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V loňském roce při přípravě výstavy
k 90. výročí narození Josefa Bublíka
se zrodila myšlenka umístit na naší
základní škole pamětní desku, která
bude trvale připomínat našeho
statečného rodáka.

Po opravě fasády školy nastala
správná chvíle k uskutečnění tohoto
z á m ě r u . V e s p o l u p r á c i
s PhDr.Slámečkou jsme zadali výrobu
pamětní desky a spolu s p.Jurným
j sme pozva l i p .Aloise Píšku,
plukovníka v záloze a posledního
žijícího bánovského rodáka, který se
zúčastnil bojů II.světové války. Jsme
velmi rádi, že ve svých 91 letech naše
pozvání přijal a byl spolu s paní

velvyslankyní
Rumunska,
arcibiskupem pravoslavné církve,
h e j t m a ne m Z l í n s k é h o k r a j e
Stanislavem Mišákem ozdobou oslav
66. výročí osvobození Bánova a
odhalení pamětní desky Josefa
Bublíka.
Za to, že jsme se mohli s panem
Píškou a později také s jeho synem
Adrianem Píškou domlouvat anglicky
na podrobnostech jejich návštěvy,
bych chtěl poděkovat paní Petře
Kočendové.
Pan Píška po svém příletu projevil

přání kromě Bánova také
uherskobrodské gymnázium, na
kterém před válkou studoval, stejně
jako Josef Bublík. Průvodcem nám byl
pan ředitel Michal Gergela a
sl.Ludmila Králová. Prohlédli jsme si
historické prostory gymnázia a
p. Píška zavzpomínal na dobu před 71
lety, kdy o Vánocích odešel nejen ze
školy, ale i z vlasti, aby za její svobodu
bojoval. Tím, že nenastoupil do školy
v druhém pololetí, měl více než 400
zmeškaných hodin. P

dělalo velkou radost to, že
je měl od vedení školy všechny
omluvené. Z Uherského Brodu jsme si
pana Píšku i s jeho synem Adrianem,
bývalým důstojníkem a kapitánem na
britské válečné lodi, přivezli do
Bánova. Projeli jsme obchvat
i všechny bánovské uličky a přistáli na
obecním úřadě.

Odpoledne za krásného počasí,
kterému však předcházela v 15 hodin
průtrž mračen, jsme společně uctili
památku padlých rumunských vojáků

Danielou Gitman,
vladykou Kryštofem,

navštívit

o návratu v roce
1945 mu u

u jejichpomníku nanašem hřbitově.
Po seznámení přítomných s historickými
událostmi zazněla rumunská státní hymna a
p oč e t n ý z á s t up poz d r a v i l a pa n í
velvyslankyně Daniela Gitman. Modlitbu za
rumunské vojáky pronesl vladyka Kryštof,

nejvyšší představitel pravoslavné církve u
nás i na Slovensku.
Po přesunutí k památníku obětí I. a II.

světové války z řad bánovských občanů
vedle kostela zazněla naše státní hymna,
všechny přítomné pozdravil pan Alois Píška,
ale také vrtulník Armády ČR, oddíl
v historických uniformách vypálil čestnou
salvu a modlitbu přednesl v důstojnické
uniforměnášp.farář npor.JanMach.

Za zvuku pochodu, který nám do kroku
vyhrávala Bánovjanka, jsme se přesunuli
k základní škole. Tady jsmepřivítali další milé
hosty: paní Anežku Baránkovou, sestru
Josefa Bublíka, paní Olgu Rožnovskou,
dceru pravoslavného faráře Čikla, který za
ukrývání parašutistů v kostele sv.Cyrila a
Metoděje zaplatil vlastním životem, a pplk.
Britského královského letectva pana Aloise
Dubce. Přítomné pozdravil hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák, který mimo
jiné poděkoval přítomnýmza hojnou účast na
té to s lavnos t i . A nas ta l okamž ik
nejslavnostnější, paní Anežka Baránková

odhalila na průčelí naší školy
pamětn í desku s vému
rodnému bra tru Josefu
Bublíkovi. Vladyka Kryštof
pamětní desku požehnal a
poté zazpíval mužský sbor
Hútek a dětský soubor
Kuřátko. Byla to krásná a
velmi důstojná tečka za celým
p r o g ra m e m a h e z k ým
odpolednem.

Hosté se rozjeli do svých
domovů a p.Alois Píška
odletěl do Anglie. Ale netrvalo
to ani týden a dostal jsem
elektronickou poštou velmi
zajímavou zásilku. Pan
Adrian Píška mi poslal kopii
fotografie, na které je jeho
tatínek se svým ročníkem
1920 a mezi dětmi jsou
označeni spolužáci Josef
Bublík a Alois Píška. Když
jsme zvali p.Aloise Píšku na
oslavy do Bánova, n

že zveme současně
spolužáka Josefa Bublíka.
Ale protože jsem chtěl o této
fotografii vědět více, navštívil
jsem paní Boženu Kubišovou,
která je rovněž spolužačkou
Josefa Bublíka (v horní řadě
třetí dívka zleva). Ta mi
prozradila, že na této fotografii
je ještě jeden válečný hrdina,
který se sice narodil až v roce
1922, ale navštěvoval stejnou
třídu. Není to nikdo jiný, než
František Janča, který padl
v leteckých bojích o Anglii
v roce 1942 (stojí za Aloisem
Píškou). Tak se nám na jedné
školní fotografii sešli tři
spolužáci, kteří jsou vzorem
naší mládeži i nám všem.
Můžeme být hrdi na to, že
Bánov má tak významné
rodáky. To by ale bylo příliš
málo, měli bychom si z nich
vzít především příklad a
stejně jako oni umět bojovat
za správnou věc.

etušil
jsem,

Zbyněk Král
starosta
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Výtěžek z Charitního plesu pořádaného v letošním
roce v naší obci činí 51 002,00 Kč a je určen na
výstavbu letního altánku pro obyvatele Domu
s chráněnými byty.

Probíhá příprava podkladů a žádosti o vydání
územního souhlasu na vybudování autobusovéh
o přístřešku na hlavní ulici ve směru naBystřici.

Od 1.4. nastoupilo na obecní úřad 10 pracovníků na
ve ře jně prospěšné p ráce, k teř í budou
spolufinancováni ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu.

V rámci mikroregionu Východní Slovácko pokračuje
projekt Chutě našeho přátelství, na kterém
spolupracujeme se slovenským regionem Čachtice-
Kopanice. Základní školy obou regionů se navzájem
navštívily a děti ze základních škol kreslily typická jídla
našich vesnic. 16.dubna proběhl v Nivnici Gastroden,
kdy naše i slovenské obce z regionů přivezly svá
typická jídla a proběhla jejich ochutnávka, společným
výstupem projektu bude vytvoření kuchařky s místními
recepty.

Včelaři, holubáři a myslivci odpracovali brigádu
v našem obecním lese. Vyčistili jednu z oplocenek,
vyřezávali nežádoucí dřeviny. Naše pracovnice na
veřejně prospěšné práce vysázely v lese 800 ks
sazenic.

Proběhlo výběrové řízení na stavbu komunikace
v lokalitě ZTV II./2. Výběrového řízení se zúčastnilo 11
firem, vítězem se stala firma Strabag Zlín. Vlastní
realizace komunikace v současnosti závisí na
soukromých vlastnících jednotlivých parcel a jejich
př íspěvku na inženýrské sí tě . Současně
upozorňujeme, že v této lokalitě se prodávají stavební
parcely, bližší informace přímo naobecním úřadě.

Provedlo se geometrické zaměření parcely pro
výstavbu rozhledny na Králově, která bude
spolufinancována z dotace ROP. Kromě rozhledny
budou v našem katastru zhotoveny 3 odpočinkové
body, jeden u rozhledny, druhý na přehradě a třetí na
Skaličkách.

V rámci vysprávky všech silnic byly provedeny
opravy komunikací, které se používaly pro výstavbu
obchvatu. Opravy jsou financovány ze stavby
obchvatu.

Proběhla oprava silnice směrem k letišti, dále se
opravuje silnice od pálenice po terénní val, silnice za
Lánem a také silnice od plynové stanice směrem
kBorkům.

Na základě porady zastupitelů a vypracovaného

energetického auditu bylo rozhodnuto, že v letošním roce se
provede rekonstrukce topení, výměna oken a zateplení
budovy zdravotního střediska z vlastních finančních zdrojů
obce, protože dotace v rámci Zelená úsporám pro obce a
města byly zrušeny.Výměna okena ostatní opravy vmateřské
škole se přesunou na příští rok.

Mužský sbor Hútek vyčistil po zimě příkopy směrem na
SuchouLoz, naSkaličky, les uSkaliček asměremnaBystřici.

Na Krajském ředitelství policie Zlínského kraje žádáme
o možnost umístění reklamních tabulí jednotlivých firem na
nadjezdu obchvatu směrem na letiště, který je ve vlastnictví
naší obce.

Proběhla schůzka se zástupci rybářského svazu omožnosti
spolupráce obce a rybářského svazu na přehradě Ordějov při
řešení trvalého problému s nepořádkem a odpadky v okolí
přehrady.

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele nového topení
v budově zdravotního střediska, zakázku získal p. Libor Buják,
dále se uskutečnilo vyhodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu „Zateplení a výměna otvorů zdravotního střediska“,
zakázku získala firma LisoněkUh.Brod, tyto stavební práce na
zdravotním středisku budouprobíhat běhemprázdnin.

Z důvodu havarijního stavu stupaček vody a odpadů
v některých třídách na základní škole se zpracovává projekt,
který bude řešit vzniklou situaci. Během letních měsíců je
nutné ve škole provést tyto nejnutnější opravy a znovu opravit
podlahu v místnosti družiny, přestože jsme s těmito pracemi
v rozpočtu obce nepočítali.

Naše žádost o dotaci naČOV byla zařazena naministerstvu
zemědělství do Návrhu akcí se zahájením financování ze
státního rozpočtu v roce 2011, nyní jsme povinni do 30.9.2011
doložit stavební povolení na výstavbuČOV a výběrové řízení
na zhotovitele. Proto teď musíme uskutečnit výběrové řízení
na generálního zhotovitele ČOV, i když v současnosti nevíme,
jakou výši dotace z ministerstva obdržíme a zda čističku
budeme, či nebudeme stavět, ato v závislosti na finančních
podmínkách dotace. Výše dotace bude totiž komisí určena až
po dodání všech požadovaných dokladů.

Na Láně a na Hradě proběhla oprava nejhorších úseků
silnice.
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Nezaměstnanost v květnu poklesla ve všech okresech Zlínského kraje. Nejvíce to bylo v okrese Zlín o 6,76 %,
v okresech Uherské Hradiště a Vsetín poklesla shodně o 5,24 %. Nejmenší pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán
v okrese Kroměříž, a to o 4,36 %. Okresem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v rámci kraje je Kroměříž, a to 10,5%.
Okresem s nejnižší mírou nezaměstnanosti je Zlín, kde je míra nezaměstnanosti 7,7%. Okres Zlín je tak jediným
okresem ve Zlínském kraji, v němž je míra nezaměstnanosti nižší než v ČR, kde nezaměstnanost dosáhla hodnoty
8,2%.

.K31.5.2011 na jednovolnépracovnímísto15 uchazečůozaměstnánípřipadá

Tato tabulka ukazuje vývoj nezaměstnanosti v Bánově
v prvních měsících tohoto roku. Dosažitelní uchazeči
jsou ti, kteří mohou při nabídce práce ihned nastoupit
(tj. počet uchazečů snížený o uchazeče, kteří jsou
nemocní, ve výkonu trestu apod).

Obec Bánov v současné době zaměstnává na veřejně prospěšné práce z prostředků Evropského sociálního fondu a
z prostředkůstátního rozpočtuČR 10 pracovníků.

Dle údajů Úřadu práce Zlínského kraje zpracovala Marie Fremlová.

    

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda byla ve věci stavby rozhleden zvažována i jiná
lokalita než Králov?
Z hlediska dostupnosti pro pěší by mi přišla mnohem zajímavější lokalita na Skaličkách.

Děkuji za odpověď.
Radek Pavlíček, Bánov 696

V původní verzi dotační žádosti na výstavbu rozhleden byly pro každou obec plánovány
2 rozhledny, v naší obci jedna na Králově a druhá na Skaličkách. Vzhledem k finanční
spoluúčasti na realizovaném projektu jsme se v rámci mikroregionu nakonec dohodli, že
v každé obci bude postavena jedna rozhledna. Při umístění rozhledny se zvažoval
především celkový panoramatický pohled do krajiny, čímž naprosto jednoznačně
převažujemísto naKrálově, kterénávštěvníkůmskýtá zajímavější panorama, a proto bylo
vybráno toto místo. Ve všech obcích jsme posuzovali podle tohoto kritéria. Na Skaličkách
bude umístěn odpočinkový bod v podobě dřevěného posezení.Věřím, že výhled z nově
budované rozhledny vynahradí všem vynaloženou námahu.

Odpovídá místostarostka Marie Fremlová

Okres Uherské Hradiště
rekordmani mezi obcemi

Obec

Vyškovec

Hostějov
Lopeník

Nezdenice

Pašovice
Bánov

nejnižší míra nezaměstnanosti v %

nejvyšsí míra nezaměstnanosti v %

celkem ženy

33,3 40,0

20,0 60,0

18,9 34,6

5,9 6,3

6,1 9,7

6,4 7,8

k 31.1.2011 101 99 9,68

k 28.2.2011 95 94 9,19

k 31.3.2011 96 95 9,29

k 30.4.2011 81 81 7,92

k 31.5.2011 69 65 6,35

Termín
Počet

uchazečů
Dosažitelní
uchazeči

% míry
nezamě-
stnanosti
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Den matek je krásným a významným svátkem,
během kterého děkují všechny děti svýmmaminkám
za to, že se o ně starají a mají je rády. Tento svátek
slavíme každý rok i u nás v mateřské škole.
Společně s dětmi chystáme pro maminky besídku
s hudebně-dramatickým programem a vyrábíme jim
dárečky. Letos tomu ale bylo trochu jinak. Nechtěli
jsme děti stresovat dlouhým programem, protože
víme, jak je samotné učení a nacvičování nebaví.
Proto jsme v rámci této oslavy vymysleli a uspořádali
akci s názvem „CESTA ZA POKLADEM“. Týden
předem paní učitelky připravovaly úkoly na
jednotlivá stanoviště a děti tvořily pro maminky
dárky. Vše vypuklo ve středu 11. května odpoledne.
Oblečeni do barevných triček, podle barev tříd, jsme
se vydali s maminkami pátrat, kde může být poklad
ukrytý. Každá třída měla svou vlastní trasu. A tak šli
Plavčíci po stopách zakleté princezny, Námořníkům
cestu připravila stará čarodějnice a na Kapitány v cíli
čekal opravdový vodník.Cestu jsmeměli označenou
barevnými fáborky (jen je škoda, že se nám některé
ztratily) a na určitých místech jsme plnili zadané
úkoly. Některé vyžadovaly účast či pomoc maminek
a jiné zas byly určeny pouze dětem, např. zazpívat
mamince písničku nebo říct hezkou básničku. Za
splnění úkolu dostaly maminky vždy písmenko a ze
všech pak poskládaly indícii, která prozradila, kde se
poklad ukrývá. A tak se stalo, že všichni dorazili na
správné místo, čímž byly prostory bánovské
pálenice. S velkým nadšením děti objevily kufr
s pokladem, v němž byly ukryty vlastnoručně
vyrobené dárečky a přáníčka. Maminky byly dojaté
nejenom zdárečků, ale i ze sladké pusy a pohlazení.
Za odměnu dostaly děti omalovánky, bublifuk a
sladkosti. Kdo se nebál, mohl se vyfotit s vodníkem,
který u dětí sklidil velký úspěch.

Úsměvy dětí, slzy v očích i poděkování maminek
jsou pro nás pozitivní zpětnou vazbou, za což všem
zúčastněným děkujeme. Už teď přemýšlíme nad
příští oslavou, která by děti nenutila do zbytečného
drilu a učení, ale abychom si ji opravdu všichni užili
alespoň tak jako letos.



strana 6

strana 6

II/2011

II/2011

Veškolním roce 2010/2011 navštěvovalo našiMŠ 78dětí.
Z toho bylo 31 dětí předškolního věku.
O odklad školní docházkysvých dětí požádalo8 rodičů.

2 děti se stěhují

K zápisu pro školní rok 2011/2012 přišlo 27 dětí
Přijato bylo 27 dětí

Ve školním roce 2011/2012 bude navštěvovat naši MŠ
80 dětí. Z toho 7 dětí bude docházet na nejvýše 4 hod.
denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku zákonným
zástupcem (podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální
podpoře).

Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí ve třídě.
Při překročení tohoto počtu musí ředitelka školy žádat
zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí (v souladu se
zákonem č. 561/ 2004 Sb. školský

31 - 8 = 23 dětí odchází do ZŠ,

78 - 25 = 53 dětí zůstává v MŠ

53 + 27 = 80 dětí

zákon a vyhláškou

č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů).

Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovaných
školou. Přednostně se přijímají děti v posledním roce
před zahájenímpovinné školní docházky (školský zákon
561/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1)Dosažení věku dítěte 6 let (poslední rokpřed
zahájením povinné školní docházky).

2)Trvalý pobyt dítěte v obci Bánov, ve kteréMŠsídlí.
3) Zaměstnanost rodičů
4) Počet dnůdocházky dítěte domateřskéškolya
délka jehopobytu v těchto dnech.

5) Plánovanádélkadocházky doMŠ (př. jen na2
měsíce…)

6) V MŠ se již vzdělává starší sourozenec
7) Datum podání žádosti

Na nové kamarády se už všichnimoc těšíme adoufáme,
že se jim bude v naší škole plné Plavčíků, Námořníků a
Kapitánů líbit.

Kritéria pro přijímání dětí doMateřské školyBánov:

Renata Machalíková
ředitelka MŠ

ze dne 28.4.2011
schvaluje:













Závěrečný účet obceBánov za rok 2010, a to hospodaření
obce Bánov a přezkoumání hospodaření bez výhrad.
Součástí závěrečného účtu je schválení hospodářského
výsledku příspěvkových organizací - mateřské a základní
školy.

Pronájem nebytových prostor v prostorech autobusové
zastávky Bánov střed (20m ve stávajícím stavu) od
1.5.2011 pro provozování drogerie paní Zdeňce Marešové,
nájemné za1 rok 3 000,- Kč + inflační koeficient.
Pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu

od 1.5.2011 panu Petru Pražanovi nájemné za 1 m 300,-
Kč+ inflační koeficient.

Pokyny ke zpracování návrhu územního plánu obce
Bánov včetně vyhodnocení připomínek a schválení
vyhodnocení vznesených námitek s tím, že požadavku IS
Projekt, s.r.o., Uherský Brod 2255, zastupující Pavla Šibíka,
Těšov 234, jednatele firmySupro, s.r.o., Uherský Brod 2476,
k rozšíření plochy pro letecký provoz senevyhovuje.
Nájemní smlouvu č. 12N11/60mezi Pozemkovým fondem

ČR, pronajímatel a Obcí Bánov, nájemce o užívání parcely
č. 7409 v k.ú. Bánov o rozloze 1 037m za účelem
nezemědělského využití dvora obecního úřadu, roční
nájemné činí 7 259,-Kč.

Kupní smlouvu mezi Obcí Bánov, prodávající, a Ing.
Čechem Přemyslem, Klusákem Zdeňkem, Klusákovou
Annou, Vávrovou Hanou, Ing. Ťulpíkem Josefem,
Steinerem Josefem, Steinerovou Ludmilou, Řezníčkem
Jaroslavem, Bánov 594, kupující, na pozemek p.č. 102/2

2

2

2

   
v Bánově podle LV 10001 pro k.ú.Bánov za cenu
102000Kč.
Poskytnutí bezúročné půjčky pro FC Bánov za

účelem profinancování nákladů spojených s projektem
„Závlahový systém pro fotbalové hřiště FC Bánov“,
splatnost půjčky po obdržení dotace ze SZIF, nejpozději
do 31.10.2011 vevýši 533264Kč.
Poskytnutí bezúročné půjčky pro mužský sbor Hútek

ve výši 180354 za účelem profinancování nákladů
spojených s projektem „Tradiční kroje pro mužský sbor
Hútek“ ve výši 180000 Kč, splatnost půjčky po obdržení
dotace zeSZIF, nejpozději do 31.10.2011

Kupní smlouvu mezi Obcí Bánov, kupující, a Janou
Podluckou, Havířov Město, Janáčkova 2, Barborou
Fukalovou, Havířov Šumbark, Korunní 1222/6 ,
Dušanem Fukalem, Ostrava Zábřeh, Horymírova
2970/8 a Radkem Fukalem, Hradec Králové, Třebeš
268/30, prodávající, na pozemek p.č. 6693 o výměře
2844 m2 na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě
ze dne12.7.2007 ve výši 17 348,- Kč.

Nájemní smlouvu mezi Obcí Bánov, pronajímatel, a
Bissolo Gabriele Rep. Ceca s.r.o. se sídlem Suchá Loz
103, nájemce, napozemky p.č. 6142o výměře 3190m
a p.č. 6170 o výměře 3055 m za účelem zemědělské
prvovýroby na pozemcích pronajimatele za cenu
10000Kč+DPHza rok/1 ha

Smlouva o dílo na obnovu komory v nové výši
365066Kč s firmouLisoněk, s.r.o., Uh.Brod.

2

2
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V letošním roce jsme připravili pro naše členy čtyři
zájezdy. 26. ledna jsme zahájili zájezdem na muzikál
Mary Poppins do Městského divadla v Brně. Před
představením jsme navštívili krásné prostory ve Vaňkově
galerii. Muzikál se hrál na Hudební scéně Městského
divadla v Lidické ulici. V titulní roli se představila Alenou
Antalovou. Bylo to moc pěkné představení. Zúčastnilo se
38 našich členů.

Druhý v pořadí byl březnový dvoudenní pobytový
zájezd do Uherského Hradiště. Ubytování jsme měli
v krásném prostředí hotelu U hejtmana Šarovce. V hotelu
Synot jsme si užívali koupání ve wellness centru. Večer
jsme hráli bowling v Kunovicích. Druhý den jsme po
snídani vyrazili do Bonsaicentra Isabella ve StarémMěstě
a potom už jsme ujížděli do Rožnova pod Radhoštěm.
Navštívili jsme pivovar (s ochutnávkou piva), prohlédli si
pivní lázně a prošli se po náměstí. Oběd jsme měli
připravený v Rožnovském rynku a cestou domů jsme se
ještě stavili na závěrečnéobčerstvení naSirákově.

Na pozvání pana Petra Gazdíka, poslance a
místostarosty Suché Lozi, jsme se ve středu 20. dubna
vypravili do Prahy. Nejdříve jsme se prošli po Karlově
mostě a potom jsme navštívili Parlament České republiky.
PanGazdík nás přivítal ve vstupní hale, pozval nás do své
kanceláře, ukázal nám poslanecký klub TOP 09 a
postupně další prostory poslanecké sněmovny.
Obdivovali jsme nádherné interiéry i terasy s výhledem na
Prahu. Na závěr návštěvy nás pozval do restaurace na
oběd.
Návštěva Poslanecké sněmovny v Praze byla pro nás
opravdovým zážitkem, a proto patří panu Petru Gazdíkovi
naše velké poděkování za to, co pro nás jako své
„sousedy“ připravil.
Odpoledne jsme navštívili pravoslavný chrám svatého
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde

zahynul 18. června 1942 náš rodák Josef
Bublík, jeden ze sedmi parašutistů. Dnes je zde Národní
památník hrdinů heydrichiády Místo smíření.
Každý ze sedmi padlých hrdinů má v kryptě kostela své
pietní místo. Prohlídku kostela s průvodcem

po atentátu na
Heydricha

   
a videoprojekci o průběhu atentátu zahájila paní Mgr. Eva
Šuvarská , k te rá s po lu se svým manž e lem
ThDr.Jaroslavem Šuvarským, ředitelem Národního
památníku, o kostel pečuje. Ujistila nás, že vždy velice
ráda vítá návštěvníky, a pokud jsou z rodných obcí sedmi
hrdinů, ještě o to raději. V kryptě u busty Josefa Bublíka
jsme položili květiny. K večeru jsme se prošli po
Václavskémnáměstí aplni dojmů jsmese vraceli domů.

Zatím posledním zájezdem byl další dvoudenní
pobytový zájezd do Uherského Hradiště. Ubytování bylo
opět v hotelu U hejtmana Šarovce, velice rádi jsme
navštívili wellness centrum v hotelu Synot. Večer pro nás

připraveno posezení s harmonikou a ochutnávkou
vína z vinařství Zlomek&Vávra. Druhý den jsme senalodili
na výletní loď Morava a dvě hodiny jsme se plavili po řece
Moravě po Baťově kanále. Počasí nám přálo, a tak to byl
opravdu pěkný zážitek. Odpoledne jsme zajeli do Popovic,
kde byla v amfíkuBukovina výstava Květinové dny.Bylo se
opravdu na co dívat a co obdivovat. V areálu byl také
jarmark se vším, co k zahradám patří, a k tomu vyhrávala
dechovka. Tyto dvoudenní zájezdy do našeho blízkého
okolí jsou mezi našimi členy velmi oblíbené amůžeme jen
doufat, že v nichbudemepokračovat.

Letos máme naplánovaný ještě jeden zájezd, a to
začátkem září do Velkého Mederu na Slovensku. Také
tento zájezd do termálního koupaliště už má svou tradici,
jedemepočtvrté.
Členové Klubu seniorů i další zájemci z řad starších
spoluobčanů semohou hlásit už teď u paní Havlové nebo u
předsedy klubupanaČapka.

Naši členové se zúčastnili obecního turnaje
v kuželkách,v únoru jsme připravili Košt slivovice, v březnu
Seniorský turnaj v kuželkách a stolním tenise a v květnu
prvomájové posezení. Jedenáct našich členů se
zúčastnilo dvou šestidenních rekreačních pobytů. V létě
plánujeme výšlap kolempřehrady.

Činnost v klubunás těší a zvememezi sebe další seniory !

bylo

Dagmar Havlová

Členové jednotky
sboru dobrovolných hasičů

Obce Bánov

za významnou pomoc
při opravách karoserie
hasičského automobilu

děkují panu Antonínu Gorčíkovi
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K velikonočním svátkům už
neodmyslitelně patří kromě
šlahačky také křížová cesta
našich mladých na Velký pátek.

:
Odreagovat od všech starostí jsme se mohli
při představení Slovácko sa súdí.

 
Malá děvčátka přinesla Letečko do obřadní
síně a potom je roznesla po celé obci


I přes nepřízeň počasí se uskutečnilo odpoledne pro děti
v kynologickém areálu, kde jsme mohli zhlédnout, co všechno
se psi mohou naučit.


 


Objížděli jsme všechna
místa pro umístění
rozhleden a
odpočinkových bodů.



strana 9

strana 9

II/2011

II/2011

Kynologický klub byl založen v roce 1970. Prvním předsedou byl Miroslav Machalík. Zakládajícími členy byli M.
Machalík, J. Machalík a Erik Lassak. Dlouholetým předsedou , a to od od roku 1975 do roku 2008, byl FrantišekTvrdoň.
Současnýmpředsedou jeRudolf Viktorin.
První cvičiště bylo „pod dvorem“, po třech letech bylo cvičiště přestěhováno k drůbežárně, do současných prostor na
Skaličkáchpřešlo v roce 1977.

     

     
Uplynulý ročník byl pro házenkářky z Bánova opět

velmi úspěšný. V 1. lize mladších dorostenek jsme nakonec
uhájily střed tabulky a naše hráčka Barbora Daníčková
skončila v tabulcestřelkyňna druhémmístě. Nacestě k titulu
ji pozastavilo zranění, takže hned v několika utkáních
nemohla nastoupit. Vrchol sezóny přišel na největším turnaji
světa v Praze, kterého se zúčastnilo 368 družstev z 26 zemí
(Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Chorvatsko, Itálie, Kanada, Litva, Moldávie,
Makedonie, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko,
Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Korea). Bylo sehráno
1388 utkání ve 25 halách v Praze. Zúčastnilo se jej přes
7000 účastníků. Utkání řídilo 150 rozhodčích. Celý tým byl
odhodlán důstojně reprezentovat svůj klub a obec Bánov
nejen na palubovce, ale i mimo ni. Do turnaje jsme vletěli
opravdu „po hlavě“, když jsme smetli norský celek Koge
Rishoj Haandbold 12:4. Ovšem 3. minuta utkání byla
konečnou pro hráčku Slezákovou, která se po vstřelení
branky nešťastně srazila s protihráčkou. Utrpěla zranění na
hlavě a byla hospitalizována ve známé pražské nemocnici
Na Bulovce! I v ostatních zápasech jsme excelovali
/Holmestrand IF 5:0, Písek 13:8, HK Drot Halsmstat 14:7,
Kropps Kultur UF 17:8/. Jen zápas s německým 1.FC
Nurnberg nám nevyšel, ale to již nic nezměnilo na faktu, že
jsme postoupili do závěrečných bojů z prvního místa! První
utkání jsme zvládli a o postup do finálových bojů jsme svedli
neúprosnou bitvu s dánským velkoklubem Ajax
Copenhagen. Nakonec jsme prohráli o jeden gól a v očích
našich hráček se objevily slzy zklamání. Za předvedený
výkon a obrovskou bojovnost si hráčky zaslouží obrovskou

„

pochvalu , sdělil trenér a jedním dechem dodal: „Jsem
hrdý na svéhráčky!
V následující sezóně budeme hrát ještě vyšší a
kvalitnější soutěž, 1.ligu starších dorostenek, a
zařadíme se mezi absolutní českou elitu. Čekají nás
těžká utkání a cestování po celé České republice.
Jsem přesvědčen, že nebudeme hrát druhé housle, a
pokud hráčky budou dřít nejen v tréninku, ale i mimo
něj, tak se úspěchy dostaví. Nejen klubové, ale i ty
hráčské v podání pozvání do reprezentace České
republiky!

“
“

Radmil Schnaider



strana 10

strana 10

II/2011

II/2011

Máme za sebou polovinu roku 2011 a nám fotbalistům
skončil soutěžní ročník 2010/2011.

Byl to ročník po sportovní stránce vcelku
vydařený, až na opětovné trápení mužstva mužů.
Nicméně nás velmi těší stálý velký zájem naší
"drobotiny". Kluci rádi přijdou na tréninky a zápasy a je
vidět že je hra baví. Přáli bychom si, aby jejich zájem
o fotbal vydržel co nejdéle.

Přípravka obsadila v OSSk. "B" pěkné 4. místo,
zaostali o 8 bodů. Získali 22bodů,

po 6 výhrách, 4 remízách, 4 prohrách, se skóre 54:44.
Je to pěkný výsledek, když vezmeme v úvahu, že
z nejstaršího ročníku neměli ani jednoho hráče, což je
vždy velmi znát.

Také žáci si v OP vedli velmi dobře. Podařilo se
jim obhájit 3. místo zminulého ročníku s bilancí 12-2-2 a
skóre 77:15, zaostali o 4 body. Drží si
velmi dobrou výkonnost a v okresním přeboru hrají už
několik let o špici tabulky.

Dorost skončil na 2.místě, s 36 body , bilancí 11-
3-6 a skóre 67:37. První Kněžpoli jsme dlouhou dobu
dýchali na záda a čekali na jejich zaváhání, ale bohužel
byli zcela suverénní, takže se nám vysněný postup
nevydařil. Snad příště!

Další kapitolou je I. mužstvo mužů. Po podzimu
to vypadalo, že se mužstvo pomalu stabilizuje.

za prvními Havřicemi

za 1. místem

 
Domužstva navíc přišli zkušení Gajdůšek, Mahdalík, Vrága
a mladý nadějný Durďák a na lavičku usedl zkušený trenér
Kopeček st. Několik dobře odehrátých přípravných zápasů
dávalo naději na dobré jarní výsledky, ovšem velkým
problémem se opět ukázalo střílení branek. Mužstvo navíc
oslabovala zranění klíčových hráčů, a tak jsme nakonec byli
rádi, že jsme nebyli namočeni do přímého boje o záchranu.
S bilancí 9-4-13 a skóre 61:56 jsme získali 25 bodů a
obsadili jsme 9. místo. Doufejme, že se nám podaří dát
mužstvo rychle do dobré pohody a že postoupíme zpět do
OP.

Rád bych poděkoval všem trenérům a činovníkům
zaochotu a trpělivost, kterou našemuklubu věnují.

V letošním roce se nám podařila jedna velká a pro
nás velmi významná akce, a to vybudování nového
automatického závlahového systému včetně vydatného
zdroje vody, který námvelice chyběl.
Pro údržbu hrací plochy byla tato akce nezbytná! Jsme rádi,
že jsme na tento projekt získali dotaci ze SZIF přes
Mikroregion Východní Slovácko, s čímž nám velmi
významně pomohla obec a především paní místostarostka
Fremlová. Za to jí, ale i všemostatnímsrdečně děkujeme !
Dále nás čekají oslavy 70. výročí založení klubu. Srdečně
všechny zveme (viz. pozvánka).
Děkuji všemnašim sponzorům:
KOZAP, B&B , Drizoro, HOPE Ski sport, EKOFILTR,
KOTRLA , Nábytek Zálešák, VK Grafik Vít Kolísek,
Stolářství Vystrči l, Montplast Uherský Brod,
Eleketromontáže Beníček, Kovovýroba Vaňhara, Karel
Polanský a dalším drobným sponzorům za jejich podporu,
protože ta je pro chod našeho klubu životně důležitá.
Obzvláště rád bych poděkoval OÚ Bánov, který je naším

nej vě tš ím "sponzo rem" a
partnerem a bez jehož pomoci
bychomse rozhodně neobešli.

V neposlední řadě děkuji všem
našim fanouškůma příznivcům za
podporu v uplynulém ročníku
2010/2011. Zachovejte nám
prosímpřízeň i nadále !

B. Polanský

     
Bar, posilovna, kuželna, ping - pong po celou dobu prázdnin v provozu
(mimo 22.-24.7.2011 Bánovské leto na pálenici).

Hlavní sportovní sál bude v době od 11. do 24.7.2011 uzavřen.
AKCE NA PRÁZDNINY: PING-PONG ZDARMA

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI I DOSPĚLÉ, MOŽNOST ZAHRÁT SI ŠACHY I OSTATNÍ STOLNÍ HRY.

PO-PÁ 16,00 - 22,00 HOD.
SO 15,00 - 22,00 HOD.
NE 15,00 - 20,00 HOD.



Narození:

Sňatky v Bánově:

Rozloučili jsme se:

Miroslav Gašpárek 700
Mia Katcheva 95
Julie Kašná 237
Barbora Masariková 264
Elen Mahdalíková 352

Jakub Vašíček a Petra Beníčková

Rostislav Švehlík 392
Marie Machalová 580
Josef Vítek 136
Františka Beníčková 21
František Michalec 697
Ludmila Velecká 459
Květoslava Volná 412
Apolena Cundrlová 576

Naši jubilanti:

60. výročí sňatku

55.výročí sňatku

50.výročí sňatku

92 let

91 let

90 let

85 let

Josef a Božena Kopuncovi 450

Ladislav a Marie Šaluškovi 521

Karel a Emilie Ondráčkovi 270

Josef Krajča 503

Anežka Vystrčilová 365

Františka Zálešáková 432

Anna Píšková 333
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K 31.5.2011 žije v Bánově 2 138 obyvatel. Z toho dětí do 18 let je 529 (24,7 %), žen je 813 (38 %) a mužů 796

(37,3%). Nejstarším Bánovjanem je Josef Krajča (roč. 1919), nejmladší Bánovjankou je Elen Mahdalíková.

Obec Bánov eviduje 730 čísel popisných.

Zveme všechny děti a jejich rodiče na již

Uskuteční se v areálu "Pod pálenicí" dne
.tradiční Stezku odvahy

26.8.2011
za pořadatele Pavel Šupina ml. a Katka Petráňová

Zveme všechny děti a jejich rodiče

Uskuteční se u DCHB dne .

na

28.9.2011

Pořádá Skautský oddíl

II.roèník Bánovského dráèka




