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Asi před 5 lety jsem poprvé slyšel o Noci kostelů, kterou vyhlásil ve Vídni
kardinál Schönborn. Chtěl zpřístupnit kostely pro širokou veřejnost,
především těm, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky bohoslužeb a nic jim
to neříká. Projekt se setkal ve Vídni s velkým zájmem a brzy se rozšířil i za
hranice Rakouska do naší vlasti.
Letos jsme se poprvé do tohoto projektu zapojili i v naší farnosti. Bylo to jen
na zkoušku, jak na to zareaguje veřejnost. Ve spolupráci s pastorační radou
farnosti jsme si nejen stanovili program, ale i rozdělili určité nezbytné
služby.
Celá akce začala 24.5. bezprostředně po mši svaté v 19.00 hod.
seznámením s historií kostela sv. Martina, které se fundovaně ujal starosta
obce Mgr. Zbyněk Král. Do historie nás vtáhl i citáty z farní kroniky o odvodu
mužů do 1. světové války, kterou ještě umocnila stará regrůtská píseň
v podání mužského souboru Hútek. Jeho improvizovaná výstava fotografií
z obnovy kostela v 50.letech, ještě více dokreslovala veliké úsilí našich
předků o péči kostela.
V průběhu celé Noci kostelů v obou sakristiích probíhaly dvě výstavy. Za
pomoci Jiřiny Velecké a Marty Mahdalové se podařilo připravit do jedné
z nich to nejkrásnější z liturgických oděvů celé farnosti a pan kostelník Josef
Šlahař zase dal nahlédnout do pokladnice naší farnosti, sbírky kalichů,
monstrancí a dalších liturgických nádob, které se používají při mši svaté.

Noc kostelu
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Výstava starých
svatebních fotografií

Sjednocení stočného
v Bánově

Filmový kroužek
základní školy

Mýty v oblasti
odpadů

... nevadí, když mi to
ve stáří oplatí

Noc kostelu
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V letošním třináctkovém roce si český a slovenský národ

připomíná 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Moravu. Učení bratři k nám dorazili v roce 863 z daleké a sluncem

zalité Konstantinopole, aby, jednoduše řečeno, vzdělali náš

slovanský národ a vytvořili pro něj první slovanské písmo a

církevní jazyk – staroslověnštinu.

Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech 4.-5. července v rámci

státního svátku ČR již tradičním národním projektem Dny lidí

dobré vůle. Nedílnou součástí je i slavnostní koncert Večer lidí

dobré vůle. Ten začíná ve čtvrtek 4.července v 19.30 hodin před

bazilikou. Vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a Filharmonie

Bohuslava Martinů Zlín. Koncert v přímém přenosu odvysílá Česká

televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál. V pátek 5. července

začíná v 10.30 hodin slavnostní poutní mše svatá.

Tradičními projekty zůstávají hry a soutěže pro děti a rodiče,

vernisáže, ruční přepisování Bible, soutěž ve fotbalových

dovednostech pod vedením Antonína Panenky, setkání vozíčkářů

se sympatickým hercem Filipem Tomsou a mnoho dalšího. Cílem

oslav je vybudování obecného povědomí o Cyrilu a Metoději,

o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma a

vzdělanosti.

Více info na: .www.velehrad.eu

Jarmila Brnková

II/2013

II/2013

Také květinářky se nenechaly zahanbit a díky fotografiím
Martiny Wampulové se mohli návštěvníci pokochat těmi
nejpěknějšími aranžmá za uplynulá léta.
Program pokračoval dál. U vchodu Anička Králová
s Antonínem Fremlem vítali nově příchozí, kterých nebylo
vůbec málo. Návštěvníci dostali teplý čaj, program a ti, kteří
brzo odcházeli i posvěcenou medailku Panny Marie.
Program pokračoval dál hudebním pásmem starých
mariánských písní, které si střídavě pod vedením učitelek
p. Věry Chovancové a p. Jitky Malé připravil ženský soubor
Plkotnice ze Suché Loze a pod vedením Oldřicha Havla
soubor Hútek z Bánova. Celé pásmo bylo oživeno vzácnou
návštěvou Ph.D Johna K. Novaka, profesora teorie hudby
z USA, který zahrál na varhany anglické a americké duchovní
písně a spolu s p. Chovancovou na dva akordeony některá
Bachova preludia.
Hlavním bodem programu byl pořad ,
který volně navazoval na výstavu svatebních fotografií ve
Sportovní hale. Tohoto pořadu se ujal Mgr. Aleš Kapsa,
programový a kulturní pracovník muzea J.A. Komenského
z Uherského Brodu, který skvěle zastoupil původního hosta
PhDr. Pavla Popelku ve vyprávění o svatebních zvycích na
Uherskobrodsku. Jeho přednáška byla doplněna
fotografiemi p. Popelky z jeho nedávno vydané knihy. Pro
oživení si Plkotnice ze Suché Loze připravily krátké pásmo
začepování nevěsty, při které se vázal šátek tzv. „na babušu“,
čehož se skvěle zhostila Anna Mahdalová ze Suché Loze.
Nevěsta p. Eva Gazdíková vypadala tak skvěle, že její manžel
jistě zahořekoval, že neměli svatbu v kroji.
Další hodinku jsme prožili opět hudebně. Nejprve se
představila bánovská schola pod vedením Anny Suchánkové,
která nastoupila v oranžových trikotech a za účasti bubeníka
Dominika Fremla a solisty Petra Suchánka. Její pásmo
vystřídala bývala bánovská varhanice Michaela Nováková,
která skvělým způsobem rozezněla opět bánovské varhany.
V průběhu tohoto koncertu se však už chystal další program,
který měli na starosti manželé Robert a Ludmila Zálešákovi,
známí umělečtí restauratoři z Bánova. Přinesli zahalený
deskový obraz, o kterém měl málokdo z farníků ponětí.
Jednalo se o část původního bánovského oltáře, který je
dílem bánovského kaplana P. Františka Helfera z r. 1834 a
přestavuje ve třech scénách Izákovu oběť, východ z Egypta a
vztyčení měděného hada na poušti. Nyní je dál v péči obou
restaratorů.
Závěr celého programu se nesl opět ve znamení hudby a
citátů z Bible, které ukazovaly působení Panny Marie
v dějinách spásy. Starobylými mariánskými písněmi je
doprovodila skupina 7 citeristů z Bánova, Uherského Brodu a
Suché Loze. Spolu s nimi vystoupili i manželé Machovi
z Rožnova pod Radhoštěm s mandolínou a citerou.
Rád bych poděkoval členům pastorační rady i všem
ochotným spolupracovníkům a účinkujícím, kteří vytvořili
velmi bohatý a poutavý program, a věřím, že se všem
návštěníkům ( ) líbil a že jej budeme moci někdy
opět zopakovat.

o bánovské svatbě

odhadem 200

P.Jan Mach

Velehrad
Dny lidí dobré vůle
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Z jednání ZO dne 20.3.2013

ZO schvaluje

Uvolnění částky 2.481.639,- Kč na dofinancování způsobilých
výdajů projektu „Komplexní revitalizace středu obce Bánov“,
který bude předložen do Regionálního operačního programu
Střední Morava, výzvy č. 40.
Zastupitelstvo obce Bánov se dále zavazuje v letech 2013 – 2015
předfinancovat žádosti o platbu max. do výše 8.272.127,- Kč a
uhradit ze svého rozpočtu provozní výdaje projektu
v předpokládané roční výši 10 000,- Kč, a to minimálně po dobu
5 let od ukončení realizace projektu, aby byla zajištěna
udržitelnost.

Bezúplatný převod nemovitého majetku parc. č. st. 823, st.
824, st. 852, 2045/103, 2045/104, 3151/1, 3151/2, 3774/4 a 5219
v k.ú. Bánov ve vlastnictví ČR na Obec Bánov.

Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje uzavřenou mezi Zlínským krajem a Obcí Bánov ve
výši 20.000,- Kč na nákup ponorného kalového čerpadla a věcných
prostředků požární ochrany dle rozhodnutí Zastupitelstva ZK pro
jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Bánov.

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o regulaci provozování
loterií a jiných podobných her.

�

�

�

�

� Smlouvu č. PK 06/2013 o nájmu vodohospodářského zařízení a
zajištění jeho provozu mezi Obcí Bánov (dále jen pronajímatel) a
Slováckými vodárnami a kanalizacemi Uherské Hradiště

(nájemce), na jejímž základě pronajímatel přenechává nájemci za
úplatu k užívání vodohospodářské zařízení za účelem zajištění
odvádění a čištění odpadních vod pro obec Bánov, tzn. za účelem
provozování kanalizace a čistírny odpadních vod. Doba nájmu je
stanovena na dobu určitou, počínaje od data pravomocného
rozhodnutí o uvedení ČOV a kanalizace do zkušebního provozu do
31.1.2014. Nájemné činí za ČOV částku 2,00 Kč bez DPH z každého
fakturovaného m3 odpadní vody tekoucí na ČOV v obci Bánov za
předchozí kalendářní rok a za kanalizaci částku 7,00 Kč bez DPH za
každý fakturovaný m3 na kanalizaci v majetku pronajímatele za
předchozí kalendářní rok. Náklady na opravy po dobu trvání
smlouvy do 50 000,00 Kč bez DPH ročně hradí nájemce, pokud
náklady překročí tuto částku, je nájemce oprávněn vyúčtovat tyto
zvýšené náklady nebo jejich část pronajímateli.

Z jednání ZO dne 25.4.2013

ZO schvaluje

Z jednání ZO dne 29.5.2013

ZO schvaluje

Závěrečný účet Obce Bánov za rok 2012, a to celoroční
hospodaření a přezkoumání hospodaření za rok 2012 bez
výhrad.

Smlouvu o nájmu pozemků mezi Obcí Bánov a
Občanským sdružením Šarovec, Hluk 907, 687 25 na
pronájem pozemků

parc. č. 5292, o výměře 1154 m2, parc. č. 5336, o výměře
971 m2, parc. č. 5388, o výměře 4123 m2, parc. č. 5450, o
výměře 3383 m2, parc. č. 5557, o výměře 1357 m2, parc. č.
5580, o výměře 1124 m2, parc. č. 5637/2, o výměře
1722m2, parc. č. 5639, o výměře 3688 m2, parc. č. 5672, o
výměře 2775 m2, parc. č. 5735, o výměře 1541 m2, parc. č.
6874, o výměře 4278 m2, parc. č. 6985, o výměře 2338 m2,
parc. č. 7042, o výměře 3735 m2, parc. č. 7105, o výměře
473 m2, parc. č. 7144, o výměře 8800 m2, parc. č. 7216, o
výměře 2291 m2, parc. č. 7264, o výměře 13558 m2 za
účelem realizace environmentálních opatření dle projektu
„Bánovské větrolamy“. Výše nájmu činí 900,- Kč/ha/rok bez
DPH.

Schvaluje podporu pro jednotlivé nemovitosti v obci
Bánov za účelem přímého propojení septiků nebo jímek
formou peněžního příspěvku ve výši 1 000,- Kč, a to na
základě fyzické kontroly vlastního přepojení pověřeným
pracovníkem. Tento peněžní příspěvek bude poskytován na
jedno číslo popisné od zahájení do ukončení zkušebního
provozu ČOV, tj. od 1.7.2013 do 1.7.2014.

�

�

�

strana 3

Vážení majitelé psů,

věříme, že máte své svěřence rádi. Mějte
však v úctě a lásce i své okolí! Na základě

stále se množících stížností na psí
exkrementy v obci jsme se rozhodli pro
distribuci sáčků na jejich úklid. Sáčky si
můžete vyzvednout přímo na obecním
úřadě. Exkrementy po vašich miláčcích

nejsou nikomu příjemné a rozhodně nejsou
ozdobou našich ulic a zahrádek. Každý, kdo

je ponechá na veřejném prostranství,
se dopouští přestupku

proti veřejnému pořádku
a může být pokutován

ve výši 1000 Kč.

Buďme ohleduplní k sobě navzájem!

Z jednání ZO
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sjednocení jejího charakteru v podobě liniových výsadeb kvetoucích
stromů a nízkých živých plotů podél hlavní komunikace. Žádáme
proto všechny občany, jejichž předzahrádek se projekt přímo týká,
aby se s návrhem výsadby seznámili na obecním úřadě!

V posledním stadiu příprav, kdy čekáme na vydání územního
souhlasu ze stavebního úřadu, je také akce „Oprava lávky přes
bánovský potok“. Lávka je umístěna ve zkratce pod školou směrem
k ulici Za močířem. Je navržená nová dubová konstrukce lávky pro
pěší, opatřená oboustranným dřevěným zábradlím. Lávka bude
osazená na nových betonových základech, vybudovaných na obou
březích bánovského potoka, mimo průtočný profil koryta.
Předpokládaná realizace je během letních prázdnin.

Dotační žádost „Venkovní aktivity v mateřské škole Bánov“

podaná na ministerstvo pro místní rozvoj kvůli obrovskému přetlaku
žádostí neuspěla v loňském ani v letošním roce, proto jsme se
rozhodli, že zakrytí dětského bazénku zafinancujeme z vlastních
obecních prostředků, protože se jedná o dlouholetý problém
znečištění vody, nevyhovujícího zábradlí i schůdků do bazénku, na
který opakovaně upozorňují hygienici. Realizace by proběhla během
letních prázdnin formou klasického obloukového odsuvného
zastřešení s polykarbonátovou výplní a nerezovým zábradlím.

U základní školy se připravuje oprava venkovních vstupních
schodů, které jsou značně poškozené.

Provoz na sportovní hale bude přes celé prázdniny v běžném
režimu, během celých prázdnin platí pro kuželky akce 1+1 dráha
zdarma.

Ve spolupráci s firmou VHS Veselí nad Moravou připravujeme
vybudování záchytného žlabu pro zachycování dešťových vod
stékajících ze Skaliček, aby nedocházelo k zaplavování dvorů a zahrad
v ulici k Zeasu.

Podali jsme dotační žádost do Regionálního operačního
programu Střední Morava s názvem „Komplexní revitalizace středu
obce Bánov“. Hlavním cílem je oživení centrálního prostoru v naší
obci. Případná realizace v příštím roce, pokud bude žádost o dotaci
úspěšná, obnáší vytvoření veřejných parků s mobiliářem v prostoru
kolem kostela, kolem obchodu drogerie a křižovatky na Suchou Loz.
Současně by mělo dojít k rekonstrukci stávající místní komunikace ve
směru od hlavní silnice k základní škole a k rekonstrukci některých
chodníků. Nyní čekáme, zda dotační žádost uspěje či ne.

Během podzimu proběhne oprava kanalizace, která je v majetku
Slováckých vodáren a kanalizací, a to na hlavní ulici směrem od
autobusové zastávky až k pekárně.

Na základě zákona č.222/2012 Sb., kterým byly novelizovány
všechny volební zákony, se nově zavádí povinnost vést volební okrsky
v Registru územní identifikace,adres a nemovitostí. Prakticky z toho
pro nás vyplývá, že dochází k velké administrativní zátěži kvůli
novému rozdělení jednotlivých domů na 2 nové volební okrsky.
Vznikne tak volební okrsek s umístěním domů nalevo od hlavní
silnice ve směru od Uh.Brodu a volební okrsek s umístěním domů

napravo od hlavní silnice ve směru od Uh.Brodu.

�

�

�

�

�

�

�

�

Události na obci
II/2013

II/2013
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k dispozici

Kompostéry, o které jsme znovu žádali letos v rámci
vyhlášené dotační výzvy z OPŽP, nebudou zapsaným
zájemcům , protože dotační žádost neuspěla.

Povolení k čerpání z přehrady Ordějov pro firmu
Bissolo bylo vodoprávním úřadem MěÚ Uh.Brod
stanoveno takto: je schváleno snížení odběru vody ze
40.000 na 30.000 m3/rok při dodržení měsíčního limitu
6.500 m3 a dodržení snížení hladiny od přepadu hráze do
1,2 metru.

Žádáme dotační podporu na realizaci projektu
„Pořízení stroje na úklid silničních komunikací za účelem
snížení prašnosti v obci Bánov“. Realizace projektu
v závislosti na přiznání dotace se předpokládá v průběhu
tohoto roku.

Pro účely pořádání různých výstav jsme se rozhodli
pořídit vlastní výstavní panely z odlehčeného materiálu.

Zahajujeme přípravy na vydání knihy o Bánově,
předpokládaný výtisk a možný prodej knihy proběhne
v příštím roce.

Probíhá výsadba lesních sazenic s pomocí našich
pracovníků na veřejnoprospěšné práce, s pomocí
brigádníků i našich složek v obci. Jedná se zhruba o 28.000
kusů sazenic na zalesnění.

Proběhlo několik složitých jednání, která se týkala
realizace poslední stoky kanalizace SD1 od zatáčky
v Hoštákách po odbočku na Lán. Kanalizace se musí kvůli
nedostatku volného prostoru umístit do silnice, což

způsobilo časovou pozastávku stavby. Tato silnice totiž
byla Rozhodnutím ministerstva dopravy z roku 2012
vyřazena ze sítě silnic I. třídy, ale do dnešního dne nebyla
zařazena jako silnice III. třídy, proto jsme se ocitli
v současné době v legislativním vakuu a obtížně řešitelné
situaci. Po mnoha jednáních na Ředitelství silnic a dálnic
ČR (současným správcem) společně s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje (budoucím vlastníkem) jsme začali
nejsložitější stoku naší obce začátkem června realizovat.

6.6.2013 proběhla v sále naší základní školy veřejná
schůze k navržené studii Revitalizace zeleně v Bánově,
kterou zpracovávala Ing. Alena Vránová. Zpracovaná
studie inventarizuje jednotlivé stromy a dřeviny vysazené
podél hlavní silnice od kostela až po zatáčku v Hoštákách
s návrhem kácení nevhodných dřevin a s návrhem na nové
výsadby v této části obce. Na základě proběhlé diskuse a
studie chceme zpracovat vlastní projekt pro podání
dotační žádosti do Operačního programu životního
prostředí k vlastní výsadbě zeleně, protože současná
zeleň je na mnohých místech přerostlá, je značně

nesourodá a vysazená bez celkové koncepce. Hlavní
myšlenkou utváření návesního prostoru v Bánově je



Při oslavách osvobození Bánova jsme uctili památku padlých
rumunských a českých vojáků položením věnců u jejich
pomníků.

Oslavy pokračovaly na galerii sportovní haly, kde se konala
výstava starých svatebních fotografií. K vidění byly i další staré
exempláře, které se svatbou souvisely. O program se postaraly
bánovské Zpěvule. Dozvukem oslav byla přehlídka historické
vojenské techniky.
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Život v obci v obrazech
Velký pátek byl ve znamení hrané křížové cesty, která vedla na
Skalu. Věřící si spolu s mladými připomněli ukřižování Ježíše
Krista.

II/2013

II/2013

Ještě před spuštěním zkušebního provozu čističky odpadních
vod se zde konal Den otevřených dveří. Bánovským občanům
byl umožněn vstup do celého areálu s komentovanou
prohlídkou.

Mužský sbor Hútek zpříjemnil milovníkům folklóru jeden
květnový den svým vystoupením u mája.
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Přehled akcí v Bánově v období červenec až září 2013

Jak se d lá Bánovský zpravodajě
Vážení čtenáři,

v následujících řádcích vás chceme seznámit s principy a
postupy při vzniku Bánovského zpravodaje.

Bánovský zpravodaj je časopis informující o proběhlém
i nastávajícím dění v Bánově. Vychází čtvrtletně, vždy začátkem
dubna, července, října a před Vánocemi.
Zpravodaj vydává a financuje Obec Bánov, vytváří ho však
redakční rada BZ.

. Příspěvky mají být
obsahově zajímavé, pravdivé a jsme rádi, když je doprovází
fotografie.
Úkolem redakční rady BZ je příspěvky v rámci zpravodaje
uspořádat, zpravodaj graficky zpracovat, provést jeho kontrolu
a nakonec i jazykovou korekturu.

Aktivně však oslovuje přispěvatele a
pomáhá vytvářet pravidelné rubriky, které vedle příspěvků

Bánovský zpravodaj dotváří. K těm starším, jako je Společenská
kronika či Události na obci, nově a pravidelně zavádíme
Přehled připravovaných akcí či Kulturní a sportovní rubriku.
A jak Bánovský zpravodaj vzniká ?
Konkrétně to funguje tak, že předseda redakční rady BZ po
uzávěrce příspěvků došlých do e-mailové schránky BZ tyto
vytiskne a na následné schůzce redakční rady navrhne
uspořádání těchto příspěvků v rámci jednotlivých stran
zpravodaje. Členové rady návrhy uspořádání posoudí a ty buď

schválí, či předloží jiný návrh. Do obsahu a myšlenek příspěvků

rada nezasahuje, dělá však a korektury.
Obsah a uspořádání příspěvků musí být schválen všeobecnou
shodou členů redakční rady BZ. Poté předseda redakční rady

To, co se v Bánovském zpravodaji objeví, jsou především
příspěvky od vedení obce, bánovských spolků a sdružení. Do
zpravodaje však mohou přispět i bánovští občané. Obsahově si
tedy zpravodaj vytvářejí Bánovjané

Redakční rada tedy prioritně

příspěvky nevytváří.

sami

formální jazykové

vytvoří osnovu BZ, ve které je uvedeno členění příspěvků na
jednotlivých stranách BZ a potřebné identifikační údaje
jednotlivých příspěvků. Tuto osnovu předává grafickému
zpracovateli BZ. Po grafickém vytvoření BZ předseda rady
opět svolává schůzku členů rady, na které se provede
kontrola grafického zpracování a případné úpravy se na
schůzce ihned realizují. Finální podobu po kontrolní schůzce
Bánovskému zpravodaji dodá jazyková korektura. A pak již
zbývá zajistit tisk potřebného množství čísel BZ tak, aby se
dostal do každé bánovské rodiny. Roznášku jednotlivých čísel
BZ do domů si zajišťuje již Obec sama.

Obvykle je Bánovský zpravodaj členěn do dvanácti stran,
strany 1,5,8,12 jsou barevné. Občas má zpravodaj i přílohu,
která je do zpravodaje vložena formou volného listu.
Doplňková reklama je ve zpravodaji na různých místech, a
to podle toho, kde po vložení příspěvků zbylo ještě „bílé“

místo. Samotná reklama zpravodaj v zásadě nefinancuje, má
prioritně sloužit jako obchodní informace Bánovjanům.
Milí čtenáři, děláme Bánovský zpravodaj tak, aby se líbil.

Proto vám budeme vděčni i za vaše připomínky zaslané do
schránky BZ (zpravodaj@banov.cz)

Děkujeme.

Za redakční radu BZ

Stanislav Vranka

II/2013

II/2013

DATUM AKCE POŘÁDÁ
28.6. Myslivecká noc Myslivci Bánov
5.7. Pouť ke kapli sv. Cyrila a Metoděje Farnost Bánov
20.7. Bánovské leto 2013 Obec Bánov
21.7. Bánovské leto 2013 Obec Bánov, farnost Bánov

Folklórní memoriál
30.8. Stezka odvahy Bánovská mládež

10.9. Jednodenní zájezd do termálů Veľký Meder Klub seniorů

19.9.-20.9. Podzimní bazárek Maminky z Bánova
22.9. Zahájení cvičebního roku T.J. Sokol Bánov

Hútek
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Co stojí za takovou výstavou? Odvaha

vzpomínat na to, co už není, a vytáhnout ze

strožochu rodinné stříbro v podobě kroje,

zažloutlých fotek, nadpostelových obrazů,

nepoužívaného nádobí, starých dortových

forem a receptury na svatební dort zvaný

„syrec“ (na ten ještě čekáme). Pak to jenom

dostat do počítačů a tiskáren, sehnat

nějakého člověka, který má „chvilku“, a

požádat paní místostarostku o záštitu. A pak

jen doufat, že přijde alespoň10 lidí, abychom

byli úspěšnější než v Sodomě a Gomoře. A je

to!

Myslím si, že vystavené staré fotografie

mohou oslovit nejenom pamětníky, etnografy

a historiky,ale také lidi mladé duchem, nově

přistěhované i cizí lidi (vítám je u nás

v Bánově). Je to tím, že se nedíváte jenom na

svatbu samotnou nebo nehledáte jen své

známé, ale také se díváte do tváří lidí, jejichž

krev nám koluje v žilách. A také na věci kolem

ní. Podle způsobu jejich oblékání například

vidíme, že kroj byl normální společenský oděv,

který směle konkuroval jakékoliv módě a

kombinoval se mnohdy se vším, co bylo

z oblečení a různých doplňků dle situace po

ruce (hodinky, rukavice, saka, aj.). Úsměvné

je, kde všude se svatba fotila (většinou před

Výstava starých svatebních fotografií
domem nevěsty nebo před

stodolou, krá l íkárnou

i kurníkem a výjimečně i

před kostelem). A také že se

při focení všude možně

sedělo (židle, deska, hrnec,

sáňky), klečelo, držela se

flaška, dort i cizí ruka (než

byla v rukávě). Také u nohou

před ženichem a nevěstou

většinou vidíme svatební

obraz a/nebo „syrec“.

Co to ten „syrec“ vlastně

byl? Hlavní svatební dort,

k te r ý d áva l a n evě sta

mamince-tchýni. „Tady

máte syrec a flašu vína,

II/2013

II/2013

abyste mňa měli rádi, jak vašeho syna.“ Známý je v podobě víceposchoďového

velkého dortu, ale dříve to býval jednopatrový široký dort s dírou uprostřed, do

které se vybíralo při „vybírání do koláča“. Do ní se dávala ozdobená homole

cukru a ještě dříve homole tvarohu, kterému se tady říkávalo sýr. A od toho

pochází název „syrec“.

Svým způsobem to je výstava neúplná a nedokončená. Myslím si, že mnoho

informací se teprve dozvíme, mnoho fotek teprve (k zapůjčení) dostaneme a

třeba nám někdo upeče i ten „syrec“ (jen nevím, zda v Polsku či Číně dělají ještě

cukr v homolích a ne jen v kostkách). „A co bys s ním dělal?“ „Zedli bysme ho!“

Děkuji všem, kteří měli odvahu zavzpomínat na to, co my už nepamatujeme a

co ti po nás budou číst jen v historických románech.

PS: Pan Mandík vzpomínal, že někdy na konci 40. let 20. století se v Bánově

hrála svatba. Točilo se to i na kameru. Prosíme, pokud by někdo měl nějaké

informace, aby nám je sdělil.

Martin Borák



strana 8

strana 8I/2013

Vážení spoluobčané,

v průběhu měsíce června tohoto roku se spouští nová
čistička odpadních vod do zkušebního provozu.Na základě

usnesení zastupitelstva obce Bánov ze dne 29.4.2013 č.20,
odst.I/2 bude provoz nové čističky odpadních vod a obecní
kanalizace zabezpečovat firma Slovácké vodárny a
kanalizace, Uh.Hradiště.

.

Pro nemovitosti, které mají uzavřenou smlouvu o
odvádění odpadních vod se Slováckými vodárnami a
kanalizacemi, se na smluvním vztahu nic nemění.

Z čeho vyplynulo rozhodnutí pro provozování
SVaKem Uh.Hradiště.
V obci je přibližně 200 nemovitostí, které jsou napojeny v naší
obci na kanalizaci v majetku SVaKu a

Tuto část kanalizace SVaK Uh.Hradiště odmítá převést
jakýmkoliv způsobem na obec, odmítá také pronájem.
Z důvodu

v celé obci se proto bude vždy cena stočného
v obci řídit podle ceny stočného, které účtuje Svak části našich
občanů, a to bez ohledu na to, kdo kanalizaci a čističku
odpadních vod provozuje.
S nabídkou na možné provozování ČOV a kanalizace v obci
jsme se obrátili na vodárenské společnosti v Bruntálu,
Vsetíně, Přerově, Hodoníně, Uh.Hradišti a v Ostravě.
Z oslovených společností nabídku na provozování podala
společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a
Slovácké vodárny a kanalizace Uh.Hradiště. Hodnotili jsme
finanční výstupy na provozování kanalizace a čističky
odpadních vod samostatnou obcí (s tím, že stále část
kanalizace je a zůstane v majetku SVaKu), nabídku na
provozování SVaKem Uh.Hradiště a SmVaK Ostrava. Jako

, proto jsme
s touto firmou uzavřeli smlouvu.

Pro správné fungování nově vybudované čističky
odpadních vod je nutné zrušit nebo propojit stávající septiky
a jímky.Zákon č. 274/2001 Sb., par.18, odst.4 stanoví, že

Z tohoto důvodu dochází
k výpovědi stávajících smluv mezi Obcí Bánov a
jednotlivými odběrateli
Slovácké vodárny a kanalizace budou v průběhu letních
měsíců (červenec 2013-srpen 2013) uzavírat nové smlouvy
o odvádění odpadních vod s jednotlivými odběrateli, jednak
s těmi, kteří dosud měli smlouvu s Obcí, a také s těmi, kteří
dosud žádnou smlouvu uzavřenou neměli, protože
v současnosti už bude veškerá kanalizace splaškových vod
napojena na čističku odpadních vod. Na přelomu
června/července 2013 provede SVaK mimořádný odpočet
vodoměrů a od tohoto okamžiku všichni Bánovjané platí
stejné stočné, které pro rok 2013 činí 33,23 Kč/m včetně
DPH.

platí už léta stočné
SVaKu.

nutnosti sjednocení stočného a rovného postavení
všech občanů

finančně nejvýhodnější model pro obec v podobě
nabídnutého nájmu /budoucí provozovatel si pronajme
naši část kanalizace a novou čističku odpadních vod/ vyšla
nabídka od Slováckých vodáren a kanalizací

3

v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není
dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes
žumpy.
Zastupitelstvo obce Bánov na svém posledním zasedání dne 29.5.2013
samostatným usnesením schválilo formu peněžitého příspěvku na
každou jednu nemovitost, která zruší nebo napřímo propojí septik či
jímku. Podmínkou je fyzická kontrola přepojení pověřenou osobou.
Na základě potvrzení od pověřené osoby vám v pokladně obecního
úřadu bude proplacena částka ve výši 1000 Kč. Tato forma peněžního
příspěvku je stanovena na všechny přepojené nemovitosti v období od
1.7.2013 do 1.7.2014, tj. po dobu trvání zkušebního provozu čističky
odpadních vod.

Kromě toho obec bude zapůjčovat bezplatně kalové čerpadlo
k možnému vyčerpání septiku nebo jímky, zájemci se mohou zapisovat
do pořadníku na obci, protože během jednoho dne je možné takto
vyčerpat maximálně dva septiky. Rychlejším způsobem pro vyčerpání
septiku je jeho vyvezení fekálním vozidlem, což provádí za úplatu firma
Slovácké vodovody a kanalizace na základě telefonní objednávky u
p.Malce na čísle tel. 572637671.
K vlastnímu přepojení septiku je vždy lepší zavolat odbornou
instalatérskou nebo stavební firmu. Odpojený septik se nemusí zavážet,
ale lze ho využít jako zásobníku dešťových vod. Při likvidaci jímek a
septiků svépomocí buďte velmi opatrní, dbejte na bezpečnost! I ve
vyčerpaných prostorech septiků se vyskytují životu nebezpečné plyny a
výpary!!!

Věříme, že společným úsilím se podaří vše bezproblémově

zvládnout a jedna velká starost týkající se odkanalizování a čištění
odpadních vod v naší obci bude po mnoha letech dořešena.

Marie Fremlová
místostarostka obce

Sjednocení
stočného v Bánově

II/2013

II/2013

Folklórní soubor
KOHÚTEK
přibírá nové členy

Folklórní soubor
KOHÚTEK
přibírá nové členy

zve všechny příznivce lidové
písničky do svých řad.

Zkoušky se konají každý čtvrtek od 18:30 do
20hod. v budově Mateřské školy v Bánově.

Taneční průprava není nutná, vše Vás naučíme.
Čeká na Vás bezva parta a spousta zážitků :-)

Přijďe si zazpívat a zatancovat,
těšíme se na Vás!

FS KOHÚTEK
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Havárie kříže kostela sv. Martina v Bánově a jeho renovace

II/2013

II/2013

V neděli dne 7.10.2012 v odpoledních hodinách přišla náhle do
Bánova velká bouřka.
Podle některých svědků se v průběhu ní ozvala velká rána a hned
nato se začal kříž na věži kostela nebezpečně naklánět. Naštěstí
byl připevněn k hromosvodu a zachytila ho měděná báň, takže
nespadl, ale zůstal viset v úhlu asi 45 stupňů.
Protože byly vážné obavy, aby se kříž nezřítil, byli hned druhý den
povoláni hasiči z Bánova a Uherského Brodu, aby se pokusili
poškozený kříž z věže dostat na zem.
Jejich plošina (30 m) však ke kříži nedosáhla a proto bánovský
starosta Mgr. Zbyněk Král kontaktoval firmu Harsa z Březolup,
která vlastnila jeřáb s ramenem 70 metrů. Zároveň mu byli
doporučeni dva horolezci, Roman Macík ze Zlína a Peter
Medzihradský z Dubnice, kteří s touto firmou na několika
podobných akcích už spolupracovali.
16.10. v ranních hodinách přijel jeřáb a oba horolezci odborně

dopravili kříž s bání na zem.
Kříž i báň byly provizorně uloženy na faře a bylo rozhodnuto, že
instalace kříže bude provedena až na jaře.
V průběhu zimních měsíců jsme se spojili se dvěma farníky
z Bánova, Františkem Vaňharou a Ladislavem Beníčkem, kteří mají
v Uherském Brodě kovodílnu, a požádali je o zhotovení nového
kříže, tentokrát z nerezového materiálu. Podle návrhu a
konstrukčního řešení Josefa Matějíčka z Bánova byl kříž vyroben
jako věrná kopie původního, pouze zakončení ramen toho
nového má ozdobné prvky. Oba farníci věnovali práci na tomto
kříži jako dar farnosti. Také firma ALTECH Bánov Ing.Antonína
Machaly sponzorsky vyrobila svatozář, která je na kříži
připevněna. Zároveň byl navržen způsob uchycení a ukotvení
nového kříže. Renovaci báně a další klempířské prvky provedl
Milan Bobčík ze Suché Loze.
V úterý 16.4.2013 byl kříž za pomocí jeřábu vyzvednut na střechu
věže kostela a horolezci jej upevnili a zafixovali. Zároveň byl
opraven i hromosvod a připojen ke kříži.
Na nový kříž je umístěna nerezová schránka, která obsahuje
sklenici uzavřenou víčkem.

Ve sklenici je umístěn zachráněný dokument z původní báně

z r. 1958, a nový zápis o opravě kříže, 6 fotografií ze sundávání
kříže, mince a v kovové krabičce se závitem flash paměť,
která obsahuje fotografie a videa z celé akce, některé
dokumenty, Bánovský zpravodaj z let 2007-2013 a historické
fotky a videa z Bánova.
Rád bych poděkoval za organizaci celé renovace starostovi
Mgr. Zbyňku Královi, místostarostce Ing. Marií Fremlové za
administrativní pomoc a všem výše jmenovaným lidem, kteří
se do celé akce zapojili. A především patří velký dík sv.
Martinovi, ochránci naší farnosti a Bohu Otci, za jeho
požehnání a pomoc při celé akci.

P. Jan Mach
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Žáci v rolích
režisérů,

kameramanů,
střihačů a herců

II/2013

Bánovská škola se zapojuje do velké řady různých projektů,

avšak málokdo asi ví o FILMOVÉM KROUŽKU ZŠ BÁNOV

(FKZŠB), který vznikl v září 2011 a který vede pan zástupce

Vlastimil Ondra. Chtěla bych vás s tímto podivuhodným

společenstvem kreativních žáků trochu seznámit, a proto jsem

si odchytla Denisu Kubišovou z 9. B, která navštěvuje FKZŠB od

samého začátku.

Proč jsi chtěla být ve filmovém kroužku?

Co ve FKZŠB děláte?

Slyšela jsem, že máte hodně úspěchů, mohla bys nám nějaké

přiblížit?

O SVOBODĚ ISABEL

→

→

→

Přihlásila jsem se tam, protože všechno, co se týče filmování,

kamery, světel, fotoaparátů, dialogů, režírování a celkově

médií mě vždycky velmi zajímalo a fascinovalo, a proto jsem

využila příležitosti, neváhala jsem a napsala svoje jméno do

přihlášky.

To je široký pojem, třeba minulé úterý jsme se zaměřovali na

střih dalších videí, které se natáčely v poslední době. Byla to

videa třeba o akademii nebo o různých akcích, které se ve

spojení se školou děly. Chtěla bych ale hlavně zdůraznit, že

členové FKZŠB si mohou stříhat i svá vlastní videa a

zdokonalovat se ve své vlastní tvorbě.

Filmový kroužek už vyhrál ve filmových soutěžích několik

kamer, takže nemusíme natáčet na digitální foťáky jako

zpočátku. Škola navíc koupila speciální počítačový program na

střih videa, takže na schůzkách do něj stále hlouběji a hlouběji

pronikáme. Nakonec si budeme moci i doma zpracovávat naše

domácí videa.

Nejtěžší na filmařině je ale to tvůrčí – kreativní. Totiž vymyslet

námět filmu a vytvořit k němu podrobný scénář. Ostatní –

kamera, střih, zvuk… to už je spíše jen technická záležitost.

Naším největším úspěchem je výhra v celostátním kole KWN

Panasonic 2012, kterého se účastnily všechny filmové kroužky

z Česka. S naším filmem

jsme se dostali až do

evropského kola a jako cenu každý z našeho týmu dostal

kameru značky Panasonic. Od firmy Panasonic získal náš

filmový kroužek i velkou profesionální kameru, stativ a

mikrofon.

Do letošní filmové soutěže KWN Panasonic 2013 jsme poslali

film . Tentokrát jsme hlavní cenu nevyhráli,

ale dostali jsme cenu za nejlepší efekty. Jako bonus každý z nás

dostal sluchátka Panasonic.

OBKLOPENI MAGIÍ aneb POZDRAV ZE

SLOVÁCKA, Z KRAJINY HARRYHO POTTERA

→

→

Další soutěží, které jsme se zúčastnili, byla Velehradská

kamera. Náš film Velehradskou kameru loni vyhrál a

odnesli jsme si kameru Sony. Letošní Velehradská kamera 2013

byla vyhlášena 6. června 2013 a s filmem

jsme obsadili 2. místo v rámci základních škol a navíc jsme

dostali speciální cenu TV NOE za nejlepší film ze všech 39

přihlášených. Předávání se opět uskutečnilo ve velehradské

bazilice na závěr mše svaté, kterou celebroval otec arcibiskup

Jan Graubner, který nám ceny i předával.

Na různých workshopech spojených s vyhlašováním

jednotlivých soutěží jsme už potkali mnoho zajímavých a

slavných lidí, kteří nám předávali své zkušenosti. Byli to např.

kameraman Vladimír Smutný, ověnčený šesti Českými lvy, který

natočil filmy – Smrt krásných srnců, Kolja, Tmavomodrý svět,

Tobruk atd. nebo Petr Koblovský – kameraman filmu Rodina je

základ státu a učitel FAMU.

Líbí se mi všechny hlavně proto, že se na nich podílí všichni

členové FKZŠB. Nejslavnější film je podle mě asi O SVOBODĚ

ISABEL. Natáčelo ho šedesát herců – žáků šestých tříd. Měl

premiéru v ono magické datum 13. 3. 2013 ve 13:13 hodin v sále

školy a přišli se podívat nejen žáci, učitelé, ale i rodiče a zástupci

novin. Na památku jsme si nechali vyrazit speciální premiérové

placky.

Naše filmy si můžete prohlédnout na You Tube. Stačí zadat název

filmu. Přeji příjemné podívání :)

DĚKUJI!

UKLIĎ SI SVŮJ SVĚT

Který film FKZŠB je tvým nejoblíbenějším?

Děkuji za rozhovor.

El. Vranková 9.@
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Od začátku února do 15. března 2013

32 žáků 9. tříd, 3 žáci 8. třídy a 1 žákyně

5. třídy, tedy . Všichni žáci měli možnost si podat

v prvním kole dvě přihlášky. Této možnosti využilo 34 žáků.

V prvním kole přijímacího řízení byli ,

z toho jeden na odvolání. Na obě školy bylo přijato 28 žáků

(ze zbývajících osmi žáků si dva podali jen jednu přihlášku,

u dvou nakonec neotvírali druhý obor a 4 žáci nebyli na

druhou školu přijati).

.

Ze 17 žáků 9. tříd, kteří byli přijati na maturitní obory, mělo

vyznamenání 8 žáků – tedy méně než polovina. Na

maturitní obory se dostali i 3 žáci, kteří mají čtyřky. Tato

skutečnost souvisí se stoupajícím počtem středních škol a

naopak klesajícím počtem žáků, ale také s klesajícími

nároky a úrovní středních škol.

bylo (v Uh. Brodě

(4), Uh. Hradišti (3), Kroměříži (1) a Velehradu (1), a to 9

deváťáků a 1 páťačka. Dalšími maturitními obory, na které

byli naši žáci přijati, jsou: (2),

(1), (1),

(1), (1),

(1) a (1).

si podalo přihlášku

na střední školy

36 žáků

přijati všichni žáci

Polovina žáků byla přijata na maturitní – studijní obory

Nejvíce žáků (28%) přijato na gymnázia

obchodní akademie

informační technologie strojírenství mechanik

seřizovač předškolní a mimoškolní pedagogika

sociální činnost multimediální tvorba

Na jaké střední školy a obory se dostali naši žáci v roce 2013
Druhá polovina žáků zvolila učební obor zakončený výučním listem

Střední odborné učiliště Sv. Čecha

Centrum odborné přípravy technické

obráběč kovů puškař

elektrikář

tesař cukrářka kuchařka – číšnice kadeřnice

.

Z nich vede v Uh. Brodě, kam po

prázdninách nastoupí 7 žáků, kde se vyučí automechaniky (3),

instalatéry (2), zedníkem (1) a pekařem (1). Na druhém místě je se 6

přijatými v Uh. Brodě s obory

(3) a (3). O tuto střední školu projevilo zájem

oproti předchozím letům více žáků, protože se vyučí pro Českou

zbrojovku, která po vyučení garantuje práci.

Dalšími učebními obory, na které byli naši žáci přijati, jsou:

(1), (1), (1), (1) a (1).

Závěrem bych chtěla poděkovat našim učitelům, kteří vynaložili velké

úsilí, aby žáky co nejlépe připravili nejenom na přijetí, ale i na

studium na středních školách. Stejné ocenění patří všem našim

žákům, kteří se na přijímací zkoušky zodpovědně připravovali.

Doufáme, že i nadále budou dělat dobré jméno sobě, rodičům a

škole.

Nyní naši žáci udělali první důležitý krok k svému povolání, ale

mnoho dalších je ještě čeká. Moc jim všem přeji, ať jsou to kroky

šťastné a moudré, které povedou ke spokojenému životu, jehož

součástí bude i smysluplná práce.

Zdeňka Suchá

výchovná poradkyně ZŠ v Bánově

*

*

*

*

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok (od 1.
září do 31. srpna) probíhá každoročně zpravidla v měsících
březnu a dubnu. Termín zápisu stanovuje ředitelka školy po
dohodě se zřizovatelem.

Zákonní zástupci odevzdají
a ředitelka přidělí každému dítěti registrační

číslo. Pod tímto číslem do 30. dnů zveřejní Rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí dítěte do mateřské školy formou seznamu na
veřejně přístupném místě (u vstupu do ředitelny školy a na
webových stránkách školy).

Na základě žádosti o přijetí obdrží zákonní zástupci dle
správního řádu písemné vyjádření – rozhodnutí o přijetí, či
nepřijetí dítěte do mateřské školy. O přijetí dítěte rozhoduje
ředitelka školy, která rozhoduje i o zkušební době pobytu
dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými
školou. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky ( zákon 561/2004 Sb.,
školský zákon, § 34 odst. 3-4 )
V letošním školním roce 2012/2013 navštěvuje naši MŠ

Z toho je předškolního věku.
O odklad povinné školní docházky svých dětí požádali
Do ZŠ odchází
K zápisu do MŠ pro školní rok přišlo

Už se těšíme na nové kamarády.

„Žádost o přijetí dítěte do
mateřské školy“

80 dětí.
25 dětí

2 rodiče.
23 dětí.

2013/2014 23 dětí.
Přijato bylo 23 dětí.

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ

II/2013

II/2013

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM:
Děkujeme všem rodičům, kteří přinesli v průběhu školního
roku různý výtvarný materiál (barevné papíry, pastelky,
barevné propisky, výkresy na kreslení…)

Vystrčil Václav peněžitý dar 1.000,- Kč,
Beníček Josef peněžitý dar 1.000,- Kč

Mahdalová Hana 30 látkových návleků na boty
Pavelka Radek balíčky s pečivem pro všechny děti z MŠ

Kočica Bohumil broušení ořezávátek, nožů, nůžek

Renata Machalíková



strana 12II/2013

V neděli 12. května 2013 se konala v sále školy akademie

ke Dni matek. Těžko lze popsat krásu jednotlivých

okamžiků lidem, kteří tam nebyli. Děti se svými učiteli

pilně nacvičovali a nutno uznat, že výsledek byl více než

povedený! Akademie byla bohatá na různorodá

vystoupení. Od písniček a básniček, přes scénky až k tanci

a premiéře filmu filmového kroužku. I přes všechen frmol,

který při zahájení klasicky přichází - nefunkční mikrofon,

změna programu, atd. , jsme myslím všechno zvládli.

Akademii zahájil pásmem bánovských písní školní folklorní

soubor Kuřátko (připravil Mgr. Vlastimil Ondra). 1. A měla

pásmo básniček, které se jim vskutku povedlo (připravila

Mgr. Romana Münsterová). Program 2. A se nesl v duchu

filmu Ať žijí duchové. Děti utvořily naprosto identickou

partu s tou, která hraje ve filmu (Mgr. Markéta

Zálešáková). Chlapci a holčičky ze 3. A navařili maminkám

skvělé Šmoulí makaróny (Mgr. Jitka Malá). Se 4. třídou

jsme se na pár minut přenesli do dob, kdy po našem území

pobíhali mamuti a pralidé (Mgr. Romana

Skovajsová). Páťáci přednesli svým maminkám básničky a

následně zazpívali anglickou písničku I don't like the rain

v jeskyních žili

(Mgr. Dagmar Bařinová a Mgr. Lenka Švehlíková). O rok starší šesťáci

pokračovali ve stejném duchu a i s paní učitelkou zazpívali a sami

zahráli písničku Swing low. Na trubku hrál Michal Kubiš, na housle

Lukáš Kočenda a na kytaru Radek Jankůj a Mgr. Lenka Švehlíková.

A předvedli se i ti nejstarší - tedy žáci 9. A. Secvičili scénku o

Popolušce. Už i tak bohatý program okořenilo dvěma Čučudejskými

pohádkami Divadélko (Mgr. Vlastimil Ondra). Děvčata ze Cvičení

s hudbou nám zpestřila odpoledne svými tanečními kreacemi (Mgr.

Romana Münsterová). Děti z druhé a třetí třídy zahrály na flétny

(Mgr. Jitka Malá). A nechyběl ani zbrusu nový film filmového kroužku

“Ukliď si svůj svět“ (Mgr. Vlastimil Ondra).

Všem žákům, učitelům, moderátorkám

(Denisa Francová 9. A a Štěpánka Wampulová 9. A) i technikům

(Jakub Hrbáč 7. A, Jakub Novák 7. A a Václav Král 9. A) patří velké díky!

Denisa Francová a Štěpánka Wampulová 9. A

Foto: Mgr. Vlastimil Ondra

Byl to kus dobré práce.
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Akademie ZŠ

matek

ke Dni
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Cena úložky smíšeného komunálního odpadu rok od

roku roste. Tuto cenu hradí zčásti občané Bánov a zčásti

Obec Bánov. Je dobře, že se v obci zavedlo třídění

odpadu. Ukazuje se, že papír a zejména plasty zabírají

významnou část komunálního odpadu. Díky třídění se

daří snižovat množství odvedeného odpadu. Je to cesta,

jak se můžeme bránit rapidnímu zvyšování ceny za vývoz

popelnic. Pro podporu třídění komunálního odpadu

uvádíme v následujících řádcích řadu informací

převzatých z časopisu Eko-kom.

1. Stejně se to sype na jednu hromadu

2. Je to jenom módní výstřelek, který
pomine

3. Jsem na třídění už starý, to je pro
mladé

Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy

nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou

uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo

zájem sesypávat odpady dohromady. V České republice je

dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále

zpracovávají, ať na druhotnou surovinu, se kterou se dále

obchoduje, nebo na hotové výrobky, se kterými se

v běžném životě setkáváme.

Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše o

společenskou odpovědnost a třídit by tak měl opravdu

každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti. V minulých

stoletích se využitelný odpad (zejména zemědělský), dále

zpracovával. Především na vesnicích se málokdy něco

vyhazovalo a odpad se dále využíval. Například odpad

z kuchyní - využívalo se vše od skořápek až po slupky od

brambor. Také si určitě někteří z vás pamatují dobu, kdy

byly igelitky vzácné a pravidelně se vymývaly vodou, aby

mohly ještě několikrát posloužit.Systém třídění odpadů

v ČR je nastaven efektivně a pohodlně pro občany tak, aby

třídění nebylo problémem, ale snadnou cestou k další

recyklaci využitelných složek komunálních odpadů.

Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že

pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace.

Třídění odpadů je nastaveno tak, aby třídění nebylo složité

a řídilo se jednoduchými pravidly.. Třídit odpady by měl

každý, je to občanská zodpovědnost a samozřejmost ve

vyspělých státech, která se neváže na věk. Ve třídění

odpadů je mnoho výmluv, které se hodí těm, kdo nechtějí

třídit. Odpady produkuje každý a bez řádného systému

třídění a dalšího správného nakládání s odpady bychom tady byli za

chvíli obklopeni skládkami a odpady. Pro třídění odpadů nemusíte

být mladí. Stejně jako si čistíme zuby a staráme se o své psí miláčky,

musíme se starat také o to, abychom měli kolem sebe hezké a čisté

prostředí.

Omyl, 2/3 Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak

považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života.

V České republice se podařilo i přes loňskou krizi na trhu druhotných

surovin zachovat systém třídění a využití odpadů v takovém rozsahu

a kvalitě, v jakém byl v posledních letech vybudován. Nemusíme

ihned začít třídit vše, ale prokázáním dobré vůle se můžete připojit

k těm, kterým není zbytečné plýtvání zdroji lhostejné.

4. Třídí málokdo

Pro Bánovský zpravodaj zpracovala

Marie Fremlová

pondělí 1.7.2013

pondělí 5.8.2013

pondělí 2.9.2013

pondělí 7.10.2013

pondělí 4.11.2013

pondělí 2.12.2013

pondělí 8.7.2013

pondělí 12.8.2013

pondělí 9.9.2013

pondělí 14.10.2013

pondělí 11.11.2013

pondělí 9.12.2013

II/2013

II/2013

MÝTY V OBLASTI ODPADŮ

ŽLUTÉ PYTLE – PLAST MODRÉ PYTLE – PAPÍR

Žádáme ob any, aby

,

které jsou ur eny na svoz papíru a plast ,

V cen každého pytle
je zapo ítáno nejen jeho po ízení,

ale také svoz pytl

č

č

č

modré a žluté pytle

nevyužívali k jiným ú el m!
ů

ě

ř

ů!

č ů

TERMÍNY SVOZU (II. pololetí 2013)
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Př i mnoha rozhovorech s Vámi, naš imi

spoluobčany, získáváme mnoho podnětů, co

v Bánově chybí, co je ve špatném stavu a

potřebuje opravit nebo kam bychom měli obrátit

svoji pozornost.

Chceme být dobrými správci obecního majetku,

a tak se snažíme jej zhodnocovat a uvádět do

lepšího stavu, než ve kterém se nachází. Bohužel

naše finanční možnosti jsou velmi omezené. Proto

se snažíme maximálně využívat . Ty však,

které jsou vyhlašovány státními institucemi,

nekopírují přesně potřeby obcí, a tak se obce musí

pracně přizpůsobovat vyhlášeným dotačním

podmínkám. Vznikne situace, že bychom

potřebovali sportoviště pro školu, na které zatím

žádné dotace nejsou a které by nás stálo asi 10

m i l i o n ů , k te ré m o m e ntá l n ě n e m á m e .

Dokončujeme čistírnu odpadních vod (ČOV) a

kanalizaci, na kterou vyř izování dotací

z Ministerstva zemědělství a současně ze

Z l í n s k é h o k r a j e ( 4 4 m i l i o n ů ) b y l o

nejkomplikovanější a na kterou z rozpočtu

dáváme většinu investičních prostředků.

Potřebujeme však také opravovat chodníky a

cesty, které jsou ve špatném stavu. Byla vypsána

dotace na revitalizace (obnovu) středů obcí, kde je

zaznamenán největší pohyb lidí. Je v ní nejen

obnova a úprava parků, doplnění laviček a

vysázení nové zeleně, ale také je do ní možné

zahrnout opravy chodníků a cest, které tato místa

spojují. Pro naši obec to znamená, že pokud dotaci

dostaneme, opravíme i chodník od pekárny

k pomníku, velkou část silnice ke škole a chodník,

který ji lemuje. Celá akce bude stát kolem 8

milionů, ale z obecního rozpočtu na ni dáme

„pouze“ 2. V současné situaci „naškrábeme“ spíše

2 než 10 milionů, zvláště když na ČOV jsme museli

vzít úvěr 14 milionů a na další velkou akci bychom

již úvěr nedostali. Přesto sportoviště pro základní

školu spojené s víceúčelovým areálem pro širokou

veřejnost se stává naší prioritou ihned po

dokončení výstavby ČOV.

Nejlepší formou přidělování dotací je

. Náš mikroregion

založil Místní akční skupinu Východního Slovácka

(MAS), která po splnění náročných kritérií byla do

tohoto programu zahrnuta jako jedna z těch

šťastnějších, protože zdaleka ne všem MAS se to

dotace

program

Leader EU (Evropské unie)

podařilo. Z tohoto programu, kde si priority určují samy obce, jsme

provedli výměnu oken, dveří a opravu spojovacího krčku v mateřské

škole, závlahy a vrt studny na hřišti FC, opravu záchodů v základní škole,

krojové a nástrojové vybavení našich folklorních souborů, vybudování

inženýrských sítí za zdravotním střediskem, opravy pomníku padlých,

drobných sakrálních památek a některé další. V rámci společného

projektu pak výstavbu rozhleden, odpočinkových bodů, směrových a

informačních tabulí. Každé takové akci předchází důkladná příprava

projektu, žádost o dotaci, výběrové řízení na zhotovitele, realizace s

důslednou kontrolou provedení, vyhodnocení a následná kontrola od

poskytovatele dotace, ministerstva nebo některého jim nadřízeného

úřadu. Je s tím spojena obrovská administrativa. Přesto se snažíme za

pomoci našich projektových manažerů využít všech možností, které se

nabízejí ke zkrášlení Bánova a zlepšení života v něm. Naše MAS při veřejné

prezentaci před komisí Ministerstva zemědělství získala 126 bodů ze 150

možných bodů. Zůstali jsme tak potřetí v kategorii B "dobře fungující

MAS".

Evropská unie se snaží prosazovat přidělování evropských dotací právě

prostřednictvím MAS přímo do regionů, protože jsou to

na jejich ekonomické využití.

Abychom mohli dobře připravit další plánovací období, rozdali jsme Vám

dotazníky, které poslouží jako vodítko při sestavování programu na další

plánovací období 2014 – 2020. Děkujeme všem, kteří jej vyplnili a

odevzdali.

čerpáme také na zaměstnávání našich

spoluobčanů na veřejně prospěšné práce (VPP). Úřad práce nám přidělil

v první vlně 5 pracovníků, které využíváme při údržbě zelených ploch,

úklidu obecních prostor, svozu odpadů, také při výsadbě stromků a

mnoha dalších činnostech, které bychom sami nestihli, nebo bychom na

tyto činnosti museli najímat firmy. Pomáháme tím našim

nezaměstnaným spoluobčanům a současně tím šetříme obecní

pokladnu.

dotace nejlépe

využité s přímým dohledem veřejnosti

Dotace z úřadu práce

Zbyněk Král

starosta obce

Ne vždy každá dotace vyjde
II/2013

II/2013

Zlínský kraj poskytl dotaci na realizovaný projekt
" ".

Tento projekt byl financován ve výši 10% skutečných
uznatelných nákladů.

KANALIZACE A ČOV BÁNOV
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Máte doma oblečení, boty nebo hračky, které
již nepotřebujete a leží vám v policích jen proto,

že je vám líto je vyhodit? Teď máte příležitost
uvolnit si místo ve skříních a přitom ještě udělat

dobrý skutek. Soukromá firma umístila tento
kontejner na nepotřebný textil, oděvy, obuv a

hračky k obchodnímu domu Jednota v Bánově.
Uvedené nepotřebné věci ukládejte do

kontejneru čisté a zabalené do igelitových tašek
nebo sáčků, tyto věci budou sloužit  jiným lidem

a vy jim tak můžete pomoci.

Kontejner
na hračky, obuv a textil
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Co jsme prožili v mateřské škole ve 2. pololetíCo jsme prožili v mateřské škole ve 2. pololetí
Ať je počasí jakékoliv, děti ani paní učitelky nelení a pořád se u nás něco

děje. Zimní počasí na začátku roku nám dalo možnost stavět sněhuláky,

hrát si na eskymáky, stopovat a krmit zvěř. Předškolní děti se zúčastnily

zápisu do základní školy, kde předvedly vše, co se naučily. Tradičně

pořádáme fašankovou obchůzku po Bánově, které předchází týden

nacvičování masopustních tanečků, písní a básní. Tato akce pomáhá

upevňovat tradice a zvyky, které jsou spjaté s naší vesnicí. Ještě v zimě

stihly některé děti navštívit firmu pana Zálešáka a prohlédnout si dílnu,

kde se vyrábí nábytek. Za umožnění exkurze velmi děkujeme! Hudebně

nadané děti se zúčastnily pěvecké soutěže Bánovský kohút, kterou

pořádá základní škola. Do dalšího brodského kola postoupila Adélka

Pavlíčková a také v Uherském Brodě se umístila mezi nejlepšími.

Gratulujeme! V březnu si hráváme na indiány, což děti velmi baví a

navštěvujeme knihovnu, jelikož březen je měsícem knihy. Děkujeme

paní knihovnici, za příjemnou prohlídku se čtením. Na jaře jsme

pomohli spálit Morenu (zimu) v zahradě ZŠ, děvčátka vystoupila s

programem „Nové leto přišlo do vsi“ a navštívili jsme bánovský kravín a

dvorek u Šalušků plný domácích zvířat. O velikonočních svátcích jsme si

díky paní Petře Vašíčkové vyzkoušeli malovat kraslice voskem. Pro děti a

jejich rodiče jsme uspořádali Sluníčkový den, při němž jsme „obepluli“

celý svět a finančně podpořili nadační fond Rozum a cit. V dubnu jsme

měli možnost shlédnout výcvik labradoří fenky, která pomáhá

nevidomým lidem. Den Země slavili předškoláci v Uherském Brodě, kde

mohli vidět výstavu domácích zvířat, zemědělských strojů, práci včelařů

či recyklaci odpadů. Děti z ostatních tříd slavily prací – pomáhaly uklízet

školní zahradu. Na krásně vyčištěné zahradě jsme pak postavili máj a

popřáli maminkám k jejich svátku. Den matek byl letos pojat jako

Pohádková zahrada, a proto se do pohádkových kostýmů převlekli

všichni zaměstnanci školy i některé starší děti ze ZŠ. Atmosféra byla

velmi příjemná, oslavu si užily maminky i děti. V květnu už se všichni

těšili na výlet do Dinoparku ve Vyškově. Pro děti byl velký zážitek nejen

vidět pravěké ještěry v životní velikosti, ale i prohlídka Zooparku a jízda

vláčkem. Naši předškoláci se také zúčastnili plaveckých závodů

v Delfínu a ve školce byli pasováni na školáky. Pochvalu si zaslouží jejich

krásné 3. místo ve výtvarné soutěži. Exkurzi nám umožnil také pan

Pavelka z Pekařství, děti si tak mohly vlastnoručně vyzkoušet pletení

pletýnek. Den dětí jsme oslavili tradičně na Maršově ve středisku

ekologické výchovy. Tentokrát nás čekal program o včelkách, o nichž

jsme se dozvěděli řadu zajímavostí.

Předškoláci si změřili síly při sportovní olympiádě na hřišti a zdárně

přenocovali v mateřské škole. Poslední větší akcí v tomto školním roce

byla návštěva Modré u Velehradu, kde jsme mohli pozorovat

sladkovodní ryby v rámci projektu Živá voda.

Po celý rok jsme se zaměřovali na tzv. prožitkové učení, aby si děti mohly

vše vyzkoušet, prohlédnout, zažít na vlastní kůži. Věříme, že jim to dá

mnohem víc než učení se u stolu.

Všem dětem přejeme krásné prázdniny a rodičům pevné nervy!

Ludmila Janků
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Blesková povodeň

Zcela určitě jsme nebyli jediní rodiče v Bánově, kteří řešili tuto situaci
– máme malé dítě, manžel i já máme, bohudíky, práci a potřebujeme
tyto dvě milé skutečnosti skloubit dohromady. Máme také milující
prarodiče, ale nechtěli jsme je zatěžovat celodenním hlídáním dítka,
kterému bylo něco málo přes dva roky. A co teď? Jak vyřešit situaci
tak, abychom mohli plnit své pracovní povinnosti a věděli, že o dítě
máme dobře postaráno?
Vítězstvím pro nás byla informace, že v Uherském Brodě jsou od září
2012 otevřeny „jesle“. Abych byla přesnější – Mateřská škola
Obchodní v Uherském Brodě otevřela třídu se speciálním režimem
pro děti od 1,5 roku do 3 let. Zřizovatelem této třídy je Město

… nevadí,
když mi to ve stáří oplatí

Uherský Brod, dotace na vybavení činily 180 000,- Kč. Děti zde mají
k dispozici velkou, světlou a dobře vybavenou herní místnost, ze
které lze vyjít na terasu. Zčásti krytá terasa je velkou výhodou
v době nepříznivého počasí, kdy sice děti nejdou na procházku, ale
mohou být na čerstvém vzduchu a hrát si. Vedle herny je ložnice na
odpolední spaní, kde jsou dětské postýlky, které jsou zabezpečené
proti pádu dítěte. K herní místnosti je přičleněna také malá
kuchyňka, sloužící zejména k výdeji stravy. Strava čítá dopolední
svačinku, oběd a odpolední svačinku, k tomu celodenní pitný režim
a stravné činí 26,-Kč na celý den. Měsíční úhrada za dítě je
stanovena na 2.000,-Kč. Provozní doba v této třídě je od 6.30 do
16.00 hod. V tomto oddělení pracuje zdravotní sestra,
ošetřovatelka a uklizečka, na jejichž mzdy přispívá i zřizovatel.
Běžně se této třídě říká „Kuřátka“. A skutečně se tam jako o malá
kuřátka starají „tety“, na jejichž přístupu k dětem je vidět, jak mají
své svěřence rády. Děti do „Kuřátek“ nastupovaly průběžně během
roku podle toho, jak to vyhovovalo rodičům a jak se domluvili
s vedením školky. Jelikož zde má být postaráno o „kuřátka“ velmi
malá, nebyly výjimkou děti, které nosily plenky přes den i na spaní,
děti s dudlíky nebo ty, které musely mít stále s sebou svého
oblíbeného plyšáka. Se vším si zde „tety“ dokázaly poradit. Naše
dcera chodila do třídy „Kuřátek“ velice ráda, rychle se zlepšila

II/2013

II/2013

10.6.2013 asi v 18,30 hod. Na svahy Karpat na Rasové
spadlo za 36 minut 60mm srážek, které vyplavily
Byst ic p Lop a Kom u. Díky pr b žnému
odpoušt ní Ord jova byla vytvo ena rezerva
v kapacit vodní nádrže, která p ibrzdila p ílivovou
vlnu tak, že nebyly vyplaveny také Suchá Loz a
Nivnice. Pod kování pat í p edevším hrázným
p.Kazíkovi a p.Paulíkovi.

ř i od eníkem ň ů ě

ě ě ř

ě ř ř

ě ř ř

Velký dík patří i bánovským
hasičům, kteří v Bystřici pomáhali zachraňovat
majetek a lidské životy.

v mluvení, naučila se tam spoustu říkadel a písniček,
naučila se žít ve větším kolektivu, dělit se o hračky,
dodržovat režim ve třídě. Každé ráno se mě ptala, jestli
půjde do „školky“, a když byl víkend, byla skoro smutná, že
jsou jesličky zavřené.
Po osmiměsíční návštěvě jeslí vyměnila naše dcera třídu
„Kuřátek“ za třídu „Plavčíků“ v mateřské škole v Bánově.
Díky svým zkušenostem z jeslí byl její přechod do školky
snadnější a i paní učitelky v bánovské školce uvítaly dceřin
předešlý pobyt v jiném kolektivním zařízení. A je velmi
milé, že i nyní se dcerka ptá, jestli půjde do školky, a pokud
se nejde, je mírně zklamaná…

Říká se, že jesle a mateřskou školku děti oplatí svým
rodičům na stáří tím, že jim najdou místo v nějakém
zařízení pro seniory. Jestli mi děti vyberou takové zařízení,
kde mi bude dobře jako jim v jeslích a ve školce, tak se
svého stáří nemusím bát .

Jitka Vranková
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Narození:

Rozloučili jsme se:

Naši jubilanti:

David Masarik 264
Lukáš Smutek 554
Markéta Hauerlandová 23
Ema Lukášová 641

Josef Krajča 503
Ludmila Zajácová 165
Jarmila Urbancová 382
Josef Madaj 464

Anežka Vystrčilová 365

Františka Zálešáková 432

93 let

92 let

91 let

90 let

80 let

50.výročí sňatku

60.výročí sňatku

Anděla Macková 177

Filomena Ryšávková 515

Filomena Stehlíková 721

Josef a Marie Zálešákovi 14

Vincenc a Marta Kašpárkovi 560

II/2013

Společenská kronika

II/2013

Zm na ordina ní doby

Pond lí: 7.00 - 11.00 hodin

St eda: 7.00 - 12.00 hodin
tvrtek: 11.00 - 14.30 hodin

ě

ě 0
Úterý: 11.30 - 15.30 hodin

ř 0

Pátek: 11.00 - 14.30 hodin.

č

Č

od 1.7.2013.

MUDr. Věra Kadlčková

Z d vodu nevyužité odpolední
ordinace a neustálých nedorozum ní a

kolizí rušíme
objednací systém odpolední ordinace
v úterý a ordina ní dobu upravujeme

následovn

ů

ě

ě:
č



16,00-17,00 hod.

17,00 hod. -17,30 hod.

17,30 hod. -18,00 hod.

18,00-19,00 hod.

Od 20,00 hod.

Kouzelná škola pro malé i velké

Ukázky výcviku služebních psů

UrbanSense show – profesionální
vystoupení parkouristů

Profesionální kouzelník a iluzionista
Jirka Hadaš a jeho Stand Up Magic

Taneční zábava, hraje Nivnická dechovečka
mladých +diskotéka

profesionálního kouzelníka a iluzionisty Jiřího Hadaše,
účastníka soutěže Česko Slovensko má talent 2011

umění pohybu, překonávání
překážek, při něm jsou využívány přirozené pohyby jako
běh, skákání, lezení, pomocí kterých se co nejefektivněji a
co nejrychleji dostává člověk z místa na místo

pro děti během celého odpoledne kouzelné tvarování
balonků

,
předvádí kynologický klub Bánov

,

- kouzlení s diváky,
iluze s partnerkou, malá Iluze Inquisitum – probodání hlavy
13 dýkami, přeřezání náhodné divačky elektrickou pilkou

Bánovské

leto

Obec Bánov

pořádá tradiční

10,30 hod.

Od 14,00 hod.

Slavnostní mše svatá

Folklorní memoriál

k 270. výročí posvěcení kostela sv.
Martina

v areálu obecní pálenice

Vystupuje Mužský sbor z Vlčnova,
Cimbálová muzika ze Starého
Poddvorova, dětský soubor Kordulka
ze Starého Poddvorova, bánovské
soubory Kohútek, Strúček, Bánovské
zpěvule, Kuřátko, Hútek

V sobotu i v neděli
zajištěno občerstvení,

vstup volný,

všichni jste srdečně zváni

pro d ti skákací hrad a malování na obli ej - zdarma,

st elba ze vzduchovek, prodej cukrové vaty,

to ené zmrzliny, d ev ných šperk ,

d ev ných hra ek

ě

ř

ř ě ů

ř ě

č

č

č

Sobota
20.7.2013

Neděle
21.7.2013

od 16.00 hod.
v areálu

obecní pálenice

od 16.00 hod.
v areálu

obecní pálenice

Na téma:
Kouzla nejsou
žádné čáry,
aneb
kdo nás
může okouzlit

Na téma:
Kouzla nejsou
žádné čáry,
aneb
kdo nás
může okouzlit

Bánovské

leto


