BÁNOVSKÝ
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zpravodaj

Sběrný dvůr před rekonstrukcí

Sběrný dvůr po rekonstrukci

Šraňky, plynofikace

Parkoviště u hřbitova

Košt slivovice 25. března 2017

(Foto Andrea Koníčková)

Slovo starosty
stávající vůz, který by ještě v menším provozu mohl nějaký
rok posloužit.

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v tradičním úvodníku dalšího vydání
obecního zpravodaje. Zima už je za námi, sníh konečně zmizel z polí, příroda se zase probudila k životu a v obci opět
započal stavební ruch.

Projekt opravy chodníků v Hoštákách máme odsouhlasen
a nyní probíhá stavební řízení. Bude se jednat o kompletní
rekonstrukci chodníků včetně nového podkladu, zámkové dlažby, obrubníků a odvodňovacích vpustí napojených
na kanalizaci u všech vjezdů pod úrovní silnice. Dále bude
v rámci projektu řešeno zúžení vozovky v oblasti přechodů
pro chodce, osvětlení přechodů a rekonstrukce parkoviště
před obchodem Enapo. Jelikož se jedná o dost nákladnou
akci, chceme žádat Státní fond dopravní infrastruktury
o dotaci. Tomu musí předcházet konzultace projektu na
SFDI a následné podání žádosti o dotaci v příslušné výzvě,
která se dá očekávat v lednu 2018. Realizace by tedy mohla
proběhnout v příštím roce, pokud bude naše žádost podpořena, pro což samozřejmě uděláme maximum.

V lokalitě Šraňky, kde je 13 nových stavebních parcel již ve
vlastnictví nových majitelů, byl prodloužen plynovod a zhotoveny přípojky. Probíhá přeložka vysokého napětí, které
zasahovalo na několik pozemků, a nyní už je v běhu i stavba
komunikace. Na tu bude navazovat zhotovení přípojek nízkého napětí, čímž bude lokalita kompletně připravena k výstavbě. Pozemky prodala obec za cenu 550 Kč/m2 bez DPH.
Systém prodeje byl založen na podávání žádostí o odkup od
zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Dostalo se tedy
na prvních 13 zájemců, z nichž 12 je „domácích“. Jsem moc
rád, že o pozemky byl zájem a obec nepřichází o své obyvatele a naopak se může rozrůstat. Nyní už pracujeme na prováděcí dokumentaci na inženýrské sítě v lokalitě pod DCHB,
tzv. ZTV III.

Začátek roku patřil také kulturním akcím. Vydařila se plesová sezóna, i když letos oslabena o oblíbený farní ples, který
se letos přesunul do Bystřice pod Lopeníkem. V únoru jsme
se mohli pokochat fašankovým průvodem, a to dokonce třikrát – v pátek v podání mateřské školy, v sobotu Kohútku a
přátel a v pondělí pak Hútku. Všem patří velké poděkování
za udržování této krásné tradice.

U hřbitova jsme nechali vydláždit nové parkoviště pro 6 automobilů, napojit WC a budovu márnice na kanalizaci a zahrnout starou jímku. Věřím, že parkoviště návštěvníci hřbitova ocení nejen při smutečních rozloučeních. Přitom bych
rád upozornil, že na hřbitově je potřeba staré věnce a jiné
objemné odpadky vyhazovat do kontejneru na skale. Popelnice umístěné u nádrže na vodu, prosím, používejte pouze
na kalíšky a drobný odpad.

Také sportem Bánov žije v každém ročním období. V únoru se konal Obecní turnaj v kuželkách, následně pak dětská
obdoba tohoto turnaje – Bánovské tandemy. Děkuji všem
pořadatelům a hlavně Ing. Stanislavu Vrankovi za vzornou
organizaci.

V březnu jsme se dozvěděli, že bohužel opět nebude podpořena naše žádost o dotaci na víceúčelové sportoviště nad
fotbalovými kabinami. V návaznosti na to zastupitelstvo
rozhodlo, že sportoviště vybudujeme z vlastních prostředků. Projektant tedy pracuje na prováděcí dokumentaci
a v blízké době budeme soutěžit dodavatele. Když půjde vše
podle plánu, bude hřiště do konce letošního roku hotové.
Celkové náklady této investice včetně odvodnění mohou
dosáhnout až k 10 milionům Kč. Rozhodující o ceně bude ale
výběrové řízení na dodavatele.

V sobotu 4. března jsme pořádali turnaj Východního Slovácka ve florbale. Účast byla hojná a výsledky domácích družstev vynikající, o čemž se můžete přesvědčit v samostatném
článku věnovanému turnaji.
V tomto měsíci začínáme také s novým systémem motivujícím k lepšímu třídění odpadů. Všichni jsme už obdrželi nálepky s čárovými kódy, které je třeba lepit na pytle s plasty
a dalšími komoditami, abychom dokázali vyhodnotit třídění
odpadů a těm nejlepším poskytnout i slevu na poplatku za
odpad. Hlavním účelem je snížit množství nevytříděného
odpadu, za který obec platí nemalé finance. Někdy bohužel
zbytečně, protože velké množství odpadu končícího v popelnicích a na skládce se dá vytřídit a recyklovat, za což obec
neplatí, ale naopak dostává odměnu. Proto prosím, zapojte
se do systému a třiďte odpad, ať „neházíme peníze do popelnice“. Bližší informace naleznete v letáku, který jste již
obdrželi s pytli na odpad a čárovými kódy.

Z Ministerstva pro místní rozvoj prozatím očekáváme vyjádření, zdali bude dotací podpořena oprava komunikace Na
Hradě i rekonstrukce dětského hřiště u sportovní haly.
Pokročili jsme také v plánovaném prodloužení zatrubnění
potoku v Hoštákách. Je připraven projekt a souhlasná stanoviska majitelů sousedních pozemků. Nyní projekt prochází
stavebním řízením.
V ulici Za Humny budeme v blízké době pokračovat v rekonstrukci chodníku. Proto bych rád upozornil obyvatele zmiňované části ulice, aby se rozmysleli, jestli budou upravovat
své vjezdy, jelikož by bylo vhodné toto provést „při jednom“.

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné jarní dny bez únavy
a se spoustou dobré nálady!
Váš starosta
Marek Mahdal

Na zdravotním středisku budeme i letos pokračovat v modernizaci – tentokrát rekonstrukcí všech podlah v čekárnách. Pokusíme se co nejméně zasáhnout do ordinačních
dob lékařů.

Z jednání zastupitelstva obce

Prozatím máme neoficiální zprávy, že náš mikroregion postoupil v žádosti o dotaci na kompostéry, takže můžeme očekávat, že během léta dojde k distribuci nových kompostérů
do domácností.

(Úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)
ze dne 15. 12. 2016

Velmi příjemnou zprávu jsme dostali z Ministerstva vnitra,
které nám přiděluje dotaci ve výši 2 500 000 Kč na nákup
nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Bánov.
Dalších 500 000 Kč nám přidá Zlínský kraj. Proto nyní již
připravujeme technické podmínky pro výběr dodavatele nové CAS. Výroba podvozku a následné nástavby potrvá
nejméně do konce roku. Mezitím se pokusíme najít kupce na

Zastupitelstvo obce schválilo:
•• Rozpočet na rok 2016. Současně schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Bánov mezi Obcí Bánov a těmito organizacemi ve výši
dle následující tabulky:
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Název organizace
Sbor dobrovolných hasičů

7 000 Kč

Český zahrádkářský svaz

3 000 Kč

ZO chovatelů poštovních holubů
FS Kohútek

3 000 Kč
40 000 Kč

Soubor Hútek

15 000 Kč

Český svaz včelařů

18 000 Kč

TJ Sokol

20 000 Kč

Kynologický klub

10 000 Kč

Klub seniorů

40 000 Kč

Dechová hudba Bánovjanka

10 000 Kč

Bánovské Zpěvule

20 000 Kč

FC

3 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené

1 000 Kč

Malovaný kraj

1 000 Kč

Římskokatolická farnost
Provoz sportovní haly – TJ Sokol

Zastupitelstvo obce schválilo:

•• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov
jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu „Bánov,
Hoštáky, Pavlíčková, venk. NN“. Věcné břemeno spočívá
v umístění distribuční soustavy – jednoduchý podpěrný
sloup betonový, vedení NN, pojistková skříň na pozemku
p. č. 4381/1 a 198/1 v k. ú. Bánov za jednorázovou náhradu
ve výši 2 000 Kč bez DPH.
•• Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Bánov a příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště, Domov
pro seniory Nezdenice, poskytnutí dotace ve výši 7 000 Kč
za účelem poskytování sociálních služeb.
•• Paní Ludmilu Čapkovou a paní Věru Kočicovou do funkce přísedících Okresního soudu v Uherském Hradišti na
funkční období 4 let.
•• Delegování zástupců zřizovatele Ing. Marie Fremlové,
Luďka Vavryse a Mgr. Petra Boráka do Školské rady při
Základní škole Josefa Bublíka, Bánov na další funkční
období školské rady.
•• Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Bánov jako
vlastníkem pozemku a Jaroslavem Řezníčkem a Věrou
Bučkovou jako stavebníkem. Předmětem smlouvy je založení práva stavebníka provést dočasné zpevnění komunikace na pozemcích 2045/185, 2045/186, 2045/187, 2045/188,
2045/189, 2045/190.
•• Smlouvu o právu provést stavbu mezi Adamem
Hanákem jako vlastníkem nemovitosti a Obcí Bánov jako
stavebníkem. Předmětem smlouvy je prodloužení zatrubnění Bánovského potoka, na pozemcích parc. č. st. 564/2
a 197/2 k. ú. Bánov dle projektové dokumentace zpracované
firmou VZD INVEST s.r.o.
•• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Bánov
jako objednatelem a Silamo s.r.o. jako zhotovitelem na
dílo „Rekonstrukce chodníků v obci Bánov“. Předmětem
smlouvy je zkrácení doby ponechání si zádržného na
18 měsíců.

20 000 Kč
200 000 Kč
40 000 Kč

Provoz sportovní haly - ZŠ

120 000 Kč

Provoz sportovní haly - FC

20 000 Kč

Celkem

ze dne 9. 3. 2017

160 000 Kč

Dům sociálních služeb Návojná

Petra Vašíčková – divadelní spolek

•• Dodatek č. 5 ke smlouvě č. PV 06/01/2003 o zajištění
provozu vodohospodářského zařízení mezi Obcí Bánov
jako vlastníkem a Slovácké vodárny a kanalizace a.s. jako
provozovatelem. Předmětem je rozšíření provozovaného
majetku o „ZTV-2. část/2, SO 03 vodovod – 2. část“.
•• Smlouvu o dílo č. 01/2017 mezi Obcí Bánov, Bánov 700
jako objednatelem a EUROVIA CS, a.s. jako zhotovitelem.
Předmětem smlouvy jsou Stavební úpravy polní cesty
a výstavba technické infrastruktury pro lokalitu BI120
v obci Bánov. Cena díla činí 1 917 444 Kč bez DPH.
•• Prodeje pozemků pro výstavbu RD – pozemky p. č.
5549/2 – 5549/14 v k. ú. Bánov. Kupní cena pozemku je
550 Kč/m 2 Kč bez DPH.

Částka

751 000 Kč

•• Strategický rozvojový dokument Obce Bánov na roky
2017–2018.
•• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov jako povinným a E.ON Distribuce, a.s.
jako budoucí oprávněnou pro stavbu „Bánov, 13 RD Šraňky,
kab. NN“. Věcné břemeno spočívá v umístění distribuční
soustavy – kabel NN, 6x pojistková skříň, 2x rozpojovací
skříň a jejího provozování na pozemcích 2045/192, 4358/2,
5548 a 2045/196 v k. ú. Bánov. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně jednorázovou náhradou v celkové výši 13 000 Kč
bez DPH.
•• Smlouva č. 8/2016 o zavedení, provozování a koordinaci Programu zodpovědného nakládání s odpady mezi
Obcí Bánov a Ing. Jiřím Nevídalem, Šitbořice. Předmětem
smlouvy je posouzení současného stavu a zavedení PZNsO
za cenu 2,50 Kč bez DPH/obyvatel/měsíc. Platnost smlouvy
od 16. 12. 2016.
•• Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti Region mezi Generali Pojišťovna a.s., Bělohradská 132,
Praha 2, 120 84 a Obcí Bánov, Bánov č. 700.
ze dne 19. 1. 2017

Zastupitelstvo obce schválilo:
•• Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov
jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněnou.
Věcné břemeno spočívá v umístění a správě distribuční
soustavy pro stavbu „Bánov, Lukáš, kab. NN“ – kabel NN
na pozemku p. č. 2045/363 v k. ú. Bánov. Věcné břemeno se
sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 1 500 Kč bez DPH.
•• Směrnici č. 1/2017 k Programu zodpovědného nakládání
s odpady v obci Bánov.
•• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Obcí Bánov jako povinným a E.ON
Distribuce, a.s. jako oprávněnou pro stavbu „Bánov,
Požáry, Řezníček, kab. NN“ na pozemku parc. č.: 2045/176,
2045/246, 2045/244, 2045/179, 20145/180, 2045/181, 2045/182,
2045/183, 2045/184, 2045/185, 2045/186 v k. ú. Bánov. Věcné
břemeno spočívá v umístění a správě distribuční soustavy – kabel NN v délce cca 204 m a přípojková skříň SS200.
Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši
8 000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•• Inventarizační zprávu obce Bánov za rok 2016, která
byla vypracována v souladu s ustanoveními zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace.
•• Inventarizační zprávu Mikroregionu Východní Slovácko za rok 2016, která byla vypracována v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou
č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
a Směrnicí pro provedení inventarizace.
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Velikonoce 2017
Chceme-li najít život a východisko ze svých labyrintů,
potřebujeme přijmout zvěst, že jedině v Ježíši - V JEHO KŘÍŽI - nejzřetelněji vstupuje mezi nás a jedná s námi Bůh. Tady
se nás dotýká milosrdná láska přemáhající všechno zlo. To je
evangelium, dobrá zpráva. Bůh vstupuje do temnot světa
i našich temnot a obrací věci k sobě. A to je život, spása, světlo a vítězství!
Bože, náš Otče, ty s námi i se světem jednáš tím nejpodivuhodnějším
způsobem. Pomoz nám, abychom pro tebe byli otevřeni a nebloudili.
Dej nám, prosíme, takovou víru, abychom v kříži Kristově dokázali
„vidět“ světlo tvé slávy.
Na cestu k největším křesťanským svátkům Velikonocům
Vám žehná
P. Jiří Kupka, farář Bánov
Program bohoslužeb o velikonočních svátcích v kostele sv. Martina v Bánově
Všechny uvedené bohoslužby budou letos se zaměřením na děti a školní mládež.
Květná neděle
9. 4. 2017

Mše svatá v 10:30 hod. spojená s obřadem
žehnání ratolestí a průvodem.

Zelený čtvrtek

Mše svatá v 18:30 hod.

Soukromá adorace do 20:00 hod.

Velký pátek

Křížová cesta na Skalu ve 14:00 hod.
Velkopáteční obřady v 18:30 hod.

Po obřadech modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství a soukromá adorace do 20.00hod

Bílá sobota

Modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství ve 14:00 hod.

Začátek vigilie v 18:30 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně

Mše svatá v 10:30 hod. spojená s obřadem
žehnání velikonočních pokrmů.
Bohoslužbu doprovází dechová hudba
Bánovjanka.

Po mši svaté modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství.

Pondělí velikonoční

Mše svatá v 10:30 hod.

Po mši svaté modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství.

2. neděle velikonoční,
Neděle Božího milosrdenství

Mše svatá v 10:30 hod. Bohoslužbu
doprovází schola ze Suché Loze.

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
ve 14:00 hod.
Velikonoční koncert skupiny S Ním ve 14:30 hod.

13. 4. 2017

14. 4. 2017

15. 4. 2017

16. 4. 2017

17. 4. 2017

23. 4. 2017

Nové kotlíkové dotace

Celková předpokládaná finanční alokace vyhlášené výzvy
je 34,4 mil. Kč. Příjem elektronických formulářů žádostí
o dotaci bude zahájen 19. 4. 2017 v 8:00 hod. a ukončen bude
21. 4. 2017 ve 13.00 hod. Příjem elektronických formulářů žádosti může býti ukončen i dříve, a to v případě, že budou
přijaty elektronické formuláře s celkovou požadovanou výší
dotace dosahující alespoň 150 % finanční alokace.

Zlínský kraj dne 15. 3. 2017 vyhlásil výzvu pro fyzické osoby
- majitele rodinných domů k předkládání žádostí o dotaci na
výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním na území kraje (tzv. kotlíkové dotace).
Tato aktuální výzva Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje svými podmínkami převážně
odpovídá výzvě, jež byla vyhlášena Zlínským krajem na přelomu let 2015 a 2016. Novinkami jsou pak zejména:

V případě jakýchkoli dotazů k dotacím na podporu výměny zdrojů tepla mohou zájemci o informace kontaktovat
pracovníky Oddělení dotačních programů Krajského úřadu
Zlínského kraje:

- omezení výčtu podporovaných zdrojů tepla pouze na obnovitelné zdroje energie, tj. na tepelná čerpadla nebo kotle
na pevná paliva – výhradně biomasa (dřevo, pelety, dřevěné
brikety, apod.);

- Ing. Petr Hasala, tel.: 577 043 825,
- Ing. Barbora Kubernátová, 577 043 843,

- změna způsobu předkládání žádostí, kdy je žádost vyplňována a odeslána prostřednictvím elektronického formuláře
a následně je žádost do 10 kalendářních dnů doručena Zlínskému kraji v listinné podobě nebo prostřednictvím datové
schránky.

- Ing. Ludmila Vaňková, 577 043 833,
případně lze využít kontaktní e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz.
zaslal OÚ Bánov
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Dvacet let svobody aneb jak se žilo v Bánově
Částečný opis z kroniky Bánova, rok 1945 - 1965.
Kronikářem byl místní učitel Josef Tylich.
(pokračování z BZ 5/2016)

notě 327 tisíc Kčs, příspěvek státu činil 200 000 Kčs, ostatní
uhradili farníci sbírkami.
Na prostranství mezi kostelem a starou školou byl postaven
pomník hrdinům padlým v druhé i první světové válce. Starý pomník byl upraven, byla na něm vyryta jména rumunských vojáků, kteří padli při osvobozování Bánova, a umístěn na místním hřbitově.

Do družstva byla pojata i půda obecní a půda ležící ladem,
takže JZD obdělávalo asi 25 ha půdy. Pole se obdělávalo nadále jednotlivě, poněvadž měla malou výměru a byla od sebe
vzdálena. Jen bývalé obecní pozemky se obdělávaly společně. Orbu prováděla strojní traktorová stanice, která byla
v Bánově zrušena již v r. 1948.

Po válce se nadějně rozvíjela i divadelní činnost. Byly tu
3 ochotnické skupiny: Sokol, požárníci a osvětová beseda.
Nejvíce divadel sehráli požárníci. Největší úspěch měly hry
„Paličova dcera“ a „Lucerna“. Od roku 1957 však divadelní činnost postupně upadla vlivem nárůstu zaměstnanosti
mládeže a v nynější době úplně přestala. Jen žáci místní devítiletky sehrají za rok 1 – 2 dětské představení, avšak rodiče
nemají pochopení pro dětské divadlo, špatně oceňují jejich
práci a jejich vystoupení bývají málo navštívena.

Toto zařízení přijali občané jako neštěstí. Kdepak na bánovskou půdu s traktorem. Pole se ujezdí a bude bída, nic se
neurodí. Ale uplynul rok, uplynul i druhý a drobní držitelé
půdy chodili prosit, aby jim traktorka zorala. I koňaři si dali
svá pole zorat traktory a s koňmi jezdili na výdělek jen na
nejmenší políčka.
Po socializaci obchodu byl podomní obchod zakázán a mnoho občanek přišlo o zdroj příjmů. Ale ani potom nechtěli
rolníci o družstvu ani slyšet. Jejich synové se zatím uchytili
jako dělníci v továrnách a závodech, o zemědělství ztratili
zájem. Ještě na počátku roku 1956 mělo JZD pouze 45 členů
a obhospodařovalo 28 ha půdy. Obrat nastal v březnu 1956.
Na obec se dostavili soudruzi z KNV Gottwaldov v čele
s předsedou KNV Kodovským. Spolu s členy MNV a KSČ se
zaměřili především na největší zemědělce, kteří po více let
neplnili dodávkové povinnosti a nezaručovali jejich plnění
ani v příštích letech. Hovořilo se se všemi.

Kulturní činnost se omezuje na příležitostní oslavy, na
něž program nacvičuje škola. Pravidelným zdrojem zábavy zůstává kino, avšak způsob promítání je zastaralý a nevyhovující. Návštěvnost kina ovlivňují i televizory, jichž bylo v obci k 31. 12. 1964 celkem 218. Velké
možnosti k prohlubování vědomostí dává místní lidová knihovna, jejíž počet svazků rok od roku roste. Ještě
v r. 1947 měla tato knihovna asi 1000 svazků, dnes má 2 825
svazků, z toho 958 svazků literatury naučné.
Počet denního a periodického tisku neobyčejně vzrostl. Jen
v naší obci se ho odebírá asi 110 druhů. Nejvíce je odběratelů
Rudého práva, Zemědělských novin, Rovnosti, Mladé fronty,
Jiskry a Rodiny a školy.

V týdnu od 20. do 27. března žádný z nich nezamhouřil oka.
Navštěvovali se, povzbuzovali, slibovali, že nezradí. Všichni
byli vnitřně přesvědčeni, že situace je pro ně beznadějná, že
jedině společným obděláváním pozemků ve velkých lánech
a s použitím mechanizace lze zajistit dostatek pracovníků
i továrnám i zemědělství, a přece tvrdošíjně odolávali vstupu do družstva. Konečně 27. března byla hráz prolomena. Do
JZD vstoupil první velký zemědělec a za ním další. JZD přešlo na III. typ.

K 20. výročí osvobození se nesmí zapomnět ani na to, že veškeré učebnice a školní potřeby dává stát dětem zdarma. Platí si jen potřeby, které budou používat více než 1 rok ( psací
pera, rýsovací prkna…) a i tyto potřeby dostávaly děti zdarma až do r. 1963.
O zdraví bánovských občanů se stará zdravotní středisko,
preventivní péči o ženu zajišťuje poradna pro ženy, o děti
pečuje dětská poradna, zubní péči provádí zubní středisko.
To jsou zařízení, která vznikla v nové republice, a veškerá
léčba i poradenská péče je poskytována všem pracujícím
zdarma.

Pracovalo se na rozdrobené půdě až do podzimku, a to na
230 polích o výměře 140 ha. V červnu a červenci byla provedena arondace a po podzimní sklizni byly meze rozorány.
Životní úroveň družstevníků stále vzrůstá. Hodně tomu napomáhá i pěstování česneku na záhumenkách. Vždyť 1 míra
česneku ( 0,20 ha ) dá výnos, který se rovná celoročnímu příjmu kvalifikovaného dělníka.

Velký rozmach nastal v posledních 20 letech v dopravě. Podle záznamů v kronice jezdil v Bánově jediný autobus pro
20 osob, který obstarával spojení s bývalým okresním městem Uh. Brodem. Dnes jezdí šestkrát denně 4 autobusy
a ani s připojenými vlečkami nestačí pojmout všechny cestující. Způsobila to výstavba nových průmyslových závodů
v Uh. Brodě, v nichž je zaměstnáno mnoho bánovských
občanů. Kromě toho jezdí jeden ranní autobus přímo do
okresního města Uh. Hradiště a dvakrát denně na trase
Bánov – Gottwaldov přes Suchou Loz. V zimní době jsou
autobusy doslova nabity. V letní době ulehčují autobusové
dopravě soukromé dopravní prostředky, jichž stále přibývá.
K 31. 12. 1964 bylo v Bánově 28 osobních aut, 117 motocyklů,
47 pionýrů, 6 skútrů a 3 invalidní vozítka.

Vzhledu obce prospělo, že byly odstraněny „bánovské komory“, postavené před domy na návsi ještě v dobách, kdy
střechy domů byly kryty slámou. Požár několikrát zničil celou obec. V sýpkách, které stály mimo řadu domů, se zachránilo alespoň živobytí. Dnes už stojí pouze jedna a je chráněna památkovým úřadem. V obci byla provedena kanalizace
i v bočních ulicích a ulice byly vyasfaltovány.
V roce 1951 byla ukončena stavba krásné školní budovy
– nyní základní devítileté školy – se sálem a tělocvičnou,
dobře vybavenou dílnou, kuchyní a jídelnou, ve které se
mohly stravovat děti zaměstnaných matek a všechny děti
přespolní. V těsné blízkosti školy bylo vybudováno fotbalové hřiště, u něhož tělocvičná jednota Družstevník za pomoci příznivců kopané postavila kabiny, celé hřiště oplotila
a uvnitř oplocení postavila okolo hřiště kovové zábradlí. V
blízkosti školy vznikla zcela nová ulice s 34 domy, kolmo na ni ulice „školní“. Nově vznikla i ulice „ Na močíři“.
Ve staré školní budově byla zřízena v roce 1951 mateřská
škola, rozšířena v tomto jubilejním roce o 1 oddělení. Od
1. února 1965 jsou tedy v mateřské škole 2 oddělení.

V době odjezdů autobusů to vypadá u bánovské sýpky jako
na nádraží. Až dosud museli občané i za nepříznivého počasí
čekat na autobusy v podvratí domů nebo pod širým nebem.
K výročí osvobození se však připravuje nová čekárna, jejíž
stavba v hrubém zdivu je již provedena.
Pokrok a zvyšování životní úrovně si uvědomují i dožívající
odpůrci dnešního zřízení. Bude však třeba ještě mnoho úsilí,
aby se Bánov stal tím, čím býval: společenským a kulturním
střediskem svého okolí.

V roce 1957 byla provedena oprava farního kostela v hod-6-

Uherští majitelé Bánova v 17. st. aneb „od Serényi k Serényi“
Nedlouho před svou smrtí r. 1687 prodal Karel II. Bánov za
29 000 florentů (rýnských zlatých) hraběti Janu Karlovi
(maďarsky János Károly) Serényimu de Kis-Serényi, mimo
jiné pánu na Novém Světlově, kterému byla od roku 1678
manželkou Ernestina Barbara von Löwenstein-Wertheim-Rochefort. Karla II. k prodeji mohla vést porážka Turků
u Vídně roku 1683 a jejich ústup na východ, který zpřístupňoval nově dobytá území Uher uherským šlechtickým rodům. Následným prodejem Bánova Dominiku Ondřejovi
roku 1689 za 31 000 florentů (rýnských zlatých) a smrtí Jana
Karla koncem roku 1691, přešel počátkem roku 1692 Bánov
do vlastnictví moravského rodu Kouniců. A u nich zůstal až
do zrušení poddanství roku 1848.

Před rokem 1630 vlastnil městečko Bánov Fridrich (Bedřich)
Kalkreuter z Czuder. Znal se se sousedním z rodem Serényi
z nedalekého Nového Světlova v Bojkovicích. Konkrétně
s Barborou Apponyi rozenou Serényi, která byla manželkou
Blažeje Apponyiho.
Roku 1630 prodal Fridrich městečko Bánov s farou a vesnicí Bystřicí za 27 000 zlatých moravských císařskému radovi Blažeji (maďarsky Balázs, latinsky Blasius) Apponyimu
z Velkých Oponic (maďarsky de Nagyappony) sídlícímu na
zámku Oponice v blízkosti Topolčan v dnešním Slovensku.
Fridrich pak strávil život v Uherském Hradišti a po své smrti
roku 1639 byl pochován v kostele u Dominikánů v Uherském
Brodě.
Blažej Apponyi s Barborou (maďarsky Borbála) měli dvě dcery Helenu (jinak Ilonu) a Evu. Blažej Apponyi je pro Bánov
významný tím, že ve své závěti z roku 1635 zanechal 1000
zlatých na stavbu kaple Matky Boží Bolestné. (Je známo, že
k výstavbě kaple nedošlo a peníze byly použity na stavbu
kostela v roce 1692.) V roce 1637 je Barbora uváděna jako paní
na Kalrutě (?), Prostěranech (?) a Bánově.
Bánov zdědila jejich starší dcera Helena, uváděná jako majitelka k roku 1658. Jako druhá manželka se vdala za Gabriela
Plaveckého Horváth, hraběte z Plavče (maďarsky Palochay
Horváth de Palocsa, latinsky Palocian). Jedná se o dnešní
Plaveč u Staré Ľubovně v dnešním Slovensku. Měli spolu jedinou dceru Marii-Annu, narozenou kolem roku 1644, která
Bánov po rodičích zdědila.

Bánov na Reinerově mapě Uher z roku 1682
Literatura:

Maria-Anna se v 17 letech v Bratislavě v roce 1661 provdala za
24 letého Kryštofa II. hraběte z Batthyán, na kterého Bánov
sňatkem přešel. Kryštof II. (latinsky Christoph II., maďarsky
Kristóf II.) Batthyány z Güssingu (maďarsky de Németújvár)
byl císařským radou a pokladníkem a válečníkem s Turky.
Ač byl rodovým sídlem rakouský hrad Güssing (maďarsky
Németújvár) pobýval s rodinou na nedalekém zámku Rechnitz na rakousko-maďarském pomezí. Marie-Anna, matka
dvou synů Adama II. a Baltazara (maďarsky Boldizsár), zemřela roku 1686, ve svých 42 letech. O rok později, ve svých
50 letech, zemřel i Karel II. Oba byli pochováni v rodovém
sídle v Güssingu.

Borák, František: Bánov a válka třicetiletá!. 1970-1975.
Výpisky Františka Boráka z díla Gregora Wolného – „Die
Markgrafschaft Mähren topographisch“ a „Kirchliche Topographie von Mähren“.
Nekuda, Vladimír a kolektiv: Uherskohradišťsko - vlastivěda
moravská. Brno 1982.
Internet – rodokmeny
Mapa Regni Hvngariae autora J. A. Reinera z r. 1683 (http://
mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/306/2619316591).

Pokračování revitalizace zeleně v naší obci
V průběhu roku 2015 byla v Bánově zahájena revitalizace zeleně.

V první fázi byly vysázeny na Hlavní ulici a v Hoštákách
okrasné keře a stromy. Též byla vykácena část starých a nevhodných druhů stromů, v rámci vypracovaného projektu,
který byl schválen ještě minulým zastupitelstvem a byla na
něj poskytnuta finanční dotace. V průběhu realizace se projevila nedostatečnost stávajícího projektu, ve kterém nebylo
zahrnuto vykácení stromů, které byly v minulosti vysázeny
na stávající inženýrské sítě a též stromů značně poškozených a zestárlých.
Proto nyní musíme pokračovat v revitalizaci z vlastních
prostředků. Chápeme, že se toto opatření některým našim spoluobčanům nezamlouvá, ale tyto stromy již neplní
funkci jim určenou. Rozhodně ony přestárlé a přerostlé stromy nejsou okrasou, právě naopak. Našim záměrem
však není zlikvidovat veškerou zeleň v obci, aby Bánov zůstal ,,betonový“, ale obec není les a nemá plnit jeho funkci.
Nicméně na uvolněná místa se vysází zeleň nová, která je
pro to vhodná a bude opět dlouhá léta zkrášlovat naši obec.
místostarosta
Marian Čubík
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Martin Borák

O florbalu s Františkem Tvrdoněm
Dnes jsem se sešla s Františkem Tvrdoněm, žákem 5. třídy
ZŠ Bánov, jehož velkou zálibou je sport v jakékoli podobě.
Předně florbal, který se do naší republiky dostal v roce 1984
díky výměnnému pobytu vysokoškolských studentů v Praze
se studenty helsinského univerzity KY.
Česká florbalová unie je z hlediska počtu členů na třetím
místě za druhými Finy a před čtvrtými Švýcary.
A teď několik otázek pro Františka, kterého na tomto sportu
nejvíce baví kolektivita a dobrá parta kluků a holek, se kterými hraje, a adrenalin při turnajích.
Františku, kdy jsi se poprvé setkal s florbalem?
Bylo to v první třídě, kdy jsem se přihlásil do volitelného
kroužku florbalu. Při náhodném setkání se starším kamarádem Radkem Kočicou jsme se bavili o florbalu v Uherském
Brodě, kde hrával. Vyprávěl mi, co se tam učili, jak jezdili na
zápasy. To mě zaujalo a jel jsem se podívat na jejich trénink.
Od 2. třídy jsem začal navštěvovat FbC Floorbee Orel Uherský Brod. Po měsíci mě trenér nasadil i na zápasy a bylo to
úžasné dobrodružství. To jsem v Bánově postrádal.
Za jakou kategorii hraješ?
V současnosti hraji za mladší žáky na pozici obrany, občas za starší žáky zase v útoku. Mě je to jedno. Když hraji
za mladší žáky, hraji se sobě rovnými hráči, ale když hraji za starší žáky, je to výzva, protože ti jsou zase starší,
vyšší a silnější v osobních soubojích. Když se mě podaří je obehrát nebo dát nějakou branku, je to dobrý pocit
a jsem pochvalně oplácáván spoluhráči. Ale nejraději hraji
za naši Základní školu Josefa Bublíka a nebo za naši obec Bánov s kamarády z Bánova, protože jsem patriotem. Na naši
obec nedám dopustit, jak se říká, su Bánovjan. Hrozně mám
rád turnaje Východního Slovácka ve florbalu. Zde je úplně
jiná atmosféra, je to rivalita mezi klukama z okolních obcí.
Prostě je to super. Zde hraji za mladší a taky za starší žáky.

Jak často trénuješ?
Tréninky máme 2x týdně 1.45 min., ale hodně věnuji domácí
přípravě se svým bratrem Toníkem, který jezdí již taky na
tréninky do Orla. Téměř každý víkend máme zápas.
Kolik vás trénuje v mladších žácích, máš tam jako přespolní nějaké kamarády?
Je nás tam 15 hráčů. Trénují nás pan Řihák a pan Šmid. Teď
tam mám již hodně kamarádů, jsme již sehraný tým. Díky
tomu, že tam jezdí i kamarádi z Bánova. Adam Rapant, Honza a Vojta Pavelkovi, Vojta Machalík, Ondra Machalík, Lukáš
Bulejko. Když viděli mé zapálení do zápasů, lákalo je to a výsledky jsou skvělé. Hrají výborně. Mají taky hodně ocenění.
Vaše největší úspěchy a tvůj osobní?
Nejraději vzpomínám na finále v Adamově 2014/2015, kde
jsme získali 1. místo. A mým největším osobním úspěchem
je vítězství v kanadském bodování divize východ 2014/2015
a ocenění za nejpřesnější střelbu na branku.
Máš tady hodně medailí, vše máš z florbalu?
Z florbalu mám zatím 18 medailí, další z reprezentace školy
v plavání, fotbale a florbalu.
Vidím, že je to časově hodně náročné nejenom pro tebe, ale určitě i pro rodiče. Stíháš se věnovat ještě něčemu jinému?
Baví mě lyžování, snowboarding, bruslení a rád chodím do
skautu.
A co škola?
Tam mám nejraději tělocvik, ale i matematiku a počítače, filmový kroužek a školní parlament.
Tvoji energii můžeme jen závidět, stíháš toho opravdu hodně.
Přeji Ti hodně úspěchů nejenom ve sportu.
za redakční radu Kristýna Dubravová
(Foto Orel Uh. Brod)
Je škoda, že mladí nadějní florbalisté z Bánova musí za svým
koníčkem jezdit mimo obec. Pokud by se našli ochotní tatínci, kteří by trénovali kluky na domácí půdě, bylo by to jistě
záslužné. V případě zájmu a podpory tohoto nápadu kontaktujte pana T. Tvrdoně.
-8-

Bánovské ochotnické divadlo Pod lampú
hrát, se začaly dost množit, proto jsme si stanovili termín
premiéry na 3. června 2017. Trochu se nám roztřepala kolena, ale musíme se s tím poprat, vždyť děláme to, co nás baví
a doufáme, že tím pobavíme i ostatní. Přijměte proto už teď
pozvání na naši bánovskou premiéru.

V naší dědině pomalu ožívá tradice ochotnického divadla,
a to díky dvěma mladým dámám Petře Vašíčkové a Magdaleně Janků, které tento nápad chtěly realizovat už dlouho.
Loni v září proto svolaly zájemce na první schůzku do sálu
ZŠ. Sešlo se asi 15 lidí, mezi nimi překvapivě i děti. Ze staré ochotnické gardy se přihlásila i jedna zkušená „hérečka“,
a to je potěšující. Během prvního měsíce se řešilo, co se bude
hrát. Nebylo jednoduché vybrat hru, ve které by hrály téměř samé ženy. Těch se totiž, až na jednu výjimku, dostavilo
nejvíce. Takže co? Budeme se převlékat za mužské nebo pátrat po ryze ženské hře? Lákaly jsme i další pány, ale vypadá
to, že herecké ambice mnoho bánovjanů nemá. Škoda, třeba
je nalákáme až po shlédnutí našeho prvního kusu. Vybrali
jsme hru českého autora Rudolfa Trinnera s názvem Když
hrdličky cukrovaly…, která poskytla roli všem devíti ochotnicím i jednomu ochotníkovi.

Kromě každotýdenního zkoušení jsme se ujali organizace
divadelního představení, které v Bánově odehrál Komenský ochotnický spolek, a těšíme se na Hroznolhotské etýdy.
Ochotníci z Hroznovky k nám přijedou se svou Dovolenou
ólinklusif v dubnu. Přijďte, bude to útok na vaše bránice :-D
Pokud by se k nám chtěl přidat nějaký odvážný muž, budeme jen rády. Do příští hry by se nám jich šiklo víc. Tak se
nestyďte. Zkoušíme vždy v pondělí v 18 h. v sále ZŠ, určitě se
domluvíme.
Ludmila Horňáková
(Foto Libor Píška)

Zpočátku byly naše pondělní zkoušky čtené, někdo už do
svého projevu dal i emoce, ale stále jsme se s hrou seznamovali. Zhruba v listopadu režisérka Peťka zavelela: „Na jeviště!“, a my museli začít hrát. Nutno podotknout, že zatím
o žádné velké hraní nešlo. S textem v ruce to moc nejde, ale
aspoň jsme se sžívali s prostorem a učili se orientovat ve hře.
Nikdo nechápal, jak se tolik textu naučíme? Ale postupem
času se nám to do hlavy dostávalo a stále ještě dostává. Problémem pro většinu z nás je mluvit hodně nahlas, což si plný
sál žádá, ale máme funkci technika, tak to třeba nějak zařídí,
ať nás slyší i tetičky s naslouchátky.
Začátkem roku se mnohem více začaly řešit kostýmy a kulisy, které má na starosti Michaela Kočicová, naše kostymérka
a scénografka v jednom. Teď na jaře, kdy je všechno pěkně
rozjeté, pilně zkoušíme a pilujeme jednotlivé obrazy, abychom mohli hru představit publiku. Dotazy, kdy že budeme

Rozlosování FCRozlosování
Bánov - jaro
2017FC BÁNOV
Muži - Okresní přebor
Ne

26.3.

Slavkov
Ne

2.4.

15:00

Dorost - Okresní přebor

doma

15:30

doma

Topolná
So!

8.4.

15:30

venku

14:15

OA

Ne

16.4.

16:00

venku

Kněžpole

14:30

OA

Ne

16:00

doma

23.4.

Jalubí
Ne

Ne

2.4.

Havřice

D. Němčí B

Ne

9.4.

Ne

16.4.

30.4.

15:00

venku

13:45

OA

7.5.

16:30

14.5.

doma

16:30

venku

Havřice

15:15

OA

Ne

16:30

doma

21.5.

Bílovice
Ne

28.5.

16:30

venku

Jarošov

15:15

OA

Ne

16:30

doma

4.6.

Ne

11.6.

Ne

18.6.

Šumice
OA - osobní auto /

13:30

doma
doma

Ne

Ne

2.4.
9.4.

30.4.

13:30

venku

Ne

12:15

odjezd

Nivnice

13:30

doma

So!

23.4.
29.4.

venku

Ne

Hradčovice

Ne

13:30

doma

Šumice

16:30

venku

15:00

OA

16:30

doma

7.5.

Ne!

23.4.

13:30

doma

14:00

venku
odjezd

14:00

doma

13:30

venku

So

odjezd

Záhorovice

29.4.

Volno

Pá 5.5. 17:00
NT
doma

doma

So

6.5.

venku

13:00

odjezd

14:00

doma

So

13.5.

13:00

venku

St. Hrozenkov

20.5.

12:00

odjezd

14:00

doma

14:30

venku

So

13:30

odjezd

Rudice

Ne

10:00

doma

Ne!

28.5.
4.6.

Mistřice

Jalubí

14:00

Havřice

Prakšice

Ne

So!

27.5.

14:00

venku

Orel Uh. Brod

4.6.

13:15

odjezd

14:00

doma

14:00

doma

10.6.

14:30

venku

So

Osvětimany

13:15

odjezd

Újezdec

10:00

doma

So

17:30

venku

Ne

16:00

odjezd

Šumice

18.6.

doma

13:00

doma

21.5.

14:00

Šumice

10:00

Ne

Uh. Ostroh

17.6.

doma

So

Ne

Buchlovice

15.4.

Prakšice

Újezdec

venku

Březová

venku

venku

13:30

So

odjezd

odjezd

So!

venku

12:15

10:00

13:00
12:15

13:00

14.5.

17:00

11.6.

8.4.

Pitín

11:45

Ne

15:30

Ne

So

Břestek A

Boršice u Buchl.
28.5.

10:00

volno

Pá 5.5. 17:00
NT
odjezd

20.5.

venku

8:45

14:00

So!

13:30
10:00

16.4.

12:45

14.5.

doma

Ne

O. N. Ves

7.5.

10:00

12:15

Ostr. N. Ves

Ne

volno

Velehrad
Jalubí

Zlechov

Uh. Ostroh A
Sušice

Ne

Napajedla B (Topolná)

Pá 5.5. 17:00
NT

Hluk B
Ne

venku
odjezd

13:30

23.4.

Pá 5.5. 17:00
NT + pohár OFS - semifinále
Ne

13:00
12:00

Traplice
Ne

Přípravka - Okr. soutěž C

volno

Hradčovice

Vlčnov

Březová

Žáci - Okresní přebor

volno

Pohár OFS - čtvrtfinále

JARO 2017

10.6.
17.6.

Vlčnov
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??? - Předehrávka - pouze za příznivého počasí !!
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Házenkářky jsou počtvrté vítězkami turnaje v kuželkách
V pátek a v sobotu 10. a 11. února 2017 proběhl v bánovském
kuželkovém sále již XIV. ročník Obecního turnaje v kuželkách. Do turnaje se přihlásilo tentokrát 25 družstev, 11 ženských a 14 mužských či smíšených.
Krátce k výsledkům turnaje.
Za Čertice na poslední chvíli nastoupila jako náhradnice
paní Marie Vystrčilová a devět sražených kuželek jí stačilo
k vítězství v soutěži devítkářek, protože se k ní nikdo dalšínepřidal. Devítkářem u mužů se stal Jakub Šopík z družstva
nováčků pod názvem Ještě nevím. Ve hře srazil dvakrát devítku, ostatní devítkáři srazili devítku „jen“ jednou.
Pro turnaj se číslo 397 stalo číslem magickým. V obou kategoriích družstva na druhém a třetím místě měla shodně
397 a rozhodl větší počet sražených kuželek po 50 hodech.
U žen tak byly druhé Zámecké paní a třetí nováček soutěže - Iskry. U mužů byli vícemistři Dobří holubi a třetí pak
STS Chvojkovice A. U žen skvělým výkonem a sražením
436 kuželek již počtvrté soutěž vyhrály Házenkářky, u mužů
400 sražených kuželek stačilo k třetí výhře v turnaji STS
Chvojkovicím B.
Pořadatelé děkují Obci Bánov za finanční a organizační podporu. Panu Antonínu Machalovi a společnosti Altech pak za
sponzorování vítězných triček. Další podrobné výsledky naleznete na web stránkách Obce Bánov.
Za pořadatele Stanislav Vranka

Foto zaslal Stanislav Vranka

Klub seniorů informuje
Pro první pololetí letošního roku plánujeme dva zájezdy.
Jedná se o jednodenní zájezd na jarní výstavu květin do Kroměříže, který se uskuteční v sobotu 6. května 2017. Pojeďte
se s námi potěšit krásou květin a nakoupit pro svou jarní
výsadbu.
Druhý zájezd bude dvoudenní, uskuteční se 27. a 28. června
2017 a pojedeme na severní Moravu. Navštívíme Velké Losiny, kde si prohlédneme ruční papírnu, dále se pojedeme podívat na nejvýkonnější elektrárnu v Česku na Dlouhé Stráně, navštívíme lázně Jeseník a ubytování máme zajištěno
v Karlově Studánce v hotelu Džbán. Druhý den se podíváme
do Opavy a prohlédneme si zámek v Hradci nad Moravicí.
V ceně zájezdu, která je 1 600 Kč je doprava luxusním autobusem, 4x vstupy do prohlížených objektů, ubytování
v hotelu s polopenzí a paní průvodkyně.
Na oba zájezdy se můžete přihlásit u paní Havlové č. 108. Pro
přípravu zájezdů je nutné, abyste se přihlásili v předstihu
a to: na zájezd do Kroměříže nejpozději do 15. dubna 2017, na
dvoudenní zájezd na severní Moravu se závazně i se zaplacením ceny přihlaste do 30. dubna 2017
Pokud nebudeme mít dostatečný počet zájemců, budeme
nuceni zájezdy zrušit a případně naplánovat jiné akce. Proto
určitě dodržte stanovené termíny!
Klub seniorů zve mezi své členy všechny starší občany, i ty,
kteří s námi dosud nikde nebyli.
Těšíme se na vás!
Ohlednutí za VIII. ročníkem koštu slivovice v Bánově
Košt slivovice se uskutečnil v sobotu 25. března ve školním
sále. Přes nepřízeň počasí loňského jara na úrodu švestek
se podařilo shromáždit celkem 212 vzorků ovocných destilátůzařazených do pěti skupin: slivovice 144 vzorků, hruška
24 vzorků, meruňka 17 vzorků, jablko 14 vzorků, ostatní ovoce 13 vzorků.

Podle výsledků hodnocení degustační komisí byla kvalita
pálenek výrazně lepší, než v minulých letech a to hlavně
u slivovice.
Hruška
Slivovice:
1. Dalajka Roman Bánov 277
2. Novák Petr Bánov 569
3. Novosad Libor Bánov 357
4. Gorčík Antonín Bánov 58
5. Zálešák Vítězslav Nivnice
5. Ryšávka Vladimír Bánov 720
5. FS Popovjan Popovice

1. Velecký František Bánov 16
2. Štefka Petr Staré Město
3. LASAS Staré Město

Meruňka

Jablko

1. Lahodný Jiří Staré Město
2. Beníček Josef Bánov 612
3. Zálešák Lubomír Brno

1. Vystrčil Josef Bánov 612
2. Střelec Jiří Bánov 381
3. Mahdal Miroslav Bánov 275

Ostatní

1. Harnach Gustav Brno – malina
2. Zálešák Lubomír Brno – mirabelka
3. Hrnčíř Milan Bánov 705

Absolutním vítězem koštu slivovice se stal pan Roman
Dalajka. Blahopřejeme.
Podrobné hodnocení všech vzorků je uvedeno ve vydaném
katalogu VIII. ročníku koštu.
Na zdařilém odpoledni nás pobavili svým vystoupení Kohůtek s cimbálovou muzikou Pajdáš, Bánovské Zpěvule, Eda
Švehlík a odpoledne na kvalitní úrovni moderovala tradičně
Markéta Ševčíková. K ochutnání zde byly všechny vystavované vzorky destilátů, čerstvé škvarky a tradiční zvěřinový
guláš od Ivanky Kočicové.
Závěrem chci poděkovat vystavovatelům za dodané vzorky,
všem sponzorům a také všem kteří se podíleli na pořádání
VIII. ročníku koštu.
Josef Čapek
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Ondra Daněk potřetí vítězem Bánovských tandemů

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo za účasti vedení
T. J. Sokol Bánov a Obec Bánov zastoupil přítomný člen zastupitelstva Petr Borák.

V sobotu 11. března 2017 se v kuželkovém sále uskutečnil již třináctý ročník Bánovských tandemů, které pořádá
T. J. Sokol Bánov za podpory Obce Bánov. Letošního turnaje
se zúčastnilo v mladší kategorii 10 tandemů, ve starší pak
jen tandemy tři.

Pořadatelé děkují děvčatům z baru SH za pomoc při zápisu
účastníků do turnaje a Obci Bánov za podporu. Na viděnou
v březnu 2018 při 14. ročníku.
Za pořadatele Stanislav Vranka

Ano, je to tak. Když jsem se probíral posledními třemi ročníky Bánovských tandemů, Ondřej Daněk byl vždy mezi vítězi. Jednou se mu to povedlo s Tomášem Mandíkem, dvakrát dominoval společně s Jonášem Beníčkem. A to doslova.
Vždyť srazit během 40 hodů 187 kuželek je velká paráda a to
jsou kluci teprve v páté třídě. V příštích letech se tedy máme
v kategorii starších žáků nač těšit. Výborný byl i Michal
Pražan za starší žáky, který tak dlouho do těch kuželek bušil, až mu ta devítka padla a čekal na něj šlehačkový pohár.
I když účast starších žáků byla slabá a zcela nám zmizely
starší tandemistky, atmosféra v turnaji byla veselá, místy
i bouřlivá. Žáci i žákyně se snažili, bojovali a odměnou jim
byla alespoň fidorková medaile. A potěšil i zájem rodičů,
prarodičů a dalších příbuzných, v sále bylo pořád živo.
A jak to nakonec dopadlo? Ceny za nejlepší kostým si odnesly Upírky (Emma Vystrčilová a Klára Nováková) za
mladší žáky, starší žáci bohužel kostýmem nezaujali.
V mladší kategorii zvítězili již zmínění Dabeři (Ondřej Daněk a Jonáš Beníček), u starších žáků pak vítězství bral Tým,
jaký svět neviděl. Tandem tvořili osmáci Pavel Borák a Michal Pražan, a kluci srazili pěkných 171 kuželek, taktéž za
40 hodů. Podrobnější výsledky naleznete v tabulkách turnaje.

Vzpomínka na řemeslníka
Bednář Bohumil Střelec, Bánov č. p. 442 — Jakubovec

Pan Bohumil Střelec narozený v roce 1907 se učil bednářskému řemeslu v Bojkovicích v letech 1922—1925. Po vyučení
pracoval jako tovaryš v bednářském družstvu v Hustopečích.
Po stavbě rodinného domu v Jakubovci č. 442 vedle bývalé
kovárny p. Mahdala se osamostatnil a provozoval živnost
bednář ve svém domě. Bednářské výrobky jako: sudy, bečky,
škopky, vědra, putny, lajty (na odvoz moče), díže (na mísení
chleba), máselnice a další dřevěné výrobky vyráběl pro zákazníky z Bánova ale i širokého okolí. Kromě výroby také
prováděl opravy všech uváděných výrobků.
Po druhé světové válce v 50. letech došlo ke znárodnění průmyslu a taky k zániku soukromého podnikání. Okresním
národním výborem v Uh. Brodě byl vydán příkaz p. Střelcovi k nástupu do zaměstnání jako dělník v cihelně Biskupice.
Tento příkaz však nerespektoval, a proto byl odsouzen ke
3 dnům vězení. Po ukončení trestu si našel sám zaměstnání v pivovaře v Uh. Brodě jako bednář, kde pracoval až
do starobního důchodu. O závodní dovolené zavítával na
Slovensko, kde ve vinných sklepech ve Vajnorech, Modré
a okolí opravoval vinařům sudy na víno. V důchodu se
věnoval na žádost občanů opravám nádob na kvas, které byly v naší slivovicové oblasti nejvíce potřeba. V zimním období zhotovoval dřevěné dárkové předměty.
Postupně však dřevo nahrazovaly moderní materiály
jako plasty, hliník a nerezová ocel, a tak postupně došlo
k úpadku bednářského řemesla. Takže p. Střelec byl prvním
a taky posledním bednářem v Bánově. Zemřel v 70ti letech
v roce 1977.
Václav Střelec

Foto zaslal Václav Střelec
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Česká školní inspekce chválila ZŠ Bánov
Ve dnech 13. 1. 2017 − 18. 1. 2017 byla naše základní škola
podrobena komplexní a hloubkové inspekci. Taková kontrola probíhá jednou za 6 let. Od poslední návštěvy v roce
2010/2011 konstatovala ČSI další zlepšení a posun naší školy
vpřed. Nakonec se o tom můžete přesvědčit v následujících
řádcích, které vybíráme z inspekční zprávy. Celou inspekční
zprávu naleznete na adrese: http://www.zsbanov.cz/data1617/2017-02-10_inspekcni-zprava-csi.pdf. A co na inspekci říkali žáci, učitelé a ředitel školy se můžete dočíst ve školním
časopise Bublanina.

Silné stránky ZŠ Bánov
Dlouhodobé vytváření vhodných podmínek pro aktivní zapojení žáků do cílených projektových činností na celostátní
i mezinárodní úrovni.
Slabé stránky ZŠ Bánov:
Absence venkovního sportoviště neumožňující plné naplňování předpokládaných výstupů školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v lehkoatletické části vzdělávací oblasti tělesná výchova.
Mgr. Vlastimil Ondra

Hodnocení průběhu vzdělávání ZŠ Bánov

(Foto zaslal Vlastimil Ondra)

Výuka byla sledována na prvním i druhém stupni ZŠ v předmětech český jazyk, anglický jazyk, konverzace v anglickém
jazyce, matematika, přírodopis, badatelské praktikum, člověk a svět práce, tělesná výchova a výtvarná výchova.
Sledovaná výuka probíhala v příjemné a klidné pracovní atmosféře. Učitelé kladli na žáky přiměřené požadavky, které
vycházely z úrovně znalostí a dovedností žáků. Přítomným
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla věnována potřebná péče a pozornost respektující jejich vzdělávací
potřeby rovněž s využitím podpory asistentů pedagoga.
Zvolené organizační formy i využívané metody výuky účelně podporovaly upevnění probíraného učiva a poskytovaly
žákům dostačující prostor pro projevení vlastní iniciativy.
Využívání rozmanitých učebních pomůcek a příhodné začlenění praktických činností vycházejících z možností digitálních technologií bylo vyučujícími náležitě připraveno.
Výuka byla vedena odborně správně, žákům byly předkládány vhodné souvislosti s reálnými situacemi každodenního života a cíleně využitými mezipředmětovými vztahy. Sledovaná výuka byla podnětná, směřovala především
k rozvíjení čtenářské, jazykové, matematické, přírodovědné
i sociální gramotnosti. Pedagogové systematicky evidovali
výsledky žáků, z nichž dokázali vyhodnotit, v čem se žák
zlepšuje, nebo zhoršuje.

Školní fašank ZŠ Bánov 2017 v úterý před Popeleční středou.
Mečový tanec zatančili žáci z Bystřice pod Lopeníkem.

Závěrečné hodnocení ZŠ Bánov
Vedení školy docílilo zlepšení materiálních podmínek pro
vzdělávání žáků zejména průběžným pořizováním učebních
pomůcek a technického vybavení.
Vedení školy připravilo a realizovalo zapojení do projektů,
které přispěly ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků
a podpořily spolupráci s vnějšími partnery. Zvýšení úrovně
odborné kvalifikovanosti pedagogického sboru a zabezpečení vzdělávání především vyučujícími, jejichž vystudovaný
obor vzdělání odpovídal charakteru vyučovaného předmětu.

Žáci prošli celou školu a zpívali: Ztratila sa na salaši slanina…,
Pod šable… a Bystrická hospůdka… Při tanci vyskakovali moc
vysoko, aby měli po celý rok pěkné známky.

Florbalový turnaj Východního Slovácka 2017
Mladší a starší žáci obcí Východního Slovácka se utkali
4. března 2017 v naší sportovní hale ve florbalovém turnaji pořádaném obcí Bánov. Mladším žákům se zadařilo a na
domácí půdě vybojovali zlaté medaile. V kategorii starších
žáků si první pozice vyměnil Bánov s Nivnicí a naši kluci si
odnesli stříbro. Děkuji všem obcím mikroregionu, že sestavily týmy a turnaje se zúčastnily, organizačnímu týmu ze
sportovní haly za přípravu občerstvení a asistenci při turnaji a především naším hráčům, kteří v těžké konkurenci vybojovali perfektní příčky a můžeme na ně být právem pyšní. Gratuluji také nejlepším střelcům turnaje, kteří byli oba
z bánovských družstev - Pavlovi Mahdalovi a Janu Pavelkovi. Zvláštní poděkování zaslouší František Tvrdoň, který
odehrál obě kategorie, a v obou byl velkou oporou týmu.

Mužstvo (1.-5. ročník) Výhra
Remíza
Prohra
Skóre
Body
1. Bánov		 5
0
0
34:1
10
2. Nivnice		
3
1
0
18:7
7
3. Korytná		
3
1
0
11:7
7
4. Vlčnov		
2
0
3
9:8
4
5. Suchá Loz
0
1
4
4:25
1
6. Korytná		
0
1
4
2:30
1
Nejlepší střelec
Pavel Mahdal, Bánov, 15 branek
Mužstvo (6.-9. ročník) Výhra
Remíza
Prohra
Skóre
Body
1. Nivnice		 5
0
0
24:2
10
2. Bánov		
4
0
1
24:3
8
3. Vlčnov		
2
0
3
10:11
4
4. Suchá Loz
2
0
3
7:11
4
5. Bystřice p. Lop.
2
0
3
6:14
4
6. Korytná		 0
0
5
0:30
0
Nejlepší střelec Jan Pavelka, Bánov, 7 branek			

Za organizátory turnaje Marek Mahdal
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Spalování hořlavých látek na volném prostranství.
(1.3.2017) Požárům a planým poplachům lze předejít dodržováním stanovených pravidel.

ní ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě
zástavby.

Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením
rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů.
V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům travních
a lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno
a k požáru nedošlo. V těchto případech se jedná o výjezdy,
které blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady.

Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá, že spalování
odpadů je možné pouze za splnění kritérií daných zákonem
č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Tento právní předpis povoluje na otevřených ohništích spalovat pouze suchý rostlinný
materiál. V uzavřených topeništích pak pouze palivo určené
výrobcem.

Jen za poslední dva týdny evidují krajští hasiči 11 událostí,
při kterých došlo k požárům travních porostů nebo k pálení
klestu a dřevních materiálů bez ohlášení.
K tomu, aby se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky
a obecná pravidla požární bezpečnosti.
Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je
povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požáru,
zejména při používání tepelných, elektrických, plynových
a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci
s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení
(§ 17, odst.1, písm.a). Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů (§ 17, odst.3, písm.f).
U povinností právnických osob a podnikajících fyzických
osob je v § 5 odst.2 zákona o požární ochraně uvedeno, že
právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování
hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který
může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě
může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
Další normou, která tuto problematiku řeší, je Nařízení
Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (viz. přiložený dokument).
Při pálení na otevřených ohništích je nutné také respektovat ustanovení speciálních právních předpisů. Jedná se o zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
§ 22
(1) Odpady lze spalovat jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření
energií
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
§ 16 Povinnosti osob
(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování
suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního
předpisu13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečiště-

Odpady lze pouze energeticky využívat, a to pouze v zařízeních kde spalování odpadů za účelem výroby energie je povoleno (spalovny, pece cementáren/spalováno je TAP – tuhé
alternativní palivo vyrobené z odpadů)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
mají dle § 16 zákona o odpadech povinnost veškeré odpady,
které jim při jejich podnikatelské činnosti vzniknou, předat pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady (prioritně
k využití). Proto i odpady u údržby areálu podniků (klest,
tráva…) musí předávat osobě oprávněné.
Mezi speciální právní předpisy lze zahrnout i zákon
č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 20 Zákaz některých činností v lesích
(1) V lesích je zakázáno
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit
mimo vyhrazená místa,
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno
také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese;
Ohlašování pálení
Jak bylo uvedeno výše, zákon o požární ochraně, stanovuje
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám tzv.
ohlašovací povinnost. Tato povinnost se v konkrétních případech vztahuje i na fyzické osoby (Nařízení Zlínského kraje
č.3 ze dne 28.11.2011).
Pro splnění této povinnosti lze využít aplikaci EVIDENCE
PÁLENÍ na webových stránkách HZS Zlínského kraje (http://
paleni.hzszlk.eu).Využití této aplikace profesionální hasiči
preferují před oznamováním pálení telefonicky, což ale tuto
možnost nikterak nevylučuje.
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro
možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
Aplikace umožňuje i registraci uživatele, kterou ale doporučujeme pouze pro časté, opakované hlášení pálení. Registrací můžete jednoduše zadávat více pálení v různých vámi
spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha,
budete o zákazu pálení na váš kontaktní email informováni.
Samotné vyplnění ohlašovacího formuláře je velmi jednoduché a srozumitelné. V přiloženém odkazu pod formulářem také najdete další doplňující údaje.

-13-

Autor: por. Bc. Libor Netopil
tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
(zaslal OÚ Bánov)

Malá úvaha

Slohová práce

Při cestách se souborem Hútek jsem si začal všímat, jak se
v mnohých vesnicích vyskytují udržované a opravované
staré domy, jako malá muzea. A tak se obce snaží zachovat to
málo, co zbylo po našich předcích. Poslední obcí, které se to
podařilo, je například Bystřice p. Lop. Bánov byl vždy pokrokovou obcí. Lidé se naopak rychle snažili starých věcí zbavovat, staré domy přestavovat a podobně. Tím nechci říct, že to
bylo špatně. A proto je nyní problém sehnat kroje, kterých je
v rodinách oproti jiným dědinám poskrovnu.

Tato slohová práce mě mezi ostatními deváťáckými pracemi
zaujala svojí poetikou. Znovu dokládá, že duše dospívajícího
kluka se dívá na svět okem básníka. Proto do jarního čísla
Bánovského zpravodaje připojujeme tuto ukázku slohové
práce s jarní tematikou.

Ovšem staré stavení, které by mohlo sloužit jako malé muzeum, je pouze jedno.
Nevím, co hodlá majitel s domem dělat, ale myslím si, že by
se obecní zastupitelstvo mohlo do budoucna o domek zajímat. A v případě, že by byl na prodej, snažit se o koupi. Jedině tak, by se dal tento dům zachovat v přibližně původním
stavu. Je poslední vhodný. Je na nás, abychom se snažili zachovat mladé generaci ukázku bydlení v minulém století. Já
si osobně myslím, že zájem o to mít malé „muzeum“ v obci by
u obyvatel byl. (Záměrně jsem nenapsal, o který dům se jedná. Jenom připomenu, že je na hradě na „požároch“.)
Olda Havel

Tradiční Dětské šibřinky

Jaro

Mgr. Hana Boráková, český jazyk

Jedním z mých oblíbených ročních období je jaro.
Na jaře začíná vše znovu. První květiny rozevřou své květy
a první ptáci znovu vesele štěbetají na obrašených stromech.
Ano, je to právě jaro, které přebírá „vladařskou hůl“ po kruté
zimě. Sněhem zaváté cesty pod nesmělými slunečními paprsky
roztávají a tichounký vánek se prohání krajinou. Ztuhlá zvířata se opět probouzejí a na slunných místech se blaženě vyhřívají. Na louce je slyšet první bzučení včel, které neúnavně
hledají květy sněženek a bledulí. Kolem rybníka posedávají kluci
a z proutků rozkvetlé vrby pletou první korbáče. Dívky malují
kraslice, neboť Velikonoce jsou za dveřmi. Ve vzduchu je cítit čistota a svěžest, kterou doplňuje klid a pohoda.
A právě proto se v dnešním shonu na chvíli zastavme a podívejme se, jak dokáže být život krásný.

Na letošním čtrnáctém ročníku Dětských šibřinek nemohly
chybět balíčky sladkostí, karnevalové masky, mašinka nebo
tradiční stanoviště s úkoly. Děti si prošly několik stanovišti,
například házení na plechovky pomocí plyšových hraček.

slohová práce žáka 9. B Václava Suchánka,
slohový útvar - líčení

Program zajišťovali bratři Chabičovští z Uherského Hradiště. Jejich zábava byla tematicky zaměřená na animovanou
pohádku Ledové království, kterou děti znaly dokonale.
Mimo jiné přišel i kouzelník, Shrek nebo Mimoň a proběhla
soutěž o nejlepšího tanečníka mezi maskami.
Letošní ročník navštívilo 160 masek, mezi nimi byl například drak, kovboj nebo kuchař. Mnoho malých slečen přišlo
v kostýmu princezny Elsy z výše zmíněné pohádky Frozen
neboli Ledové království.
Touto cestou chceme za organizátory poděkovat Obecnímu
úřadu za pronájem sportovní haly a sponzorům za darování
sladkostí do balíčků. Celou akci organizovala a řídila Lucia
Brnková a Jana Matějíčková st.
Jana Matějíčková

NEMOVITOSTI – INZERCE
Hledám ke koupi rodinný dům v Bánově,
příp. okolí.
Finance zajištěny. Volejte nebo sms
na tel: 737 905 611
Sháním ke koupi byt v Bánově nebo
Uherském Brodu.
Kontakt na tel: 604 547 716
Foto zaslala Andrea Koníčková
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Okénko do MŠ
Informace k zápisu dětí do mateřské školy:

vání, lze uložit pokuta až do 5 000 Kč

Od 1. dubna 2017 si můžou rodiče vyzvedávat „Žádosti
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ v ředitelně MŠ
a v jednotlivých třídách u p. učitelek.

- podle § 35a odst. 5 je možný jiný způsob předškolního vzdělávání

Dne 2. května 2017 proběhne zápis dětí do mateřské školy,
rodiče odevzdají vyplněné a lékařem potvrzené „Žádosti
o přijetí dítěte do mateřské školy“. Zápis se bude konat v ředitelně školy v době od 8:00 do 17:00 hod.

- vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (při udělení odkladu povinné školní docházky)

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných
míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:
Kritéria

Body

1.

Poslední rok před zahájením povinné školní
docházky do základní školy. (tj. děti, které dosáhnou
5 let do 31. 8. 2017)

8

2.

Trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu
dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 4
roky k 31. 8. 2017

2

Věk dítěte.

3.

4 roky dovršené k 31. 8.
2017

3

3 roky dovršené k 31. 8.
2017

2

2 roky dovršené k 31. 8.
2017

1

4.

Bydliště dítěte v Bánově.

2

5.

Sourozenec dítěte, který je již v MŠ přijatý a bude se
v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce
2017/2018.

1

- individuální vzdělávání

- vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT
povolilo plnění povinné školní docházky
- rodič oznámí možnost individuálního vzdělávání ředitelce MŠ 3 měsíce před začátkem školního roku (nejpozději
do konce května), musí se ale dostavit k zápisu a proběhne
správní řízení
- MŠ doporučí rodičům oblasti vzdělávání - klíčové kompetence RVP PV, konkretizované očekávané výstupy RVP PV,
desatero pro rodiče dětí předškolního věku
- způsob a termíny pro ověření osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech zvolí ředitelka 3 – 4 měsíce
od zahájení školního roku (listopad, prosinec), je stanoveno
ve Školním řádě
- výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonní
zástupci (mimo kompenzačních pomůcek u dětí se SVP a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu
vzdělávání)
- pokud ředitelka ukončí individuální vzdělávání, již nelze
o něj znovu požádat

Postup při vyhodnocování kritérií:
1. Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná
kritéria.

- předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let, od roku 2020
předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do
zpravidla 6 let = právo na přijetí od dvou let

2. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.

Renata Machalíková
ředitelka MŠ

3. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).
Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání:
- podle § 34 školského zákona je od 1. 9. 2017 zavedeno povinné předškolní vzdělávání
- obec je povinná poskytnout MŠ jmenný seznam předškolních dětí z evidence obyvatel
- je povinné předškolní vzdělávání pro 5 leté děti, pro občany ČR, EU, cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů
- nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením

- zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu
vzdělávání, pokud ještě nedochází do MŠ
- rozsah povinného předškolního vzdělávání v MŠ – 4 souvislé hodiny denně
- ředitelka stanoví začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou
- pravidelná denní docházka je v pracovní dny, mimo dny
školních prázdnin
- omlouvání dětí bude stanoveno ve Školním řádě (neomluvené dítě – ředitelka vyzve rodiče, aby do 3 dnů doložili
písemnou omluvenku, pokud nedoloží – zahájí se řízení. Je
možné uložit pokutu), ředitelka vše hlásí na OSPOD a zřizovateli
- povinnost přijmout dítě dle spádovosti MŠ
- pokud rodič nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu
vzdělávání, nebo zanedbá péči o povinné předškolní vzdělá-15-

8. 4. 2017 v 19:30 v sále ZŠ Bánov
Lístky na toto představení budou v prodeji
od 20. března, a to ve sportovní hale v baru
a na obecním úřadě u paní Polanské.

Jízdní řády, platné od 5. března 2017
Autobusy ve směru BÁNOV - UHERSKÝ BROD zastávka - Bánov - náměstí
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Autobusy ve směru UHERSKÝ BROD - BÁNOV zastávka -Dopravní terminál Uh. Brod
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jede v pracovní dny
jede v neděli a ve státem uznané svátky
jede v pondělí
jede v úterý
jede ve čtvrtek
jede v pátek
jede v sobotu
jede v neděli
omezení dle příslušného jízdního řádu 000128, 000260,800001
jede také 17. 4. 2017, 1. 5. 2017, 8. 5. 2017 nejede 16. 4. 2017, 30. 4. 2017, 7. 5. 2017, od 1. 7.-1. 9. 2017
nejede od 13. 4. do14. 4. 2017,od 1. 7.do 1. 9. 2017, od 26. 10. do 27. 10. 2017
nejede 28. 10. 2017
nejede 17. 4. 2017, 1. 5. 2017, 8. 5. 2017, 6. 7. 2017, 28. 9. 2017
nejede 14. 4. 2017, 5. 7. 2017, 17. 11. 2017
jede do 30. 6. 2017 a od 4. 9. 2017, nejede 16. 4. 2017, 26. a 27. 10. 2017

Kalendář akcí v první polovině roku 2017
2. 4. 		
13. – 14. 4.
14. 4. 		
27. 4. 		
1. 5. 		
12. – 13. 5
29. 6. 		
30. 6. 		

Nové leto
Velikonoční prázdniny
Hraná Křížová cesta na Skalu
Oslavy osvobození obce
Prvomájové posezení
Májové koulení
Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy
Ukončení školního roku
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Bánovští včelaři

72.

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás seznámit s naším spolkem včelařů
a poskytnout pár inormací o naší práci. Je nás 18 členů se
152 včelstvy, které jsou umístěny na dvaceti stanovištích.

výročíosvobození Bánova rumunskou

Blíží se jaro, které je pro včely zvláště důležité období pro
jejich rozvoj. Chtěli bychom vás upozornit, abyste při ošetřování ovocných stromů a jiných dřevin věnovali pozornost
při aplikaci postřiku. Postřiky provádějte v časných ranních
nebo pozdních odpoledních hodinách, aby nedocházelo k
úhynu včel, zvláště pak u postřiků, které včelám škodí.

osvobození Bánova rumunskou armádou
Pietní akt se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017
na hřbitově v Bánově.

Při úhynu včel šetří veterinární správa příčinu a při prokázaní otravy postřikem a nedodržování pokynů při použití
těchto látek vyvodí přísné sankce.
Na závěr bychom chtěli poděkovat OÚ za podporu včelařů
v Bánově.

V 17:00 hodin proběhne položení věnců k pomníku
rumunských vojáků a obětí II. sv. války z řad bánovských
občanů.
Všichni jste srdečně zváni.

ZO Včelařů Bánov

Krystalizace medu známka kvality

Oblastní charita Uherský Brod
Vážení občané,
chtěli bychom vás informovat o rozšíření poskytovaných
služeb Oblastní charity Uherský Brod ve vaší obci. Nově se
poskytují v obci Bánov

Med je harmonicky vyvážená směs nejrůznějších látek,
které se stále proměňují a navzájem reagují. To probíhá
okamžitě od doby prvého kontaktu včely s nektarem nebo
medovicí, kdy včela přidáva do nasbíraného rostlinného
materiálu výměšky svých hltanových žlázek, které obsahují
celou řadu enzymů. Tyto enzymy způsobí štěpení nevstřebatelných složitých cukrů na využitelné jednoduché cukry.
Celý proces lze označit jako zrání medu. Zrání medu probíhá
nepřetržitě během jeho uložení v plástech a pokračuje po
medobraní i ve sklenici, kterou si odnášite od včelaře.

• Domácí hospicová péče
• Sociální poradenství
V rámci Sociálního poradenství vám nabídneme bezplatné
základní sociální poradenství - hledání možností pomoci při
řešení různých životních situací spojených např. s nemocí,
stářím, dluhy…
Nabízíme vysvětlení mechanismu sociálního systému, předání
kontaktů na sociální služby, úřady a instituce. Pomůžeme vám
s vyplněním formulářů či žádostí.

pro BZ zpracovala Hana Moravcová

Poplatky

Najdete nás v budově Obecního úřadu v Bánově, v suterénu,
každé poslední pondělí v měsíci 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6.
v době od 15:00 do 16:00 hodin.

Od 1. 3. 2017 vybíráme poplatek:
•• za odvoz odpadu ve výši 460 Kč/osoba
•• za psa ve výši 100 Kč/pes

Kontaktní osoby:
Mgr. Gabriela Hamadová, Michaela Kadlčíková, tel.: 724 651 325,
e-mail: michaela.kadlcikova@uhbrod.charita.cz

Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2017
Od 1. 7. 2017 bude platit nová známka na popelnici, kterou dostanete po zaplacení poplatku na OÚ. Oba poplatky je možné zaplatit denně v pokladně OÚ a nebo na
účet obce: 3025721/0100. Variabilní symbol pro odpad:
1340+čp, variabilní symbol pro popl. za psa: 1341+čp. Při
platbě na účet si po zaplacení vyzvedněte na OÚ novou
známku na popelnici platnou od 1. 7. 2017

Pro více informací navštivte http://uhbrod.caritas.cz

Oblastní charita Uh. Brod

Ordinační doba MUDr. Konečné v roce 2017

Sběrný dvůr

Na základě chyby, která vznikla při tiskovém zpracování obecního kalendáře na rok 2017, upřesňujeme
běžnou ordinační dobu dětské lékařky MUDr. Dagmar
Konečné:

středa 15:00 - 17:00 hod.
sobota 8:00 - 11:00 hod.

pondělí 9:30 - 10:30 hod. - nemocní;

otevřen od 15. 3. do 29. 11. 2017

10:30 - 11:30 hod. - prevence

Žádáme majitele psů, aby při venčení důkladně
uklízeli exkrementy. Sáčky pro tyto účely si může
každý majitel psa vyzvednout na OÚ.

středa

10:30 - 11:30 hod. - nemocní;
11:30 - 12:30 - poradna

-17-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Jindřich Snopek 		
David Urbanec 		
Erika Mahdalová
Izabela Lukášová

Naši jubilanti:
116
589
43
317

Rozloučili jsme se:
Ing. Ladislav Šalušek
Františka Hniličková
Anna Kočicová 		
Eva Jurná 		
František Šimanský
Zdeněk Zálešák		

521
215
6
503
407
495

50. výročí sňatku:
Josef a Ludmila Čapkovi 87

94 let
Marie Velecká 		

222

92 let
Františka Nováková

367

91 let
Josef Kopunec 		

450

85 let
Jarmila Nováková
Josef Polanský 		

399
416

80 let
Jaroslav Píška 		
Josef Mahdal 		

105
542

Stav obyvatel k 1. lednu 2017 je 2090 osob.
Vítání občánků 17. března 2017

(Foto Andrea Kočicová)

Fašank v Bánově

Šibřinky

(Foto Radek Pavlíček)

(Foto Radomír Kočica)

Fašanek, fašanek, veliká noc bude, kdo nemá kožucha, zima mu bude.
Já nemám kožucha, zimů sa trasu, dajte mně slaniny, nech sa napasu.

Mateřská škola v novém kabátě

(Foto Mateřská škola)

Staré fotografie z Jakubovce

(zaslala Kateřina Jurkasová)
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