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Milí Bánovjané,
vstupujeme do druhého roku realizace velké investiční akce,

výstavby čistírny odpadních vod a kanalizačních sběračů. Tato stavba je natolik
rozsáhlá, že je tématem samostatného článku. Rád bych Vás také seznámil
s dalšími plány na zvelebení naší obce a následné zkvalitnění našeho života
v ní.

Množí se nám žádosti na kácení přerostlých stromů v blízkosti rodinných
domů, jejichž majitelé se obávají poškození svých nemovitostí v případě
vyvrácení nebo zlomení při silných větrech, které Bánov často sužují. Vykácené
stromy je ale potřeba nahradit novou výsadbou. Proto jsme nechali zpracovat
studii na obnovení zeleně ve středu obce a Hoštákách. Prvním krokem bylo
provedení inventarizace stromů v celé lokalitě. Bude následovat zpracování
studie, která bude představena celé veřejnosti, abyste všichni věděli, co
doporučuje projektantka vysadit před vašimi domy, a abyste se mohli
k návrhu vyjádřit.
Samotná realizace proběhne v několika etapách, o kterých budete průběžně
informováni, a bude navazovat na dotační výzvy, které budou vyhlašovány.

První z nich, kterou bychom rádi využili, vypsal Regionální operační program
(ROP) Střední Morava na revitalizaci zeleně ve frekventovaných částech obcí.
Projekt, který připravujeme spolu s manažery našeho mikroregionu a který
bude přiložen k žádosti o dotaci, musí splňovat všechny podmínky stanovené
ministerstvem tak, abychom mohli čerpat dotaci ve výši 70% uznatelných
nákladů. Jednou z nich je komplexnost projektu. To znamená, že kromě
obnovy zeleně, do které chceme zahrnout obnovu parkových ploch za
pomníkem obětí světových válek, vedle hlavní autobusové zastávky a před
restaurací „U Bujáků“, budou v ní zahrnuty také rekonstrukce povrchů cest a
chodníků, které tato místa v obci spojují a po kterých se pohybuje nejvíce
osob. Do této skupiny byla zařazena cesta ke škole, zvláště její dolní část,
chodník ke škole, okolí prodejny Jednoty a chodník od pekárny
k pomníku. V původním návrhu byla ještě další místa, ta však odborný
konzultant projektu vyřadil. My se je pokusíme zařadit do některé z dalších
etap, které by měly následovat v budoucnu. I přesto bude předpokládaná
celková investice ve výši 6,5 milionu korun.

Jakmile to počasí dovolí a získáme potřebný souhlas Povodí Moravy,
přistoupíme k výměně lávky na Bánovském potoku. Nová, která nahradí
naklánějící se betonovou předchůdkyni, bude dřevěná na betonových pilířích.
Po instalaci lávky přistoupíme k rekonstrukci na ni navazujícího chodníku, který
spojuje novou ulici s ulicí pod školou. Úpravy zajistí také lepší zimní údržbu.
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Rovněž školní schody před budovou, po kterých do školy
chodila většina z nás, si zaslouží po více než šedesáti letech
odeslat do důchodu, aby je nahradila nová generace, tak jak
tomu bývá i ve škole. K této opravě bychom chtěli využít
letních prázdnin.

Zadali jsme zpracování pasportu veřejného osvětlení
v elektronické podobě, bez kterého bychom v případě vypsání
dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení o ni nemohli
žádat. Průběžně vyměňujeme některé staré lampy veřejného
osvětlení, které dosluhují, za úspornější.
Na konci uplynulého a na začátku tohoto roku jsme vyměnili

ve společenské části pálenice okna a dveře. Plánujeme
postupnou obnovu celé budovy, bude jenom záležet na
finančních možnostech obecního rozpočtu.

Protože je potřeba obnovovat také strojní park, chceme
nahradit přestárlou multikáru za novou, která by umožnila
nejen dopravu materiálu, ale také by ji bylo možné využít
k zametání místních komunikací nebo k vysávání listí.

Za oknem poletují sněhové vločky a fouká severák, jako by
letos zima nechtěla ani odejít. Ale věřím, že až budete první, a
tedy jarní číslo bánovského zpravodaje číst, bude už ve
vzduchu vonět jaro, stromy budou krásně pučet a na jejich
květech budou včely vesele bzučet, česnek se bude prodírat za
sluníčkem a slunce Vám přeji také ve vašich duších.

Váš starosta
Zbyněk Král

Z jednání ZO dne 13.12.2012

ZO schvaluje

ZO neschvaluje

Z jednání ZO dne 26.2.2013

ZO schvaluje

:
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Kanalizace a ČOV

Bánov“ mezi Obcí Bánov a Sdružením VHS Bohemia plus dle
Změnového listu č. 3 z 5.10.2012 ve výši 173 632,- Kč bez DPH.

Smlouvu o úvěru mezi Českou spořitelnou a.s. a obcí Bánov
až do výše 14 mil.Kč na dofinancování akce „Kanalizace a ČOV
Bánov“ s měsíčním priborem a proměnnou úrokovou sazbou
1,2% na dobu splatnosti 5 let.

Kupní smlouvu mezi Zlínským krajem a obcí Bánov na
jednotlivé části bývalého měřiče úsekové rychlosti MUR 05 za
cenu 6 000,- Kč.

Povýšení provozního příspěvku Základní škole Bánov na
vykrytí odpisů za rok 2012 ve výši 8 200,- Kč.

Použití investičního fondu Základní školy Bánov ve výši
60 000,- Kč na nákup barevné kopírky v roce 2013.

:
Žádost Města Uherské Hradiště o dofinancování provozu

Slováckého divadla ve výši 100,- Kč na občana.

:

Smlouvu o nájmu nebytových prostor na zdravotním
středisku pro Veroniku Vaculovou, Bánov č. 449. Smlouva se
uzavírá na nebytové prostory o velikosti 30m2 k provozování
kosmetiky od 1.3.2013, sjednané nájemné činí 400,- Kč/m2/rok +
náklady na energie.
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Z jednání ZO

I/2013

Z D VODU STÁLE SE OPAKUJÍCÍCH SITUACÍ, KDY R ZNÍ
PRODEJCI A ŽIVNOSTNÍCI NABÍZEJÍCÍ SLUŽBY OBCHÁZÍ
JEDNOTLIVÉ DOMY V OBCI, PROSÍME OB ANY, ABY SI

VYST IHL ÁST TOHOTO TRŽNÍHO ÁDU A UPOZORNILI
NA JEHO PLATNOST V P ÍPAD ŽE VÁM U DOMU ZAZVONÍ

PRODEJCE NEBO ŽIVNOSTNÍK BEZ P EDCHOZÍ
OBJEDNÁVKY
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Zakázané druhy prodeje
NA ÍZENÍ OBCE-TRŽNÍ ÁD 1/2012 Z 16.12.2012Ř Ř

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

2 Podomním a pouli ním prodejem a nabídkou služeb se pro
ú ely tohoto na ízení rozumí takový prodej a nabídka služeb,
kdy je bez p edchozí objednávky d m od domu nabízeno a
prodáváno zboží i služby.
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S příchodem roku 2013 pokračují práce na největší stavbě
týkající se životního prostředí v historii obce. Při vlastní
realizaci kanalizačních stok byly s ohledem na stávající stav
provedeny některé drobné změny tras. Bylo dohodnuto, že
případná změna stavebního povolení bude řešena až po
kompletním provedení kanalizace a zaměření skutečného
stavu.
V jarních měsících se připravuje položení kanalizace na
poslední chybějící stoce SD1, tj. od obchodu Enapo po pravé
straně až k odbočce na Lán. Došlo ke změně umístění
kanalizace, kanalizace se bude pokládat do komunikace I/50,
nyní vyřizujeme dokladovou část. Pro obec to také znamená
podstatný nárust finanční spoluúčasti. Současně požadujeme
na Ministerstvu zemědělství o prodloužení termínu
dokončení stavby.
Na čerpací stanici v Jakubovci jsou objednána čerpadla,
dodací lhůta je 6-8 týdnů, předpokládá se dodání čerpadel do
poloviny dubna a vlastní montáž do konce dubna.
Na ČOV probíhá montáž a dodávka technologie od firmy
OMS WALTER. Roční zkušební provoz čističky by měl být
zahájen zhruba od měsíce května tohoto roku. Pro bezchybný
provoz čističky je nutné, aby došlo ke zrušení všech
domovních septiků jednotlivých nemovitostí v naší obci,
popř. k jejich propojení tak, aby odpadní voda odtékala do
kanalizačních sběračů napřímo, nikoliv přes septik.
S vlastním spuštěním provozu ČOV také bude souviset
provozování nově budované části kanalizace a ČOV a s tím
související výběr stočného. V současné době jednáme

o možném provozování s firmou Slovácké vodárny a kanalizace,
Uh.Hradiště a také s firmou Severomoravské vodárny a
kanalizace, Ostrava.
V obci je v otázce vlastníků kanalizace a s tím souvisejícím
výběrem stočného tato situace:

165 nemovitostí je napojeno na kanalizaci, která je v majetku
Slováckých vodáren a kanalizací, tyto nemovitosti platí stočné
přímo SVaKu ve výši 33,23 Kč/m3

343 nemovitostí je napojeno na obecní kanalizaci, tyto
nemovitosti platí obecné stočné ve výši 10 Kč/m3

210 nemovitostí dosud nebylo napojeno na kanalizaci,nově
se napojují na nově budovanou kanalizaci

Z výše popsaného vyplývá, že situace týkající se provozování
kanalizace je hodně složitá. Z hlediska rovného a spravedlivého
přístupu ke všem je potřeba sjednotit výši stočného v obci. Část
kanalizace je nyní ve vlastnictví SVaKu Uh.Hradiště, stále
zůstane jejich majetkem, protože akciová společnost svoji část
majetku odmítá prodat nebo pronajmout. SVaK bude vybírat
stočné ze své části kanalizace i nadále. Obec musí rozhodnout,
kdo a za jakých podmínek bude nově budovanou a stávající
obecní kanalizaci . Každý občan je dle zákona
č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích a podle vyhlášky
Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. povinen napojit se na
veřejnou kanalizaci.
V případě napojování dosud nenapojených nemovitostí na
nově budovanou kanalizaci upozorňujeme, že obec na své
vlastní náklady platí vlastní přepojení + 1 m kanalizace, ostatní
náklady nese vlastník kanalizační přípojky. Na jednu nemovitost
tak nese obec náklad zhruba ve výši 5.000 Kč, které nejsou
uznatelným nákladem dotace. Přistoupili jsme k úhradě této
poměrné části z obecních peněz, abychom minimalizovali
finanční dopad na občany. Výzvu k úhradě za vlastní přepojení
dosud nenapojených nemovitostí na kanalizaci připravuje firma
VHS přibližně v měsíci květnu.

Marie Fremlová
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provozovat

Stavba čističky a kanalizace spěje ke zdárnému konci

I/2013

I/2013
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V lednu jsme podali dotační žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj,
cílem je realizace akce „Venkovní aktivity v Mateřské škole Bánov“, která
rozšiřuje venkovní pobyt dětí v prostorách Mateřské školy Maják. Konkrétně
se jedná o stavbu krytého venkovního altánku jako venkovní třídy a také
o zastřešení stávajícího bazénku v mateřské škole.

Obrátili jsme se na E.On s žádostí o osazení svítidel veřejného osvětlení
na sloupy rozvodu NN v lokalitě od „zatáčky smrti“ po točnu.

Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2013 pro zajištění
provozu v našem Domě s chráněnými byty je ve výši 564.000 Kč, což
představuje pouze 52% dotačního požadavku.

Na pálenici došlo v zimních měsících k výměně oken a vstupních dveří
v prostorách určených k pronajímání.

Na ČOV probíhá montáž a dodávka technologie – jde o montáž
mechanického předčištění, dekontační odstředivky, čerpací stanice,
armaturní komory mezi kalojemy, byla dodána dmychadla a čerpadla.

V letošním roce plánujeme nové osazení lávky přes bánovský potok
v úseku od školy směrem k nové ulici.

Připravujeme dotační žádost z ROP Střední Morava – Fyzická revitalizace
území, která se týká možné opravy chodníků na hlavní ulici, doplnění
odpočinkových míst a opravu silnice směrem ke škole.

Malujeme předsíň a vestibul obřadní síně.

Na konci ledna jsme zaplatili mimořádnou jednorázovou splátku ve výši
2 mil. Kč úvěr, který byl poskytnut na dostavbu Domu s chráněnými byty,
zbývá doplatit ještě 2,6 mil.Kč, současně jsme začali čerpat úvěr na dostavbu
ČOV a kanalizace, který byl vysoutěžen za výrazně výhodnějších podmínek.

Zájemci o dřevo z našich obecních lesů se mohou domlouvat s obecním
hajným p. Mirkem Horňákem , mobil 728571274.

Podali jsme žádost o kolaudaci trafostanice postavené u ČOV, budeme
uzavírat smlouvu k vlastnímu provozování trafostanice. Současně se
kolauduje přípojka vysokého napětí k ČOV tak, aby v nejbližší době mohla
být dodávána elektr.energie pro zkušební provoz ČOV.

Na obci proběhl audit kontroly hospodaření obce a současně
i mikroregionu Východní Slovácko, nebyly shledány žádné nedostatky
a pochybení.

Zadali jsme zpracování projektové dokumentace Revitalizace zeleně
v Bánově. Proběhlo zhodnocení zdravotního stavu a vitality stromů a zeleně
na hlavní ulici až po konec Hoštáků s návrhem na koncepční řešení celého
prostoru.
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DĚKUJEME VŠEM ŠTĚDRÝM
DÁRCŮM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO
LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
NA POMOC VŠEM POTŘEBNÝM.
V NAŠÍ OBCI SE CELKEM
VYBRALO 62.066 KČ.

I/2013

OBECNÍ Ú AD OZNAMUJEŘ

OSVOBOZENÍ BÁNOVA

Tříkrálová sbírka 2013

I/2013
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Stalo se už u nás tradicí, že krojovaná děvčátka se na
Smrtnou neděli scházejí na obecním úřadě, aby
společně přivítala jaro. Také letos se sešlo na třicet
letařek s kytičkou zlatého deště a kočiček,
připomínajících příchod jara. Děvčátka vystoupila
s krátkým programem, který s nimi nacvičily paní
učitelky v mateřské škole. Svým zpěvem potěšily
všechny přítomné a roznesly pak letečko nejen do
bánovských rodin.

... článek ze školní Bublaniny ...

Zážitky deváťáků z jejich ŠKOLNÍHO PLESU 12. ledna
2013.

Ze začátku, jsem měla pocit, že to bude ten nejhorší ples za
posledních pár roků. No, musím uznat, že jsem se spletla.
Za nás deváťáky bych řekla, že to byl ples No. 1! :) Všichni
tančili spolu, pak každý s každým… Tohoto zážitku si fakt
vážím, protože vím, že se to už nikdy, zvlášť v takové
sestavě, nebude opakovat…:)

DENISA FRANCOVÁ
Když jsme stáli u parketu a čekali, než začne hrát hudba,
měla jsem takové nervy, že jsem tam poskakovala jako
ratlík a třepala rukama. K tomu jsem všechny ostatní
obtěžovala otázkou: „Jsi taky tak nervózní?!“ Bratránek mi
pak s humorem řekl, že se skvěle bavil, hlavně když viděl
výškový rozdíl mezi mnou a tanečníkem. Největším
překvapením pro mě bylo, že naši drazí spolužáci
mužského pohlaví dokázali tančit nejen na hitovky stylu
„Chci žít nostop“, ale i valčík či polku. Celý ples byl
dokonalý, suprový, bezchybný - zkrátka nejlepší, protože
byl NÁŠ!

ELIŠKA VRANKOVÁ
Už je to tady! Ta akce, na kterou jsem čekala strašně
dlouho. Oblékám se do krásných šatů, mám načesané
vlasy a jsem krásně namalovaná. Teď chci jen starosti
odhodit za hlavu a užít si to…

KRISTÝNA KOČICOVÁ
Strašně jsme se těšili a čekali, že to bude ten největší
zážitek na základce. Postupem času mi přišlo, že ten čas
strašně rychle utíká, a když ples vrcholil a všichni pařili,
zjistila jsem, že je to vlastně akce jako každá jiná. Příště
budu vědět, že velké očekávání přináší velké zklamání. Ale i
tak to byl velký zážitek, na který jen tak nezapomenu.

MARKÉTA ZÁLEŠÁKOVÁ
Nervozita, obavy, strach, nervy ... pak tři minuty slávy …
oddech, nadšení, uvolnění, radost... I tak se dá popsat náš
ples. Aspoň předtančení. Potom už si to každý dokáže
domyslet. Zábava, tanec, smích, radost.

VERONIKA POLANSKÁ

JÁ & P ESL

I/2013

I/2013
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Beáta Dulínková

Klára Dulínková
* 13. 7. 1994 - † 10. 11. 2012

* 19. 5. 2005 - † 10. 11. 2012

Klárka a Beáta byly žačkami naší školy.

Truchlíme a vzpomínáme.
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Klárinka

Vzpomínky na Beatku a Klárinku

napsal Martin Pašek 8. A

napsala Natálie Vaculová 9. B

Na Klárku vzpomínám tak, jak nejlíp můžu. Klárinka byla jako moje
mladší sestřička. Byla krásná, mladá holka a uměla každého rozesmát.
Každý den jsme spolu chodili na autobus. Povídali jsme si, smáli se,
dělali koniny a bylo to fajn. Vždycky jsem se těšil, až s ní po škole půjdu
zase čekat na autobus.

yž jsem se jí ptal, jak se má, ona mně vždycky odpověděla, že lepší to
už být nemůže. A když jsem se jí ptal, co bude dělat, až přijde domů, tak
mi řekla, že se půjde učit a pomoct s něčím mamince a tatínkovi, aby
měli radost, že to udělala. Tvrdila, že ji to prostě baví a bavit bude.

A pak přijížděl autobus a my jsme nastupovali a po chvíli si řekli: „Ahoj
a měj se.“

Bylo mi kolem čtyř let, když jsem je viděla před naším domem s mými
rodiči a jejich tátou, který si od nás bral štěrk. Byla jsem zvědavá a šla
ven. Moji sourozenci Michal a Erik „létali“ kolem domu nahatí a Lenka
s Beou se jim posmívaly. To je moje první vzpomínka na dvojčátka.

Každý den jsme si k nim chodívali hrát a vzpomínám, jak nás jejich strýc
strašil gumovým dinosaurem s rohama. Kdo by se nebál? Dítě má tak
bujnou fantazii.
U nás doma jsme si hrávali na krvavou bábu, ale také jsme se často
koupali v bazéně a tam si hráli na žraloka.
Holky měly poblíž postavenou dřevenou chatku, kde jsme se scházeli.
Vybavená byla jako pro princezny - kuchyň, postel a nefunkční
spotřebiče. Později začala dětská láska mezi mými bratry a dvojčaty.
Bea byla živel a Lenka pohodovější typ. Navzájem se úplně doplňovaly.
Když jsem začala chodit do školy, chodívali jsme všichni do souboru
Kuřátko, kde byl náš king učitel Ondra. Jednou za námi přijel na
Lopeník. Za Dulínkovým jsme seděli u táboráku a zpívali. Byl to další
hezký den se všemi.
Malou Klárku jsme vozívali na kárce a moc se jí to líbilo. Byla to krásná a
chytrá princezna a měla podobnou povahu jako Beata.

Kd

poprvé

hrátky

TRAGÉDIE  NA LOPENÍKU

později
Roky ubíhaly, holky byly starší a už nebyl takový čas na lumpárny jako
dřív. Když opustily školu v Bánově, potkávala jsem je jenom
v autobuse, prohodily jsme pár slov nebo se jenom pozdravily... Bože,
kde jsou ty roky! Klárinku a Anetku jsem potkávala každý den ve škole
a ráda jsem jim byla nablízku.
Moje dětství jsem si s holkami a bratry užila a jsem ráda, že jsem
poznala Klárinku a Beatku, dívky plné života.

Beatku jsem bral skoro jako sestru. Vždy jsme si vykládali o životě.
Byla zábavná a kamarádská. Když jsem k nim přišel o prázdninách, tak
se mi líbilo, jak se Bea snaží být dospělá. Starala se o Klárku tak, že
vydávala jen krátké příkazy: „Umýt, učesat, brýle...“ Prostě jako by to
už byla mamina.
Klárku jsem občas na zastávce i zlobil tím, že jsem jí říkal: „Barbie,
Barbie...“ To mě pak začala honit a mlátit klíčenkou. Nasmáli jsme se
jako blázni.
Ani u nich doma to nebylo jinak. To si na mě brala akorát vařajku a já se
bránil utěrkou.

Budou mi holky chybět!

Holky
napsal Zdeněk Kročil 8. A

... článek ze školní Bublaniny ...

I/2013
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Letos si připomínáme 1150. výročí příchodu dvou bratří,
a

osmačtyřicetiletého Metoděje,

Zda se tito bratři při svých toulkách zastavili i u nás v Bánově,
nevíme. Naši předci v 19. století pod vlivem 1000 letého výročí
jejich př íchodu, národního obrození, romantismu
i náboženského zanícení řekli, proč ne! A postavili na jejich
počest kapli v Jakubovci.

Bohužel nemáme u nás ani žádný doklad z té doby. Žádná
velkomoravská stavba se nám nezachovala. Víme, že pod
současným kostelem se nacházejí základy starší stavby, ale ty
neprozkoumány tiše spí pod dlažbou. V blízkosti kostela se
našly kosti našich předků, ale ty se neprozkoumány opět vrátily
zpět do země. Buďme optimisté a řekněme si, že to nevadí.
Nynější Velehrad i „možný“ velkomoravský Velehrad
(staroměstská aglomerace) je přece nedaleko od nás.

Ale zkusme … Každá doba a i ta dnešní přeje různým, více či
méně věrohodně se tvářícím konspiračním teoriím. A tak si
zkusme takovou vymyslet. A poskládejme ji ze tří faktů.

Prvním faktem je objev velkomoravského stříbrného terčíku
s vyobrazením „sokolníka“ na koni, nalezeného ve Starém
Městě u Uherského Hradiště, který nám ukazuje, že lovecká
vášeň nebyla našim předkům neznámá. Zvláště když měli
blízko Chřiby i Bílé Karpaty.

Druhým faktem je informace od kronikáře Kosmy o Bánově
(doufejme, že našem) k roku 1091. Sděluje v ní, že „toto místo
leží uprostřed lesů a v horách a jest velmi výhodným a bohatým
lovištěm“. Sám Kosmas se jako kněz nejspíše lovů neúčastnil,
ale určitě měl tuto informaci z dobrých zdrojů. (Kdo by se mu

nepochlubil , že?)

A třetím faktem je příběh ze života mladého Konstantina,
napsaný v jeho životopise (jen předesílám, že Konstantin
s Metodějem pocházeli z „lepší“ rodiny – tatík, Řek, byl
povoláním „drungarios“, tj. velitel vojska, a mamka, Slovanka,
ženou v domácnosti), jak nám jej převyprávěla ve své knížce
s názvem „Svatí kacíři aneb Reportáž nejen z Velké Moravy“
paní Jindra Jarošová (která za ni v roce 2001 dostala Cenu
Miroslava Ivanova za literaturu faktu): „Jednoho dne se
(Konstantin) vydal se svými přáteli, syny dalších (zámožných)
Soluňanů na lov do polí a vzal si s sebou svého vycvičeného
krahujce. Nedopustil se jako lovec žádné chyby, a přesto mu
v silném větru milovaný dravec uletěl. Dva dny nevzal
Konstantin nic do úst. Dva dny nezamhouřil oka. Nehybně
seděl na prahu svého domova a čekal, až se jeho opeřený přítel
vrátí. Krahujec už ale nikdy nepřiletěl.“

šestatřicetiletého Cyrila (občanským jménem Konstantina)
a jejich působení tady na

Moravě.

se
svým úlovkem

A v čem spočívá ona zmiňovaná konspirační teorie? Minimálně
v tom, že svatí bratři mohli jíst zvěřinu, která byla ulovena u nás.
Nebo mohli být jako významní hosté (a těmi jistě byli) svědky lovu
ve zdejších končinách. A případně mohli dostat darem i nějakou
tu naši trofej, kterou Konstantin určitě dokázal ocenit. A je to.
Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory a můžeme
s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Nic
víc.

Martin Borák

Už n kolik probíhá v naší zemi projekt který je nazván "Noc
kostel

Jde o ekumenický projekt do n hož se zapojily farnosti a sbory tak ka
všech církví v naší republice. V ybraný den se nejen otev ou a
zp ístupní kostely, které se do projektu zapojí, ale asto p ipraví i
program, ve kterém nabízejí široké ve ejnosti vzd lávací, kulturní i
estetický zážitek. Letošní Noc kostel prob hne 24.kv tna.

Také naše farnost se do tohoto projektu zapojí.

A na co se m žete t šit? V pr b hu ve era budete mít možnost nejen
navštívit ásti kostela, které v tšinou ve ejnosti nebývají p ístupné, ale
dozvíte se n co o histori farnosti i samotného kostela. Budete moci
obdivovat starobylá a krásn zdobená kn žská roucha, starobylé
liturgické ná iní a poklady farnosti.

Dozvíte se n co o zvycích a pr b hu svatebního ob adu, které si pro Vás
i s improvizovanou výstavkou p ipravil editel muzea z Uherského
Brodu Pavel Popelka. Krom jiného se budete moci zaposlouchat do
pásma starých, oblíbených, kostelních písní v podání souboru Hútek
z Bánova a Plkotnice ze Suché Loze.
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Bánov a Konstantin a Metoděj

Noc kostelů
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Obr.: Velkomoravský „sokolník“ s pozadím Bílých Karpat.
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Klub seniorů Bánov uspořádal IV. ročník Koštu slivovice. Jsme rádi, že se letos sešlo zatím
rekordních 205 vzorků slivovice. Převážná většina vzorků byla z Bánova, několik jich bylo ze
Starého Města, Tvarožné Lhoty, Polešovic a jiných obcí. Poprvé jsme měli čtyři kategorie, a to:
slivovice, kalvádos, hruška a ostatní.

Degustaci provedlo 22. února 2013 celkem 21 členů, rozdělených do sedmi degustačních komisí.
Vyhlášení výsledků koštu se uskutečnilo v sobotu 9.března v sále školy. Moc nás potěšilo, kolik
Bánovjanů se přišlo s námi pobavit. Přijeli i členové Spolku přátel dobré slivovice ze Starého Města,
se kterými spolupracujeme už od prvního ročníku. Pro všechny jsme připravili občerstvení a
bohatou tombolu. K dobré pohodě nám hráli Marečci z Komně.

strana 8I/2013

Tyto i ostatní slivovice byly výborné,
jak jsme se mohli na koštu přesvědčit.
Naše poděkování patří všem sponzorům,
kteří nám pomohli košt uskutečnit, a
všem členům, kteří jej připravili.
Rádi Vás také informujeme o tom, co Klub
seniorů připravuje pro naše starší
spoluobčany na nejbližš í období.
1. května se uskuteční tradiční
prvomájové posezení. Zveme také na
zájezdy, a to : 7. května do Kroměříže na
jarní výstavu květin, 4. a 5. června do
Polska (Krakov a solné doly u Krakova)
a 18. června na jednodenní zájezd do
slovenských lázní Rajecké Teplice.

Klub seniorů se těší s Vámi
na shledanou.

Josef Čapek

I/2013

KOŠT OVOCNÝCH
PÁLENEK
KOŠT OVOCNÝCH
PÁLENEK

Ještě jednou blahopřejeme vítězům IV. ročníku:

slivovice kalvádos hruška ostatní

1.místo
Vyskočil Jaromír,

Polešovice
Machalík Josef, Bá 267 Machalík Josef, Bá 267 Münster David, Bá 694

2.místo Kočica Vladimír, Bá 331 Skočovský Petr, Bá 572 Vystrčil Petr, Bá 590 Zálešák Lub., Brno

3.místo Zálešák Vlad. st., Bá 342 Mahdal Miroslav, Bá 275 Polanský Luboš, Bá 82 Kočica Vlad., Bá 331
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Činnost hasičů za uplynulý rok

I/2013

V současné době má jednotka dvacet dva členů. Čtrnáct je
zařazeno v operačním odboru, tzn., že jsou určeni pro výjezdy.
Ostatní hasiči jsou zařazeni v organizačním odboru. Tito hasiči
nejsou zařazeni do výjezdu, avšak svou činností významně
přispívají k udržení akceschopnosti a dobrého postavení naší
j e d n o t k y . B ě h e m r o k u 2 0 1 2 d o š l o k e z m ě n á m
v obsazení jednotlivých odborů a k rozšíření členské základny.
Členové Tomáš Kročil a Rostislav Guryča byli z důvodu náročných
pracovních povinností na vlastní žádost přeřazeni do
organizačního odboru. Za jejich práci na výjezdech za uplynulá léta
jim patří velký dík. Nově byli do jednotky přijati čtyři členové.
Během roku Ladislav Mahdal, ke konci roku pak Radomír Kočica,
Lukáš Švehlík a Filip Mahdal.

Během měsíce května proběhla rekonstrukce čerpadla zásahového
vozidla a oprava výfuku, které provedla společnost THT Polička.
Také se objevila závada na nádrži na vodu, jejíž opravu jsme
provedli vlastními silami. Díky výtěžku z hasičského plesu jsme
dokončili obměnu zastaralé dýchací techniky. V současné době již
využíváme čtyři moderní přetlakové dýchací přístroje. Vyřazené
dýchací přístroje, které jsme svého času získali bezúplatným
převodem od HZS Zl. kraje, jsme bezúplatně převedli obci Bystřice
pod Lopeníkem pro potřeby jejich požární jednotky.

Hlavním posláním hasičské jednotky je pomoc při požárech,
živelných pohromách či jiných mimořádných událostech. V roce
2012 naše jednotka vyjížděla k celkem dvaceti dvěma událostem.
Meziročně se jedná o nárůst o sedm případů. Z toho bylo jedenáct
požárů (+ 4), devět technických pomocí a odstraňování
nebezpečných stavů (+ 3), jednu dopravní nehodu a jedno pátrání
po pohřešované osobě (+ 1). Samostatně zasahovala jednotka v
šesti případech. V ostatních případech spolupracovala s dalšími
jednotkami požární ochrany. Na katastrálním území obce Bánov
jsme řešili devět mimořádných událostí.

Věnovali jsme se také odborné přípravě, praktickému
výcviku,výcviku s dýchací technikou a kondičním jízdám. Na stanici
HZS proběhla cyklická odborná příprava velitelů a strojníků. Vždy
jednou za pět let od absolvování základního kurzu provádí HZS Zl.
kraje ověření znalostí potřebných pro výkon uvedených funkcí.
V roce 2012 se tomuto přezkoušení podrobil vedoucí strojníků
Pavel Janča, který uspěl bez jediné chyby. Členové Miroslav Vítek,
Petr Zálešák a Tomáš Kočica absolvovali kurz pro používání dýchací
techniky. Všichni tři členové úspěšně složili teoretickou i praktickou
zkoušku a nyní jsou odborně způsobilí pro používání dýchacích
přístrojů u zásahu. Dále jsme se účastnili součinnostního výcviku,
který probíhal na bývalém statku Hruškovice nedaleko Osvětiman.
Výcvik byl tematicky zaměřen na záchranu osob ze zřícených
budov, závalů a sutin za použití speciálního technického vybavení.
Během minulého roku jsme pak již tradičně společně darovali krev.
Uspořádali jsme šibřinky ve sportovní hale a navštívili jsme členy
Dobrovolného hasičského zboru Bánov na Slovensku, kteří slavili
90. výročí založení jejich sboru. Podíleli jsme se na zabezpečení

bánovského léta a svatomartinského hodového průvodu.
Vlastními silami jsme vybudovali boční vchod do budovy
hasičské zbrojnice. V měsíci červnu jsme provedli ukázku
činnosti hasičů na dětskému dnu na Žítkové. V srpnu jsme pak
vyčistili jezírko na Skaličkách, ve kterém bylo naházeno
několik velkých pneumatik a množství dalšího odpadu.
Uplynulý rok toho tedy opět přinesl mnoho a všem členům
obecního hasičského sboru patří za jejich obětavou práci
velké poděkování.

Bc. Ondřej Čubík,
velitel jednotky

I/2013
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Naše rodačka šestnáctiletá Jana Matějíčková si
z brněnského veletrhu Regiontour přivezla titul Region
Regina 2013. V soutěži reprezentovala Uherskobrodsko-
mikroregion Východní Slovácko.

O čem a jak to bylo, Vám níže vylíčí vlastními slovy.

„Cože? Jenom kvůli tomu, že mám kroj, musím jít na nějakou
soutěž? Co je to za spravedlnost? Nikam nejdu.“
Pozdě. Byla jsem přihlášená, škola mně přihlásila. Kvůli tomu, že
mám kroj, mám jít na nějakou soutěž? A navíc tam zpívat?
Děkuji, nechci. Dostala jsem nalinkované, co a jak budu dělat.
Vyděsilo mě to, dřív jsem o žádné takové soutěži neslyšela. Po
čase jsem si řekla, proč to nevzít jako výzvu, raději se s tím
poperu, něž abych odporovala. Zjistila jsem si více informací.
Soutěž měla 4 disciplíny:

Jana Matějíčková je královna regionů

1) PREZENTACE REGIONU- Vzala jsem si na mušku náš
mikroregion Východní Slovácko (Bánov, Suchá Loz, Bystřice
pod Lopeníkem, Vlčnov, Korytná), udělala jsem prezentaci
fotek a povyprávěla o našem krásném mikroregionu.
2) TYPICKÝ KRAJOVÝ PRVEK- jednoznačně slivovica, ještě to
chtělo nějakou „brzdu“, tak jsem zvolila sucholožskou slatinu.
Mamka mě oblekla do bánovského kroje, který sama ušila.
3) VOLNÁ DISCIPLÍNA- Rozhodla jsem se pro rockovou
skladbu hranou na bicí, žádný zpěv, jak jsem dostala „nařízené“.

I/2013

Bicí byly jednoznačnou volbou.
4) TYPICKÉ KRAJOVÉ JÍDLO- Kyselica s česnekovou buchtou,
milosti, vdolečky, slivovica, slatina, tlačenka a uzené- jídlo mi
vařila mamka, vdolečky a milosti pekla babička - dík za pomoc.

Den před soutěží přišla další rána. Žádný papír s textem v ruce.
Řekla jsem si, že to povyprávím vlastními slovy. V den soutěže
tréma nepřišla, pouze se mi chvěl mikrofon v ruce. Mluvila jsem
naším nářečím, takže napětí se uvolnilo. Vše probíhalo hladce a
první místo bylo třešničkou na dortu.

Za výhru jsem velmi vděčná, stačilo být sama sebou. Nasbírala
jsem nové zkušenosti a posunulo mě to dál, obdržela jsem
krásné hodnotné ceny. Samozřejmě bez pomoci rodičů, školy,
obecního úřadu a dalších mnoha lidí bych toho nedosáhla.
Touto cestou děkuji všem za podporu, které si cením.

Jana Matějíčková

Vážení čtenáři,

protože přibývají vaše dotazy k inzerci v Bánovském zpravodaji,
uvádíme níže tyto základní informace k inzerci :

Žádost o inzerci se posílá do schránky Bánovského zpravodaje

( ).

Žádost musí obsahovat závaznou objednávku včetně fakturačních

údajů, požadovanou velikost inzerátu (formát A4 až A7) a grafické
zpracování inzerátu v el. podobě (formát ).

Inzerce v Bánovském zpravodaji vychází vždy

.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a odvíjí se od požadované velikosti

inzerátu, viz. platný ceník inzerce na web stránkách Obce Bánov

Po uveřejnění inzerátu v Bánovském zpravodaji vystaví účetní

Obce Bánov žadateli inzerce fakturu.

Veškeré informace k inzerci v Bánovském zpravodaji naleznete na

stránkách Obce Bánov
).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

zpravodaj@banov.cz

jpg, pdf, corel9

v černobílém

provedení

http://www.banov.cz/zpravodaj/cenik-inzerce/

(http://www.banov.cz/zpravodaj/cenik-inzerce/).

(

Informace k inzerci
v Bánovském zpravodaji
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Narození:

Sňatky v Bánově:

Rozloučili jsme se:

Naši jubilanti:

Sára Velecká 587
Nela Trojanová 548
Sebastián Mojžíšek 598
Magdaléna Pavlíčková 298

Jinřich Chlad a Hedvika Semerádová

Josef Mahdal 478
Ludmila Beníčková 49
Václav Mahdal 490
René Mahdal 469
Bohumila Střelcová 40
Luděk Polanský 182

Františka Hrabalíková 493
92 let

91 let

90 let

85 let

80 let

Františka Janků 497

Marie Velecká 222

Jarmila Šalušková 360
Františka Mahdalová 39
Josef Beníček 124

Anežka Borýsková 594
Bohumila Suchánková 418
Marie Zálešáková 342
Jarmila Drábková 721

Stav obyvatel k 1.1.2013  -

Přihlášeno 36 osob
Odhlášeno 29 osob

Narození 25 dětí
Úmrtí 12 osob

2166 osob
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Společenská kronika

Důchodové  spoření
Jak mnozí z Vás jistě zaznamenali, od 1.1.2013 došlo ke změně

v důchodovém systému - nově vznikla možnost důchodového
spoření. Víte kam jdou peníze z Vašich povinných odvodů na sociální
pojištění? Stát je vybere a vzápětí "rozpustí" mezi více či méně

potřebné sociální skupiny.

Nyní má každý z nás možnost "odklonit" část této povinné platby na
svůj vlastní účet - pro sebe a svoji rodinu. Zde budou prostředky
pravidelně zhodnocovány a připraveny pro Vás, nebo pro
zabezpečení rodiny v případě Vašeho úmrtí.

Pokud máte zájem,ráda Vám poskytnu podrobné informace ohledně

tohoto důchodového spoření, popřípadě o jiných možnostech
spoření, pojistné ochrany a zabezpečení Vás a Vaší rodiny.

, Česká pojišťovna ,a.s.
obchodní místo Bánov 700   (budova OÚ)

Vzhledem k tomu, že se v poslední době rozmáhá oslovení občanů

formou dopisů, nebo podomního prodeje s nabídkou údajných slev a
bonusů, máte možnost se na mne obrátit v případě jakýchkoliv
pochybností.

Dagmar Zvářalová

Úřední hodiny:
PO  13.00 - 17.00
ST  13.00 - 16.00
PÁ   8.00 - 12.00

I/2013

mobil:
web:
e-mail: dagmar.zvaralova@ceskapojistovna.cz

605 544 977
www.pojistovna.banov.cz
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Bánovské tandemy již podeváté
V sobotu 16. března se v kuželkovém

sále Sportovní haly konal již devátý ročník
Bánovských tandemů. Tento dětský turnaj
v kuželkách pořádá T. J. Sokol Bánov ve
spolupráci s Obecním úřadem v Bánově.

Do turnaje se příhlásilo 16 tandemů
v kategorii mladších žáků a 10 tandemů
v kategorii starších žáků.

Ve starších žácích hned v první hře
zazářil tandem ABSOLVENTEK (Denisa
Francová, Kristýna Kočicová) a díky 167
sraženým kuželkám zvítězily. Druhý
skončil tandem RAFŤAČEK (Simona
Chovancová,Barbora Mandíková). Třetí
byl tandem šesťaček CRAZY GIRLS (Lucka
Horňáková,Jana Hniličková).

U mladšího žactva zvítězil v poslední hře
turnaje tandem SIMSŇÁKŮ (Petr
Matějíček,Daja Zálešáková). Tento
smíšený tandem páťáků zahrál výborně,
srazil celkem 166 kuželek a vytvořil tak
nový rekord sražených kuželek u mladších
žáků. Loňský vítězný tandem PÁRÁTEK
(Alexandr Skalský,Pavel Borák) skončil
druhý a po dodatečném rozstřelu si třetí
místo vybojoval tandem CRAFŤÁCI
(Michael Pražan,Vojtěch Mahdal).
V kategorii devítkářů nakonec jedinou
devítku turnaje dal Adam Rapant
z tandemu SKAUTI. Pořadatelé také
hodnotili nejlepší masku-kostým. Líbily se
Hvězdičky, Black cats, Kytičky, Skauti i
Skautky, ale nejvíce nápaditý byl tandem
OHEŇ A LED. Děvčata ze šesté třídy
zaujala bezvadným provedením tváře i
účesu, a zmrzlinové poháry se šlehačkou
tak získala již podruhé za sebou.

Za pořadatele
Stanislav Vranka
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