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VÁNOCE

Přichází svátky vánoční,
v kostelích se koledy rozezní.

To je ten čas vánoční,
ten čas radostný,

kdy Ježíšek za námi přichází.
On v jesličkách tichounce spí,

nám všem lásku, pokoj přináší
a Maria s Josefem u něj bdí.

Přichází svátky vánoční,
přináší lásku, radost, veselí,

by naše srdce okřálo
a též jí trochu rozdalo
i těm, kterým schází.

Přichází svátky vánoční,
cukrovím celý dům zavoní
a pod stromeček vánoční

Ježíšek dárky přináší.

Také za Ježíškem s dary spěchali
od východu tři králové.

Tak i my se svou láskou spěchejme,
dary si rozdávejme,
ať jí všude hodně je.

Autorka básně Marie Murcková,
autor kresby Karel Vránek - občané Bánova.

strana

8

strana

12

strana

14

Pouť
do Svaté země

Moštování
a hody v MŠ

Kalendář vánočních
a novoročních akcí

strana

2
Zhodnocení
letošního roku

strana

6
O Bánovu
trochu jinak

strana

11
Kapela
FrozenFire



strana 2

strana 2

IV/2013

Milí Bánovjané,

na konci každého roku většina z nás hodnotí uplynulé

období , abychom s radostí vzpomněli na to co, se nám

v uplynulém roce podařilo, nebo abychom si vzali poučení

z toho, co neskončilo podle našich představ.

Hodnocení nelze začít jinak než akcí, která stála nejvíce

času i financí za posledních dvou let, dokončením

a jejím spuštěním do zkušebního provozu.

Čistírna funguje a zdárně probíhá také rušení septiků, jak

u domácností, tak i na obecních budovách. Splnili jsme

slib, který jsme dali majitelům domů vyplavených

přívalovými dešti na Močíři. K dnešnímu dni jsou všechny

přípojky k těmto domům osazeny zpětnými klapkami a

další opatření k posílení kanalizace v tomto úseku jsou

popsána v samostatném článku. Na tuto akci navázaly

Slovácké vodárny a kanalizace (SVaK) opravou kanalizace

od pekárny po hlavní zastávku a provedením protlaku pod

hlavní silnicí, obě akce také SVaK financovaly.

Jsme rádi, že se zmíněná oprava podařila na podzim,

protože na jaře chceme zahájit

, jejíž součástí bude také kompletní rekonstrukce

chodníku právě v tomto úseku. Bude vypsáno výběrové

řízení a chceme, aby vítězná firma realizovala projekt

včetně opravy chodníku a cesty ke škole do konce prázdnin.

Celková cena díla bude 12 300 000,-Kč a na její realizaci

jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu

Střední Morava (ROP) ve výši nejméně 70%.

Další dotací, kterou se nám podařilo získat od Státního

fondu životního prostředí (SFŽP) a která měla být

realizována do konce roku 2013, ale posunula se až na

leden 2014, je dotace na pořízení

v celkové hodnotě 2 670 000,-Kč bez DPH. Tato dotace 90%.

I letos jsme investovali do oprav a vybavení obecních

budov. – na střeše

poškozené krupobitím za novou plechovou v hodnotě 400

000,-Kč (ze 70% hrazena pojišťovnou) a

za 180 000,-Kč z našeho rozpočtu. – oprava

havarijního stavu (dle zápisu

b ez p e č n o st n í h o te c h n i ka ) za 8 0 0 0 0 , - Kč

znašehorozpoočtu.

– ze

sedmdesátých let minulého století v horní části budovy –

100 000,-Kč, na čerpání kvasu 35 000,-Kč.

Náklady k vyřešení letitého problému s

čerpáním vody z Kačáku, do buńky a

náklady na pořádání kulturních akcí činily 50 000,-Kč.

Kompletní opravu podlahy, stěn a elektroinstalací prodejní

buňky provedli naši pracovníci na VPP (veřejně prospěšné

práce). přes koryto Bánovského potoka do

Nové ulice stála asi 160 000,-Kč spolu s opravou chodníků

po obou stranách lávky ( opět provedli naši pracovníci na

VPP). Nechali jsme opravit tryskovou technologií

„Revitalizaci středu obce

Bánov“

úklidového stroje

Mateřská škola výměna krytiny

zastřešení bazénku

Základní škola

venkovního schodiště

Budova pálenice výměna původních oken a dveří

nákup čerpadla

chlazením pomocí

nové elektrorozvody

Výměna lávky

místní

čistírny

odpadních vod

Zhodnocení letošního roku komunikace

„Vážení spoluobčané, náš

Bánov vzkvétá.“

v ulici „Pod Školou“, v „Nové ulici“, v ulici „K Zeasu“ a

„ N a L á n ě “. C e l k o v é n á k l a d y č i n i l y 6 5 0 0 0 , - K č .

Stejně jako předchozí roky poctivě a hospodárně využíváme

finanční prostředky obce a v maximální míře využíváme dotací ze

státního rozpočtu i Evropské unie.

Děkuji všem, kteří vzali třídění odpadů jako svůj životní styl a

výrazně tím přispívají k úspoře obecních prostředků. Těm, kteří

připravují a realizují výstavy krojů, keramiky, fotografií, kteří se

podíleli na přípravě, výrobě a osazení opraveného kříže na věž

kostela, na organizaci „Noci kostelů“ a dalších kulturních,

folklorních a sportovních akcí (fašanku, Bánovského leta,

Svatomartinských hodů, koštu slivovice, obecní zabijačky). Všem,

kteří šíří dobré jméno Bánova doma, v okolí i v zahraničí. Všem,

kteří se podílejí na pozitivní atmosféře na obecním úřadě, na

pozitivním hodnocení auditů i chodu matričního úřadu nebo také

našeho „Carrefouru“. A také děkuji redakční radě, která pravidelně

o veškerém dění v obci informuje.

Na závěr ročního hodnocení života v naší obci v roce 2013 jsem si

vypůjčil a mírně upravil počáteční větu z prvního novoročního

projevu prezidenta Václava Havla:

Děkuji Vám všem, kteří se na tom ve všech

oblastech našeho společného života podílíte. Přeji Vám všem za

sebe, za paní místostarostku a všechny zaměstnance obecního

úřadu i zastupitele krásné a požehnané Vánoce a do nového roku

všechno dobré.

Váš starosta Zbyněk Král

Letos na podzim jsme spolu s manželkou zavítali do Mikulova a

prožili tam velmi hezký víkend. Sice nám celou cestu na jih

vydatně pršelo, ale druhý den se objevilo sluníčko, a tak jsme

navštívili poutní místo sv. Kopeček nad Mikulovem, hrobku rodu

Ditrichštejnů, přímo na náměstí ochutnali výborný burčák.

Procházeli jsme kolem obchůdku s dárkovým zbožím, když mě ve

výloze zaujal hezký hrneček. Vešel jsem dovnitř, následován

Aničkou. Paní prodavačka za pultem se mi zdála trochu známá a

zdálo se mi, že i ona si nás zkoumavě prohlíží. Ale koho bych mohl

v Mikulově znát? Prohlíželi jsme si vystavené zboží, když v tom se

za námi ozvalo: „Vy jste z Bánova?“ Překvapeně jsem se otočil a

odpověděl : „Ano.“ Načež jsem uslyšel: „Jsi to ty Zbyňku?“ A v tu

chvíli jsem ji poznal - Lidušku - roz. Beníčkovou (Motýlkových). Byl

to úžasný okamžik. Museli jsme jí vyprávět, co je nového

v Bánově, jak se nám žije s obchvatem, co budujeme a co

plánujeme. Ona je velmi ráda, když se k ní někdy dostane

Bánovský zpravodaj, celý jej přečte, aby se dověděla všechny

novinky z Bánova. Měli jsme z toho setkání všichni velkou radost.

A tak jsme si s sebou odnesli nejen nakoupené dárky, ale také

adresu, na kterou teď náš zpravodaj posíláme. Pošleme tam i toto

vánoční vydání a věřím, že z něj bude stejná radost jako z našeho

setkání v Mikulově nebo z dárků pod stromečkem.

Ať udělá radost také Vám.

Zbyněk Král

Podzimní romance

IV/2013
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Obecní úřad děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu obecní zabíjačky

Události na Obci
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Postupně dochází k propojování septiků na všech
obecních budovách tak, aby splašková voda odtékala přímo
do kanalizačních sběračů. Septik už je propojen na
sportovní hale, na Domě s chráněnými byty, na Junáškově

vile a postupně se připravují další propojení.

bývalá

Připravujeme nová vrata na křídlový pohon a branku do
obecního sběrného dvora.

Proběhlo výběrové řízení na pořízení úklidového stroje
na snížení prašnosti v obci Bánov, kterého se zúčastnily 4
firmy. Zakázku získala firma Albera Morava, s.r.o., za cenu
2.670.000,00 Kč bez DPH. Stroj bude kompletně dodán
v průběhu měsíce ledna 2014 a bude z 90% financován
z dotace Státního fondu životního prostředí.

Volně stojící dřevěná buňka na pálenici byla kompletně

opravena našimi pracovníky na veřejně prospěšné práce.

Ve spolupráci s ředitelem knihovny Uh.Hradiště Mgr.
Radovanem Jančářem se připravuje souhrnná monografie
o Bánově, vydání knihy se přepokládá v polovině roku 2014.

Připravujeme rekolaudaci vodovodní přípojky pro ČOV
v ulici Požáry směrem k nové čističce na vodovodní řad pro
veřejnou potřebu.

Proběhly revize elektroinstalace na všech obecních
budovách, z nichž vyplynula nutnost nových
elektrorozvodů v horním patře budovy pošty.

Přestože silnice I/50 – hlavní tah Bánovem - je
v současné době silnicí nezařazenou, protože to už není
silnice I. třídy, ale dosud ani silnice III. třídy, bude v naší obci
na základě vzájemné dohody ŘSD ČR a ŘSZK zajištěna zimní
údržba této silnice ze strany ŘSZK (Ředitelství silnic
zlínského kraje). Zimní údržbu místních komunikací a
chodníků budou zajišťovat naši obecní pracovníci. Údržbu
silnice I/50 bude provádět SÚS Uh. Brod.

Podali jsme žádost o poskytnutí podpory z Operačního
programu Životního prostředí na realizaci projektu
„Revitalizace zeleně v Bánově“, protože je v současnosti
zeleň přerostlá a v nevhodném výsadbovém sponu. Prostor
návsi vyžaduje celkovou obnovu v duchu venkovského
prostředí se sjednocujícími liniovými výsadbami v podobě

alejí. Podle návrhu by mělo být vysazeno 128 stromů, 351
keřů a 5800 keřů s balem. Celková plocha regenerované
zeleně je 3,6 ha a celková délka zakládaného stromořadí je
1.043 m.

Z jednání ZO
Z jednání zastupitelstva obce dne 31.10.2013:

Prodej pozemku pod trafostanicí VN/NN na základě GP č. 772-
289/2013, st.1077 o výměře 12m2 z ostatní parcely č.4382/6 v k.ú.
Bánov za cenu 250 Kč/1m2 pro žadatele E.On Česká republika, s.r.o.

Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje číslo: D/1504/2013/KH ve výši 12.000,00 Kč na
výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů,
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje číslo: D/1760/2013/KH ve výši 75.100,00 Kč na
úhradu mimořádných výdajů spojených s činností JSDH při
provádění povodňových prací mimo územní obvod svého
zřizovatele.

Navýšení příspěvku obce Bánov na dopravní obslužnost
s platností od 1.1.2014 na 85,00 Kč/obyvatele.

Ke koupi pozemku p.č. 3608/111 v k.ú. Bánov o výměře 5980 m2
do vlastnictví obce Bánov od majitelů Limanovského Jaroslava,
Radotínská 850/14, 74301 Bílovec, a Limanovského Josefa, Sídliště
860, 68751 Nivnice, za cenu 15 Kč/m2.

Delegování zástupců zřizovatele Ing. Marie Fremlové, Luďka
Vavryse a Ing. Adama Guryči do školské rady při Základní škole
Josefa Bublíka, Bánov na další funkční období školské rady.

Žádost o rekonstrukci místnosti provozovny manikúry v Bánově

č.p.428 žadatelky p.Hany Moravcové, Bánov 728 (přívod vody
s možností jejího ohřevu a následně s jejím odvodem do odpadu).
Finanční spoluúčast žadatelky na základě přefakturace bude ve výši
10.000 Kč. Finanční nabídka podaná ZO je stropní hranice.

Povolení rodinné výstavby na pozemku p.č.180 v k.ú.Bánov
žadatele Radima Hniličky, Starý Hrozenkov 261, při splnění
následující podmínky: na základě zpracovaného geometrického
plánu na náklady obce dojde k oddělení části pozemku p.č.180 a
183 a následnému prodeji této části do vlastnictví obce Bánov za
účelem budoucího uložení inženýrských sítí pro případnou bytovou
zástavbu.

Darovací smlouvu pro p. Miloše Králíka, Bánov č. 481, ve výši
25.000 Kč, a p. Jaroslava Surého, Bánov č. 475, ve výši 1500 Kč,
v souvislosti s majetkovou škodou způsobenou zaplavením sklepů

po krupobití.

Žádost o prominutí valorizace na základě uzavřené Smlouvy o
nájmu nebytových prostor pro provozovnu pošty Bánov žadatele
Česká pošta, s.p. Region Severní Morava, Poštovní 1368/20, 728 60
Ostrava 1.

ZO schvaluje:

ZO neschvaluje:
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X . ro ník Obecního
turnaje v kuželkách

I č

se uskute ní v pátek a sobotu

v kuželkovém sále
Sportovní haly.

č
21.-22.února 2014

Zájemci se mohou p ihlásit u Aleny Šupinové
Marie Mandíkové v minibaru Sportovní haly.

ř nebo

Uzáv rka p ihlášek je ve tvrtek 13.února 2014ě ř č .
Další informace budou postupn zve ejn ny na webových

stránkách a výv sních sk í kách Obce Bánov.
ě ř ě

ve ě ř ň
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Naše obec uplatnila v souvislosti se zaplavováním sklepů na

Močíři po vybudování kanalizace písemnou reklamaci na

vadu projektu u firmy Arekop, která zpracovávala

projektovou dokumentaci. Současně jsme po projektantovi

požadovali vlastní odstranění vady díla na jeho náklady.

Reklamace ze strany projekční kanceláře nebyla uznána.

Pro další postup si obec nechala na své náklady vyhotovit

Znalecký posudek č. 9-25/2013. Předmětem znaleckého

posudku je posouzení projektové dokumentace kanalizace

Bánov. Zpracovával jej prof. Ing. Petr Hlavínek, Csc., MBA,

soudní znalec pro obor stavebnictví, odvětví vodní stavby, a

soudní znalec pro obor vodní hospodářství, odvětví čistota

vod, z Ústavu vodního hospodářství obcí, Vysoké učení

technické v Brně. Podle posudku základním problémem

projektové dokumentace jsou chybějící hydrotechnické

výpočty dimenzování stokové sítě. Na schůzce dne 3.12.2013

jsme znalecký posudek i výzvu k náhradě škody předali

osobně projektantovi Ing. Píšťkovi, který se má ve stanovené

lhůtě 45 dní vyjádřit k nahrazení škody. Projekční kancelář je

pro případ škody pojištěna.

Současně se znaleckým posudkem bylo od prof. Ing.

Hlavínka vypracováno také nové hydrotechnické posouzení

dílčího úseku stoky „A“. Výpočet hydrotechnického

posouzení byl proveden prostřednictvím simulačního

modelu stokové sítě programu EPA SWMM 5.0 a ověřen

racionální součtovou metodou.Na základě výpočtu bylo

navrženo opatření pro posílení stokové sítě, které chceme po

zpracování projektové dokumentace, vyřízení územního

rozhodnutí a stavebního povolení v příštím roce zrealizovat

tak, aby kanalizace fungovala bez jakýchkoliv problémů.

Marie Fremlová

PROBLÉM KANALIZACE
NA MOČÍŘI

Rodina Králů původně z Hlinska hledá své veškeré příbuzné z důvodu ztráty veškerých kontaktů.

Pradědeček se jmenoval Uherek. Jistě toto jméno mnohým z vašeho města dosti řekne.

Předem moc děkuji Král Robert, .tel: 607497816
PROSBA

IV/2013
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Podpora a propagácia
atraktivít
cestovného ruchu
slovensko-moravského
pomedzia
MAS Východní Slovácko předložila 08. 02. 2013 ve
spolupráci s Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu
přeshraniční splurpáce Slovenská republika – Česká
republika 2007 – 2013 na realizaci projektu s názvem
„Podpora a propagácia atraktivít cestovného ruchu
slovensko-moravského pomedzia“.
Projekt byl schválený a dne 26. 11. 2013 byla schválená
smlouva na jeho realizaci. Předmětem projektu je
realizace pěti informačních terminálů v regionu.
Terminály budou umístěné vě městě Uherský Brod, obcích
Strání, Dolní Němčí, Vlčnov a Nivnice. Součástí projektu
jsou i aktivity spojené s naplněním informačních
terminálů dostupnými propagačními aktivitami a
informacemi o regioně a závěrečné setkání aktérů

projektu z obou stran hranice spojené s menším školením
v oblasti rozvoje potenciálu venkovského cestovního
ruchu v obou regionech. Předpokládaná realizace
investičních aktivit je I. a II. Q roku 2014.
Aktivity projektu:
Investiční aktivita: Nákup a instalace informačních
terminálů

Naplnění informačních terminálů informacemi o regionu
Výroba elektronického Katalogu stravovacích,
ubytovacích a sportovních zařízení v MAS Východní
Slovácko

Setkání v Podkylave- závěrečné setkání aktérů projektu
spojené se školením v oblasti venkovského cestovního
ruchu.

Propagační aktivity:

Doplňující aktivita

Milan Bauka a Pavel Rada
MAS Východní Slovácko
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1. V sále bánovské školy se uskutečnilo přátelské posezení

s hercem, režisérem a spisovatelem panem Arnoštem

Goldflamem.

2. Již počtvrté se mohly všechny děti zapojit do pouštění draků.

3. a 4. Oblíbená dýňová slavnost se letos rozšířila ze školních

schodů až k putování s lampiónky noční tmou kolem školy.

5. Počasí nám na hody moc nepřálo, proto se téměř všechna

zábava pro děti a dospělé odehrávala na sportovní hale.

6. Slavnostní hodovou mši svatou

sloužil Mons. Josef Nuzík, generální

vikář olomoucké arcidiecéze.

7. V sobotu 23.11. k nám přijel

Komenský ochotnický spolek zahrát

divadelní veselohru Brouk v hlavě.

8. Obecní vánoční strom jsme

rozsvítili za pomoci dětí z mateřské

školy.

9. Obecní zabijačka.
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Život v obci v obrazech
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Začíná nám zima a s ní dlouhé večery. Jeden jako
druhý, u televizoru nebo počítače. Dříve se na vesnicích
scházeli příbuzní, sousedé i dobří známí a besedovalo se.
Zkusme si povyprávět o tom, jak naši předkové žili
v minulosti. Chceme-li porozumět životu v naší obci, je
třeba znát alespoň nejdůležitější údaje a poznatky z
historie. Projděme se tedy jimi od začátku.

Název obce je údajně odvozen z maďarského slova
bán, česky vládce. Na konci 13.století se obec nazývala
Banoue, po dlouhé období do sedmdesátých let 19.století
Banow a od té doby jen Bánov. Od pradávna měla obec
střediskovou a obrannou funkci, což dokazoval hrad,
vybudovaný snad už v 8.století, několikrát přestavěný a

O Bánovu trochu jinak

zničený za česko-uherských válek ve 2.polovině 15.
století. Od té doby přecházel Bánov i s Dvorem
(v současnosti Nábytek Zalešák) a pustým tržištěm z rukou
do rukou. V roce 1570 byla obec povýšena na městečko
s právem konání tří výročních trhů. Tyto probíhaly v místě,
které si název udrželo do dnešních dnů. Je jím Jarmek,
nad Uličkú. Kromě toho se tu vybíralo mýto na obchodní
cestě z Moravy do Uher. K panství rodu Kauniců přešel
Bánov v roce 1692.

Po celou dobu byl Bánov zemědělskou obcí. V roce
1674 tu bylo 30 pololáníků, 26 čvrtláníků, 23 podsedků,
fara s polnostmi, panská palírna a hospoda. Po nájezdech

IV/2013

IV/2013

OBECNÍ KALENDÁŘ
NA ROK 2014

S ROZPISEM AKCÍ V PRODEJI
NA OÚ A NA HALE

z Uher zbylo už jenom 34 usedlostí a většina polí byla neobdělaných.
Rozvoj nastal až v polovině 18.století, tedy za vlády Marie Terezie,
kdy bylo již zjištěno a zapsáno 2 480 měřic orné půdy, 843 měřic lesa,
3 měřice zahrad a luk a zajímavostí jsou 2 měřice vinohradů. Dvůr
obhospodařoval tehdy 843 měřic lesa, 17 měřic pastvin a 3 měřice
zahrad a luk. Podle pozdějšího Josefinského katastru bylo v Bánově

9 půlláníků, 98 čvrtláníků, 19 podsedků, 1 chalupa, fara, panská
hospoda a řeznictví. V roce 1814 byla postavena kontribuční sýpka.
Ta se nacházela uprostřed obce a v druhé polovině osmdesátých let
minulého století byla zbourána.

Ukazatelem životnosti obce jsou její obyvatelé a jejich činnost.
V roce 1869 žilo v Bánově 1098 lidí, jejich počet vzrostl ve dvacátých
letech minulého století na 1900, v roce 1970 tu žilo 2 303 obyvatel a
v dnešní době zde žije přibližně 2 100 lidí.

O tom, jaké útrapy prožila obec a region při nájezdech Uhrů a
vpádech pruských vojsk, si povíme něco příště.

Upravil a zapsal
Zdeněk Vacula

2
0
1
4
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Říká se, že chleba je dar Boží. Bánov patří mezi vesnice, které
mají pekárnu v obci. Majitelkou bánovské pekárny je paní
Ludmila Vlčnovská a my jsme jí položili několik otázek.

BZ : Paní Vlčnovská, můžete nám říci něco z historie vaší
pekárny ?

BZ : Nedávno jste si pořídili do pekárny nová výrobní zařízení.
O co konkrétně jde a jaké s nimi máte zkušenosti ?

BZ : Jaký sortiment pečiva v Bánově pečete ? Máte na některé
pečivo váš originální (vlastní zkušeností vytvořený) recept ?

BZ : Kam všude pečivo z Bánova vozíte ? Jaké máte ohlasy na
vaše pečivo od svých odběratelů – zákazníků ?

Pekárna v Bánově se řadí mezi řemeslné pekárny, převážně

s ruční výrobou chleba a pečiva. Zakladatelem byl Jan Vystrčil.
Na pekaře se vyučil v Bratislavě,tovaryšem byl v Žilině. Ve
40.letech začal se stavbou parní pekárny a koncem války se
začalo péct. Začátkem 50.let byla živnost zlikvidována,stroje
znárodněny. Pekárna přešla pod státní správu. Otec jako
pracovník byl převeden do jiné pekárny a do Bánova byl
přidělen jiný pekař. V 60.letech byla pekárna zavřena. Dalších
30 let pekárna sloužila k občasnému pečení vdolečků. Po
sametové revoluci se obnovy pekárny ujal manžel Josef
Vlčnovský. Byla provedena částečná přestavba prostor a
dokoupeny stroje. Začalo se péct na Vánoce roku 1992.
Po zavedení plynu do obce byla pec vytápěná uhlím převedena
na plyn. Hořák však pec poškodil a na jaře roku 2000 došlo k její
rozsáhlé rekonstrukci. V roce 2000 Josef Vlčnovský náhle
zemřel a v pečení pokračoval synovec Petr Pavelka, vyučený
pekař. V dalším roce nastoupil do pekárny i synovec Radek
Pavelka a postupně další pracovníci. Výroba se v následujících
letech rozšířila o nové speciální výrobky. U chleba se pokračuje
v tradiční receptuře doposud.

V roce 2011 se zakoupila spirálová míchačka s pojízdnou nerez
díží a rohlíkový stroj. Tyto stroje bylo možno zhlédnout na
internetových stránkách mateřské školy v rámci prohlídky
dětmi z MŠ.

V současné době pečeme klasický chléb dle původních
receptur bez přidání stabilizátorů, ochucovadel a barviv. Ze
speciálních druhů je to slunečnicový chléb a fénix (pro zdravou
výživu) a párty chléb. Vedle rohlíků, pletýnek a vek pečeme
také tmavé a racionální výrobky i jemné pečivo. Sortiment tvoří
kolem 30 druhů. Specialitou jsou ořechové rohlíčky s vlastní
náplní bez přídavných látek a veky ,
které vydrží být dlouho vláčné .

Zavážíme Uherský Brod a okolní obce, na naléhání obchodníka
i Buchlovice. Kladné ohlasy na výrobky jsou, oblíbené jsou
zvláště veky, vánočky a raciovečky. Bánovský chléb si domů

odváží bánovští rodáci, kupuje se na cesty, oslavy, prezentace
aj.

bez přidání stabilizátorů

BZ : Jak se projevilo otevření obchvatu na prodeji vašeho
pečiva v Bánově ?

BZ : Plánujete nějaké novinky či inovace ve vámi dodávaném
pečivu ?

Otevření obchvatu ovlivnil i prodej pekařských výrobků.
Prodejnu ve značné míře navštěvovali zákazníci projíždějící
obcí. Shodou okolností stroje na pekárně dosluhovaly a
potřebovaly nutnou obnovu. Zvažovala jsem tedy uzavření
nejen obchodu, ale i pekárny. Nakonec, po přesvědčování,
jsem se rozhodla v podnikání pokračovat.

Co se novinek ve výrobě týká, byla jich téměř stovka.
V minulém roce to byl žitný chléb, letos turecký chléb. Ne každá
novinka se však ujme, pro výrobu potřebuje určitý odbyt.

Přejeme hodně zdaru a děkujeme za rozhovor.

Mnohé řemeslné pekárny ukončily činnost, protože nebyl

nástupce, který by pokračoval. Radek a Petr Pavelkovi jsou

vnuci Jana Vystrčila. Pekařina je baví a jsou již třetí generací na

bánovské pekárně, kde se před 80 lety upekl první chléb.

Budoucnost pekárny proto spočívá nejen v odbytu, ale i myšlení

zákazníků, jaké pečivo budou kupovat.

Za Bánovský zpravodaj se ptal
Stanislav Vranka

Jak se peče v bánovské pekárně
IV/2013

IV/2013
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celebrovány nejvyššími představiteli církve římskokatolické v ČR

a v Izraeli.

Jednou z mnoha zajímavostí, které jsme navštívili, bylo místo

u řeky Jordán. Je to jako náhlé zjevení, když uvidíte nevelkou

říčku, která se vine suchopárnou pouštní krajinou. Magické

místo, navíc umocněné aktem Obnovy křtu, kterou poutníci

absolvují. Avšak do současné reality jste vrženi okamžitě, když u

parkoviště autobusů navštívíte prodejnu suvenýrů a – světe div

se! Veškeré moderní vybavení, včetně elektronické pokladny.

Jordán se vlévá do Mrtvého moře. Koupání v něm je zvláštní

zážitek pro plavce i neplavce. Těm, kteří si myslí, že umí plavat, to

nejde a neplavci plavou. A to vše v minusové“nadmořské výšce“ -

400 metrů a teplotě 32°C.

Bydleli jsme v Nazaretu a Betlémě, navštívili jsme místa, kde se

psaly dějiny už tisíce let před Kristem, místa, která jsou tím

věčným tématem celého lidského pokolení až do dnešních dnů.

Jako mávnutím proutku se můžete ocitnout na moderní dálnici,

která vede pouští přes hory doly, osazené osvětlením s kolektory

na sluneční energii. Míjíte oásy beduínů, kteří neberou na vědomí

špičkovou techniku 21.století. Ale když autobus zastaví na

Postřehy z Celonárodní poutě do Svaté země
IV/2013

IV/2013

náhorní plošině s úžasným výhledem na klášter, vytesaný ve

skále protějšího svahu, náhle se vyrojí potomci těchto jakoby

zapomenutých obyvatel a čile nabízí suvenýry. Vládnou

angličtinou, takže když dojemně popíší, že to je výrobek

jejich maminky, leckterý turista změkne…a musí věřit,že se

peníze dostanou potřebným. Po nástupu do autobusu

leckterá hlava byla dekorována umně uvázanými šátky od

beduínů.

Na zpáteční cestě ještě zastávka v biblickém Jerichu, které

leží také pod úrovní moře. Je to prý místo s více než 300

slunečnými dny v roce. Jeruzalém-město nádherné,

zajímavé, nabité energií. Sem putují neustále lidé z celého

světa, aby na sebe nechali působit, co zde zanechala

historie minulých tisíciletí. Mírumilovně zde žijí a pracují

Židé, Arabové, Aramejci i Evropané.

Poslední večer naposled jedeme“bydlet“přes vojenskou

kontrolu do Betléma, což je jedna z autonomních oblastí

Palestiny. Noc bude krátká. Odlet z Tel Avivu je už kolem

šesté ráno. Ještě poslední pohled palubním okýnkem na

krásnou oranžovou kouli vycházejícího slunce, které tam

bude zase celý den hřát okolo 25°C, uletět 2700 kilometrů

vzdušnou čarou, přistát v zasněžené Praze a obléct svetry a

bundy.

A těšit se na to, že se zahřejete už jenom v teple svých

domovů se svými nejbližšími.

Věra Chovancová

Chcete poznat místo na světě, kde se potkaly dějiny a náboženství

mnoha říší a národů? Jeďte se podívat do Izraele. Neobyčejně

intenzivní koncentrace kultur obyvatel arabského, židovského a

evropského původu vytváří úžasný obraz, ve kterém se náhle

ocitnete. Můžete samozřejmě zvolit soukromou turistiku, ale jste

ochuzeni o to, sdílet všechny dojmy z cest s ostatními. A tak jsem

se stala „účastníkem zájezdu“.

V letošním roce 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou

Moravu byla zorganizována celonárodní pouť do Svaté země. Díky

perfektnímu zajištění p. Jana Macha se této akce zúčastnilo asi 25

poutníků z naší farnosti a blízkého okolí.

Po tři a půl hodinovém letu z Prahy jsme přistáli na letišti v Tel

Avivu a nadechli jsme se létem a subtropickou květenou

provoněným vzduchem. Čekal nás osmidenní úžasný a náročný

program. Jeho součástí byly tři celonárodní mše, pořádané na

místech v biblických dějinách velmi významných. Setkalo se na

nich okolo tisíce poutníků z celé České republiky. Tyto mše byly
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Jako každoročně i letos bych rád pozval všechny lidi dobré vůle k oslavě vánočních svátků v naší farnosti. Bohoslužby budou
v kostele sv. Martina v Bánově:

. Štědrý večer 23.00 hod.   - půlnoční
(zasvěcený svátek) 10.30 hod.

. Svátek sv. Štěpána 10.30 hod.
Svátek sv. Jana – žehnání vína 17.30 hod.
Svátek sv. Mláďátek 18.00 hod.

. Svátek sv. Rodiny – žehnání manželům 10.30 hod.

. šestý den oktávu Narození Páně 17.30 hod.

. Silvestr- poděkování za uplynulý rok 18.00 hod.
(zasv. Svátek) 10.30 hod.

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
Žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů 17.30 hod.

Před Štědrým dnem budou skauti tradičně roznášet po domech , které bude k dispozici i v kostele.Kromě

bohoslužeb připravujeme ve spolupráci s OÚ Bánov , která se bude konat v . Zveme děti i
dospělé k účasti.

24.12
25.12.
26.12
27.12.
28.12.
29.12
30.12
31.12
1.1.2014
6.1.2014

sobotu 4.1.2014

Slavnost Narození Páně

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Betlémské světlo
Tříkrálovou sbírku

Vánoce 2013
IV/2013

IV/2013

Ve vánočním období se v naší farnosti uskuteční také několik koncertů.

Vánoční koncert folklorních souborů

kostel sv. Martina Bánov

Koncert Hradčovjanka – sál Suchá Loz

Koncert Nivnička – kaple sv. Josefa
Bystřice p.L.

Tříkrálový citerový koncert – kostel sv.
Martina Bánov

Novoroční koncert ZUŠ Zlín a Uh. Brod –

kostel sv. Ludmily   Suchá Loz

25.12. 2013 v 17.00 hod.

28.12.2013 ve 14.00 hod.

29.12.2013 v 15.00 hod.

5.1.2014 v 16.00 hod.

12.1.2014 v 15.00 hod.

Těším se na společné prožití vánočních svátků a přeji všem čtenářům

Bánovského zpravodaje nejen jejich pokojné prožití, ale v nadcházejícím

roce rodiny také hojnost Božích milostí v našich rodinách.

P. Jan Mach, farář

ALEXANDR ÚSP CHYOVY Ě

Nadaný pá ák naší školy, Alexandr Skalský, zazá il
na podzim ve dvou sout žích. Vyhrál krajské kolo
Logické olympiády ve Zlín a postoupil mezi 60
nejlepších logik do Prahy na celostátní finále.
Mí ovna Pražského hradu pak byla sv dkem jeho
výborného výkonu a kone ného 18. místa v R.
Bánov m l ale na Hrad ješt jednoho zástupce –

gymnazistu Martina Baloucha, který obsadil
v celostátním finále Logické olympiády mezi
st edoškoláky 8. ísto.
Ale vra me se k Sašovi. Není jen skv lým logikem,
ale také taktikem. Jeho velkým koní kem jsou
šachy, které hraje závodn . Na mistrovství Moravy
a Slezska obsadil v íjnu vynikající 3. místo.
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Mgr. Vlastimil Ondra
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Začaly přípravy V.ročníku Koštu slivovice

Blíží se konec roku a to pro nás znamená začátek
příprav již V.ročníku koštu slivovice
v Bánově. Každý rok získáváme nové zkušenosti, jak
dobré, tak i špatné, z nichž se poučíme, a následující
rok o získané poznatky tuto akci, která již překročila
hranice Uherskobrodska, vylepšujeme, i když si
musíme přiznat, že k dokonalosti nám stále něco
chybí.
V loňském roce se nám osvědčilo sbírat vzorky
o objemu 0.3 l a rozšířit košt o další druhy
ovocných destilátů . Počet vzorků se nám zvedl na
205. Na jednu stranu je to potěšitelné, ale klade to
větší nárok na degustační komise. Při tvoření
degustačních komisí se snažíme, aby byli většinově

zastoupeni občané z Bánova. Dnes jsme se již
dopracovali na takovou úroveň, že každý člen
komise zvládne hodnotit 40 až 50 soutěžních
vzorků.
V příštím roce chceme upustit od finálového kola,
do kterého každá tříčlenná komise poslala čtyři
nejlepší vzorky. Tyto vzorky pak hodnotili všichni
degustátoři.
Tento způsob hodnocení se zpočátku zdál
spravedlivý, ale ukázalo se, že některá komise měla
k hodnocení jen dobré vzorky, ale do finále mohla
poslat pouze čtyři nejlepší, ostatní dobré vzorky
neměly šanci na lepší umístění. Proto od příštího
roku budou každý vzorek hodnotit dvě různé
komise a získané body se budou sčítat. Hodnocené
vzorky jsou samozřejmě anonymní. V případě

rovnosti bodů se u prvních pěti vzorků provede
takzvaný rozstřel. Jednotlivé druhy destilátů se
budou hodnotit samostatně.

Vzorky se budou shromažďovat od 6.1.2014.
Jednotné lahvičky pro vzorek destilátů si každý bude
moci vyzvednout u Josefa Čapka, Bánov 87,
Miloslava Mandíka, Bánov 96, Františka Nevařilíka,
Bánov 561, Miroslava Mahdala, Bánov 285.
Ke každé lahvičce bude přiložena visačka, na níž
každý soutěžící uvede jméno, adresu a druh
destilátu. Naplněné uzavřené lahvičky s vyplněnou
visačkou odevzdáte na některém z výše uvedených
sběrných míst, kde získáte zdarma vstupenku na
vyhodnocení koštu. Ukončení sběru vzorků bude
v pátek 28. února 2014. Degustace bude neveřejná.

tradičního

Slavnostní vyhlášení výsledků koštu bude 22. března 2014
ve školním sále. Při vyhlášení výsledků budou již tradičně pro majitele
úspěšných vzorků pálenky připraveny hodnotné ceny, dále budou
připraveny ochutnávky všech vzorků odevzdaných do koštu, sklenice
s logem Klubu seniorů Bánov. Čeká Vás bohatá tombola, srnčí guláš a další
občerstvení a příjemné posezení se skupinou MAMAMU z Komně. Program
obohatí také BÁNOVSKÉ ZPĚVULE. Věříme, že na koštu prožijeme společně

velmi příjemné odpoledne, na které Vás všechny srdečně zve Klub seniorů

Bánově.

Josef Čapek

v sobotu

MUDr. Vrbová Zdeňka

MUDr. Gazdíková Jitka

MUDr. Kadlčková Věra

MUDr. Konečná Dagmar

Lékárna Bánov

:

:

:

:

23.12. - 3.1.

23.12., 27.12. a 30.12.
31.12.

23.12., 27.12. a 31.12

- 31.12.
27.12.

30.12.

31.12.

31.12. zavřeno

dovolená
Vždy i v pracovní dny je zajištěna pohotovostní služba. O informaci
kde volejte na tel. linku 155.

ordinace vždy od 7,00 – 10,00.
neordinuje.

. neordinuje
ordinace od 7,00 – 11,00.

v Bánově neordinuje.
zastupuje MUDr. Darja Poulová, Poliklinika UB

tel: 572 629 328 (7,00-10,30 a 12,00 – 15,30)
MUDr. Dagmar Konečná, Poliklinika UB tel: 572 631 010

(7,00 – 10,30 a 12,00 – 15,30)
zastupuje MUDr. Iva Matušáková, Lékařský dům, Horní Valy

621, tel: 572 440 440. (7,00 – 10,30 a 12,00 – 15,30)

: Pracovní doba beze změn. Pouze .

30.12.

27.12.

Ordinační doba lékařů v době vánočních svátků:

IV/2013

IV/2013
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Kapela FrozenFire vznikla před necelými třemi lety.

Během této doby se postupně formovala až do dnešní

podoby- zpěv Ondřej Večeřa, kytary Tomáš Polanský a Jiří

Padrta, basová kytara Jakub Zemek a bicí Jana Matějíčková.

Náš věk je v rozmezí od 17 do 21 let. Měli jsme mnoho nápadů

na název, ale nakonec jsme zakotvili u FrozenFire, což

v překladu znamená „zmražený oheň“.

Naše hudba nemá přesná pravidla, právě jako rock.

Pohybujeme se mezi styly HARD and HEAVY. Snažíme se

zaujmout mladší i starší posluchače. Bohužel dnes je

rockových kapel mnoho a je těžké prorazit. Jsme proto velmi

rádi, když můžeme svoje dovednosti ukázat naživo.

V těchto dnech se pokoušíme nahrát svých pár

skladeb. Nahrávání nám dává plno zkušeností, ale hlavně si

nás budete moci konečně pustit doma. Ke konci roku budou

nahrávky k poslechu na stránkách bandzone.cz (pod názvem

FrozenFire…).

Hráváme na pódiích samostatně nebo jako

předkapela (např. Street 69, Reflexy nebo Generace). Jsme

vděčni za každou příležitost. Překážek se nebojíme, bereme je

jako výzvu. Hráváme ve zkušebně v Suché Lozi. Není to vůbec

jednoduché, ale nejhlavnější je zůstat v pohodě a pracovat

jako tým, ne kopat „sám za sebe“. Naším momentálním cílem

je ukázat se co největšímu počtu lidí, oslovovat nové a nové

posluchače a časem vydat desku. Hudba tvoří naše osobnosti,

není to jenom o živém vystoupení, je v tom hodně úsilí, což

nikdo kromě nás nevidí. Baví nás to a doufáme, že se budeme

líbit i Vám, posluchačům.

Jana Matějíčková

FROZENFIRE

Těšte se a rezervujte si čas 18. ledna 2014,

protože tento den se pořádá

IX. ročník plesu sv. Huberta.

Pozvánka na myslivecký ples

Myslivci, doufáme, že Vaši dobří

sousedé, členové Honebního spolku

Bánov a MS Háj, pořádají 18. ledna 2014,

to je třetí sobotu roku 2014, IX. ročník

plesu sv. Huberta. Co Vás čeká? Skvělá

zábava se skupinou Street 69. Tom,

Michal, Martin, Romeo a Stráža se už na

Vás těší. Dechová kapela Zdounečanka se vrací do

Bánova už potřetí, téměř jako domů. Dále je připravena

ukázka latinskoamerických a klasických tanců, vystoupí

také myslivečtí trubači z Přerova. Samozřejmostí bude

myslivecká kuchyně šéfkuchaře Tondy – dančí svíčková

a zvěřinový guláš. Finálem večera bude skvělá tombola.

Mohu Vám slíbit 15 hlavních cen – prvními cenami

tradičně jelen a velkoplošná obrazovka, dále

bude minimálně 200 cen k přímé výhře.

Rezervujte si Váš čas a přijďte v sobotu 18. ledna 2014

ve 20.00 hod. do sportovní haly Bánov.

Těšíme se na Vás, přejeme si a samozřejmě hlavně

Vám, abychom se bavili až do rána.

Přátelsky Vás upozorňujeme, že prvních 32 hostů má

protekční a neopakovatelné vstupné ve výši 50 Kč.

Těšíme se na Vás a očekáváme Vás od 19.00 hod.

Ing. Jan Petráň

budou

IV/2013

IV/2013

Bublanina nejlepší
školní asopis

2013

-
český

v roce
č

Školní asopis bánovské školy Bublanina byl na za átku prosince
2013 vyhlášen nejlepším školním asopisem eské republiky za
rok 2013. Krom absolutního vít zství si z Brna, kde vyhlašování
probíhalo, p ivezli naši redakto i i první místo v kategorii
OBSAH.
Školní asopis vychází v bánovské škole od roku 2002. Je jedním
z prost edk , jak pobídnout naše žáky ke tená ství. Za dobu své
existence se stal nejlepším školním asopisem R v letech
2005 a 2010. Na druhém míst skon il pak v letech 2003, 2004 a
2011.
V obrovské konkurenci n kolika stovek školních asopis je
letošní úsp ch potvrzením toho, že p estože se každý školní rok
m ní redak ní rada, drží si Bublanina stále vysokou úrove .

č č
č Č

č
č

č Č
č

č

č

ě ě

ř ř

ř ů ř

už

ě

ě ů

ě ř

ě ň

Mgr. Vlastimil Ondra
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Jablečné moštování v mateřské škole
IV/2013

IV/2013

A jak jsme prožili bánovské hody?
Samozřejmě, že vesele, jak se patří na hody. Svatý Martin přijel až do školy. Děti se naučily
krátkou legendu o světcově životě, zdramatizovaly ji a ti nejstarší předvedly martinské
pásmo našim důchodcům v DCHB. Potěšili je nejen básničkami, písničkami a tanečky, ale
také ve školce upečeným martinským cukrovím. Předem totiž děvčátka s paní učitelkou
mísily, válely, vykrajovaly a pekly, aby naše seniory překvapily malou sladkostí. Koláče
„pekli“ i ti nejmenší, ale z papíru. Vypadaly však jako opravdové. K hodům patří také kroje
a zábava, proto jsme zařadili ukázku našeho tradičního bánovského kroje. A pak už jsme
jen zpívali, tancovali a hodovali.

Ludmila Horňáková

Protože byl podzim slunečný, rádi
jsme trávili čas s dětmi venku. Velmi
pěknou aktivitou bylo vyrábění moštu
z domácích jablek. Inspirovali jsme se
v ekologické vesnici Hostětín, kterou

navštívili předškoláci v rámci
e k o l o g i c k é h o v z d ě l á v a c í h o
programu. Mohli si vyzkoušet
samotné sázení stromů, sypání
jablek do drtiče a lisování jablek. To
nás přivedlo na nápad zkusit si
výrobu jablečné šťávy i u nás ve škole,
protože jedním z našich cílů je vést
děti ke zdravému životnímu stylu.
Ochotní rodiče nám poskytl i
dostatek jablek ze svých zahrad, paní
školnice zapůjčila lis na jablka a paní
kuchařky jablka očistily a připravily
k lisování. Zkrátka každý se na této
práci nějak podílel. Děti vlastnoručně

stáčely šťávu a pracovaly seč jim síly
stačily. Motivace byla lákavá –

ochutnat, co si samy vyrobily. Nutno
podotknout, že všem mošt chutnal a
navíc měli všichni radost ze společné
práce.
Pokud by snad někdo z bánovských
obyvatel vlastnil takovýto lis na
jablka a nepotřeboval ho, budeme
rádi, když ho věnuje do mateřské
školy, kde bysme ho rádi využívali.
Děkujeme!
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Ve stáří ubývá člověku sil, přibývá neduhů, odcházejí
vrstevníci, přátelé, někdy i partner. Stáří je poslední etapou
života člověka. Přináší nadhled a moudrost, pocit naplnění, ale
také úbytek energie a sil. Někdy mají lidé ze stáří obavy, někdy
je stáří rozpačitě opomíjeno. Proto se obec Bánov rozhodla
vybudovat Dům s chráněnými byty právě pro potřeby našich
starších spoluobčanů. Cílem bylo vybudování místa,ve kterém
mohou lidé v klidu dožít ve své obci, kde se narodili a strávili
celý život.

Vlastní výstavba Domu probíhala v letech 2006-2007
s tím, že první nájemníci se do nových bytů začali stěhovat
počátkem r. 2008. S příchodem prvních nájemníků přišla také
pečovatelské služba poskytovaná Charitou Uh.Brod, která má
v domě své zázemí. První roky provozu našeho nově

postaveného Domu se nesly ve znamení neustálých jednání
mezi resortem Ministerstva pro místní rozvoj, z jehož dotace byl
Dům postaven, a Ministerstvem práce a sociálních věcí, z jehož

dotace je zase financován provoz pečovatelské služby.
Původním záměrem obce Bánov byl totiž dům tzv. pobytového
typu, kde bude zajištěn provoz po dobu 24 hodin, ale takový
pobytový typ domu byl v přímém rozporu s poskytnutou dotací
na vlastní výstavbu.

Během roku 2008 se Dům plně obsadil. Jak jde čas, lidé
odcházejí a noví zase přicházejí. Za existenci našeho domu mi
zůstává v myšlenkách osud jedné paní, která u nás v Domě

mohla dožít. Zůstala v rodinném domku sama s těžkou nemocí,
byla stále více odkázána na pomoc druhých. Syn, který bydlel
s ní, se o svou maminku vzorně staral, ale dojížděl každý den do
práce. Jak se nemoc zhoršovala, potřebovala paní stálou péči.
Proto se rodina nakonec rozhodla pro její umístění v našem

Domě s chráněnými byty. Během dne se o starou paní starala
pečovatelská služba, v okamžiku, kdy pečovatelky svou službu
končily, přijížděl každý den syn ze zaměstnání a o svou
maminku se staral od večera zase až do ranních hodin. Tady
zafungovala výborná spolupráce pečovatelské služby a rodiny.
Vzájemná úcta a láska v této rodině byla obdivuhodná.

Co popřát na závěr našemu Domu? Všem těm, kteří
v Domě bydlí, přeji klidné okamžiky jejich stáří, a pečovatelkám
na oplátku zase spokojené klienty.

Marie Fremlová

Dům s chráněnými byty slaví pět let provozu
IV/2013

IV/2013

Jízdní řád - odjezdy

autobusů
z Bánova do Uh. Brodu

a zpět bude zveřejněn

až v jarním čísle

(BZ1/2014). Nové

jízdní řády budou

známy těsně před

15.prosincem 2013,

tedy po uzávěrce

tohoto čísla.

Děkujeme za

pochopení.

Oznámení

čtenářům

V SOUČASNÉ DOBĚ SE UVOLNIL V DCHB BYT 1+1
VHODNÝ PRO 2 OSOBY,

KTERÉ POTŘEBUJÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU
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Rok 2013 je pomalu u konce, fotbalistům skončila
podzimní část ročníku 2013/2014 a čeká nás zimní,
námi neoblíbené období. Dovolte mi malé ohlédnutí za
podzimní částí, protože první polovina roku byla
hodnocena už v minulém vydání BZ.
Po skončené podzimní části si naše mužstva vedou
takto:
Muži se umístili na nelichotivém 12. místě s 9 body a
skóre 25:54, což je následek úpadku tréninkové
morálky většiny hráčů, a tudíž nedostatečných
tréninků.
Dorost přezimuje na pěkném 2. místě s 20 body a skóre
52:8, hlavně díky poctivé docházce, pracovitosti na
trénincích, a tím i výrazně zlepšeným výkonům

.
Žáci skončili na 7. místě s 12 body a skóre 21:51, což je
hezký výsledek vzhledem k tomu, že kluci stále bojují
s většinou fyzicky vyspělejšími soupeři.
Přípravka je momentálně na 5. místě s 9 body a skóre
27:38, ale tady není tak důležitý výsledek jako to, že
mají ti nejmenší a taky jejich rodiče zájem o fotbal.
V této souvislosti bych znovu rád poprosil všechny
dobrovolníky a zájemce z řad rodičů nebo bývalých
fotbalistů, kteří by byli ochotni pomoct s výchovou
mládežnických mužstev, aby mezi nás přišli nebo mne
kontaktovali. Je nás opravdu na tuto časově náročnou
práci málo.
Přijďte mezi nás a pomozte nám s fotbalovou výchovou
a přípravou těch nejmenších fotbalistů!
Největší mimosportovní událostí tohoto roku je
bezesporu to, že se nám podařilo dotáhnout

dotaci na rekonstrukci kabin. Díky
tomu v současné době probíhá jejich kompletní a
důkladná rekonstrukce. To určitě přispěje k ještě lepším
podmínkám pro fotbalisty, od těch nejmenších až po ty
nejstarší. Dá se s nadsázkou říci, že od jara budou mít
zázemí v „úplně nových“ kabinách.
V zimě bych rád všechny pozval na dva tradiční turnaje,
které nás čekají. Štěpánský nohejbalový turnaj
„Memoriál Libora Šopíka“ a turnaj přípravek BOY CUP,
konaný v únoru.
Děkuji všem trenérům, členům, dobrovolníkům a
hlavně sponzorům, kteří nám v naší činnosti jakkoli
pomáhají, za jejich práci a obětavost, bez které bychom
se určitě neobešli. Zvláštní poděkování patří určitě Obci
Bánov, která se nás snaží maximálně podporovat a bez
jejíž pomoci bychom se vůbec neobešli.

Závěrem bych rád popřál všem našim členům,
sponzorům a příznivcům příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2014 především hodně zdraví,
sportovních úspěchů a rodinnou pohodu.

Za FC Bánov
Břetislav Polanský

oproti
mužům

do
zdárného konce

Kalendář akcí na závěr roku 2013

Kalendář akcí v začátku roku 2014

23.12.2013 Zpívání u vánočního stromu s Bánovjankou,
16:00

25.12.2013 Koledování s folklórními soubory v kostele
sv. Martina, 17:00

26.12.2013 Memoriál Libora Šopíka, turnaj v nohejbale
27.12.2013 Turnaj ve stolním tenise pro neregistrované

hráče

4.1.2014 Tříkrálová sbírka
18.1.2014 Myslivecký ples
25.1.2014 Školní ples
30.1.2014 Zápis do 1.třídy
31.1.2014 Pololetní prázdniny
1.2.2014 Farní ples
9.2.2014 Florbalový turnaj
20.2.2014 Bánovský kohút 2014, soutěž ve zpěvu pro
žáky MŠ a ZŠ

21. - 22. 2. 2014 Obecní turnaj v kuželkách
1.3.2014 Fašank
1.3.2014 Hasičské šibřinky
2.3.2014 Dětské šibřinky
3.3.2014 Tradiční fašanková obchůzka s Hútkem
3. - 9. 3. 2014 Jarní prázdniny
8.3.2014 Florbalový turnaj
15.3.2014 Bánovské tandemy, turnaj v kuželkách pro

mládež

20. - 21. 3.2014 Jarní bazárek dětského oblečení
22.3.2014 Košt slivovice – V. ročník, Klub seniorů

FC BÁNOV
IV/2013

Kriminalita ve Zlínském kraji je nejnižší z celé České republiky. Když už

se ale nějaký ten trestný čin stane, podaří se ho vyřešit. Objasněných

hříchů je zde o 40 procent víc, než je celorepublikový průměr. Na

bezpečnost v kraji přitom dohlíží nejméně policistů. Region se

v minulých letech potýkal s nedostatečnou infrastrukturou, díky

novým silnicím i dálnicím je ale nyní v celorepublikovém žebříčku na

čtvrtém místě. Na silnicích se také stává mnohem méně dopravních

nehod. I přesto, že krajské město je proslulé například také díky

festivalu animovaných filmů, v počtu kulturních akcí za rok zlínský

region zaostává. Dobře si nevede ani ve vybavenosti knihoven, počtu

lůžek v nemocnicích či domovech pro seniory.

Zlínský kraj skončil pátý

strana 14IV/2013
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Narození:

Sňatky v Bánově:

Rozloučili jsme se:

Naši jubilanti:

Klára Čapková 584
Lukáš Kočica 329
Adam Vašíček 136
Vincent Vystrčil 311
Matěj Šopík 634

Zdeněk Horňák a Ludmila Janků
Ivan Vráblík a Viera Kroščenová

Emilie Horňáková 544
Stanislav Kočica 199

Bohumil Zálešák 69
91 let

90 let

85 let

80 let

60.výročí sňatku

50.výročí sňatku

Marie Gardoňová 257

Leoš Dronski 326
Bohumil Pavlíček 298

Vojtěška Vystrčilová 366

František a Helena Vystrčilovi 431

František a Ludmila Královi 546
Pavel a Marie Sládkovi 423

– 16 dětí, z toho 7 chlapců a 9 děvčat
– 16, z toho 9 mužů a 7 žen

– 10 osob
39 osob

Počet obyvatel 2137
Narození
Zemřelí
Přihlášeno k trvalému pobytu
Odhlášeno z trvalého pobytu

– k 30.11.2013

–

Společenská kronika

Info z Klubu seniorů
Klub seniorů právě vykročil do pátého roku své

existence, a proto bychom se rádi trochu
pochlubili svou činností.

Na začátku roku jsme připravili turnaj
v kuželkách pro seniory a vítězové nás potom
reprezentovali v obecním turnaji. V poli mladších
účastníků se neztratily naše seniorky, které
obsadily výborné 2. místo. Zájemci o kuželky se
scházejí pravidelně každý čtvrtek a trénují.
Oblíbené jsou i výměnné turnaje, které hrajeme
s Klubem přátel dobré slivovice ze Starého Města.

Už v lednu jsme začali připravovat Košt
slivovice, který je naší nejnáročnější akcí. Letos to
byl už 4. ročník. Degustace vzorků, kterých se sešlo
celkem 205, se uskutečnila 22. února. V sobotu 9.
března jsme připravili slavnostní vyhlášení
výsledků v sále školy. Účast veřejnosti nás potěšila,
nálada byla výborná. Díky našim sponzorům byla
připravena opravdu bohatá tombola. Nasbírané
zkušenosti uplatníme při dalším ročníku koštu.

Rádi jezdíme na zájezdy. Letos jsme jich
uskutečnili celkem šest. Třikrát jsme se byli koupat
v termálních vodách na Slovensku, a to v Rajeckých
Teplicích, Malých Bielicích a Velkém Mederu.

Byli jsme na jarní Floře v Kroměříži a na muzikálu v Městském divadle v Brně.
Na dvoudenní zájezd jsme jeli do Polska, kde jsme navštívili město Krakov,
solné doly a královský hrad Wawel.

Spolupracujeme s agenturou zámku Nový Světlov, která nám pravidelně

nabízí kulturní představení. Výhodou jsou levné vstupenky a zajištěná
doprava. Tak jsme letos na Světlově zahájili rok Novoročním koncertem
Zlínské filharmonie. V březnu jsme byli na Vítání jara, viděli jsme muzikál Řek
Zorba v podání Městského divadla Zlín a v podání filharmonie Ostrava jsme
vyslechli Novosvětskou symfonii. Zatím poslední kulturní zážitek nám
připravila dechová hudba Straňanka Adventním koncertem. To všechno je
zarámováno krásným prostředím zámku.

Členové Klubu se scházejí na Prvomájovém a Kateřinském posezení.
Tato posezení mají svůj program, jsou doplněna výstavkou fotografií a
vystoupením našich Bánovských zpěvulí.

S Obecním úřadem spolupracujeme při přípravě vzájemných setkání
s družebním Bánovem na Slovensku a v závěru roku již tradičně pomáháme
při obecní zabijačce.

Je zřejmé, že si naši členové mají z čeho vybírat. Můžeme společně

sportovat, chodit na kulturní pořady, jezdit na zájezdy, společně se bavit.
Rádi mezi sebou uvítáme další spoluobčany – seniory. Členem Klubu se
může stát každý, kdo se zúčastní některé akce. Pro příští rok zachováme
akce, které jsou již vyzkoušené, oblíbené a kterých se zúčastňuje nejvíce
členů. Přijďte mezi nás!

Za Klub seniorů
Dáša Havlová

IV/2013

IV/2013
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Tak jako loni i letos na svátek svatého Martina bylo ve sportovní hale
pro děti připraveno malování na obličej. V sobotu i v nedělí tvořily
dvě malérečky na tvářičky našich nejmenších různé motivy. Zakrátko
se po sále proháněli kočky, poletovali motýli nebo jste mohli
potkat spidermena. Sem tam se objevily postavičky i poměrně

děsivé.
Alespoň na malou chvíli se tak každý mohl proměnit a stát se někým ,
či něčím jiným.
Nic však netrvá věčně a i sebekrásnější líčení vzalo již za své…

Luděk Vavrys

tygři,

IV/2013

Redakční rada přeje všem čtenářům Bánovského

zpravodaje

příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový

rok 2014.

Zároveň děkujeme všem přispěvatelům za

spolupráci.

Malované hody


