vařilo.

 V mateřské školce firma RI OKNA vyměnila

všechny otvorové prvky včetně vyzdívky a zateplení
spojovacího krčku v přibližné hodnotě 2 200 000 Kč.
Provedly se další interiérové úpravy spočívající
ve výměně nevyhovujících podlah, starého obložení,
krytů na radiátory a některého nábytku a také
výmalba celé školky.
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Když jsem měl patnáct let, byli jsme spolu s rodiči na dovolené
na Šumavě. Její součástí byly výlety do okolí. Řidič autobusu
z klatovského ČSAD se nás jednou zeptal odkud jsme. Když
jsme mu řekli, že z Bánova, odpověděl. „ Projel jsem celou
republiku a Bánov považuji za jednu z nejhezčích obcí u nás.“
Měli jsme z takového hodnocení velkou radost.
Někdy si na tuto příhodu vzpomenu a zahřeje mě i po letech.
Pak mě ale zamrzí, když při cestě na obecní úřad objevím
rozbité sklo u vývěsní skříňky, znečištěnou zastávku nebo park

plný lahví a různých odpadků, ve zkratce rozbité lampy
veřejného osvětlení. Máme tři zaměstnance, kteří v obci naší
velikosti sami nestačí udržovat pořádek, vysekávat všechny
obecní pozemky, udržovat všechny obecní budovy, opravovat
obecní techniku, aby byla schopna provozu, a provádět
veškerou údržbu v obci.
V minulých letech jsme k tomu využívali pracovníky na veřejně
prospěšných pracích. Vloni a předloni jsme jich měli deset a
více. Letos Ministerstvo práce a sociálních věcí udělalo
změny, které nám počet těchto pomocníků snížily na polovinu.
Přesto se s pomocí těch které máme snažíme, aby obec byla
čistá a upravená.
Když někdo rozbije sklo vývěsky na zastávce, stojí nás
takové vandalství peníze za demontáž a dopravu rozbitých
dveří ke sklenáři a zpátky, sklo, práci sklenáře a čas, který
mohli obecní zaměstnanci věnovat jiné potřebné práci pro
obec. Pokud jsou rozbité lampy ve zkratce, nejsou to jenom
peníze na opravu, případně výměnu poškozené nebo zničené
lampy, ale také hrozí nebezpečí úrazu v místech, kde osvětlení
chybí. Jestliže je park a jeho okolí plné odpadků, které musí
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naši zaměstnanci posbírat po někom, kdo se netrefil do odpadkového koše, je
to opět práce navíc.
Když jsme letos na jaře rozdávali kompostery do našich domácností, těšil jsem
se, že až půjdu na podzim do polí na procházku, už tam žádné hromady jablek
na polních cestách neobjevím. Ale asi je 300 komposterů málo. Proto budeme
letos žádat o dalších 120 a každému, komu záleží na tom, aby i pole a zahrady
byly hezké, je rádi věnujeme.
Obec je naše. Není pouze obecního úřadu, starosty nebo jeho zaměstnanců.
Obec je každého z nás, od žáků základní školy až po nejzralejší ročníky, a
každému z nás by mělo záležet na tom, jestli bude hezká, čistá a upravená. Pak
se nám v ní bude dobře žít, naši přátelé ji budou při návštěvách obdivovat a
všichni dobří rodáci se do ní budou rádi vracet.
Zbyněk Král

foto: Jana Havlová

strana 4

III/2012

Po klidném začátku roku, kdy jsme absolvovali vystoupení na
Mysliveckém plese a uspořádali tradiční fašankovou obchůzku a
velikonoční dílničku, nás čekalo hektické léto.
V neděli 13. května jsme zazpívali v ostravské TV Noe, kde se sloužila
mše svatá z kostela sv. Václava s farností Bánov. Spolu s námi
zazpívali Hútci a Plkotnice a také bánovská schola. Velmi zajímavá
pro nás byla prohlídka TV Noe a také návštěva farnosti v Tiché, kde
působí páter Miroslav Horňák, rodák ze Suché Loze.
V polovině června jsme vystoupili v rámci programu Brodsko - brána
Moravy v Popovicích, kde se kromě nás představilo mnoho souborů
z Uherskobrodska.
Na přelomu června a července jsme byli na souborovém soustředění,
pro nás už tradičním, tentokrát v Nivnici, kde jsme pilovali program
pro nadcházející prázdniny, protože nás čekala spousta akcí. Letos
jsme po dlouhé době nevyjeli nikam za hranice, o to více nás bylo
vidět u nás.
Koncem července jsme navštívili Jižní Čechy, kde jsme se zúčastnili
Selských slavností, které se konaly letos už popatnácté

III/2012

strana 5

v Holašovicích. Myslím, že pro každého z nás byla návštěva těchto
slavností velkým zážitkem, protože Holašovice jsou kulturní památkou
zapsanou na seznam UNESCO. Celou atmosféru umocňovalo skoro
pohádkové prostředí - malebné stavby kolem rybníčka (na kterém byla
v noci promítána holografická vodní show, ve které se objevovaly
symboly odkazující na staročeský a selský život), jarmark lidových
řemesel, ukázky starých řemesel, zajímavý program a neuvěřitelný
zájem lidí. I když to byl náročný víkend, protože jsme měli čtyři
vystoupení po 30 min., vše jsme zvládli na výbornou. Při zpáteční
cestě jsme se ještě stihli podívat i na Hlubokou. Byl to moc krásný
víkend.
Další podařenou akcí bylo Setkáni muzikantů v Bílých Karpatech, které
se konalo v sobotu 18. srpna ve Valašských Kloboukách a v Brumově.
Tady se společně s námi představily také Zpěvule a myslím, že pro nás
pro všechny bylo toto setkání velkým zážitkem.
Jednou z nejdůležitějších letošních akcí bylo vystoupení
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na Ministerstvu kultury v Praze, kam jsme
na základě pozvání Markéty Ševčíkové
zavítali ve čtvrtek 30. srpna. V nádherném
prostředí Nostického paláce jsme
představili náš region v rámci projektu
Otevřené ministerstvo. Program mimo nás
obohatily také Zpěvule a cimbálová muzika
Žandár, která s námi již delší dobu
spolupracuje. Během dvoudenního výletu
do Prahy jsme si prohlédli Nostický palác,
nahlédli jsme do pracovny paní ministryně,
pokochali se krásami města, kdo chtěl,
procházel se po památkách nebo si
zpříjemnil čas projížďkou na loďkách po
Vltavě. Škoda jen, že druhý den nám moc
nepřálo počasí, ale i tak jsme si výlet
náležitě užili a nikomu se ani nechtělo
domů.
Tímto také Markétě moc děkujeme za
pozvání, za milé přijetí i za čas, který celé
této akci věnovala.
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Tímto apelujeme na všechny příznivce
písniček a folkloru, aby se nestyděli a přišli
za námi. Zkoušíme každý čtvrtek od 18:30
hod. v obřadní síni v Bánově. Uvidíte že
nebudete litovat.
A co nás čeká dál? Odpočívat moc
nebudeme, už v listopadu (10.11.) se
můžete těšit na hodovou besedu u cimbálu
a v sobotu 1. prosince oslavíme naše velké
výročí, 40 let Kohútku a 10 let Strúčku. Tak
nám držte palce, ať se nám vše vydaří. Už
teď se na Vás těšíme.

Za Kohútek a Strúček
Hana Zálešáková

     
   

Ale ani po Praze jsme nezaháleli a hned
sobotu 8. září jsme se zúčastnili Slavností
vína v Uherském Hradišti. Dopoledne jsme
se zapojili do krojovaného průvodu a
odpoledne jsme dvěma vystoupeními
podpořili mikroregion Východní Slovácko,
který měl své stanoviště na nádvoří
Justičního paláce. Do Hradiště se
každoročně moc rádi vracíme, protože
Slavnosti vína mají neopakovatelnou
atmosféru.
Poslední akcí, kterou jsme zakončili naši
letní sezónu, bylo vystoupení v Uherském
Brodě v neděli 16.9. v programu
Uherskobrodsko v písni a tanci. Tady se
představily nejrůznější soubory z Brodska,
už od těch nejmenších. Bylo to moc
příjemné odpoledne.
Jak je vidět, opravdu jsme se nenudili. Ale
jak my říkáme: "Zážitky si nekúpíš".
Je jen velká škoda, že mladí v dnešní době
nemají o folklor velký zájem. I když to stojí
spoustu práce a času, všechny ty zážitky a
vzpomínky stojí za to.
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Můžeme se jen domnívat, proč šohaj
nepozdravil a nezastavil se. Možná si jí nevšiml,
nebo byl nesmělý, nebo měl špatné oči.A možná
byl zamyšlený, když řešil současnou
ekonomicko-společenskou krizi. A nebo se
účastnil význmané společenské události, kde
zastával svůj vážený post a musel se chovat
důstojně. Třeba jako pán jdoucí zrána dne
7.července 1935 v primičním průvodu
novokněze Františka Boráka (fotografie č.1). Za
průvodem je vidět komoru (podle popisku ze
zadní strany fotografie stála před domem
č. 123), jednu z mnoha, které stávaly před domy.
Ale vraťme se k tomu stavení z drobného
kamení. Kdybychom dnes takové hledali, asi
bychom hořce zaplakali. Co se nachází pod
vrstvami omítek a tlustých vrstev izolací těžko
poznáme. Ale nezaškodí se alespoň trochu
podívat, jak mohlo takové stavení vypadat před
pár lety.
Na pomoc použijeme tři fotografie hlavní ulice
nebo chcete-li náměstí (záleží na vás, které
pojmenování je pěknější), tak jak se nám měnila
během 20. století. První je focena u hřbitovní zdi
na „Skale“ někdy kolem druhé hodiny v měsíci
květnu (na fotce je vidět máj) v době
meziválečné (fotografie č. 2). Další fotka je
focená z věže kostela někdy v době poválečné
(fotografie č. 3). A poslední fotografie pochází ze
70. let 20. století (fotografie č. 4).

1
Co všechno lze na fotkách vidět? Kostel,
komory, obytné domy, sýpku, dvůr, poštu (dříve
Obecní úřad), Sokolovnu (tam nyní stojí Obecní
úřad s obřadní síní), hospodu „u Dudků“, starou
školu s dvorem (později školku, nyní dům firmy
Kozap), sál hostince „u Mandíků“ (nyní obchod
Hruška) a hostince „u Úšelů“ aj. A také
bánovskou „kaužu“.
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Co říct závěrem? Lze vidět, jak
se nám ta stavení během sta
let změnila, i když stejné či
podobné starosti zůstaly.

3

PS: Chtěl bych ještě
poděkovat bedlivým
čtenářům za připomínky
k předchozímu článku, který
vyšel ve Zpravodaji
č. 2/2012. Uvedená svatba
„ševce a varhaníkovy
dcery“ na fotografii č. 5 je
svatba z roku 1935 a je
focena v Uličce před
domem č. 154. Dále lze
doplnit, že přestavba
domů se štíty do ulice

2
4
na klasickou řadovou zástavbu (tak, jak ji
známe nyní) začala v 2. polovině 30. let.
Také následující fotografie č. 4 dětí
v Uličce nepochází z doby války (kolem
roku 1945) jak bylo uvedeno na její druhé
straně, ale určitě z doby dřívější.A prý děti
už v době II. sv. války kroje nenosily.
Martin Borák
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Už tradičně proběhla na konci letních prázdnin Stezka odvahy pro naše nejmenší. Konal se již VIII.
ročník, na kterém opět nechyběly naše strašidla a pohádkové postavy. Trasa stezky vedla od vrat
pálenice po polní cestě směrem ,,za humna" a zase zpět směrem k pálenici. Letos na děti čekalo
celkem 9 stanovišť, kde měly možnost vidět postavy rozličné pohádkové postavy od indiánů přes
čarodějnice až po hrůzostrašné kostlivce. Na každém stanovišti je čekal nějaký úkol, který musely
splnit. Po splnění všech úkolů je v cíli přivítal čert a vodník, kteří jim předali zaslouženou odměnu, a děti
se mohly odebrat k rozdělanému ohni a opéct si svůj špekáček.
Stezka začala v 19:30hod. a poslední účastníci z pálenice odcházeli kolem 22hod. Stezkou letos
prošlo celkem 107 odvážných dětí, které nelenily a šly se čelem postavit strachu.
Děkujeme všem zúčastněným, sponzorům a také těm, kdo přispěli, ať už finančně, nebo svým úsilím.
Velké díky všem a za rok se zase sejdeme na Stezce odvahy, těšíme se na Vás.
Za organizátory Pavel Šupina ml.

  

20.-22. července proběhlo opět Bánovské leto, tentokrát s názvem
„Letem světem Bánovem“. V sobotu po obědě si diváci na letišti prohlédli
ultralehká letadla a člen české reprezentace v akrobatickém létání pan
Svoboda nám předvedl své dech vyrážející kousky. Po přesunu do areálu
Pod pálenicí mohli diváci obdivovat akrobatické umění modelářů letadel.
Obě akce výborně moderoval Dr. Mazálek, který i významně pomohl
s organizací. Na závěr odpoledne nám lednická skupina Zayferus předvedla živé letce – dravé ptáky
a jejich umění lovit. Večer byl pak v režii Vlastika Nováka, kterého jeho fandové nechtěli ani po půlnoci
pustit domů, protože tak dobře hrál. Věříme, že se Bánovjané dobře bavili i v pátek večer při country a
v neděli odpoledne při folklórním notování.

III/2012

strana 8

III/2012

strana 9

        
Největší díl našeho pracovního času i
energie patří v letošním roce bezesporu
největší investiční akci týkající se životního
prostředí, a tou je stavba čističky odpadních
vod a dobudování chybějící kanalizace.
Většina stok splaškové kanalizace v tuto
chvíli je již vybudována, trasy kanalizací jsou
realizační firmou uváděny do původního
stavu včetně montáže oplocení. Pokračuje
také pokládání jednotné kanalizace. Na
poměrně velký problém jsme narazili u
vrtaného protlaku pod státní silnicí. Místo
vrtaného protlaku musel být prováděn protlak
kopaný. Ke změně došlo z důvodu, že při
kontrolním vrtu bylo v trase protlaku
naraženo na skalnaté podloží a vrtaný
protlak nebylo možné vůbec provést.
Na základě zkušenosti z přívalových dešťů
během léta jsme se ve spolupráci
s projektantem rozhodli ke změně profilu
stoky SD z DN 300 na DN 400, ochranná
trubka DN 600 byla v místě kopaného
protlaku nahrazena DN 800. Posílili jsme odlehčení stok na několika šachtách.
Co se týká opravy komunikací narušených pokládkou kanalizace, bylo dohodnuto, že v letošním roce se provede pouze podkladní vrstva a
vyfrézování vozovek, vrchní vrstva komunikace bude provedena v příštím roce, ulice Požáry bude ponechána z důvodu slabé podkladní vrstvy
v recyklátu a kompletně bude provedena až v příštím roce.
Na samostatných schůzkách mimo pravidelné kontrolní dny jsme řešili
připomínky k technologii ČOV s dodavatelem technologie WALTER. Došlo
ke změně čerpadel v čerpací stanici Jakubovec, nebude provedena
samostatná betonová vana pro chemické hospodářství, ale nádrž na
chemikálie bude umístěna přímo do provozní budovy, byl vypuštěn měrný
žlab pro měření obtokových vod.
Na provozní budově vlastní ČOV probíhá nyní montáž krovu včetně krytiny,
dokončují se vnitřní omítky, provádí se montáž dlažeb a obkladů , probíhá
pokládka technologických rozvodů v zemi. U biologické jednotky se
dokončují zásypy a na kalojemech se dokončují vnější omítky. U čerpací
stanice v Jakubovci proběhly veškeré stavební práce včetně terénní úprav
a propojení čerpací stanice na výtlak.
K 1.září 2012 bylo prostavěno za 33.526.962,39 Kč bez DPH.
Finanční náhrady za pořezané stromy a dřeviny budeme proplácet až po
dokončení všech kanalizačních stok, termín bude včas zveřejněn. Stejně
tak budou občané vyzváni k zaplacení vlastního kanalizačního propojení,
které firma udělala tam, kde to bylo možné.
V podzimních měsících se chceme intenzivně zaměřit na otázku možného
budoucího provozovatele vlastní ČOV a nově budované kanalizace,
sbíráme zkušenosti z jiných obcí, abychom měli dostatek informací při
vlastním rozhodování. Kromě toho současně připravujeme výběrové řízení
na poskytovatele úvěru k dofinancování vlastní stavby, úvěr bychom měli
čerpat v roce 2013.
Vám všem, kterých se stavba přímo i nepřímo dotýká, děkujeme za
trpělivost, vstřícnost a ochotu ke spolupráci, protože toto vše napomáhá ke
zdárnému dokončení celého díla v naší obci.
Marie Fremlová
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Letos v červenci poslanci
Parlamentu ČR schválili novelu
zákona o rozpočtovém určení
daní (RU D). Této nov el e
předcházelo nové rozpočtové
určení daní platné od 1.1. 2008,
které posílilo základny
nejmenších obcí.
Tato novela platná od 1.1. 2013
více srovnává rozdíly mezi
velkými městy a ostatními obcemi
v příjmu těchto obcí měřeno na
hlavu občana. Nejvíce si polepší
obce v nejchudším a zároveň
nejširším pásmu 500 - 10.000
obyvatel, a to díky větší váze
kriteria “prostý počet obyvatel”.
Praha, Brno, Ostrava a Plzeň
přijdou o 1, 1 miliardy korun.
Rozpočty ostatních obcí a měst
budou posíleny o cca 12 miliard
korun.
Do sdílených daní se kromě
dotací na základní a mateřské
školy převede dalších 7 miliard Kč
z národních dotačních programů,
které budou zrušeny. Posílí se
samostatnost obcí, obce si samy
rozhodnou, kam budou
investovat, a nebude je v tomto
omezovat konkrétní dotační titul.
Sníží se administrativa, která
každou žádost o poskytnutí
dotace doprovázela. A omezí se
riziko korupce, které jako stín nad
každým rozhodnutím, komu
dotaci poskytnout, viselo.
Významný podíl na prosazení této
novely napříč Poslaneckou
sněmovnou měl bývalý starosta
Suché Lozi a nyní poslanec
Parlamentu ČR, pan Petr Gazdík.

Jak sám říká, šel do Sněmovny především s tímto cílem a po dvou letech vyjednávání se to i jeho zásluhou
podařilo. Je to úspěch a patří mu náš dík.
Přejme si, aby vedení naší Obce, nejen současné, ale i budoucí, s prostředky správně nakládalo a v obci
se dále zvýšila kvalita života.
Ta je však nejen o penězích, ale i o nás lidech.

Stanislav Vranka

Na závěr pro ukázku uvádíme tabulku, jak si polepší některé obce a města v našem kraji.
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Naši jubilanti:
vítězové III. ročníku Koštu slivovice v Bánově

Narození:
Vojtěch Didi
Jana Mahdalová

296
609

Sňatky v Bánově:
Miroslav Surý a Petra Hauerlandová
Ondřej Pětník a Martina Miklášová
Rozloučili jsme se:
Milan Hnilička
František Novák
Josef Vystrčil
Miroslav Guryča
Ladislav Machalík

215
721
33
44
385
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50. výročí sňatku
Jaroslav a Karin Švehlíkovi 468
92 let
Marie Jankůjová

201

85 let
Božena Úšelová
Milada Nováková
Ludmila Beníčková

231
123
49

80 let
Jaroslav Urbanec

482
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Zdá se to jako neuvěřitelná informace, ale opak je pravdou. Po devíti letech
tvrdé práce, odříkání, stovek zápasů a tisíce branek se místní klub HSK Bánov
probojoval mezi házenkářskou elitu a v letošní sezóně bude hrát na vlastní
palubovce v Bánově!
„Ano, je to pravda. Žádali jsme o výjimku již v minulých ročnících, ale v Praze
byli neoblomní. Proto jsme byli nuceni hrávat svá utkání v Kunovicích a v Hluku.
Bylo to velmi náročné pro děvčata a hlavně rodiče, kteří velmi ochotně dováželi
své děti k utkáním, “řekl trenér a duše celého klubu Radmil Schneider a jedním
dechem dodává: „Bude to velká odměna pro nás všechny: hráčky, rodiče,
fukcionáře klubu, fanoušky, radnici a občany Bánova, kterým se budeme snažit
připravit pěkný sportovní zážitek. V domácím prostředí budeme určitě velmi
silní, vždyť tu známe snad každou parketu! I když musíme mít před soupeři
velký respekt. V celé soutěži jsme nejmladším družstvem co do věkového
průměru /17 let/, nejmladším klubem co do historie a zcela určitě jsme klubem
v celé ČR, který pochází z nejmenší obce“!
„Na závěr bych chtěl pozvat všechny příznivce sportu do Bánovské haly, aby
podpořili svými hlasivkami děvčata v bojích o druholigové body. A jaké máme
přání? Odehrát premiérovou sezónu v ženské druhé lize důstojně a hlavně bez
jediného zranění“!
Radmil Schneider
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Rozpis domácích utkání:
2.9. v 11 hod UP Olomouc /1.kolo Českého poháru/
16.9. v 11 hod. Prior Olomouc mistrovské utkání 2. ligy žen
29.9. v 11 hod. Velká Bystřice
14.10. v 11 hod. Velké Meziříčí
3.11. v 11 hod. Brno-Bohunice
24.11. v 11 hod. Karviná
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