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Voda neodmyslitelně patří k životu, je přírodním bohatstvím, kterého si
máme vážit a chránit jej. Je součástí koloběhu v přírodě a je naší
povinností se o kvalitu vody starat. Proto v naší obci probíhala
v minulých měsících mimořádně náročná stavba s názvem Kanalizace a
čistička odpadních vod.

Celá stavba zahrnuje objekt ČOV a kanalizaci v délce cca 6350m,
vedenou převážně zahradami, silnicemi a ve finále i donedávna silnicí
pro mezinárodní provoz.
Rozpočet celé akce se vyšplhal na částku 64 milionů korun.
Z této částky 56% nákladů pokrývala dotace z ministerstva zemědělství,

9 % ze Zlínského kraje a 35% z obecního rozpočtu.
Z výběrového řízení na zhotovitele vzešel vítěz VHS plus Veselí n Mor.,

spolu s VHS Bohemia Brno, kteří předložili nejlepší nabídku.
V únoru loňského roku (2012) firma převzala staveniště a začala

současně s pracemi na jednotlivých kanalizačních sběračích i na stavbě
samotné čistírny. Ani se to nechce věřit, ale před rokem a půl na místě
dnešní čističky ještě rostlo obilí.

Od té doby začalo pravidelné setkávání, a to nejen každý druhý čtvrtek
na kontrolních dnech, ale pokaždé, když bylo potřeba vyřešit nějaký
problém, odstranit nečekanou překážku, upravit trasu kanalizace nebo
doladit výkaz výměr, odsouhlasit fakturaci, doladit s ministerstvem
zemědělství správné čerpání dotačních prostředků, dotáhnout důsledně
celou tu složitou agendu, kterou s sebou stavba takového rozsahu
přináší. Administrativní práce vyžaduje velkou pečlivost, která je vlastní
především ženám. Proto bych chtěl poděkovat především dvěma
Mariím, Ing. Marii Knotové, která prováděla stavební dozor, a naší
místostarostce Ing. Marii Fremlové, která bedlivě hlídala finance a
přesnost všech důležitých dokumentů.

Rovněž chci poděkovat firmě VHS plus Veselí n Mor., jejíž pracovníci si
svým přístupem, odborností a kvalitou odvedené práce získali uznání
nejen naše, ale také všech Bánovjanů, kteří se s jejich prací setkali. Byly
chvíle, kdy jejich odbornost a zkušenost nám pomohly najít řešení
složitých situací, které tak velká stavba přináší.

Vydává Redakční rada Obce Bánov z finančních prostředků Obce Bánov, 687 54,IČO: 290 785,
tel.: 572 64 61 21, email: zpravodaj@banov.cz, www.banov.cz. BZ vychází čtvrtletně, evidenční číslo: MK 121353
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V ulici na Močíři došlo při ranním dešti ve čtvrtek 28.8.2013
k opětovnému zaplavení sklepů u několika rodinných
domků.
Pokud dojde k zaplavení při extrémních srážkách, jako tomu
bylo 9.8.2013 společně s krupobitím, je to velmi
nepříjemné, nicméně toto je mimořádná situace. Už po
prvním zaplavení se mimo schůzky lidí z dané ulice
s projektantem a zástupcem SVaKu uskutečnila další
schůzka na obci k vyhodnocení vzniklé situace, a to s účastí
všech stran zapojených do výstavby kanalizace a čističky.
Kromě instalace zpětných klapek do kanalizačních přípojek
rodinných domků bylo obci doporučeno vyhodnotit situaci
minimálně v ročních časovém rozestupu, protože na
extrémní srážky není kanalizace dimenzována v projektech
nikde.

Pokud dojde k opětovnému zaplavení během 14 dní, je to
problém, který je nutno řešit. Řešení se rozvíjí na několika
různých úrovních, od reklamace na vadu projektu a
způsobené škody až po vlastní realizaci opatření, které
odlehčí kanalizaci. Proto jsme už v den opětovného
zatopení sklepů, tj. 28.8., kontaktovali různé odborníky,
soudní znalce, projektanty v oblasti vodního hospodářství a
probíráme s nimi možnosti řešení na všech úrovních.

Opětovné vytápění sklepů je samozřejmě chyba, nicméně
nenáleží obci, aby vypracovávala projekt, počítala
průtočnost vody a stanovovala profil potrubí. Toto si obec
objednává u autorizovaného projektanta a v dobré víře
realizuje vyhotovený a autorizovaný projekt. Na doplnění
ještě dodáváme, že vypracovaný projekt jsme z našeho
popudu dávali ještě k revizi k jednomu z největších
odborníků na vodní hospodářství v ČR, ing. Duškovi z Brna,
který projekt odsouhlasil. Během
vlastní výstavby jsme oproti projektu nechali zrealizovat
odlehčení všude, kde to šlo, protože obec Bánov má pro
odvádění vody specifický členitý terén s velkým
převýšením. Bohužel v jedné ulici i tak dochází opětovně
k problému, je tedy nutno ho řešit.

Z odborného hlediska je nutné určit a potvrdit přesnou
příčinu vznikajících problémů a navrhnout řešení k jejich
odstranění. To není možné s největší pravděpodobností
uskutečnit do měsíce, proto bylo rozhodnuto, že jako
dočasné řešení, než bude odstraněna pravá příčina
zaplavování sklepů, budou nainstalovány zpětné klapky do

před vlastní realizací
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Těšili jsme se, že dneškem naše práce na výstavbě kanalizace bude

končit. Bohužel, jak nám ukázaly přívalové srážky posledních tří
týdnů, čeká nás ještě vyřešení jednoho problému, a to s kanalizací
na Močíři, kde místo plánovaných čtyř odlehčovacích komor je jich
na jednotlivých kanalizačních stokách šest a dalších deset
odlehčení jsme doplnili, tak abychom oddělili právě přívalové
srážky z kanalizace do potoka, aby ji nezahlcovaly. I přes všechna
tato opatření se ukázalo, že to nestačí zabránit opakovanému
zaplavování sklepů několika domů na Močíři. Návrhy řešení
existují, musí se ale řádně propočítat, vyměřit a naprojektovat tak,
aby to bylo skutečně definitivní řešení. Věřím, že se nám to
společně podaří.

Chci poděkovat také všem občanům Bánova, kteří byli stavbou
dotčeni, za jejich trpělivost a vstřícnost. Někdy se musel vykopat
strom, překopat česnek, nebo vznikly jiné obtíže. Věřím, že
výstavba ČOV posune kvalitu života v Bánově na vyšší úroveň a
oceníme to nejen my, ale také budoucí generace.

Získaná dotace ve výši 42,5 milionů Kč je vůbec největší získanou
dotací v historii obce. Některá místa bez kanalizace v původním
stavu dle slov realizační firmy připomínala středověk. Pro vlastní
výstavbu bylo potřeba získat 12 různých rozhodnutí, stavebních
povolení, dodatečných povolení. Ke stavbě se vyjadřovalo 21
dotčených orgánů, stavba zasáhla přibližně 300 pozemků. Při
protlaku pod hlavní silnicí v Hoštákách a budování některých
kanalizačních přípojek se narazilo na skálu. Aby bylo možné práce
vůbec provést, museli se pracovníci VHS firmy změnit v horníky.
Celý proces vyčištění odpadní vody od okamžiku vtoku na čističku
až po opětovné vypuštění vyčištěné vody do potoka trvá přibližně
72 hodin. O naši ČOV se na částečný úvazek stará pan Roman
Gregárek, pracovník Slováckých vodáren a kanalizací.

Střípky z celé stavby

Zbyněk Král, Marie Fremlová
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Problém
zaplavování sklepů RD

v řešení

Přehled financování KANALIZACE A ČOV BÁNOV
Smlouva o dílo, dodatky č. 1-6                                     61.410.777,00
Samostatná smlouva na provedení stoky SCH                818.349,00
Samostatná smlouva na čerpací stanici                            808.795,00

CELKEM
Samostatná smlouva na úpravu vozovky                      1.749.419,00

64.787.340,00

DOTACE MZE                                                                    36.680.000,00

CELKEM DOTAČNÍ PROSTŘEDKY

VLASTNÍ SPOLUÚČAST OBCE

DOTACE ZLÍNSKÝ KRAJ                                                      5.907.000,00
42.587.000,00

22.200.340,00
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postižených rodinných domků na náklady obce. Obec tyto
náklady potom bude vymáhat po projektantovi v rámci
způsobené škody. Je to alespoň dočasná a částečná ochrana
před opětovným zaplavováním.

V současné době už probíhají jednání se soudním znalcem
z oboru kanalizace, který vypracuje soudní znalecký posudek
na vybudovanou kanalizaci a hlavně zkontroluje výpočty
napojení na stávající kanalizaci. S naším právním zástupcem
připravujeme podklady pro vymáhání nákladů na způsobené
škody. Naším hlavním společným cílem je zabránit
opětovnému zaplavování několika skepů na Močíři.

Marie Fremlová

Po uvedení nové čističky a kanalizace Bánova do provozu se
objevil problém se zaplavováním sklepů na Močíři. K prvnímu
zaplavení došlo 9.8.2013 během krupobití.
Ve sklepech se objevilo 10 až 40 cm zapáchajících splašků,
které vše znečistily a i po opadnutí vody ve sklepech i se
zápachem zůstaly. Na stížnost postižených občanů bylo
reagováno argumentem, že se jednalo o mimořádný příval
vody, na který není kanalizace dimenzována. Kanalizace prý
odpovídá platným normám a občané můžou zamezit
zaplavení sklepů instalací zpětných klapek. Když se situace se
zaplavením dne 28.8.2013 při běžném dešti opakovala,
př ivolal i post ižení občané starostu obce, který
zadokumentoval, že skutečně je kanalizace včetně šachet plná
a nestíhá odvádět splaškovou vodu. Následně se rozběhla
jednání s hledáním možnosti odstranění této závady. I na
slavnostním otevření čističky byla občanům přislíbena pomoc
s řešením tohoto nepříjemného problému.

Podle vyjádření postižených obyvatel upozorňovali již v červenci
2012 na nedostatečné řešení kanalizace na Močíři. Viděli, že
stejným potrubím, kterým dosud protékal odpad z cca 50 domů,
bude v novém řešení protékat odpad z cca 300 domů. A to při
malém spádu a zalomení kanalizace do pravého úhlu na konci
Močíře vzbuzovalo obavy ještě před zahájením stavby. Občané
se obávali o svůj majetek a bohužel se jejich předtucha
potvrdila.
Nyní mají přislíbenu instalaci zpětných klapek z prostředků
obce, ale toto řešení považují za nedostatečné, protože i
v případě, že klapky budou funkční, hrozí nebezpečí zaplavením
vodou z vlastní kanalizace. Jednání s projektantem, ve kterém
občané vidí hlavního viníka problému, k ničemu nevedla.
Případné posílení kanalizace v tomto úseku nebude
jednoduché, protože naráží nejenom na finanční problémy, ale
také na řešení se spoustou vlastníků pozemků, přes které
kanalizace v tomto úseku vede.
Přesto budeme tuto kauzu sledovat a budeme přát postiženým
občanům, aby byl problém co nejdříve odstraněn a mohli užívat
tohoto velkého díla stejně jako ostatní občané Bánova.

Podle podkladů postižených občanů zpracoval
Libor Píška

Co cítí obyvatelé Močíře
po spuštění čističky
a nové kanalizace?
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Divadlo v sále ZŠ J. Bublíka

hraje:
Ochotnické divadlo Komňa

Brouk v hlavě

30.11.2013
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Na obci si můžete zapisovat pálení v obecní
pálenici, předpokládaný začátek je 1.11.2013,
pálit bude p. Rudolf Viktorin.

Žádáme občany, aby výpalky získané ze

zpracovávání švestek ve svých domácnostech

nevylévali do kanalizace, protože jejich kyselost

odstaví celou čističku odpadních vod!

Pokud si půjdete vyzvednou pytle na tříděný

odpad, můžete si také zdarma vzít do své

domácnosti sadu tří barevných tašek ke třídění

odpadu.

Sběrný dvůr pro občany je otevřen každou

středu od 15,00 do 17,00 hod. a každou sobotu od

8,00 do 11,00 hod., v jiném čase není možné

odpad do sběrného dvora vyvážet.

Při propojení septiku a následné kontrole máte

stále nárok na příspěvek ze strany obce ve výši

1000 Kč.

Na obci máme k prodeji knihu 365 rozhleden ČR,

kniha obsahuje také fotky a informace o všech

šesti rozhlednách vystavěných v rámci našeho

mikroregionu. Kniha stojí 365 Kč, je zpracovaná na

křídovém papíru a může být hezkým dárkem.
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zelený žlutý modrý

OÚ oznamuje KalendářKalendář
podzimních akcí  v obci
8.10. Zájezd do termálních lázní Malé Bielice

25.10. Zájezd na muzikál Čarodějky z EASTWICKU

28.10. IV. Bánovský dráček

31.10. Dýňová slavnost

8.11.  Páteční hodová zábava

9.11.  Pohádka o sv. Martinovi

9.11.  Sobotní hodová zábava

22.11. Kateřinské posezení

6.12. Rozsvěcování vánočního stromu

7.12. Mikulášská zabíjačka

10.12. Beseda pro důchodce

15.12. Vánoční akademie

na Slovensku

pořádá Klub seniorů

do Brna

pořádá Klub seniorů

začátek v 15 hodin u DCHB
pořádá Skautský oddíl v Bánově

pořádá Základní škola Josefa Bublíka v Bánově

začátek v 20 hodin ve Sportovní hale
hraje STREET69, předkapela FrozenFire
pořádá FC Bánov

začátek  na Jarmeku
vystupuje profesionální skupina Štvanci
pořádá Obec  Bánov

začátek ve 20 hodin ve Sportovní hale
hraje CM Burčáci
pořádá mužský sbor Hútek

pro členy Klubu seniorů

začátek ve 17 hodin před Restaurací u Bujáků
pořádá Obec Bánov a Mateřská škola

začátek ve 14 hodin v areálu Pod pálenicí
pořádá Obec Bánov a Klub seniorů

začátek v 16 hodin v suterénu OÚ
pořádá Obec Bánov

začátek v 15 hodin v sále ZŠ
pořádá Základní škola Josefa Bublíka v Bánově
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Kolotoče za kapličkou v Jakubovci

se díky našim šikovným pracovníkům

oblekly do nového barevného kabátu.

Dětský bazének v mateřské škole se konečně dočkal svého

zastřešení, jde o klasické obloukové zastřešení, které

zabraňuje znečištění vody.

Nakloněná lávka přes bánovský potok byla odstraněna a na její

místo umístěna nová dubová lávka, která je umístěna na

betonových pilířích. Při stavbě jsme museli respektovat pokyny

dle vyjádření Povodí Moravy, které je správcem vodního toku a

koryta. Celá akce byla financována z rozpočtu obce a vyšla nás

přibližně na 150.000 Kč.
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Chci poděkovat všem, kteří v sobotu 7.9.2013 oblekli bánovské kroje a společně s námi se zúčastnili průvodu, následného

programu i celého krásného a pestrého krojovaného hemžení na slavnostech vína a otevřených památek v Uherkém Hradišti.

Velký dík patří všem souborům, Kohútku, Hútku, Strúčku, a především Bánovským zpěvulím, které zvládly svou premiéru na

slavnostech na výbornou. Další významnou premiérou byla účast paní místostarostky v našem kroji. Moc jí to slušelo.

Děkuji také všem, kteří nejsou členy žádného z našich souborů, a přesto přišli a obohatili naši krojovou družinu. Těšíme se na další

ročník a zveme na něj Vás všechny, kteří máte kroje a rádi je nosíte, abyste přišli a zažili s námi oprávněnou hrdost na náš krásný

bánovský kroj.

Zbyněk Král

Poděkování

vozovky od kostela směrem dolů ke škole, kde dojde

k částečnému předláždění kostek a v části pod Jednotou

směrem dolů až po křižovatku pod školou k vybudování

nové komunikace s asfaltobetonovým povrchem,

u školy je pak navrženo parkoviště u bočního vchodu do

školy a dále potom vybudování nového chodníku v celé

této ulici směrem ke škole. Do projektu jsme mohli také

zahrnout nový chodník podél hlavní silnice, a to na

straně od pekárny až po firmu Kozap. Střed obce by měly

zkrášlit odpočinkové parčíky s novými lavičkami kolem

kostela, na travnaté ploše před restaurací Buják a v okolí

autobusové zastávky.

Vlastní realizace, pokud správně projdeme a

zvládneme všechny etapy dopracovávání předloženého

projektu, je plánovaná přibližně od dubna do srpna

2014. Celkové uznatelné náklady jsou 8,272 mil. Kč.

Z toho je garantovaná dotace ve výši 70%, může však

dosáhnout až výše 85%. Jde totiž o čerpání peněz

z Evropské unie a dotace je přepočítávána dle aktuálního

kurzu eura a koruny. Schválení naší žádosti nás potěšilo,

protože jenom nová silnice od kostela až ke škole by nás

s t á l a z n a š i c h p e n ě z k o l e m 6 m i l i o n ů .

Marie Fremlová

Na jaře letošního roku se nám kromě běhání kolem kanalizace

a čističky podařilo v termínu podat žádost do Regionálního

operačního programu Střední Morava s názvem Komplexní

revitalizace středu obce Bánov. 14. června jsme se dozvěděli

o schválení naší projektové žádosti, a tím pro nás začíná další dlouhá

etapa k úspěšnému zvládnutí celé akce.

Do tohoto projektu jsme mohli zahrnout opravu stávající
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Události na obci

Letos na Bánovské leto přišla paní Jarmila Nováková na slavnostní Mši svatou v bánovském svátečním kroji starších žen,který se
nosil ve dvacátých letech minulého století. Tento kroj mnohé zaujal, proto uveřejňujeme společnou fotografii Apolonie
Hatašové a jejích dcer Justiny, Aloisie, Hedviky, Filomeny a Anny (viděno zleva). Fotografii pořídil v roce 1926 pan učitel Jan
Beníček a od jeho syna žijícího v Žilině ji získal P.Jan Mach.

�

�

�

�

Od 1.7. nastoupilo na obec dalších 5 pracovníků
na dobu určitou, kteří vykonávají veřejněprospěšné práce.
Jejich mzdové náklady jsou v plné výši hrazeny ze státního
rozpočtu. Celkem je u nás zaměstnáno na tyto práce 10
lidí.

Projekty Lokální biocentrum u vrtule – Bánov,
Bánovské biokoridory, Zeleň kolem Bánova, Bánovské
interakční prvky podané ve výzvě operačního programu
životního prostředí byly uznány způsobilými a byla jim
přidělena dotace z OPŽP.

Proběhlo předání dokončené komunikace po
uložení kanalizace v trase od Enapa až po uličky na Lán.
Vytvořením odstavného pruhu z dlažebních kostek pro
stání aut se zúžily jízdní pruhy na této silnici. Vše proběhlo
na základě požadavků Ředitelství silnic Zlínského kraje
jako budoucího správce komunikace.

Podali jsme stížnost na Pozemkový úřad
Uh.Hradiště a ŘSD ČR Zlín na nezajištění následné péče na
vysazené větrolamy, které byly zrealizovány v rámci
proběhnutých komplexních pozemkových úprav. Obec

Bánov nebyla investorem této výsadby, pouze vlastní pozemky pod
těmito větrolamy. Přes nekonečné upozorňování na velké
zaplevelení těchto větrolamů se téměř nic nedělo, firma Zábojník –

contractors, s r.o., Jeřabinová 1424, 76861 Bystřice pod Hostýnem
zajišťuje následnou péči nedostatečným způsobem .

Uspěli jsme s dotační žádostí na pořízení stroje pro snížení
prašnosti v obci Bánov, obec tím získá nový stroj na zametání a
celkovou údržbu obce v předpokládané hodnotě 2.600.000 Kč bez
DPH. Dotace by měla pokrýt 90% celkových nákladů. Nyní probíhá
administrace celého projektu včetně výběrového řízení. Stroj
bychom mohli pořídit do konce tohoto roku.

8. září naše obec dostala u příležitosti 900. výročí první
písemné zmínky o slovenské obci Bánov cenu starostky obce
Bánov za dlouholeté přátelství a spolupráci Bánovjanů na obou
stranách hranice.

Naši pracovníci během prázdnin opravovali nejhorší úseky
chodníků v prostorách mateřské školky. Nyní probíhá zvýšení
dlažby od nové dřevěné lávky směrem k učitelským domkům tak,
aby tady mohla bezproblémově probíhat zimní údržba a z chodníku
odtékaly dešťové vody.

Po dohodě s Povodím Moravy došlo k vyčištění a
prohloubení části koryta potoka pod pálenicí ve směru do
Jakubovce.

�

�

�

�

Fotografie bánovského ženského kroje z dvacátých let minulého století
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Z jednání ZO dne 17.7.2013

Z jednání ZO dne 12.9.2013

ZO schvaluje

ZO schvaluje
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Výkupy pozemků od soukromých vlastníků paní Jarmily
Bodorové a Boženy Kočicové, parc.č. 2045/321 v k.ú. Bánov
o výměře 128m2 za cenu 200,- Kč/m2, pro realizaci projektu
komplexní revitalizace středu obce. Výkupy pozemků od Petra
Pavelky, parc. č. 2045/320 v k.ú. Bánov o výměře 140m2 za cenu
200,- Kč/m2.

Smlouvu o výpůjčce mezi firmou EKO-KOM, a.s. a obcí Bánov.
Předmětem smlouvy je bezplatné užívání sběrných nádob na
odpad popsaných v příloze č. 1 této smlouvy.

Smlouvu o pronájmu pozemků mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700
a Občanským sdružením Šarovec, Vyšehradská č. 907, Hluk.
Předmětem smlouvy je celkem 15 obecních pozemků o celkové
výměře cca 15ha, určených na projekty lokálního biocentra U
vrtule-Bánov, bánovských interakčních prvků, bánovských
biokoridorů a zeleně kolem Bánova.
Výše nájmu bude činit 900,- Kč/ha bez DPH za výše uvedené
pronajaté pozemky ročně.

Smlouvu o dílo č. 7365 – 13 mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700 a
VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., tř. Masarykova 1197,
Veselí nad Moravou. Předmětem smlouvy je realizace stavby
„Silnice I/50 – Úprava vozovky“. Cena díla bez DPH je 1,749.419,-
Kč.

Dodatek č .6 mezi Obcí Bánov, Bánov 700 a Sdružením VHS
BOHEMIA – PLUS, zastoupeným VHS PLUS, Vodohodpodářské
stavby, s.r.o., Veselí nad Moravou ke smlouvě o dílo č. 7291 – 11
uzavřený na vícepráce a méněpráce pro objekty:

SO 01.20 Stoka SD 1, SO 01.22 Stoka SC1-1, SO 01.23 Oprava
kanalizace – Nezdenická č.p. 390
SO 01.24 Odláždění koryta, SO 01.26 Přeložka vody.stoka SD-1, SO
01.27 Odvodňovací žlab-stoka SE, SO 01.28 Oprava zpevněných
ploch, SO 01.29 Drenáž na stoce SL u Š21, SO 03.4 ČOV – mikrosíto,
SO 03.5 ČOV – schůdky, sonda, hasící přístroj, SO 03.6 ČOV –

sjednocující nátěr -

Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi obcí Bánov a E.ON distribuce, a.s., spočívající v umístění
kabelového vedení NN na pozemcích parc.č. 2045/196, 2045/197,
2045/198, 2045/199, 2045/200, 2045/201, 2045/202,
2045/203, 2045/204, 2045/205 v k.ú. Bánov za jednorázovou

na celkovou částku 2 876 724,40 bez DPH.

Z jednání ZO
úplatu 8 620,- Kč bez DPH.

Prodej parcely č. 209/2 v k.ú. Bánov – zahrada - na základě

GP pro rozdělení pozemku č. 776-27/2013 pro Zdenka
Zvářalu, Bánov č. 605 o výměře 106m , nově parcela 209/4, a
pro Martina Ondráčka, Bánov č. 604, o výměře 105m , nově

parcela 209/2, za cenu 80,- Kč/m .

Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě o svozu a uložení
komunálního odpadu, vyjednaná sleva ve výš i
33.243,- Kč/rok.

2

2

2
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ZO bere na vědomí

Hlavně toho našeho
S l o vá c ké h o d i va d l a
v Uherském Hradišti.
Kdo se jen trochu zajímá
o divadlo, ví, že diváci
i kritici řadí Slovácké
divadlo mezi ty nejlepší
v ČR.

Informace
pro všechny

milovníky divadla

Z Bánova jezdíme na představení již dvanáctou sezonu.
Letos nás ještě čeká jazzová opera Dobře placená
procházka, komedie Nájemníci a česká klasika Lucerna.
Jezdí nás kolem 50, vloni nás bylo dokonce 62. Společně se
Starým Hrozenkovem naplníme dva autobusy. Zajištěná
doprava je pro nás velkou výhodou a předností je také to, že
vidíme každý rok všech šest premiér. Takto organizované
zájezdy mají také výraznou slevu na vstupenkách.
Nechcete to s námi zkusit?

V nové sezoně uvidíme mimo jiné např. hru Kočka na
rozpálené plechové střeše, Nebezpečné známosti i operetu
Mamzelle Nitouche (jako Utíkej, Nituško!).
Čeká vás šest příjemně prožitých večerů ve Slováckém
divadle.
Pokud se rozhodnete jezdit na představení, přihlaste se do
31. října u paní Havlové č. 108.

Dáša Havlová
Klub seniorů Bánov
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FLORIKA-KVĚTINÁŘSTVÍ
Dle vaší objednávky ráda zpracuji jakoukoli floristickou práci,která bude

odrazem Vašich přání a požadavků.

Objednávky

Leona Jankůjová, floristka,
Bystřice pod Lopeníkem č. p. 313,687 55,

V budoucnu nabídnu hotové floristické práce, floristické potřeby a dárkové
zboží v připravovaných prostorách.

Tel. 776 264 984

Drobné zakázky mohu dle možností vyhotovit na počkání, zakázky se
živými květinami je nutno objednat minimálně 2 dny předem vzhledem k
tomu, že objednávám vždy čerstvé květiny. Větší zakázky, jako jsou

například svatby, je nutno objednat minimálně 1 měsíc předem. Ke každé
náročnější zakázce nabízím po předchozí konzultaci zpracování návrhu a

cenové nabídky.

Objednávky a zakázky vyřizuji v průběhu celého týdne.

Tel. 776 264 984

Během prázdnin se naši občané mohli dle svého vlastního

uvážení rozhodnout pro účast v elektronické aukci na výběr

dodavatele plynu a elektřiny.

Jako představitelé obce jsme dlouho váhali, zda elektronickou

aukci u nás umožnit. Ve hře jsou vždy různá pro a proti. Po

osobní návštěvě na městském úřadě Židlochovice a několika

telefonických hovorech s městem Říčany, kde aukce už

několikrát proběhly, jsme se rozhodli, že tuto možnost našim

občanům dáme.

Rozhodující pro nás byl výběr firmy, která celou aukci

organizovala. Nakonec byla vybrána firma B4F. Tato firma, jako

jedna z mála, totiž dává všem zúčastněným občanům možnost

volby po proběhnuté aukci, zda smlouvu s novým

dodavatelem podepíší či ne, a to bez jakýchkoliv postihů a

sankcí. Každý si tedy může podrobně pročíst celou smlouvu

včetně obchodních podmínek, které nabízí vítězná firma,

může si provést vlastní posouzení, zda o přechod k novému

dodavateli stojí.

O prázdninách byly stanoveny dny, kdy probíhal vlastní sběr

podkladů. Do aukce se zapojilo celkem 40 bánovských

domácností, některé další domácnosti projevily ještě

dodatečný zájem. Vlastní elektronická aukce proběhla 14. září

a trvala 15 minut. Celková vstupní hodnota roční spotřeby

elektřiny za Bánov činila 515.885 Kč, nejnižší dosažená celková

cena této spotřeby od vítězného dodavatele činí 367.574 Kč,

bylo tedy vysoutěženo o 148.311 Kč méně, tj.snížení

v průměru o 28,75% . – U plynu se soutěžilo na celkovou

vstupní hodnotu roční spotřeby 453.171 Kč a bylo

vysoutěženo 334.594 Kč, tj. o 118.577 Kč méně. V aukci se

soutěží pouze silová složka energie, ostatní položky týkající se

distribuce se nesoutěží. Distribuci elektrické energie a plynu

zajišťuje EOn a RWE.

Záleží tedy na rozhodnutí každého majitele domu, jakým

způsobem si chce vybrat dodavatele energie z tržního prostředí

u nás. Elektronická aukce je jedna z možností, jak ovlivnit cenu,

kterou zaplatíme za energie pro své domy. Obecní úřad u svých

obecních budov a ve svých příspěvkových organizacích mění

dodavatele už třetím rokem, a tak se nám podařilo dosáhnout

výrazných úspor. V současnosti nabízí možnost elektronické

aukce také město Uherský Brod. Elektronické aukce výrazně

přispívají k vytvoření vhodného tržního prostředí pro dodávky

energií, které u nás dlouhou dobu chybělo, a přispívají celkově

ke snížení výdajů domácností.

Marie Fremlová

Elektronická aukce v naší obci

DOTACE
Zlínský kraj

20 000,-Kč

poskytl v roce 2013
z rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci

ve výši na výdaje spojené
s činností jednotky sboru dobrovolných

hasičů v Bánově.
Tato dotace byla použita na nákup

ponorného kalového čerpadla 50-GFHU-
105-70-LN 230V a na proudnice.
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Vědecky je dokázáno, že tato lokalita byla obývaná
už téměř 3 000 let před Kristem. V Zoborské listině

se nacházejí první písemné zmínky z roku 1113.
Původní název obce je Kescu, její druhá část (Malá
Kesa) nesla název Qescu. Tehdy patřila obec
Zoborskému opatství. Podle tohoto dokumentu
byla Kesa darovaná vévodovi Bánovi, podle
kterého dostala jméno Bankeszi – Bánova obec. Na
začátku 12. století byla obec královským majetkem
a žilo v ní 252 obyvatel. Těžké odobí prožívali její
obyvatelé ve 13.století při nájezdech Tatarů a v 16.
a 17.století při nájezdech Turků. Po vyhnání Turků

r.1685 byl kraj zpustošený a vypleněný. Bylo třeba
znovu jej zalidnit. Je pravděpodobné, že vrchnost
povolávala nebo kupovala poddané z krajů
lidnatějších, ze Západního Slovenska a z Moravy. Na
Kesi zanechali nejsilnější stopu kolonisté ze Záhoří
ze Šaštína a z moravského Slovácka z okolí
Uherského Brodu. Druhá lokalita není uplně

historicky potvrzena, ale nám vyhovuje. V roce
1914 vypukla I. světová válka. Na frontu narukovalo
mnoho mužů z dědiny . Na jejím konci se rozpadlo
Rakousko-Uhersko a vznikla Československá
republika. Začlenění Slovenska do nového státu
nebylo jednoduché. 19. června 1919 maďarské
vojsko překročilo řeku Nitru z východní strany.
Českoslovenští vojáci museli opustit obec před
přesilou a zaujali nové obranné postavení

na západě od obce. Dělostřelecký boj trval
2dny. Poté 1 200 čsl. vojáků vytlačilo 4 000
maďarských a osvobodilo obec. Bánovská Kesa si
konečně vydechla. Obyvatelstvo se rychle
vzpamatovalo z válečných útrap a pomaďaršťování.
V obci nastal čilý společenský ruch. Byl založen
ochotnický divadelní soubor, dobrovolný hasičský
sbor, začala působit Matice slovenská. V roce 1932
obnovuje činnost Dělnická tělovýchovná jednota.
Hrůzy II. světové války pocítili Kesané na Vánoce a
na Nový rok 1945, když museli pod dohledem
německých vojáků kopat v obci zákopy na

za
železnicí

vybudování obranné linie proti blížícím se Rusům. Celá obec byla rozryta
množstvím bunkrů pro ženy, děti a množstvím tajných bunkrů pro muže,
kteří odmítli narukovat. Obec byla osvobozena 28.března 1945. Boje při
osvobozování si vyžádaly životy 82 ruských, 90 německých vojáků a 10
civilistů, obyvatel obce. 11. června 1948 se změnil název obce Bánovská
Kesa na Bánov a tak se obec jmenuje dodnes.

Slovenský Bánov – 900.let od první písemné zmínky
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Tolik pohled do historie. Obec Bánov se rozkládá na
1976 ha a má 3730 obyvatel.
V neděli 8.9.2013, jsme měli možnost, stejně jako
v sobotu naši senioři a hasiči, zúčastnit se krásných
oslav „900.výročí první písemné zmínky o obci Bánov.“
V deset hodin začal program slavnou bohoslužbou
v kostele, kde místní p. farář připomněl tři
Svatoplukovy pruty a přirovnal je v životě obce
k obecnímu úřadu, farnosti a spolkům a zájmovým
skupinám v obci. Když tyto tři „pruty“ drží v obci
pohromadě, pomáhají si a vzájemně se podporují, je
radost v takové obci žít. S takovým názorem rádi
souhlasíme a přejeme slovenskému i našemu Bánovu,
aby se nám to všem společně dařilo naplňovat.
Odpoledne následovalo odhalení památníku k tomuto
významnému výročí, kterého se ujal samotný
slovenský premiér Robert Fico, a následovalo předání
ocenění občanům, kteří se podíleli na šíření dobrého
jména obce Bánov. Posledním v řadě vyznamenaných
byla i naše obec Bánov, která obdržela Cenu starostky
za dlouholeté udržování přátelství a spolupráce na poli
společenském, kulturním a sportovním. Po převzetí
ceny jsem poděkoval všem přítomným Bánovjanům
v sále a nyní chci poděkovat i Vám, kteří čtete tyto
řádky u nás na Moravě. Toto ocenění je určeno nejen
současníkům, ale také všem, kteří více než čtyřicet let
udržují krásné mezilidské vztahy, které svou vytrvalostí
nemají v našem okolí obdoby. Kéž v nich pokračují také
následující generace na obou stranách česko-
slovenské hranice.

Zbyněk Král
starosta

Redakční
rada BZ

všem
přispěvatelům

tohoto
čísla

děkuje

Pohádka o sv. Martinovi
vystupuje profesionální skupina

�TVANCI

9.listopadu
2013
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23.6.2013, Farská zahrada svatojánská. Kromě přehlídky krojů
mohli hosté vidět i skvělé vystoupení heligonkářů.

21.7.2013, Bánovské leto. Vystoupení českých i slovenských
skokanů nadchlo hlavně přítomné divačky.

9.8.2013, Krupobití, jaké nikdo v Bánově nepamatuje, nadělalo
škody na střechách i autech.

7.9.2013, Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Letní počasí
nalákalo rekordní počet diváků, kteří letos nestáli fronty
jen na burčák, ale i na zmrzlinu.

22.7.2013, Folklórní memoriál. Vedle domácích souborů

vystoupil také soubor Kordulka ze Starého Poddvorova.

30.8.2013, 9. ročník Stezky odvahy přilákal spoustu dětí i
rodičů

21.7.2013, Bánovské leto.
Kouzelník zahájil své představení s
našimi nejmenšími a pak
pokračoval pro dospělé.



strana 13

strana 13

III/2013

III/2013

Společnost ABIVIA s.r.o. je firma, která nabízí odbornou pomoc pro
občany při řešení finančních situací, se kterými se neumějí sami
poradit. Zajišťuje odbornou pomoc krizového centra klientů při řešení
otázky oddlužení dle insolvenčního zákona (taktéž osobní bankrot či
insolvence).

V současné době spravuje případy několika set klientů, kterým
pomohla vyřešit zdánlivě bezvýchodnou finanční situaci. Svou činnost
vyvíjí s maximální odbornou péčí, disponuje desítkami vyškolených
poradců a poboček po celé České republice, kteří se s Vámi rádi
bezplatně setkají a společně se pokusí najít ten správný způsob jak
Vám pomoct řešit Vaši finanční situaci.

I když mohla být Vaše žádost již v minulosti jednou zamítnuta, lze v
opakovaném podání odstranit dříve spatřované chyby a firma ABIVIA
Vám tak zajistí kladné vyřízení Vaší žádosti. Firma ABIVIA Vám nabízí
bezplatnou konzultaci, úspěšné podání návrhu na soud, konzultační a

administrativní servis po dobu celého insolvenčního
řízení a bezplatnou konzultaci se spolupracovníky z
odborných právních a advokátních kanceláří.

V případě zájmu můžete psát na adresu elektronické
pošty nebo volat na

.
abivia.uherskehradiste@email.cz

tel. číslo 774 915 206

JUDr. David Vozák
jednatel společnosti

PORADNA V KRIZI
Nazdar!
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Máme tu září a dětem začala nejen školní docházka,
ale také spousta kroužků a zájmů, které budou v průběhu roku
navštěvovat. Září také odstartovalo pravidelné schůzky
bánovskému oddílu skautů, který se pomalu, ale jistě rozrůstá.

Bánovský chlapecký oddíl má celkem 3 družiny,
družinu Bobrů (starší skauti a roveři) o 6 členech, družinu
Divočáků (starší vlčata) o 8 členech a družinu Rysů (mladší
vlčata) o 10 členech.

Bobři nemívají pravidelné schůzky, jak je tomu
u mladších kategorií, ale podílí se na vedení družinek jako
rádci, pomáhají na různých střediskových akcích včetně

tábora a jednou za čas mají výpravu nebo jinou zážitkovou
akci. Jsou pravou rukou vedoucích a je na ně kladena
zodpovědnost, aby se pomalu dostávali do role vedoucího a
jednou tuhle roli dokázali převzít.

Divočáci a Bobři mají pravidelné schůzky vždy 1x
týdně. Učí se stále novým dovednostem a znalostem
z oblasti zdravovědy, zálesáctví, přírody, uzlování, historie
skautingu, dále také jak rozdělávat oheň, co si sbalit na různě

dlouhé výpravy či tábory, jak se chovat k přírodě a druhým
lidem atd. Náplní schůzek ovšem není jen se stále něco učit,
ale také se pořádně vyřádit a užít si hromadu srandy formou
různorodých her, kterých bývá dostatek. Přes rok pořádají
družiny také několik výprav, které bývají i vícedenní, s několika

Bánovští skauti informují kilometrovým pochodem, vařením na ohni, přespáváním pod
širákem. Výpravy přinesou spoustou zážitků, které si každý
uchová ve své paměti. Během roku jsou připravený i různé
okresní a krajské závody, kterých se účastníme, např. Rikitanův
memoriál, Svojsíkův závod atd. Vyvrcholením celoroční činnosti
bývá střediskový tábor, kterého se účastní kolem 50 skautů a
skautek z celého střediska.

Letos probíhal tábor na jednom z tábořišť na Smraďavce
a jeho téma bylo inspirováno cestou kolem světa za 80 dní.
Začínalo se netradičně. Převzetí dětí se totiž nekonalo na
tábořišti jako obvykle, ale na nádraží v Uherském Brodě, kde se
děti připojily k Willymu Fogovi a vydali se s ním na cestu kolem
světa za pouhých 9 dní. Společně putovali Francií, Amerikou,
Čínou, Ruskem, Tureckem a Indií. Táborem je provázela spousta
etapových her v různých zemích, také dvoudenní výprava, zažili
zapalování slavnostního ohně a zpívání u něj, svatou mši
v přírodě, bohatý program na lanové aktivity, projížďku na
koních a noční hry. A také běžné věci, které k táboru odjakživa
patří, což je služba v kuchyni, noční hlídky, chystání dřeva,
nástupy, rozcvičky a plnění bobříků. Poslední noc probíhalo
plnění slibů, vlčáckých i skautských. Tento slib si zasloužili ti,
kteří přes rok ukázali snahu o své zlepšení, dokázali pomoci,
zodpovědně plnili své funkce a chovali se, jak se na skauta sluší a
patří.

Pokud tě láká alespoň něco z toho, cos četl, neváhej a
přijď se za námi podívat. Třeba se ti u nás zalíbí a můžeš

s družinou zažít nezapomenutelné chvíle na schůzkách,
výpravách či táborech.

www.skaut.suchaloz.cz

Pavel Šupina ml.

Schůzky:
Divočáci - úterý 17:00 - 18:30
Rysové - středa 17:00 - 18:30

Základní škola J.Bublíka
v Bánově

pořádá ve dnech

21.-23.10.2013

SBĚR PAPÍRU
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Narození:

Rozloučili jsme se:

Sára Pětníková 380
Viktorie Hrbáčová 709
Ester Štursová 529

Jan Vaňhara a Daša Urbancová
Zdeněk Římský a Jarmila Brnková
Martin Hanzlíček a Michaela Smitková
David Bujáček a Klára Hauerlandová

Josef Vystrčil 486
Františka Kočicová 517
Františka Chovancová 183
Josef Beníček 124
Václav Čumíček 721

Sňatky v Bánově

Naši jubilanti:

93 let

90 let

85 let

80 let

55.výročí sňatku

50.výročí sňatku

Marie Jankůjová 201

Františka Velecká 505

Božena Beníčková 721
Ludvík Hnilička 180

Františka Kočicová 522
Karel Ondráček 270

Pavel a Bohumila Suchánkovi 418

František a Marie Bučkovi 492

III/2013

Společenská kronika

III/2013

24.srpna se v bánovském kostele sv. Martina provdala
členka naší redakční rady BZ slečna Jarmila Brnková.
Mužem jejího srdce se stal Zdeněk Římský z Prušánek.

Novomanželům přejeme na společné cestě životem
hodně lásky a zdaru !
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FC BánovFC Bánov

Máme za sebou více než polovinu roku 2013 a nám
fotbalistům skončil soutěžní ročník 2012/2013 a začal
nový ročník 2013/2014.

:

muži na 7. místě s 33 body a skóre 55:58,
dorost na 9. místě s 20 body a skóre 59:95
žáci na 8. místě s 11 body a skóre 40:101
přípravka na 2. místě s 46 body a skóre 136:30

U mužů se momentálně potýkáme s velmi malou
zodpovědností některých hráčů v přístupu k docházce na
tréninky a zápasy. To vše bohužel opět vede k zhoršeným
výkonům celého mužstva, a tím i špatným výsledkům.
Doufejme, že se dotyční tzv. „chytí za nos“ a jejich
morálka a přístup se zlepší. Ostatním poctivějším
hráčům patří dík za jejich příkladný přístup.

Dobrou zprávou je, že se po letech lepší morálka
dorostu a i přes jejich úzký kádr je vcelku hojná účast na
trénincích. Oproti minulým létům jsou kluci také více
ochotní doplňovat, dle možností, celek mužů. Klukům to
umožňuje výkonnostní růst a muži díky nim nehrají
některé zápasy v malém počtu hráčů.

Po dlouhých velmi dobrých letech těch
nejmenších se nám v posledním roce projevil generační
problém. Především v žácích nám chybí starší, fyzicky
vyspělejší kluci a hráčů je celkově málo. Přesto se
statečně rvou se svými vyspělejšími soupeři a věříme, že
s jejich přibývající fyzickou vyspělostí a pravidelným
tréninkem půjdou jejich výkony nahoru a soupeře
začnou zase více porážet.

Přípravka si dlouhodobě drží standard, hraje
pravidelně o vyšší příčky v tabulce. Potěšující je
neutuchající zájem těch nejmenších hrát fotbal. Díky
rodičům, kteří kluky na tréninky vodí nebo je posílají, je
jejich účast na trénincích ze všech našich mužstev
nejhojnější. Nás to těší, protože je to příslib pro
budoucnost bánovského fotbalu.

Rádi bychom touto cestou poprosili všechny

V uplynulém ročníku se naše mužstva umístila takto

rodiče, kteří mají zájem, aby jejich ratolest sportovala, aby je přivedli
k nám. My jim poskytneme velmi solidní prostředí a školené trenéry,
kteří mohou rozvíjet jejich pohybové schopnosti pomocí fotbalu.
Srdečně přivítáme každého kluka i holku, kteří by se chtěli naučit fotbal
hrát.

PONDĚLÍ a ČTVRTEK, vždy  od 16:00 hod NA HŘIŠTI
trenér: J. Velecký,  tel.:  +420 732 552 043
PONDĚLÍ a ČTVRTEK, vždy od 17:30 hod NA HŘIŠTI
trenér P. Šupina, tel.:  +420 736 716 482

Uvítáme taktéž všechny dobrovolníky a zájemce z řad rodičů a bývalých
fotbalistů, kteří by byli ochotni pomáhat s výchovou mládežnických
mužstev. Je nás na tuto časově náročnou práci málo.
Přijďte mezi nás a pomozte nám s fotbalovou výchovou a přípravou
těch nejmenších fotbalistů !!

Zbývající domácí podzimní zápasy mužů:

Termíny tréninků:

Ne 6.10. 15:00 Traplice
Ne 20.10. 14:00 Slovácko "C"

Ne 3.11. 13:30 Jarošov

Ne 10.11. 13:30 Šumice … předehrávka

(v případě dobrého počasí)

Přípravka:

Žáci:

Za FC Bánov

Břetislav Polanský

Horní řada zleva

Dolní zleva

Chybí

: Polanský Tomáš, Pavlíček Aleš, Mahdalíček Jiří,
Polanský Luboš, Mikyska Michal, Mahdal Lukáš, Bulejko Pavel,
Ryšávka Filip, Vystrčil Aleš (vedoucí mužstva), Münster David (hl.

pořadatel), Novák Luboš (pokladník),

: Hauerland Jakub, Mahdal Dominik, Kotil Roman,

Guryča Rostislav, Horňák Ladislav, Dalajka Michal, Lux Robin,

Vaňhara Jan, Kopeček Karel - trenér

: Mahdalíček Petr, Gajdůšek Michal, Franc Petr, Durďák

Václav, Suchánek Pavel


