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Co nás čeká
v letošním roce

Milí Bánovjané,
nejspíš stejně jako každý z Vás i já jsem
v očekávání, co nám přinese letošní
rok 2014. Ten náš pracovní
z a č a l p ě k n ě z o s t r
vypsáním veřejné soutěže
na „Komplexní revitalizaci
středu obce“. Do soutěže se
přihlásilo osm firem. Díky
nejnižší cenové nabídce
6 182 997,-Kč zvítězila firma
Kartusek – Ekostav, s.r.o., ze
Starého Města. Začátek
největší investiční
akce tohoto roku
je stanoven na
5. května a její
realizace by měla
proběhnout do
konce letních
p r á z d n i n .
F i n a n č n í
p r o s t ř e d k y n a
r e a l i z a c i t o h o t o
p r o j e k t u b u d e m e
čerpat z velké části
z R e g i o n á l n í h o
operačního programu
(ROP), dotace činí
70- 85% z vysoutěžené
ceny. Nevyhneme se
n u t ný m d o č a s ný m
omezení pohybu osob,
h l a v n ě p ř i o p r a v ě
chodníků a cesty ke škole,
proto bych Vás chtě l
požádat o trpělivost a toleranci.
Věřím, že dočasná omezení budou
vynahrazena radostí z krásnějšího prostředí naší
obce.

Velmi se těšíme na parkové úpravy, které budou
ozdobeny dřevěnými plastikami našeho mladého bánovského

řezbáře Marka Vránka
podle návrhů jeho bratra
designéra Karla. V parku u
kostela bude umístěn
model bánovského hradu a
prostor před restaurací „U
B u j á k ů “ o z d o b í
„česnekářka“.

Letošní rok by se dal
v Bánově označit jako rok

zaměřený na obnovu zeleně.
Na projekt „Revitalizace středu
obce“ totiž navazuje další projekt,
„Obnova zeleně v obci Bánov“,

na který jsme podali žádost
o přidělení dotace Státnímu

fondu životního prostředí.
Ten v současnosti

h o d n o t í
o b d r že n é
žádosti a
věříme, že
mezi těmi,
k t e r ý m
b u d e
d o t a c e
přidělena,
bude také
n á š
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projekt. Realizace, která zahrnuje zeleň od kostela až ke
kříži v Hoštákách, by měla stát 2,5 mil. korun a zajistí
výměnu přerostlých dřevin a jejich doplnění v místech, kde
chybí.
Na podzim bude pokračovat vysazování větrolamů a
biokoridorů v okolí Bánova tak, jak byly schváleny
v protierozních opatřeních v komplexních pozemkových
úpravách. Výsadbu bude zajišťovat firma Šarovec z Hluku.
Na původně neplánovanou, ale o to důležitější opravu

kanalizace na Močíři, se v současnosti připravujeme
zpracováním projektové dokumentace projekční kanceláří
Ing. Machulky, která také vyřizuje potřebná povolení tak,
abychom v tomto roce navržená opatření realizovali. Jejich
součástí bude také vybudování odlehčovacích komor u
občerstvení p. Šimanského a v Hoštákách u kříže.
Odlehčovací komora v Hoštákách je na kanalizaci
Slováckých vodáren a kanalizací, se kterými jsme se
dohodli, že její vybudování uhradí. Toto opatření, na
kterém se podílel tým vysokoškolských odborníků z Brna,
by měl definitivně vyřešit problém zaplavování sklepů na
Močíři.
Získali jsme souhlas společnosti E.on s přeložením
veřejného osvětlení (VO) v Hoštákách, od kříže směrem na
Bystřici p. Lopeníkem. V tomto úseku častých výpadků VO
přeložíme svítidla na protější stranu silnice na betonové
sloupy, vyměníme svítidla za nová, modernější a vzdušné
vedení provedeme izolovanými kabely, které zabrání
o p a kova ný m v ý p a d k ů m o svě t l e n í . N á s l e d n ě

demontujeme stožáry ze sedmdesátých let, z nichž jeden
v minulosti dokonce z důvodu koroze spadl na silnici.
Na období letních prázdnin je naplánována oprava a
rozšíření pódia v sále základní školy, pod názvem „Prkna,
která znamenají svět“. Na plochu pódia bude položena
nová palubovka, která nahradí stávající koberec. Pevné
promítací plátno bude odstraněno a nahrazeno
svinovacím, umístěným na stropě nad pódiem. Dojde
k výměně opony, všech pláten a k vybudování světelné
rampy a nového prostorového ozvučení.
31. května se na hřišti FC Bánov a v jeho okolí uskuteční
V. Benefice Karla Rachůnka, která vyvrcholí fotbalovým
utkáním hokejových hvězd a doprovodným programem
moderovaným Martinem Dejdarem. Večer vystoupí
rocková skupina Argema. Největší zásluhu na tom, že se
v Bánově uskuteční akce takového významu, má náš rodák
a patriot Josef Buják.
Připravujeme se také na „Bánovské leto“. Chceme při něm
oslavit 120. výročí vzniku Jednotky sboru dobrovolných
hasičů v Bánově, které vyvrcholí požehnáním jejich
nového praporu.
V průběhu nedělního odpoledne představíme monografii
obce Bánov, kterou nám zpracovává ředitel okresní
knihovny p. Radomír Jančář.
Pokračujeme v přípravách na vybudování víceúčelového
sportoviště pro základní školu i širokou veřejnost. Oslovili
jsme tři projekční firmy, aby nám připravily své návrhy na

uspořádání sportoviště. Návrhy předložíme k posouzení
zastupitelstvu, abychom společně vybrali ten nejlepší, který Vám
následně představíme a podle kterého necháme zpracovat
projekt.
Nezbývá než si přát, aby se nám společně dařilo naše plány
naplňovat a tak dělat život v Bánově radostnějším a
spokojenějším.

Váš starosta  Zbyněk Král

69. výročí osvobození Bánova

Zveme všechny občany k uctění památky padlých při
osvobozování Bánova a Bánovjanů

v průběhu II. sv. války.

Pietní akt se uskuteční v pátek 25.4.2014.
Začátek je v 17. hodin na hřbitově.

padlých

I/2014
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Vybíráme poplatek za odvoz odpadu na rok 2014. Vybírá se denně

do pokladny OÚ, a to až do 30.6.2014. Od 1.7. bude platit nová známka
na popelnici. Poplatek za 1 osobu činí 460,- Kč. Poplatek lze zaplatit
také na účet obce a v tomto případě si po zaplacení vyzvedněte na OÚ
známku.

Vybíráme platby za stočné za 1. pol. roku 2013. Jedná se o poslední
platby za stočné obci.

Stále běží lhůta na přepojování septiků s podporou 1000,- Kč

z obecní pokladny, a to do 30.6.2014. Příspěvek je podmíněn fyzickou
kontrolou přepojení nebo zrušení septiku z OÚ.

Nabízíme k pronájmu kancelářské nebytové prostory v budově

obce.

Důrazně žádáme občany, aby vyváželi odpad do sběrného dvora
pouze v době provozu, tj. ve středu od 15 do17 a v sobotu od 8 do 11
hod.

obci si majitel ps mohou vyzvednou sá ky na psí exkrementy
rosíme všechny majitele, aby po svých psech uklízeli

ů .
P .

č

Informace obecního úřadu

6.4.2014 v 9:30

8.4 2014

9.4.2014

16.4.2014

17. - 18. 4.2014

18.4.2014

25.4.2014 v 17:00

1.5.2014

7. 5.2014

18.5.2014

31.5.2014

24. 6.2014

25. 6.2014

26. 6.2014

(obřadní síň OÚ)

(vyrobí ji páťáci) a přinášení
nového léta – spolupráce ZŠ a MŠ

- projektové tvoření žáků I. stupně ZŠ,
jejich učitelů a rodičů

k cestě na rozhlednu -
Hútek

Nové leto

Vynášení Morany

Zápis dětí do MŠ

Velikonoce

Velikonoční prázdniny

Hraná Křížová cesta na Skalu

Oslavy osvobození

Prvomájové posezení Klubu seniorů

Den slabikáře v ZŠ

Vysvěcení nového kříže

Slovácká benefice Karla Rachůnka

Sportovní olympiáda I.stupně ZŠ

Rozlůčková akademie deváťáků

Slavnostní vyřazení žáků 9. A na OÚ Bánov

IX.myslivecká červencová noc

4.7.2014

Kalendář akcí  BZ1/2014
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Suchá Loz, 30. 3. 2014 – MAS Východní Slovácko se sídlem v
Suché Lozi, plánuje v II.Q 2014 zrealizovat projekt nazvaný
„Podpora a propagácia atraktivít cestovného ruchu slovenko-
moravského pomedzia", který připravila v roce 2013 ve
spolupráci s MAS Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina.
Projekt byl schválený v listopadu 2013 a jeho náplní je instalace
pěti informačních kiosků v regionu. Ty budou umístěny v
Uherském Brodě, Nivnici, Vlčnově, Strání a Dolním Němčí.
Interaktivní terminály budou obsahovat komplexní informace o
regionu, mapové podklady, přehled sportovních a ubytovacích
zařízení, vč. propagačních informací o daném území. Informační
kiosky budou online přístupné přes webový portál na internetu.

Milan Bauka a Pavel Rada
MAS Východní Slovácko

V regionu
MAS Východní Slovácko
se vybudují
nové infokiosky
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Na základě revizí proběhly nutné opravy, popř. doplnění
hromosvodů na všech obecních budovách tak, aby
hromosvody vyhovovaly všem bezpečnostním předpisům.

V Hoštákách od prosince svítí 12 kusů nových svítidel
typu Modus 150W.

Proběhly elektrorevize na všech obecních budovách,
v důsledku nevyhovujícího výsledku elektrorevize v budově

pošty v horním patře bylo nutné provést nové elektrické
rozvody.

Ve sportovní hale proběhlo seřízení všech oken.

Ve sběrném dvoře se připravuje instalace nové brány
s automatickým otevíráním.

Připravujeme dotační žádost na projekt Oprava sochy
sv. Jana na Hradě podle zpracované projektové
dokumentace od ing.arch.Hlouška,,protože socha je téměř

v havarijním stavu. O dotaci chceme žádat Zlínský kraj i
Ministerstvo pro místní rozvoj.

V budově pošty byla provedena dodávka a montáž

nového plynového kondenzačního kotle výměnou za
zastaralý a nevyhovující kotel.

Ve spolupráci s ing. Machulkou stále pracujeme na
zhotovení projektové dokumentace nápravných opatření,
aby nedocházelo k zaplavování ulice na Močíři.

Abychom zabránili velkým tepelným ztrátám v budově

pošty, nechali jsme zateplit vatou o síle 200 mm půdu této
budovy. Celkový náklad se pohybuje kolem 68.000 Kč.

Od p. Anděly Žůrkové z Domu seniorů v Čáslavi jsme
obdrželi dar ve výši 20.000 Kč. Dar byl použit na opravu
střechy poškozené krupobitím .

Dotace na poskytování sociálních služeb z Ministerstva
práce a sociálních věcí na náš Dům s chráněnými byty byla
pro rok 2014 přiznána ve výši 609.000 Kč z požadované
celkové částky 1.269.536 Kč.

budovy mateřské školy

Obecní úřad děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu obecní zabíjačky

Události na Obci
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Před několika lety se skupina nadšenců stolního tenisu poté, co se
jednou za rok setkávali na vánočním sokolském amatérském
turnaji, domluvila na pravidelných trénincích. Trénovali
v tělocvičně ZŠ podle svých možností a schopností i bez vedení
zkušeného trenéra. Jak "bájného ptáka Fénixe z popela" vzkřísili a
znovu oživili stolní tenis v Bánově, který zcela skončil
v devadesátých letech minulého století. Tito noví hráči svou pílí a
entuziasmem dosáhli toho, že před třemi lety založili dokonce dva
oddíly stolního tenisu pod hlavičkou TJ Sokol, které přihlásili do
okresních soutěží. Na organizaci oddílů mají největší podíl Milan a
Martin Balouchovi. Věkové rozpětí hráčů na soupisce je sice asi 60
let, ale všichni hrají s obrovským nasazením a radostí ze sportu.
V letošním roce se podařilo dokonce oddílu "A" postoupit do vyšší
okresní soutěže.
Zároveň se také pokoušejí trénovat novou generaci hráčů, tj. žáků.
Tímto bych ráda oslovila rodiče dětí, které mají opravdový zájem o
stolní tenis a chtějí v tomto sportu něčeho dosáhnout, ať se v hale
informují o pravidelných trénincích žáků.
Nesmírnou pomocí pro oddíly je možnost trénovat v prostorách
tělocvičny při místní ZŠ.
TJ Sokol velmi pomohla zakoupením technického vybavení, a to
stolů, sítěk a míčků, škola zase přídavným osvětlením, potřebným
při hrách a soutěžích.

Přeji tedy všem hráčům i fanouškům stolního tenisu v Bánově, aby
tento sport vzkvétal ještě mnoho let.

Ivana Píšková

„TJ Fénix Bánov"

I/2014

I/2014

ZVEME VŠECHNA D V ÁTKA A  JEJICH P ÍBUZNÉ
DO OB ADNÍ SÍN V HOD.

Ě Ř

Ř Ě NA
Č

6.4.2014 9 30.

NOVÉ LETO
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Začátek roku je ve znamení plesů – ten školní je známý
zejména předtančením žáků devátých tříd.

Večerní zábavu mají na starosti naši hasiči,
koná se v maskách na sportovní hale.
Letos byli jedněmi z oceněných Šmoulové.

Základní škola uspořádala v sále soutěž

malých zpěváčků s názvem Bánovský kohút,
v níž byli vybráni šikovní zpěváci do dalších
kol v Uherském Brodě.

Pro nejmenší se
pořádají
Dětské šibřinky neboli
karneval. Pro děti byly
připraveny hry
a diskotéka.

Tradiční fašankovou obchůzku mají na starosti
folklórní soubor Kohútek a cimbálová muzika
Strúček. Přidali se i dobrovolníci v maskách z řad dětí.

Myslivecký a farní ples si užili nejen milovníci dechové hudby.
Na farním plese došlo mimo jiné k dražbě jedné z cen.

Závěr fašanku patří mužskému folklórnímu sboru Hútek,
který obnovil tradiční obchůzku s Jurů s cepem.

strana 5I/2014

Fašankovou veselici
začala letos
mateřská škola.
Děti v maskách
prošly obcí, zazpívaly
a zatancovaly.
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O Bánovu trochu jinak
Bánovský katastr byl velmi rozlehlý a významný, neboť

osada Bánov s tvrzí a později s hradem ležela na velmi
důležité cestě spojující Prahu na západě s Trenčínem a
Uhrami na východě. Toto strategické místo mělo systém
obranný a sdělovací (ohně) v případě strážení zemských
cest,kupců,vojska nebo pro případ přepadení nepřítelem
(Kumáni, Bočkajovci, Tataři, Kuruci a jiní). Nelze pominout,
že zdejší kraj sužovaly nejen vpády především z Uher, ale
též morová onemocnění, požáry, hlad a také přírodní
katastrofy.

Již okolo roku 1030, kdy Maďaři podnikali loupežné
nájezdy na naše území, začíná opevňování kraje na
mýtných cestách. V letech 1240-1241 plení kraj tatarské
tlupy, které po porážce u Olomouce prchají průsmyky do
Uher. Český král Přemysl si prohlíží zpustošená místa a
jeho rádce olomoucký biskup Bruno nechá dál opevňovat
kraj, staví hrady a tvrze. Mimo jiné Bánov, Bystřici
(Ordějov), Hrozenkov, Strání.
V červenci roku 1605 vydrancovali a vypálili zdejší kraj
Bočkajovci. Jejich řádění v naší obci se datuje
k 14.červenci.
V roce 1663 vtrhli na Moravu průsmyky vlárským,
straňanským a starohrozenkovským Tataři a poplenili celý
kraj. V našem kraji bylo zabito 5891 lidí, úroda byla úplně

zničena, domy vypáleny, takže nastal hladomor. Neuběhlo
ani dvacet let a Turci se objevili v kraji znovu. Tehdy nařídil
císař hraběti Arnoštu bydlícímu na hradě Brumov, aby
obsadil všechny průsmyky vedoucí do Uher, aby slídili po
vyzvědačích a každého polapeného ihned na rožni upálili a
aby
kdyby se Turek blížil k hranicím. Ale nic nepomohlo. Opět
Turci pod vedením jejich vůdce Šohajdy plenili a
drancoval i náš kra j . Největš í hrůzu prož i lo
Uherskobrodsko a město Uh.Brod 14.7.1683.
Poslední vpád tureckých nájezdníků byl odražen roku
1710 generálem Heistrem u Trenčína. Od těch dob měl
náš kraj od Turků pokoj.
Roku 1741 vpadli na Moravu Prušáci. Od Hradiště přitáhlo
na Uherskobrodsko 10.000 vojáků. Trpělo celé okolí, tedy i
Bánovsko. Brali vše, co mělo nějakou cenu. Skoro z každé
vesnice drželi v zajetí několik mužů, kteří museli pracovat
na opevnění Olomouce. Z Bánova jich bylo 7. Většinou byli
odvlečeni do Německa. Z nich se vrátil Jiří Novák, který
vypravoval, že ho Prusové zatáhli až do Berlína, kde
zůstávají v zajetí Jiří a Jan Bělánkovi, kteří vzkazují své
milostivé vrchnosti,aby je vykoupila. Martin Novák a Jiří
Kopunec v zajetí zemřeli a Martin Matucha byl zavlečen
25 mil za Berlín. Bělánkovi byli vrchností vykoupeni za
11zlatých rýnských. Samotný Bánov utrpěl za tohoto
vpádu v roce 1741 škodu 283 zlatých a 36 krejcarů.
Sotva odešli Prusové, přitáhla ze Slovenska uherská vojska
která požadovala přípřež a 89 vozu pro proviant. To nebylo

dali zapálit ohně na pohraničních kopcích a hradech,

možné splnit, proto brodské panství dalo jenom 34 povozů. Jestli byl
některý z Bánova, nám není známo.
Průtahy pruských a uherských vojsk trvaly po celý rok 1742 i 1743 a
způsobily velkou drahotu. Tím rostla bída, kterou zvyšovala
neúroda. Rok 1744 byl zaznamenán písmáky jako velmi neúrodný.
Obilí i ovocné stromy slibovaly velkou naději, ale kruté mrazy toho
roku v květnu všechno zničily. Zahynulo i hodně zvěře, a dokonce i
zvířata na pastvě. Naši předkové třeli bídu s nouzí, a to nevěděli, že
o 10 let později je postihnou další, ještě horší události za sedmileté
války Pruska s Rakouskem. Nebylo tedy klidu a pohody na Bánovsku.

Zdeněk Vacula

V sobotu 15.3.2014 se konala tradiční akce našeho střediska, kterou
je výsadek. Zahájení bylo v 08:00, kdy byli skauti z Bánova i ze Suché
Loze (celkem 43) naloženi se zavázanýma očima do vozidel a byli
vysazeni na neznámem místě, letos poblíž obce Komňa.
Poté byli rozděleni do skupin, vyfasovali kotlíky, sekery, lopatky,
polévky, mapy a buzoly. Svoji polohu zjistili správně, a tak mohli
určit směr k domovu, kterým se dát. Po cestě nás čekalo ještě pár
zastávek na zajímavých místech. Jedno z nich bylo také muzeum J.A.
Komenského v Komni, kde jsme měli možnost si prohlédnout staré
písemnosti, nářadí, zbraně, mapy a mnoho dalšího. Při procházení
obcí měly jednotlivé skupiny za úkol sehnat si pitnou vodu k uvaření
polévky a všechny byly úspěšné. Naše výprava pokračovala dále
směrem k modré vodě, kde byla delší, obědová přestávka. S plnými
žaludky, ale také s pláštěnkami na sobě jsme se vydali ke zřícenině

Zuvačov. Déšť, který nás zastihl krátce po obědě, stále sílil. Po
návštěvě místa zříceniny naše cesta pokračovala přímou čarou
k Bystřici pod Lopeníkem. Chvíli na to, co jsme opustili les a byli v půli

Skautský výsadek

I/2014

I/2014
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Jaro přišlo trochu dříve, než jsme čekali, a s ním také nové
práce. Už v loňském roce jsme díky vstřícnosti Obecního úřadu
v Bánově mohli začít s nezbytnou opravou kostela sv. Martina,
který přes všechny snahy a opravy v předcházejících letech
zůstává stále vlhký. Dokonce začala vlhkost pronikat i přes
vnitřní výmalbu, která byla provedena před 4 roky. Na základě

doporučení odboru památkové péče v Uherském Brodě byla
v minulém roce využita metoda elektroosmózy a je vidět, že to
kostelu skutečně prospělo. Zbývající práce budou dokončeny
v letošním roce.

Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby, ve které se
máme připravit na Velikonoční svátky. I přes začínající práce na
zahrádkách je dobré, když člověk zapracuje i na sobě. Nejde
jen o to odříct si v pátek maso, to by bylo málo. Spíše se pokusit
udělat něco ve svém životě, aby se člověk více přiblížil Bohu i
lidem. I v Písmu čteme, že pravý půst spočívá především
v odpuštění a smíření se s druhými. Mnoho lidí už léta
zanedbává svůj vztah s Bohem. Je to škoda, neboť s každým
dalším oddalováním je setkání s ním těžší a těžší. Ať už se stalo
v našem životě cokoliv, Bůh je vždy ochoten se smířit. Najdeme
k tomu odvahu i my, abychom si dali svůj vztah k Bohu do

pořádku a smířili se s Bohem v důkladné svátosti smíření? Tuto
příležitost můžete využít buď přede mší sv., nebo i po osobní
domluvě. Je to radost i pro kněze, když může pomoct člověku,
který třeba léta od Boha a přijetí svátosti
vzdálen. Už tradičně je možné využít i jiných kněží a udělat si
dobrou velikonoční zpověď v sobotu 12.4., kdy přijedou do Bánova
zpovídat i kněží z okolí. K postní přípravě patří i pobožnosti
křížových cest, které bývají přede mší svatou. Každý rok připravuje
mládež na Velký pátek venkovní křížovou cestu „na Skalu“, která se
bude konat odpoledne 18.4..

Květen je ve znamení krásy a radosti z rozkvétající přírody a je
zvlášť svěřen úctě k Panně Marii, především v májových
pobožnostech. V chráněném domově bude mše sv. v kapli Panny
Marie 2.5. Folklorní soubor Hútek se rozhodl opravit kříž, který
stojí na cestě k rozhledně, za což jim patří mé velké poděkování.
Slavnostní požehnání tohoto kříže bude 18.5., pokud bude dobré
počasí, budeme pokračovat pěšky dál až na místo, kde stávala
kaple sv. Damasa. Tam bude bohoslužba zaměřená k požehnání luk
a polí a zároveň i malá pouť na toto zapomenuté poutní místo.
23.5. bude opět Noc kostelů, tentokrát se bude připravovat
v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi. Na konci května 27.5. pojedeme
opět na farní pouť na sv. Hostýn, přihlásit se budete moci od konce
dubna v kostele. Slavnostní 1.svaté přijímání bude v Bánově

v neděli 1.6. V sobotu 21.6. bude Boží Tělo s průvodem ke čtyřem
oltářům a v neděli 22.6. se sejdeme na farní zahradě k poslechu
pěkných písniček v podání harmonikářů a heligonkářů z Bílých
Karpat v rámci akce Svatojánský oheň. Prázdniny jsou ve znamení
odpočinku a dovolených, ale také poutí a slavností. Po pouti na
Velehrad 5.7. a naší malé pouti ke kapličce sv. Cyrila a Metoděje
v Jakubovci v tentýž den nás čeká Bánovské léto se slavností Výročí
posvěcení kostela sv. Martina v Bánově. Tentokrát přivítáme při
mši sv. vzácného hosta – ředitele rádia Proglas P. Martina Holíka.

Přeji nám všem, abychom společně prožili postní dobu i
velikonoce v umění přijmout druhé lidi a vytvářet s nimi dobré,
přátelské vztahy. Abychom v našich rodinách opět více probudili
možná trošku zapomenutou společnou víru, kterou nám předali
rodiče a prarodiče jako drahocenný poklad, a abychom se dokázali
radovat i přes těžkosti a problémy, které se žádnému z nás
nevyhýbají. Každý k tomu můžeme trošičku přispět.

Všem vyprošuji velikonoční radost a pokoj v srdci.
P. Jan Mach, farář

byl z různých důvodů

Zprávy z farnosti

I/2014

I/2014

louky, začal déšť a vítr nabírat na intenzitě, a aby toho nebylo
málo, začalo také krupobití. Během 10 minut jsme byli všichni
promočení až na kůži. Aby se předešlo onemocněním, bylo
rozhodnuto zavolat odvoz. V Bystřici jsme se kolem 14:00
naložili do aut a mokří jako slepice jeli domů. Celkem jsme ušli
8 kilometrů.
Akce byla tradiční, ale měla netradiční závěr, na který budeme
všichni dlouho vzpomínat. Trasu jsme sice nedokončili po
svých, ale i tak patří všem hlasité: ,,Umí!“ za jejich výdrž a chuť

jít stále dál.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným – dětem i
vedoucím - a také ochotným rodičům, kteří nabídli odvoz.

Skautské středisko Suchá Loz - Oddíl Bánov
Pavel Šupina - Pája
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Tímto článkem bych Vás chtěl v krátkosti seznámit
s hospodařením v obecním lese.
Lesní půda v majetku obce Bánov se rozkládá na ploše 156 ha.
Jsou zde zastoupeny většinou listnaté dřeviny a v menším
množství i smrk a borovice.
Rok 2014 je pro obecní les, jakožto i pro lesy jiných vlastníků

v okolí, zlomový. Je vytvořen nový Lesní hospodářský plán na
dobu deseti let, tzv. decénium. V tomto plánu jsou zahrnuty
všechny informace o daném lesním pozemku (plocha, zastoupení
dřevin, zásoba dřevní hmoty atd.) a navrhované nebo zákonem
dané hospodářské zásahy (zalesnění, prořezávky, probírky, mýtní
těžba). Některé zásahy si může odborný lesní hospodář upravit
podle vlastního uvážení, ale nesmí překročit maximální výši těžeb
stanovenou zákonem. Dále je sestavena nová porostní mapa, kde
jsou vyznačeny hranice jednotlivých porostů lišících se skladbou a
věkem, a také hranice se sousedními parcelami.
Dále bych chtěl shrnout veškeré práce v obecním lese .
Rok 2013 jsme zahájili pěstebními zásahy (tzv. prořezávky)
v mladém porostu ,,nad rošty“ u obce Lopeník. Zde bylo potřeba
vyřezat košatějící stromky a nežádoucí dřeviny, jako je např. bříza
nebo vrba jíva. Dále bylo nutné průběžně opravovat oplocenky,
které brání vniknutí zvěře do mladých kultur, aby nemohla
napáchat nevratné škody.
Dlouhotrvající zima roku 2013 odložila sázení nových stromků až

na duben, což mělo špatný vliv na ujímání sazenic. Velký teplotní
skok zapříčinil, že sazenice začaly rašit a musely co nejdříve do
země, abychom zabránili ztrátám. Dá se tedy říci, že každý, kdo
měl ,,ruky i nohy“, musel jít sadit. Kromě pracovníků VPP a
brigádníků pomáhali o víkendech také místní složky (myslivci,
včelaři a kynologové), kterým bychom chtěli ještě jednou
poděkovat. Další vývoj počasí vůbec nehrál v náš prospěch, jelikož

přišla extrémní sucha. Zmírnit alespoň trochu nedostatek vody v
zalesněných holinách se snažili místní hasiči, jimž také děkujeme.
Mladé stromky sice z větší poloviny přežily, ale i přesto budeme
muset v letošním roce uhynulé nahradit.
Během léta a podzimu byly uskutečněny plánované probírky
,,závrší“ u obce Lopeník. V osmdesátiletém dubovém porostu
byla provedena probírka stromů uhynulých a růstově

za rok 2013

nevyhovujících. Většina dřevní hmoty byla prodána jako
palivové dříví a pilařské výřezy byly použity na stavbu nové
lávky v obci. Dále byly provedeny zásahy ve čtyřicetiletých
porostech smrku a borovice.
Během léta bylo také zapotřebí ožínat nově vysazené paseky,
aby sazenice nebyly zadušeny vzrostlou buření.
V měsíci říjnu jsme zahájili mýtní těžbu ,,nad rošty“, kde bylo
vytěženo 415 m3 dřevní hmoty. Na nově vzniklých pasekách
bylo velké množství přirozeného náletu buku a modřínu,
takže v příštím roce nebudeme muset tyto paseky
zalesňovat, čímž ušetříme mnoho peněz. Na roštech byla
také upravena cesta, která byla vyvezena recyklátem a byly
vyčištěny příkopy. Touto opravou se zkrátila přibližovací
vzdálenost traktorům, a tím byly sníženy náklady na
přibližování dřeva.
Bohužel na podzim nás potkala nepříjemná událost. Byly
ukradeny rošty z nově opravené cesty. Na místo byla
přivolána policie, ale viníka se nepodařilo vypátrat.
Tímto článkem bych v žádném případě nechtěl prosazovat
názor, že les má jenom hospodářskou funkci. Pro mnoho lidí
je les také místem klidu a odpočinku od moderního a
uspěchaného způsobu života. Proto Vám přeji mnoho
hezkých chvil strávených v přírodě.

Miroslav Horňák
lesník

I/2014

I/2014

Lesní hospodaření Obce Bánov

OBECNÍ LESY PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL

r.2010 445 tis. 258 tis. +187 tis.

r.2011 321 tis. 200 tis. +121 tis.

r.2012 645 tis. 310 tis. +335 tis.

r.2013 587 tis. 715 tis. -128 tis.

Hospodářské výsledky lesů Obce Bánov

V roce 2013jsme  měli vysoké náklady spojené se zalesňováním, tj. pořizovali a  vysazovali jsme přibližně 28 000 kusů nových
sazenic, a dále nepředpokládané náklady na výrobu ukradených roštů.

Marie Fremlová
místostarostka Obce
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Bánovský kohút je přehlídka zpěváčků lidových písní, která se
v bánovské základní škole uskutečnila 20. února 2014 již počtrnácté.
Kromě letité vzorné spolupráce mezi bánovskou základní a
mateřskou školou se letos poprvé zapojil do přípravy i OÚ Bánov tím,
že zařadil tuto akci do svého obecního kalendáře a akci i dále
propagoval. Poprvé se tak školní přehlídka otevřela široké bánovské
veřejnosti a k našemu potěšení se na zpěváčky přišli podívat nejen
rodiče a prarodiče, ale také spousta dalších dětí a seniorů.
Spoluprací obce, školy a veřejnosti v Bánově směřujeme už řadu let
ke komunitnímu pojetí školy a jsme rádi, že stále více se s tím
postupně všichni ztotožňují.

Zpěváčci z Bánova postoupí jako každoročně do okrskových kol
pěveckých soutěží Zazpívej, Slavíčku 2014 a Zpěváčci 2014. V této
souvislosti nelze nevzpomenout výrazné pěvecké úspěchy dětí
z bánovského školního souboru Kuřátko. Absolutním okresním
vítězem Zazpívej, Slavíčku se v posledních letech stali Tomáš

Beníček, Šimon Král, Kateřina Gorčíková, Kristýna Malá a Iveta
Janíková. V celostátním kole soutěže Zpěváčci získal Tomáš Beníček
zlatého i stříbr ného zpěváčka a Žaneta Vystrčilová, Kristýna Malá a
Šimon Král se stali bronzovými zpěváčky.

Nejlepší zpěváčci postoupili do okrskových kol navazujících
pěveckých soutěží - Zazpívej, Slavíčku 2014 a Zpěváčci 2014. Věříme,
že z tohoto podhoubí vyrostou mladí lidé, kteří budou mít hluboký
vztah k lidové kultuře svého kraje.

Mgr. Vlastimil Ondra

VČELAŘI INFORMUJÍ
Letošní mírná zima a brzký příchod jara vylákaly včely
k prvním jarním proletům a vyhledávání pylu, který je pro
ně první potravou. Brzy rozkvetly kočičky a jehnědy lísky,
olše a také první jarní květiny. Tato zima bez mrazů

umožnila přežití a rozvoj mnoha škůdců hmyzu na
stromech. A právě postřiky, které jsou určeny na hubení
těchto škůdců, jsou pro včely škodlivé při opylování
stromů. Proto apelujeme na všechny občany, kteří ošetřují
stromy a rostliny postřiky, aby tak učinili podle vyhlášky v
brzkých ranních hodinách nebo až navečer, kdy už včely
nelétají. Je v zájmu nás všech, abychom takto včely
uchránili před úhynem a zajistili tak bohatou úrodu
z našich zahrádek.

Děkují včelaři.

Bánovský kohút 2014

I/2014

I/2014

Od září minulého roku značnou část našeho pracovního
času zabírají nápravná opatření na kanalizační síti,
abychom zabránili vyplavování sklepů na Močíři. Na
základě složitých vyjednávání je v současné době

konečně na světě zpracovaná dokumentace pro územní
rozhodnutí od ing. Machulky. Nápravná opatření
spočívají v osazení odlehčovací komory na obecní
kanalizaci u stánku p. Šimanského směrem k Bystřici, dále
v osazení odlehčovací komory v zeleném travnatém pásu
v ostré zatáčce v Hoštákách a konečně v osazení
odlehčovací komory v ulici na Močíři a vybudování
odlehčovací stoky na Močíři. Osazení odlehčovací
komory v zeleném travnatém pásu u křížku v zatáčce
bude provedeno na kanalizaci, která je v majetku
Slováckých vodáren a kanalizací. Na základě vyjednávání
a vzájemné dohody toto opatření provede SVAK ze svých
vlastních finančních prostředků. Ostatní opatření budou
finančním nákladem obce Bánov. Jedná se o
předpokládanou rozpočtovanou částku kolem 3 milionů

korun. Vlastní realizace opatření by měla proběhnout po
získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, tato
„papírová část“ bude trvat přibližně půl roku. S tím také
souvisí právní linie jednání s firmou Arekop, u které jsme
reklamovali vadu projektu a požadujeme náhradu škody.
Snažíme se o mimosoudní vyjednání, v případě

nedohody zvážíme předání tohoto sporu k rozhodnutí
soudu.

Marie Fremlová

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
NA KANALIZACI



strana 10

TŘÍDĚNÍ ODPADU V NAŠICH DOMÁCNOSTECH MÁ SMYSL
V roce 2012 jsme v rámci naší obce nastavili a dolaďovali nová pravidla pro
třídění odpadů. Nyní, s odstupem určitého času, už můžeme zavedený
systém odpadového hospodářství v naší obci vyčíslit také finančně. Každý
z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů.
Domovní odpad má toto složení:
22 % papír

13 % plasty

9 % sklo

3 % nebezpečný odpad

18 % bioodpad

35 % zbytek

Smyslem našeho počínání bylo a je maximálně snížit
množství směsného odpadu, tedy toho odpadu, který
končí na skládkách a který není možné využít dále.
Tříděný odpad lze recyklovat, lze z něj získávat nové zdroje
surovin a energie a ušetřit také místo na skládkách.
Důvody, proč třídit, jsou jak ekologické, tak i ekonomické.

A nyní přehledně, jak si naše obec stojí v konkrétních
číslech :
Z uvedených čísel je patrno, že finanční doplatek obce na
odpadové hospodářství má na základě podstatně většího
třídění odpadu stále klesající tendenci, a to i přesto, že :

obec platí svozové firmě vyšší sazbu DPH,
z původních 20 % platíme od r.2013 21%.

celkově každoročně narůstá fyzické množství
vyprodukovaného objemu v tunách.

svozová firma Rumpold každoročně zvyšuje pro obec
téměř každou jednotlivě kalkulovanou položku ceníku, a
to minimálně o inflaci.

poplatek za svoz a likvidaci odpadu je od r.2011 stále ve
stejné výši, tj.460,00 Kč.

Nejvýrazněji se projevuje větší míra třídění v nárustu

�

�

�

�

příjmů obce, které dostáváme od firmy Eko-kom jako bonusovou
částku za množství vytříděného odpadu. Lze tedy říci, že bez
zavedeného třídění bychom v současnosti celkově dopláceli
z obecního rozpočtu daleko větší částku.

:

že biologicky rozložitelný odpad patří do kompostérů.
že nápojové kartony patří do žlutých pytlů.
že je potřeba vytříděný plast i papír řádně sešlápnout, protože

jinak vyvážíme „vzduch“.
že pro plast jsou určeny žluté pytle a pro papír jsou určeny modré

pytle.
že u prodejny Jednoty je kontejner na oděv,obuv a hračky.
že nově je u Jednoty také kontejner na drobné elektrospotřebiče

a baterie, do tohoto kontejneru nepatří televizory,monitory a
zářivky.

Děkujeme Vám všem, kteří jste ochotní odpady třídit už při jejich
vzniku, tj. v jednotlivých domácnostech, protože vy všichni
hmatatelně ovlivňujete výši stanoveného poplatku za svoz a
likvidaci komunálního odpadu.

Při třídění prosím nezapomínejte

Marie Fremlová

�

�

�

�

�

�
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ROZDÍL
(Doplatek obce na odpadový systém)

Příjmy:
Obsahují poplatek za popelnice, za sběr železa, za sběr
elektrozařízení a příjmy od firmy Eko-kom za tříděný odpad.

Výdaje::
Obsahují platby za svoz popelnic, všech kontejnerů,
tříděného odpadu, za nebezpečný odpad..

ROZDÍL
(Doplatek obce na odpadový systém) Dosavadní odpadový

systém

2011 2012 2013
Celkem:

Celkem:

1.134.973 Kč 1.202.711 Kč 1.189.980 Kč

1.651.290 Kč 1.662.002 Kč 1.569.315 Kč

516.317 Kč 459.291 Kč 379.335 Kč

Od poloviny r. 2012
nový systém

(nejsou započítány
jednorázové kontejnery
po krupobití)

2011 2012 2013



Z u s n e s e n í č. 25/2013 z veřejného zasedání ZOBánov,
konaného dne 12.12.2013 :

Z u s n e s e n í č. 26/2014 z veřejného zasedání ZO Bánov,
konaného dne 6.2.2014 :

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje číslo:D/2132/KH mezi Obcí Bánov
a Zlínským krajem ve výši 5000 Kč na určené uznatelné
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Změnu použití investičního fondu Základní školy Bánov
na nákup Serveru Dell Power Edge v r.2013, schválení
využití investičního fondu ZŠ Bánov na r.2014 na pořízení
barevné kopírky.

Zvýšení nájemného v nebytových prostorech podle
platně uzavřených nájemních smluv pro p. Petra Pražana,
p.Radoslavu Navrátilovou a p. Dagmar Zvářalovou z 300
Kč/m2 na 450Kč/m2 z důvodu samostatného
nepřeúčtovávání služeb /tj.energií/ spojených s nájmem
nebytových prostor od 1.1.2014.

Koupi parcely p.č. 180/2 v k.ú.Bánov o výměře 18m2 od
p. Radima Hniličky,Starý Hrozenkov a parcely p.č. 183/5 o
výměře 14m2 od p.Jiřího Nováka, Bánov 42,dle GP č. 796-
289/2013 za cenu 80 Kč/m2 do vlastnictví Obce Bánov.

Darovací smlouvu pro p. Dušana Macka, Masarykovo
nám.100, Uh.Brod z důvodu vypořádání duplicitního zápisu
vlastnictví na parcele č.2045/20 v k.ú.Bánov, předmětem
darovací smlouvy je darování pozemku - současná
p.č.2045/276 v pravé části o přibližné výměře 1450 m2,
přesná výměra a nové přečíslování parcely bude upřesněno
po vypracování samostatného GP k oddělení parcely.
Pozemek se vydává jako náhrada za vzdání se práva
k vlastnictví pozemku p.č.2045/20.

Žádost p.Renaty Adámkové, Uh.Brod a p. Vlastimila
Barboříka, Uh.Brod, o odkoupení pozemku p.č. KN
2045/276 v k.ú.Bánov o výměře 600m2,druh orná půda.

Smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov a Petrem Blahou,
Vlčnov č. 92, na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého (na
Hradě) ve výši 53 569,- Kč. Smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov a
Františkem Šimanským, Bánov č. 407, na opravu sochy sv.
Jana Nepomuckého ve výši 15 942,- Kč. Realizace díla je
závislá na přidělení dotace.

Žádost Aranky Pláškové, Bánov č. 374, o pronájem
nebytových prostor na zdravotním středisku v horním patře

�

�

�

�

�

�

�

�
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Z jednání ZO o velikosti 6,8 m2 za účelem umístění cvičebního stroje od
6.2.2014.

Strategický rozvojový dokument obce Bánov na roky 2014 –

2015.

Inventarizační zprávu za obec Bánov za rok 2013 inventarizační
přebytek – nezapsaná. Kanalizační síť v majetku obce ve výši 3,608
mil. Kč.

Inventarizační zprávu za mikroregion Východní Slovácko za rok
2013.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

�

�

�

Spolek Dotace

(Kč)

Spolek Dotace

(Kč)

T.J. Sokol 25 000,- SDH (Hasiči) 7 000,-

FC 160 000,- Klub seniorů 50 000,-

Zahrádkáři 3 000,- Kohútek 40 000,-

Včelaři 15 000,- Hútek 5 000,-

Chovatelé
holubů

3 000,-
Zpěvule

20 000,-

Kynologie 5 000,- Bánovjanka 9 000,-

Obec Bánov přispěla spolkům celkem

částkou

347 000 Kč

Dotace bánovským
spolkům v roce 2014

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 na veřejném zasedání zastupitelstva
obce Bánov schválili zastupitelé obce v rámci rozpočtu obce Bánov
pro rok 2014 tyto dotace bánovským spolkům a organizacím.

„K. u. K. Inf. Reg. No. 3, 9. Ers. Komp.
P.B.P.J.K. Drahá manželko, děti i matko, přijměte můj pozdrav jsa
zdráv …“, podobně začínající pozdravy byly v letech 1914-1918
posílány i k nám.
Tímto rokem si připomínáme 100. výročí zahájení 1. světové války.
Válka, která nás neovlivnila svými frontami a bojišti, ale tím, že skoro
z každého domu byl do ní někdo odveden.
V rámci letošních vzpomínkových oslav osvobození obce v pátek 25.
dubna bychom si i my chtěli připomenout toto výročí výstavou, na
níž bychom Vás chtěli pozvat. A také vyzvat ke spolupráci
poskytnutím fotografií, pohlednic či jiných dokumentů k ofocení
nebo ukázáním hmotných památek při oslavách, popř. poskytnutím
informace, zda se někdo z vaší rodiny války zúčastnil.
Děkujeme.

Martin Borák, Mária Nováková, Soňa Polanská (Obecní úřad),
Alena Šupinová (bar Sportovní haly)

Za císaře pána …

I/2014

I/2014



Ne 6.4. 15:30 doma So! 5.4. 16:00 venku

Buchlovice Hradčovice 15:00 odjezd

Ne 13.4. 16:00 venku Ne 13.4. 13:30 doma Ne 13.4. 10:00 doma

Kudlovice 14:30 OA Podolí Újezdec

Ne 20.4. 16:00 doma Ne 20.4. 13:30 venku Ne 20.4. 10:15 venku So 19.4. 14:00 venku

Mařatice Újezdec 12:30 odjezd Prakšice 9:15 odjezd Újezdec 13:00 odjezd

Ne 27.4. 16:00 doma So! 26.4. 16:00 venku Ne 27.4. 10:00 doma So 26.4. 14:00 venku

Nezdenice Šumice 14:45 odjezd Nivnice Prakšice 13:00 odjezd

Ne 4.5. 16:30 venku Ne 4.5. 13:30 doma Ne 4.5. 14:30 venku So 3.5. 14:00 doma

St. Město 15:15 OA Vlčnov Ostr. Lhota 13:30 odjezd ČSK Uh. Brod

Ne 11.5. 16:30 doma So! 10.5. 16:30 venku Ne 11.5. 10:00 doma So 10.5. 14:00 venku

Hluk "B" Prakšice 15:15 odjezd Topolná Slovácko "B" 13:00 odjezd

Ne 18.5. 16:30 venku Ne 18.5. 13:30 doma Ne 18.5. 10:00 venku So 17.5. 14:00 doma

Traplice 15:00 OA Havřice Mistřice 8:45 odjezd Orel Uh. Brod

Ne 25.5. 16:30 doma So! 24.5 16:30 venku Ne! 25.5. 14:00 venku

Slavkov Korytná 15:15 odjezd Hradčovice 13:00 odjezd

Ne 1.6. 16:30 venku Ne 1.6. 14:00 venku So 31.5. 14:00 doma

Slovácko "C" 15:15 OA Jarošov 13:00 odjezd Havřice

Ne 8.6. 16:30 doma Ne 8.6 10:00 doma

Košíky Šumice

Ne 15.6. 16:30 venku So! 14.6. 14:00 venku

Jarošov 15:15 OA Uh. Ostroh 12:45 odjezd

So! 21.6. 16:30 venku Ne 22.6. 10:00 doma

Drslavice "A" 15:15 OA Ostr. n. Ves

OA - osobní auto / ??? - Předehrávka - pouze za příznivého počasí !!

volnovolno

Rozlosování FC BÁNOV - JARO 2014

Muži - Okresní přebor Dorost - Okr. přebor "B" Žáci - Okresní přebor Přípravka - Okr. soutěž B

volno

FINÁLE OP

FINÁLE OP

volnovolno

volno

volno

volno

volno
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Začíná nám jarní část ročníku 2013/2014. Čeká nás nelehké
období, protože po málo úspěšném podzimu bude největším
cílem jara záchrana mužů v soutěži. Dorost naopak bude po
delší době bojovat o prvenství ve své skupině a následně ve
finále o prvenství v Okresním přeboru. Pro trenéry žáků a
přípravky je hlavním úkolem udržet u fotbalu co nejvíce kluků

a postupně pracovat na jejich zlepšování. Věřme, že se nám
všechny tyto cíle podaří naplnit.
Rádi bychom informovali všechny naše příznivce o největším
úspěchu nejen uplynulého roku, ale největším úspěchu
novodobé historie našeho klubu. Podařilo se nám získat
dotaci z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy z programu 133510 na kompletní rekonstrukci
kabin ve výši 1.500.000,- Kč.
Rekonstrukce začala již na konci podzimní sezóny a probíhá
během celé zimní přestávky až do současnosti. Proběhla
kompletní rekonstrukce, provedlo se odizolování zadní strany
budovy vč. přidání drenážních trubek. Dále jsou nové omítky,
obklady, dlažby, stropy, okna, sprchy. Udělalo se zateplení ze
zadní strany objektu, izolace střech přístavků, nová fasáda,
dále rozvody elektroinstalace, odpadů a vody. Zjednodušeně

se dá říci, že kromě zdiva je vše nové. Na novou jarní sezónu
budou „“nové“ kabiny připraveny k užívání.
Věříme, že takto opravené kabiny výrazně zlepší zázemí všech
hráčů a trenérů, a budou v dobrém stavu sloužit klubu dlouhá
léta.
Pro případné zájemce o prohlídku budou kabiny otevřeny
před prvním domácím utkáním mužů s Buchlovicemi.
Začátek zápasu je od 15:30, kabiny budou pro veřejnost
otevřeny od 14:00 hod.

Rádi bychom ještě pozvali
všechny příznivce na další velkou
akci, která nás čeká a která se
bude konat v našem areálu.
Jedná se o Memoriál Karla
Rachůnka, což je utkání známých
osobností a herců s hokejsty z
NHL. Termín akce je 31.5.2014,
podrobnější informace budou
ještě zveřejněny. Těšíme se na
Vaši návštěvu.

Dále bychom ještě rádi oslovili
všechny dobrovolníky, kteří by
m ě l i zá j e m n á m p o m o c i
s trénováním a př ípravou
mládeže, aby mne nebo přímo
trenéry kontaktovali . Uvítáme
každého ochotného člověka.

Za FC Bánov
Břetislav Polanský

FC Bánov

I/2014

I/2014
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Uplynulo již 6 let od doby, kdy v Bánově začal svému účelu
sloužit Dům s chráněnými byty (dále DCHB), v němž zahájila svou
činnost Oblastní charita Uherský Brod (dále OCH UB). Dům
vyrostl díky úsilí obce Bánov tzv. na „zelené louce“ v klidné části
obce. Klidného prostředí si obyvatelé DCHB velmi cení.

V DCHB je 20 bytů, ve kterých bydlí lidé, o které se stará
Pečovatelská služba (PS). Kromě práce v DCHB dojíždíme i do
dalších domácností v Bánově a Bystřici pod Lopeníkem.

Dům je řešen bezbariérově, tzn. je vybaven výtahem, sociální
zařízení je přizpůsobeno potřebám lidí s pohybovým omezením.
V objektu DCHB se rovněž nachází krásná kaple.

O klienty se v současné době starají 3 pečovatelky, a to denně

v době: pondělí - pátek od 6:00 do 18:00 hodin, o víkendech a
svátcích od 6:00 do 14:30 hodin. Zázemí PS je přímo v DCHB, což

je pro klienty daleko výhodnější, než kdybychom za nimi
docházely odjinud. Přestože většina naší práce se odehrává
v DCHB, jsme terénní pečovatelská služba. To znamená, že
docházíme do bytů klientů v předem domluveném čase tak, jak
si to naši klienti „objednají“, a pomáháme jim s tím, co vzhledem
ke svým zdravotním omezením už nezvládají. Nesnažíme se
dělat věci za ně, ale podporujeme je a pomáháme jim, aby mohli
i v nepříznivých životních situacích spojených se stářím, nemocí
či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít
důstojně a zapojovat se podle svých možností do běžného
života. Pomáháme s péčí o klienta i s péčí o jeho domácnost,
například se zajištěním i podáním stravy, s hygienou, úklidem,
praním a žehlením prádla, s nákupem, ale také můžeme vyřídit
pochůzky na poště či u lékaře. Sociální pracovnice, která do
DCHB 2x týdně dojíždí, může zájemcům poradit v rámci
základního sociálního poradenství.
Pečovatelská služba je hrazena z příspěvku na péči, je to sociální
dávka, která se může využívat pouze za účelem zajištění
potřebné pomoci. Pečovatelská služba bývá často zaměňována
za služby klasického domova pro seniory. V domově pro seniory
je však celodenní provoz, platby za péči jsou ve výši přiznaného
příspěvku, je zde i jiný rozsah poskytovaných základních činností.
Vše je přesně stanoveno zákonem o sociálních službách.

V součinnosti s poskytováním široké škály pečovatelských
úkonů nabízíme také možnost zapůjčení kompenzačních
pomůcek. V naší půjčovně, která je umístěna v DCHB v Bánově,
je možno si půjčit elektrická polohovací lůžka, antidekubitory,
invalidní mechanické vozíky, toaletní židle a křesla, jídelní stolky,
chodítka a rolátory, vše za poplatek dle platného ceníku.

Život v DCHB není nijak odtržený od dění v obci. Jeho
obyvatele pravidelně navštěvuje duchovní otec P. Jan Mach,
představitelé obce i ředitel OCH UB. Sváteční, ale i obyčejné dny
jim přicházejí zpestřit děti z místní MŠ, schola s P. Janem, řeholní
sestra M. Milada a „její“ děvčata z církevní školy v Uherském
Brodě, místní mužský pěvecký sbor Hútek nebo ženský sbor
Lipuše z Jankovic.

Dům s chráněnými byty Bánov

Děkujeme všem, kdo nám jakýmkoliv způsobem pomáhají
v naší práci, děkujeme obci Bánov za finanční dar ve výši
18.000,- Kč, obci Bystřice pod Lopeníkem za finanční dar ve výši
5.000,- Kč a všem těm, kdo ve svém volném čase přicházejí, aby
naše klienty

Gabriela Hamadová
vedoucí DCHB

potěšili.

I/2014

I/2014
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Rok 2013 byl pro bánovské hasiče opět bohatý na mnoho
událostí. Jednalo se o mnohdy náročné zásahy, odbornou
přípravu a samozřejmě další činnosti, kterým se členové
jednotky věnovali.

Ke konci roku 2013 měla jednotka 23 členů. Patnáct z nich
je zařazeno v operačním odboru, tzn., že jsou určeni pro
výjezdy. Ostatní hasiči jsou zařazeni v organizačním odboru a
svou činností významně přispívají k udržení akceschopnosti
a dobrého postavení naší jednotky. Během roku 2013 došlo
k zásadní změně ve vedení jednotky. V měsíci srpnu
dosavadní velitel jednotky Ondřej Čubík z pracovních
důvodů požádal starostu obce o uvolnění z funkce. Novým
velitelem byl následně jmenován dlouholetý zástupce
velitele pro operační řízení Pavel Vystrčil. Ondřej Čubík pak
přešel v rámci jednotky na pozici velitele družstva. Nově byl
do jednotky přijat Libor Novosad, který nastoupil do funkce
strojníka.

V minulém roce pokračovala obměna těch speciálních
ochranných oděvů, které již byly nadměrně opotřebené a
dle evropské a české státní normy již dosáhly hranice své
životnosti. Započala též postupná obnova nadměrně

opotřebené zásahové obuvi. Dále byly pořízeny věcné
prostředky pro poskytnutí předlékařské první pomoci,
elektrické kalové čerpadlo, požární hadice, nová proudnice a
doplňkové světelné výstražné zařízení pro zásahové vozidlo.
Pořízení uvedených prostředků bylo financováno z rozpočtu
obce Bánov a z rozpočtu Zlínského kraje.

Hlavním posláním jednotky sboru dobrovolných hasičů

obce je pomoc při požárech, živelných pohromách či jiných
mimořádných událostech. V průběhu prvních dvou měsíců

roku 2013 byl naší jednotce vyhlášen poplach celkem
dvakrát. V obou případech se však jednalo o planý poplach a
naše jednotka nezasahovala. Následně pak naše jednotka
vyjížděla k celkem 18 událostem. Meziročně se jedná o
pokles o 4 případy. Z toho bylo 7 požárů (- 2), 7 technických
pomocí a odstraňování nebezpečných stavů (- 2), 1 pátrání
po pohřešované osobě (+ 0), 2 záplavy (+ 2) a jedno taktické
cvičení. Samostatně zasahovala jednotka v 7 případech (+ 1).
V o s t a t n í c h p ř í p a d e c h s p o l u p r a c o v a l a
s dalšími jednotkami požární ochrany. Zejména pak
s jednotkou profesionálních hasičů ze stanice
v Uherském Brodě. Na území obce Bánov jsme řešili 5
mimořádných událostí (- 4).

K činnosti hasičů neodmyslitelně patří také odborná
příprava, která slouží k upevňování a prohlubování
nezbytných znalostí a zkušeností členů jednotky. Členové
Ladislav Mahdal, Lukáš Švehlík a Filip Mahdal absolvovali na
stanici HZS Zl. kraje v Uh. Hradišti kurz pro používání dýchací
techniky. Úspěšně složili teoretickou i praktickou zkoušku a
nyní jsou odborně způsobilí pro používání dýchacích
přístrojů u zásahu. Člen Tomáš Kočica se zúčastnil a úspěšně

dokončil 40 hodinový kurz pro získání odborné způsobilosti
pro výkon funkce strojníka, který se uskutečnil

Přehled o činnosti hasičského sboru v roce 2013

I/2014

I/2014

na stanici HZS Zl. kraje ve Zlíně. Sedm členů jednotky se pak u HZS
účastnilo přezkoušení odborné způsobilosti pro obsluhu
řetězových motorových pil a rozbrušovacích agregátů. Všichni
členové při přezkoušení uspěli. V sobotu 11. května jsme se
účastnili součinnostního výcviku pořádaného příslušníky HZS Zl.
kraje na stanici v Uherském Brodě. Výcvik byl tematicky zaměřen
především na problematiku dopravních nehod a požárů

v uzavřených prostorách.
Během minulého roku jsme nebyli aktivní pouze v rámci

zásahových prací a odborné přípravy. Uspořádali jsme šibřinky ve
sportovní hale. Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Bánov děkují všem podporovatelům, kteří věnovali dar do tomboly
na hasičské šibřinky, hostům šibřinek za jejich účast a v neposlední
řadě také všem, kteří si zakoupili vstupenku a přispěli tak na údržbu
hasičské techniky a obnovu výstroje a výzbroje hasičů.

Navštívili jsme členy Dobrovolného hasičského zboru Bánov na
Slovensku. V měsíci červnu jsme provedli ukázku činnosti jednotky
požární ochrany na dětském dnu v Žítkové. Prostřednictvím sbírky
organizované Jednotkou SDH obce Nivnice jsme poskytli materiální
pomoc obyvatelům z oblastí postižených povodněmi a alespoň

symbolicky tak pomohli těm, které nejvíce zasáhly.
Na závěr všem členům hasičské jednotky v Bánově patří velké

poděkování za jejich obětavou práci v uplynulém roce, kterou pro
obec a její obyvatele vykonávali bez nároku na jakoukoliv finanční
či jinou odměnu.

Marek Mahdal
zástupce velitele pro organizační řízení
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Naši jubilanti:

93 let

92 let

91 let

85 let

80 let

Františka Hrabalíková 493

Františka Janků 497

Marie Velecká 222

Marie Úšelová 17
Růžena Jurná 37

Josef Jurný 503

Společenská kronika

I/2014

Letos v létě si připomeneme 100.
výročí od vypuknutí I.světové
války, které se účastnili i mnozí
bánovští muži. Během válečných
let někteří z nich přešli na stranu
dohodových mocností a stali se
členy nově vzniklých čsl. legií na
Rusi, ve Francii a Itálii. Tito
legionáři se po návratu domů

s p o l e č n ě s b á n o v s k ý m i
dobrovolci příhlásili v roce 1919
ke střežení státních hranic nově

vzniklé Československé republiky.
Jej ich společná fotograf ie
zveřejněná na stránkách BZ je
vzpomínkou na tyto muže a jejich
v l a s t e n e c t v í . B u d i ž n á m
příkladem.

Na fotografii jsou zdola nahoru a
zleva doprava :

Bánovští legionáři a dobrovolci

I/2014

Rozloučili jsme se:

Stav obyvatel k 1.1.2014
je  2137 obyvatel.

Františka Šťávová 635
Štefanie Smrtková 234
Božena Kopuncová 450
Helena Vystrčilová 431

Antonín Mandík (hospodský), Ludvík Mahdalík zvaný Hugo, Jan Zálešák zvaný Vlk, Bohumil Havel, Vincent Kopunec,
pan Polanský, pan Vystrčil zvaný vodák, pan Vašina zvaný granátník,
Stanislav Madaj, pan Parák, Maxmilián Zálešák (kolář), Jiří Gardoň, František Mandík, Viktor Zálešák zvaný Viktorových,
František Polanský (trhovec), pan Urbanec,
Bohumil Zálešák zvaný Hataš, pan Kočica zvaný Mrvaňových, Jan Gabriš, Jan Vystrčil zvaný Vaškových, Jan Horňák zvaný Vojkůvka,
pan Beníček zvaný Žábranský,
Josef Mahdal zvaný Trampotových, Rajmund Kočica zvaný Bělkových, pan Píška, Rudolf Hauerland, Florián Mahdal (sedlák)
a pan Hrabalík (sedlák).

Redakční rada děkuje za pomoc při hledání jmen legionářů a dobrovolců

paní Jarmile Novákové, Marii Madajové, Ludmile Vaňharové, panu Bohumilu Pavlíčkovi a Miloši Mandíkovi.



Redakční rada děkuje všem přispěvatelům do tohoto čísla.



zastávka autobusové nádraží Uh.Brod

zastávka Bánov - nám stíě

platné od 14.12.2003 do 11.12.20045.23         5.30        5.45        6.05        6.10        6.25        6.40        7.30        7.35       8.05
x                      x        x,1,2,3,4,5,30,32         x                    x                  x,14                   x                6,+,37             x,Ž +

8.15         9.05        9.40        10.15      10.30     11.00      11.20      11.25      12.25
6,+                  x                      x                      x                  6,+                x                    x                    6,+                 x

13.00      13.30      13.45       14.25      14.50     15.25      15.45      16.10      17.15
6,17               x, 70                 x                     x                x, 6, +         x, Ni-SL               x                     x                     x

17.20 17.25      18.15     19.45        22.30
x,+,6               11,7 x                x,6,+                   x

I/2014

Jízdní řády2013-2014

Vysvětlivky
11 nejede 20.4. od 28.6. do 31.8., 16.11., jede také 21.4., 17.11
14 nejede od 23.12. do 2.1., 3.2., od

20.2. do 26.2., od 5.4. do 6.4., od
30.6. do 2.9., od 25.10. do 26.10.

17 jede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 20.2. do 26.2., od 5.4. do 6.4.,
od 30.6. do 2.9.12, od
25.10. do 26.10.

SUB Jede Bánov - Slovácké strojírny Uh. Brod
Ni-SL Jede do Bánova přes Nivnici a Suchou Loz
SL-Ni Jede do Uh. Brodu přes Suchou Loz a Nivnici
Ž Odjezd od železniční stanice

x jede v pracovní dny
+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky
1 jede v pondělí
2 jede v úterý
3 jede ve středu
4 jede ve čtvrtek
5 jede v pátek
6 jede v sobotu
7 jede v neděli
32 nejede 28.10
37 nejede 5.7.
70 nejede od 22.12 do 2.1 , od 1.7 do 31.8

Autobusy ve směru Uh.Brod - Bánov

Autobusy ve směru Bánov - Uh.Brod

příloha

platné od 14.12.2003 do 11.12.20044.00         4.48        4.53       5.07        5.18        5.25        5.48         5.52        6.07        6.30
x SL-Ni                x                     x                  x                  +,6             +, SUB                x                    x                    x                   x, 14

7.07 7.17         7.20        7.23        7.36        7.38        8.23        9.49       10.04
x, 17                  x                     x                 x, 14               x, 14                 x                 x,6,37                +6, +

10.18      12.30       12.32      12.35      12.38      13.07      13.12      14.51       15.35
x                    x, 17              6, 16             x, 16,+               +                   x                     x                  x, 70                   x

16.14      16.17       16.19      17.42      18.20      18.24      18.46      20.11       21.16      21.27
6,+                7,11 x                    x                   7, 15               6,+            6, x, 37,+             x                      x                    x
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Veselé Velikonoce
Vám přeje UniCredit Bank Expres

Těšte se a rezervujte si čas

koná se

4. července 2014,

IX. žhavá myslivecká červencová noc

Myslivci a doufáme, že Vaši dobří sousedé, členové
Honebního spolku Bánov a MS Háj pořádají 4. července
2014, to je první červencový pátek, žhavou červencovou

noc.
Co Vás čeká – skvělá zábava se skupinou KASANOVA.

Zdenek, Ivana, Zdenek ml., a Hynek se na Vás těší, udělají
vše proto, aby páteční noc byla skutečně žhavá,  přinesla
Vám příjemnou zábavu a nezapomenutelné vzpomínky.
Myslivecká kuchyně šéfkuchaře Tondy je samozřejmostí,
připraví pro Vás zvěřinový guláš a pečeného divočáka.

Výdej jídla odstartujeme v 17:00 hodin, přijďte se za námi
podívat do areálu pálenice.

Ve finále večera bude losována tombola a rozehřmí se
ohňostroj.

Rezervujte si Váš čas a přijďte v pátek 4. července  do
areálu pálenice Bánov. Začínáme v 17:00 hodin,

KASANOVA hraje od 20:00 hodin.
Těšíme se na Vás, přejeme si a samozřejmě hlavně

Vám, abychom se bavili až do rána.

Ing. Jan Petráň


