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Vážení spoluobčané,

předkládáme vám přehled nejdůležitějších investičních

i kulturních akcí uplynulých čtyř let života naší obce. Čas letí jako

bláznivý, zpívá Karel Gott, a také já si to při rekapitulaci uplynulého

volebního období stále uvědomuji. Důležité je, aby to byl čas dobře

využitý. Jak se nám to společně povedlo, posuďte sami.

1. Hospodaření obce

2. Investice

V průběhu období 2010 – 2014 Obec proinvestovala 84 mil. korun,
z toho bylo 55 mil. Kč .

Proběhla výměna oken, dveří a střechy v , současně
proběhlo vyzdění a zateplení spojovacího krčku v celkové hodnotě
2,2 mil. korun.
Na došlo k rekonstrukci střechy, výměně oken,
dveří, topení a rekonstrukci kotelny a také k celkovému zateplení
budovy nákladem 2,7 mil.korun. Následně bylo středisko
vymalováno.
Pokračovali jsme ve pro rodinnou

mateřské škole

zdravotním středisku

výstavbě inženýrských sítí

získaných dotací

výstavbu tak, že spodní ulice má kompletní zasíťování,
včetně rozvodů nízkého napětí, vodovodu, plynovodu i
veřejného osvětlení.
Byl zpracován, schválen a v červnu 2012 vydán nový

obce Bánov, za který jsme zaplatili
400 000,-Kč
Oprava , včetně odpadů, a následná
rekonstrukce kuchyně spojená s výměnou obkladů,
sporáků a vybavením kuchyně novým odvětrávacím
systémem nás vyšly na 1 mil. korun.
Na hlavní ulici byla vybudována
s novým ostrůvkem doplněným bezbariérovým
nájezdem za 260 000,- korun.
Na návsi proběhla výměna 9 stožárů

včetně kabeláže. V Hoštákách od pošty po
prodejnu Enapa se vyměnila všechna svítidla za
úspornější a výkonnější a v dolní části ve směru na
Bystřici došlo k přesunutí nových svítidel na betonové
sloupy na levou stranu ulice. Původní staré kovové
stožáry byly odstraněny. Současně se nové rozvody

Územní plán

školní jídelny

nová zastávka

veřejného
osvětlení
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provedly izolovaným kabelem, takže tímto opatřením se
eliminovaly časté výpadky veřejného osvětlení,
způsobované dotýkáním neizolovaných drátů

. Celkem tyto výměny a opravy stály 500 000,-Kč.
Za další 2 etapy oprav chodníků v Hoštákách jsme zaplatili
celkem 500 000,-Kč.
Výměna oken a dveří na pálenici proběhla ve dvou etapách a
přišla obecní rozpočet na 200 000,-Kč.

V této oblasti jsme zrealizovali největší investiční akci
v dějinách obce, a 6
km kanalizačních sběračů v hodnotě 65 mil. korun, z níž 75%
tvořily dotace (z Ministerstva zemědělství 65% a ze Zlínského
kraje 10%). Rozsáhlá stavba zasáhla celou obec, ale díky vaší
trpělivosti, vstřícnosti a toleranci mohla být 1.7.2013
uvedena do zkušebního a po jeho skončení 1.7.2014 do
plného provozu. Po mnoha složitých jednáních rozhodlo
zastupitelstvo, že provozovatelem budou Slovácké vodárny a
kanalizace, protože vlastní část kanalizace v naší obci a tímto
způsobem budou zajištěny rovné podmínky pro všechny
domácnosti.
Proběhla , do které byly zahrnuty 3
parky, jejichž plochy byly vydlážděny, doplněny novými
lavičkami, informačními panely a velmi zdařilými dřevěnými
plastikami našeho rodáka Marka Vránka. Byly předlážděny 4
parkovací plochy - u pekárny, před Jednotou, před farou a u
školy. Následovala kompletní rekonstrukce 2 chodníků a
cesty ke škole. Hlavně

jsme vyměnili
žulové kostky za asfalt. Spolu s terénními úpravami a novou
výsadbou stromů a křovin vše stálo téměř 7 mil. korun,
dotace z Regionálního operačního programu (ROP) bude ve
výši 70-85%.
Rozšířili jsme náš technický park o v hodnotě
2 670 000,-korun s využitím dotace ze Státního fondu
životního prostředí (SFŽP) ve výši 90%.
Bylo vysazeno , financovaných
Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a Státním pozemkovým
úřadem (SPÚ).
Z výtěžku Charitního plesu, který se konal v naší sportovní

3. Životní prostředí

výstavbu ČOV (čistírny odpadních vod)

revitalizace středu obce

zametací stroj

5 větrolamů a 1 biokoridor

při větrném
počasí

kvůli hlučnosti, kterou působila
projíždějící auta, a také pro lepší zimní údržbu

hale, se vybudovalo u Domu s chráněnými
byty za 50 000,- korun.
Zavedli jsme nový, efektivnější systém

a jsme velmi rádi, že se do něj zapojili
všichni občané. Významně tím šetříme finanční prostředky a
zároveň se tříděním stává z některých složek odpadu žádaná
surovina.
Rozdali jsme 200 domácnostem pořízené díky
společné žádosti našeho mikroregionu Východní Slovácko
z OPŽP (Operačního programu životní prostředí). Další
žadatele budeme moci uspokojit při vypsání nové výzvy v roce
2015.

přes Bánovský potok je velmi zdařilým estetickým
prvkem a společně s úpravami chodníků a koryta potoka stála
160 000,- korun.
V loňském roce proběhla rozsáhlá ,
završená posílením chlazení a zakoupením čerpadla na kvas
ve výši 150 000,- korun.

Díky 90% dotaci z ROP, kterou získal náš mikroregion VS, byla
na Králově postavena a 30.12.2011 otevřena , která
je součástí sítě 6 rozhleden rozmístěných u jednotlivých obcí
mikroregionu. Vzájemně jsou propojeny sítí cyklostezek a
cyklotras, na které navazuje 18 odpočinkových bodů a
naváděcích cedulí. Celý projekt zahrnuje také publikaci
„Deník z cest“ a celkem stál celý mikroregion 3,6 mil. korun.
Stále podporujeme jak původní (fašank,
nové léto, hody), tak nové (Tříkrálovou sbírku, obecní
zabijačku, Bánovské leto, Svatomartinskou jízdu).
Podporujeme při slavnostních příležitostech a
také ty, kteří je rádi oblékají - tím propagují naši obec a stávají
se nositeli kulturních tradic. Reprezentují nás zejména
Bánovské zpěvule, Kuřátko, Kohútek, Strúček, Hútek.

v Hoštákách, poslední svého druhu
v Bánově, jsme mohli uskutečnit díky dotaci z Ministerstva
kultury a Zlínského kraje, která činila 250 000,- z celkových
360 000,- korun.
Nechali jsme opravit světových válek z řad
bánovských občanů, na který nám poskytlo dotaci
Ministerstvo obrany ve výši 50 000,- korun.
Vydali jsme . V roce 2012 to byly paměti plk.
Maděry „Komu zvony vyzvánějí“ , mapující osudy našich
parašutistů za II. svět. války, mezi nimi i našeho rodáka Josefa
Bublíka. Do tisku je připravil Ing. Stanislav Vranka. Letos pak
dlouho očekávanou monograf i i „Bánov–Kroniky
promlouvají“, kterou zpracoval Mgr. Radovan Jančář,

Rádi poskytujeme prostory sportovní haly k
Ing. Martin Borák prezentuje historické fotografie z mnoha
oblastí života generací našich předků a spolu s Alenou
Šupinovou je doplňuje vhodnými exponáty, z nichž některé
také výborně chutnají.

venkovní posezení

třídění a sběru
domovního odpadu

kompostéry

Nová lávka

oprava zařízení pálenice

rozhledna

folklor a tradice,

nošení krojů

Opravu střechy komory

pomník obětí

dvě knihy

pořádání výstav.

4. Kultura a cestovní ruch

ředitel
Knihovny B.B. Buchlovana v Uh. Hradišti.
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5. Děti a mládež

6. Sport – ve zdravém těle zdravý duch

Máme zpracovaný projekt na vybudování
.

V současnosti jednáme s FC Bánov o převodu
pozemků nad kabinami do majetku obce, kde
bychom chtěli záměr výstavby sportoviště pro
školu i širokou veřejnost uskutečnit.

v mateřské škole prošlo ihned
po své instalaci zatěžkávací zkouškou,
krupobitím, které Bánov postihlo v srpnu 2013,
naštěstí však nadkrytí bazénu za 180 000,-
obstálo.
Oprava se uskutečnila
o loňských prázdninách a vyšla nás na 80 000,-
Kč.
Projekt „Prkna, která znamenají svět“ byl
odstartován ve spolupráci s žákovským
parlamentem naší základní školy. Jednalo se o
celkovou v sále školy, včetně

nové opony a všech pláten, opravy a zvětšení
podlahy jeviště, odstranění starého promítacího
plátna a umístění nového svinovacího na stropě

nad jevištěm, instalaci nového ozvučení a
nasvícení. Náklady na rekonstrukci činily
600 000,-Kč z toho dotace 400 000,-Kč. Krásný
prostor si zasloužil mimořádný kulturní zážitek,
kterým se pro plný sál stalo představení herců

Slováckého divadla „Rychlé šípy“.

yly
vybudovány

v areálu FC Bánov. Náklady se vyšplhaly
na 800 000,- Kč při využití 90% dotace z programu
Leader EU.
Díky našemu rodáku Josefu Bujákovi se

V. Karla Rachůnka, na níž se
představili hokejoví i fotbaloví reprezentanti.

víceúčelového sportovního areálu

Zastřešení bazénu

schodiště u základní školy

rekonstrukci jeviště

zavlažovací systémy a vrtaná
studna

Slovácká benefice

Pro zajištění dostatečného množství vody
k zavlažování trávníku v letních měsících b

na
fotbalovém hřišti FC Bánov uskutečnila
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Obec Bánov Vás tímto zve na

ě.

ř

- jízda na segway
- aktivita "Vyzkoušej si jízdu na invalidním vozíku"

ě ě dětská odrážedla,
ě můžete ě

SLAVNOSTNÍ P EDSTAVENÍ ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ST EDU OBCE BÁNOV

Ř

Ř ,
ktré se uskute ní dne . v prostoru sportovní haly v Bánov

- slavnostní p edstavení zrealizovaného projektu

- jízda na kolob žkách Rent Hill, jízda na kolob žkách,
d tská tréninková dráha - vzít vlastní kolo, nafukovací balonky pro d ti

č 1. íjna 2014 od 16,00 hodř

Program:

Přišli si na své nejen kluci, ale také spousta fanynek, jejichž fotky
s Kadlecem, Pavelcem, Voráčkem nebo Frolíkem zahltily Facebook.

Pravidelně informujeme o dění v obci formou ,
na který se těšíme nejen my, ale také naši rodáci po celé republice, a jehož

úroveň zaujala také komisi soutěže Vesnice roku. Náš dík patří redakční
radě pod vedením Stanislava Vranky. Vydáváme také , ve
kterém najdeme aktuální události a také fotografie ze života naší obce.

Využíváme dotací z úřadu práce pro na
veřejně prospěšné práce.

Získali jsme druhé místo a za společenský a kulturní život
v soutěži „Vesnice roku 2014“ ve Zlínském kraji. Je to velký úspěch nás
všech, každého Bánovjana. Děkuji všem, kteří se na přípravě programu a
průběhu návštěvy hodnotící komise podíleli, stejně jako těm, kteří nám
pomáhají dělat Bánov krásnějším nejen údržbou prostranství a budov, ale
také dobrými mezilidskými vztahy.

V září začne realizace na Močíři a
v dolní části Lánu. V zatáčce v Hoštákách bude jedno nápravné opatření
realizovat také SVaK.
Máme přidělenu dotaci na „ v Bánově“ na ploše 3,6 ha
od kostela až k Enapu v Hoštákách - k realizaci dojde na jaře příštího roku.
4.9.2014 nám SPÚ (Státní pozemkový úřad) oznámil, že byla přidělena
sedmimilionová státní dotace na v našem
katastru, jejichž součástí je rozpadající se a především kapacitně

nedostatečný most u přečerpávací stanice v Jakubovci, který způsobuje
záplavy okolních polí a ohrožení novostaveb v této lokalitě. Aby se mohla
zvětšit kapacita tohoto mostu, musel být zpracován projekt na celou
komunikaci, jejíž součástí most je.

Děkujeme také farnosti, firmám, sponzorům, spolkům a občanům za
podporu a pomoc při pořádání kulturních a společenských akcí, které
přispívají k utváření dobrých mezilidských vztahů. Jedno slovácké přísloví
obsahuje velké moudro: „Súsed najvětší rodina“. Kéž tomu tak je i
v Bánově.

7. Informovanost občanů

Bánovského zpravodaje

obecní kalendář

zaměstnávání našich občanů

modrou stuhu

nápravných opatření na kanalizaci

Revitalizaci zeleně

výstavbu dvou polních cest

8. Podpora zaměstnanosti

9. Získaná ocenění

Co právě probíhá ?

Zbyněk Král

Marie Fremlová

a zastupitelé obce Bánov
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Do vlastní realizace projektu „Prkna,co znamenají svět“ se
zapoj i la f i rma p. Čapka, která vyrobi la kovovou
demontovatelnou konstrukci zábradlí, firma Zálešák, s.r.o., která
montovala smrkové biodesky na dřevěnou podlahu jeviště, a
firma Tüchler, která zajistila scénické osvětlení, ozvučení a
veškeré divadelní látky. Slavnostní zahájení zrekonstruovaného
podia proběhlo 30.srpna v 19,00 hod. představením Rychlé šípy
v podání Slováckého divadla UH.

Pracujeme na zadávacích podmínkách výběrového řízení na
zhotovitele projektu „Revitalizace zeleně v Bánově“. Projekt
bude probíhat od poloviny února 2015 do konce května 2015.

Vodovod v nově budované ulici pod školou zhotovila firma
Kartusek-Ekostav, vodovod byl zkolaudován, stávající rodinné
domy mohou budovat vlastní vodovodní přípojky. V této ulici se
doplňuje chybějící veřejné osvětlení a během měsíce října by měl
být položen chodník.

Došlo k seřízení oken na Domě s chráněnými byty a na
Junáškově vile.

Během měsíce srpna proběhla veřejná zakázka malého
rozsahu na realizaci projektu Bánov-kanalizace, nápravná
opatření. Soutěže se zúčastnily tři firmy, zakázku vyhrála firma
VHS plus, Veselí nad Moravou s cenou 2 564 438,00 Kč bez DPH.
Začátek prací je naplánován na 22.9.2014, práce potrvají
přibližně do konce měsíce listopadu. Nápravná opatření
spočívají ve vybudování odlehčovací komory v lokalitě Na Močíři
a nové souběžné odlehčovací stoky a dále vybudování nové
odlehčovací komory v křižovatce hlavní silnice směrem na
Bystřici a odbočce směrem na Lán.

Do konce měsíce září bude dodán nový
herní prvek, který bude osazen do zeleného prostoru za
fotbalovou brankou na hřišti Jarmek. Jedná se o kůlovou
konstrukci se zastřešenou věžičkou a skluzavkou, síťovou stěnou
a houpačkou, dále bude nainstalováno Houpadlo Maxipes.

Pro monitorování veřejných prostor zvažujeme pořízení
kamerového systému do obce, oslovili jsme dvě firmy, na
vypracují nabídky na dodávku kamerového systému.

Vydaná kniha Bánov – Kroniky promlouvají v nákladu 500 ks
byla během 14 dní vyprodaná, proto jsme objednali dotisk knihy.
Kniha je opět v prodeji.

Stále pokračují práce na projektu Revitalizace středu obce
Bánov. Nový asfaltový povrch bude hotov do konce měsíce
srpna, vzhledem k drobným nedodělkům a téměř každodenním
dešťům v měsíci srpnu jsme prodloužili termín dokončení celého
projektu na 15. září.

firmou Tomovy parky

Události na Obci �Uzavřeli jsme samostatnou smlouvu o dílo s firmou
Kartusek-Ekostav na projekt „Rozšíření opravy komunikace
pod školou“. Z obecních financí bude během měsíce září
opravena silnice v navazujícím úseku pod křižovatkou školy.
Oprava místní komunikace spočívá v odstranění stávající
dlážděné vozovky a vozovky z živice a ve vybudování nové
komunikace s asfaltobetonovým povrchem přibližně ve
stávajícím směrovém, šířkovém a výškovém řešení v úseku
přibližně 56 m. Stávající vjezdy a vstupy k rodinným domům
budou předlážděny. Opravu této části komunikace nebylo
možno zahrnout do celkového projektu Revitalizace středu
obce.

Po 08:00 – 11:00 hod.
Út 11:30 14:30 hod.
St 08:00 – 12:00 hod.
Čt 11:00 – 13:30 hod.
Pá 11:00 – 13:30 hod.

tel: 572 646 221

–

Změna ordinační doby
MUDr.Kadlčkové

Kniha znovu v prodeji
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Nejnovější publikaci o historii Bánova
„Bánov - Kroniky promlouvají” lze zakoupit

na Obecním úřadě v ceně 200Kč/ks.
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Život v obci v obrazech
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Sobotní program Bánovského leta byl v režii hasičů, kteří
oslavili krásné 120. výročí založení Hasičského sboru. Připravili
pro nás ukázky své nelehké dobrovolné práce.

Na zrekonstruovaném jevišti sálu ZŠ odehráli poslední
srpnovou sobotu herci Slováckého divadla hru Rychlé šípy.

Večer pak byla představena nově vydaná kniha o naší obci,
kterou si Bánovjané mohli zakoupit a nechat podepsat od
samotného autora Radka Jančáře.

A 1.září stáli na nových jevištních prknech prvňáčci. Uvítal je
pan ředitel a poté se jich ujali starší patroni z deváté třídy.

Bánovské leto bylo tentokrát zahájeno zábavou s místní
kapelou Frozen Fire, která se uskutečnila na pálenici v pátek
večer.

Nejen Hútci, ale i ostatní farníci se o prázdninách rozloučili
s p. farářem Janem Machem, který byl arcibiskupem
přeřazen do farnosti Lukov-Kašava na Zlínsku.
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Jak to vlastně začalo? Musím pátrat hodně v paměti, je to už přece
jen deset let, ale i přesto si to vcelku dobře vybavuji. Jednoho
odpoledne, kdy jsme si s bráchou a kamarádkou Kačkou hráli na
dvoře, se k nám stavila Aneta, kamarádka z naší ulice. Prý jestli
bychom nechtěli na stezku odvahy. Jako svého času nadmíru
dobrodružné děti jsme to okamžitě a rádi odkývali. Bylo nám
řečeno, že se koná ještě ten den a to už za pár hodin, a také to, že
máme dát vědět všem známým kamarádům a kamarádkám.
Bohužel jsme tak narychlo nesehnali téměř nikoho, jenom
jednoho spolužáka. Ve smluvený čas jsme byli na smluveném
místě u pálenice, sice jenom ve čtyřech, ale přece. Vyráželo se
jednotlivě, trasa vedla po staré cestě nahoru, pod ,,doktorovou”

zahradou, po asfaltové cestě směrem k Bánovu a po polní cestě za
humny zpět k pálenici. Na stezce byla celkem asi 3 nebo 4
stanoviště s nějakým úkolem. Po úspěšném dokončení nám byla
slíbena zmrzlina někdy v dalších dnech. Když jsme přišli domů, byli
jsme docela zklamaní z toho, že nás tam bylo opravdu jen tak málo
a také proto, že stezka nebyla delší a s více postavami či strašidly.
Už ani nevím, koho to napadlo, ale přišli jsme za mamkou, že se
nudíme a že bychom to mohli zkusit udělat znovu s naším
zapojením do organizace i samotné realizace. Mamka řekla, že je
to v našich rukou a ať do toho jdeme. A tak jsme se domluvili
s těmi, kteří stezku dělali pro nás, sehnalo se ještě pár dalších
ochotných kamarádů i některých rodičů a pustili jsme se do
příprav. Rodiče nechali vše na nás a pomáhali jen, když jsme je o to
požádali. Začali jsme psát plakáty, rozvážet pozvánky do schránek
všem dětem po Bánově, připravovat si kostýmy, zařizovat vše
potřebné na obecním úřadě, shánět sponzory a nakupovat
sladkosti jako odměnu pro příchozí. A pak nastal den D. Nyní už

přišlo více dětí, něco kolem 20, a vyráželo se po skupinkách o
maximálně 3 lidech. Na trase, která vedla od pálenice po staré
cestě až na letiště, poté po asfaltové k Bánovu a po polní cestě za
humny zpět na „mostek”, bylo už celkem 9 stanovišť. Nijak velké
ohlasy jsme po stezce nezaznamenali, ale stačila nám pochvala od
rodičů a hojná účast. Jako desetileté děti jsme to považovaly za
úspěch a namotivovalo nás to k pokračování v příštím roce.
A motivovalo nás to stále, celých 10 let. Letos byl už X. ročník,
který byl opravdu výjimečný. Trasa vedla jako obvykle od mostu u
pálenice po polní cestě podél potoka, poté po dalším mostku na
druhý břeh, dále nahoru k bánovskému dvoru a po bývalé skládce
ke „kačáku”, kde byl cíl. Včetně startu a cíle bylo letos 10 stanovišť

a na každém z nich děti dostaly korálek s písmenem či číslem.
Korálky si navlékaly na šňůrku a po nasbírání všech korálků měly
náramek s nápisem „STEZKA 2014“. V cíli obdržely ještě dřevěnou
placku na památku a balíček se sladkostmi. A jako tradičně si
mohly u ohně opéct špekáček. Letošní stezkou prošlo celkem 130
dětí. Pro rodiče tu byli připraveni bratři v triku, kteří opatrovali
bečku s pivem. Vevnitř pálenice byla také připravena
vzpomínková fotonástěnka z minulých let. Po příchodu
posledního účastníka následoval velkolepý ohňostroj a také
slavnostní přípitek na desáté výročí v podobě rychlých špuntů. U
ohně už zaznívaly tóny kytar a harmoniky, ke kterým se pomalu,

ale jistě přidávaly i nějaké hlasy, až vznikl plnohodnotný
zpěv, který se krásně nesl. U ohně se sedělo a zpívalo
dlouho do noci. Atmosféra a sepětí rodičů, dětí a
organizátorů bylo ojedinělé a nezapomenutelné. Z mého
pohledu to bylo desáté výročí, jak se sluší a patří.
A tak se z toho stala krásná tradice, konaná pro děti vždy
na konci srpna jako rozloučení s letními prázdninami. Za
tu dobu deseti let se na stezce prostřídal nespočet
strašidel a pohádkových bytostí, různých úkolů na
stanovištích a změnila také
trasa. Co ale dodnes zůstalo, je nezapomenutelná
atmosféra a parta kamarádů a rodičů, kteří se podílí na
uskutečnění stezky odvahy, za což jim patří opravdu
VELKÉ DÍKY! Toto díky patří také všem účastníkům
kteréhokoliv ročníku, protože bez nich by to nebylo ono.
Dále také děkujeme všem sponzorům, kteří nás po ta léta
podporují – rodičům, firmě Kozap a obci Bánov.

Závěrem si neodpustím ještě něco na zamyšlení… Může
se zdát, že děti v dnešní době už jen zlobí a vymýšlí samé
lumpárny. Ale stačí je jen vyslechnout, stejně jako
chceme, aby vyslechly ony nás, poté je podpořit a možná
vznikne něco nového, něco, co probudí a obohatí náš

společný život. Nepodceňujme je, ale právě naopak,
dejme jim prostor tvořit. Protože i desetileté dítě může
dokázat víc než některý dospělý člověk. Bánovská stezka
odvahy je toho důkazem…

Pavel Šupina ml.

po postavení obchvatu se

10.ročník Stezky odvahy
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Z jednání ZO dne 12.6.2014

ZO schvaluje:

Dohodu o partnerství k projektu Technologické centrum ORP
Uherský Brod včetně spisové služby a integrace úřadu mezi
Městem Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský
Brod, a Obcí Bánov, Bánov č. 700 na provozování elektronické
spisové služby.

Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi Obcí Bánov a Povodím Moravy, s.p., na parcele
č. 2047 v k.ú. Bánov v souvislosti s projektem „Bánov –

kanalizace, nápravná opatření“.

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální
projekt z ROP regionu soudržnosti Střední Morava, číslo ÚRR D-
2014/0099/OKP.

Uvolnění částky 2 500 000,- Kč na dofinancování způsobilých
a 750 192,- Kč nezpůsobilých výdajů projektu „Komplexní
revitalizace středu obce Bánov“, který byl předložen a schválen
do Regionálního operačního programu Střední Morava, výzvy
č. 40.

Zastupitelstvo obce Bánov se dále zavazuje v letech 2013 –

2015 předfinancovat žádost o platbu max. do výše 8 100 000,-
Kč a uhradit ze svého rozpočtu provozní výdaje projektu
v předpokládané roční výši 10 000,- Kč, a to minimálně po dobu
5 let od ukončení realizace projektu, aby byla zajištěna jeho
udržitelnost.

Prodej parcely č. 4382/24 v k.ú. Bánov o výměře 17m2 na
základě rozdělení parcely p.č. 4382/18 GP č. 828-26/2014 ve
vlastnictví obce Bánov kupujícímu Romanu a Daniele
Dalajkovým, Bánov č. 277, za cenu 80 Kč/m2. Záměr na prodej
pozemku byl zveřejněn od 7.5.2014 do 23.5.2014. Náklady na
vklad do KN hradí kupující.

Prodej parcely č.4382/25 v k.ú. Bánov o výměře 33m2 na
základě rozdělení parcely p.č. 4382/17 a 4382/18 GP č. 828-
26/2014 ve vlastnictví obce Bánov kupující Janě Murárikové,
Bystřice pod Lopeníkem č. 147, za cenu 80 Kč/m2.
Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn od 7.5.2014 do
23.5.2014. Náklady na vklad do KN hradí kupující.

Snížení schváleného provozního příspěvku na rok 2014 pro
Základní školu Josefa Bublíka o částku 220 000,- Kč z důvodu
dofinancování projektu „Prkna, co znamenají svět“.
Zastupitelstvo současně ukládá základní škole povinnost zapojit
do financování provozních nákladů v r.2014 rezervní fond.
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�

�

�

�

�

�

�

Z jednání ZO
�

�

�

�

�

možností ukončení nájmu ze strany obce bez udání
důvodu ve lhůtě 3 měsíců.

ZO schvaluje:

Pronájem části obecního pozemku 2036/1 o výměře
84m2 a 2036/2 o výměře 70m2 v k.ú. Bánov pro žadatele
Tomáše Hniličku , Bánov č. 133, od 1.10.2014 na dobu
neurčitou, cena pronajatého pozemku 5,-Kč/m2/rok,
s

Záměr pronájmu části pozemku
byl zveřejněn od 8.4.2014 do 24.4.2014.

Prodej parcely 2036/3 na základě rozdělení parcely
č. 2036/1 podle GP 818-17/2014 v k.ú. Bánov o výměře
197m2 ve vlastnictví obce Bánov pro kupujícího pana
Antonína Beníčka , Bánov č. 230 za cenu 80 Kč/m2. Záměr
byl zveřejněn od 8.4.2014 do 24.4.2014.

Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z Fondu kultury Zlínského kraje číslo D/1357/2014/KUL ve
výši 38.200,00 Kč na restaurování sochy sv. Jana, podstavce
a obnovu ohrádky a soklu pod sochou.

Navýšení příspěvku na dopravní obslužnost od 1.1.2015
na 100,- Kč na 1 obyvatele obce na základě požadavku
Zlínského kraje.

Smlouvu o dílo č. 7441-14 na zhotovení díla Bánov –

kanalizace, nápravné opatření se zhotovitelem VHS plus,
Veselí nad Moravou, za cenu 2 564 438,82 Kč bez DPH.

Podání předžalobní výzvy k úhradě vzniklé škody pro
firmu Arekop s.r.o., Kvítková 1576, 76001 Zlín, pověřenou
advokátní kanceláří Moštěk, Brno.

Ukončení Smlouvy o pronájmu pozemků pro realizaci
výsadby zeleně okolo Bánova pro občanské sdružení
Šarovec ze dne 21.11.2012 a 18.7.2013.

Petici za zřezání bříz v ulici Na Močíři na základě

vyjádření a odborného posouzení stromů Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 27.8.2014.

Odkoupení pozemku parc. č. 7093 v k.ú. Bánov
zapsaném na LV č. 2132 ( Obec Bánov je vlastníkem 1/4
podílu) na základě žádosti p. Dany Casciani, Nová 1274/12,
79501 Rýmařov.

ZO neschvaluje:

�

�

�

�

Z jednání ZO dne 11.9.2014
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Vzpomínka na bánovský motokros a Svazarm
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pracovali v klubu a nejsou již mezi námi. Jsou to: Rostislav
, Švehlík, Velecký,

Machalík, Zálešák, Kočica,
Korček, Mahdalík, Michalčík,
Macek, Vystrčil, Tvrdoň,
Vystrčil, Vystrčil (č.33), Vystrčil, Madaja,
Zdeněk Vystrčil. Korček (č.406) byl nejstarším
členem AMK Bánov.
Věřím, že jezdcům, činovníkům, Bánovjanům a ostatní
sportovní veřejnosti zůstaly v paměti na Bánov a motokros
ty nejlepší vzpomínky.

Václav Střelec

Velecký Vladislav Jaroslav Bohumil
Dobromil Jaroslav Ladislav

Ludvík Miloslav Miloslav
Václav František František

Josef Josef Josef
Josef

III/2014
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Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) byl zájmovou branně-
technickou organizací.
Sdružoval činnost v různých odbornostech: motorismu,
střelectví, kynologii, letectví, parašutismu, radioamatérství,
modelářství a dalších. V bánovské organizaci pracovaly první tři
odbornosti. Nejaktivnější byl od roku 1971 automotoklub, který
sdružoval bánovské motoristy.
Tento automotoklub byl pořadatelem motokrosových závodů

na ,,Šumáku“. Od roku 1973 do roku 1979 uspořádal na
motokrosové trati AMK Bánov o délce 1830 metrů 9 závodů. Na
úrovni krajských přeborů, mistrovství republiky a kontrolních
závodů reprezentantů ve třídách 125, 250 a 500 ccm. Závodů se
zúčastňovalo až 60 jezdců ve dvou kubaturách,
z Jihomoravského kraje i Slovenska.
AMK Bánov reprezentovali motokrosoví jezdci Štěpán Málek a
Milan Králík. Na zajištění závodů bylo zapotřebí až 130
pořadatelů, proto pomáhaly také ostatní složky (hasiči, červený
kříž a další).
Závody byly pořádány pod záštitou Slováckých strojíren, které
byly hlavním sponzorem. Dalšími sponzory bylo sloučené JZD
Bánov, Tesla Uh.Brod, Slokov Hodonín a menší sponzoři formou
inzerce v tištěných programech.
Pro stále vyšší náklady a nároky technické i finanční jsme se
rozhodli skončit s pořádáním sportovních podniků, takže v roce
1979 byl uspořádán poslední závod.
Bánovskému automotoklubu byl udělen titul Vzorný
automotoklub Bánov.
Chtěl bych ještě vzpomenout na řadu našich členů, kteří aktivně



strana 9

strana 9III/2014

III/2014



Historie bánovské dechovky
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Předchůdce dechovky před rokem 1850 byli tzv. „Gajdoši“. Rod nese
dodnes přezdívku Gajdošových.
V letech 1850-1885 hrávali v Bánově 3 houslisté a 1 basista, pocházeli
z čísla 137 a byli to bratři.

V roce 1885 učitel Slavíček za podpory faráře Schneidera založil
dechový soubor, který hrával hlavně v kostele. Po odchodu učitele
Slavíčka z Bánova vedl dechový soubor Martin Chovanec. Soubor měl 18
členů. Jedním z nich byl Martin Kočica z čísla 47 v Hoštákoch.
Mezi Chovancem a Kočicou došlo k neshodám a kolem roku 1900 se
soubor rozdělil na mladé a staré. Mladé vedl Martin Kočica z č. 47 a staré
Martin Chovanec. Oba soubory měly 10-12 členů.
V roce 1907 došlo k tragické smrti Martina Kočici a jeho kapela se
rozpadla. Někteří členové přešli a novým kapelníkem se stal Jan
Chovanec z č. 154 v uličce (varhaník) a vznikla hudba, která měla 20
členů a udržela se až do 1. světové války.
V době války udržovali hudbu jen harmonikáři, ze kterých vynikali
Martin Kočica z č. 197 a Václav Ďurďa z č. 232 (Venclík).
Po roce 1918 byl dechový soubor obnoven a hrál pod kapelníkem Janem
Chovancem do roku 1926.
V roce 1926 založil další dechový soubor bánovský učitel Duchoslav, a to
soubor „Sokolský“. Měl 16 členů. Po odchodu pana učitele Duchoslava
z Bánova se stal kapelníkem Bohumil Krhovský. Tento soubor byl
Sokolem velmi podporován.
V letech 1930-1931 nastaly v souboru neshody a odchodem některých
členů vzniká třetí soubor „Čuříci“. Původní Chovancův soubor již v tuto
dobu nesl název „Orelský“.
Rivalitu tří souborů nepřežil „Sokolský“ soubor a rozpadl se. V roce 1934
Chovancův soubor převzal Maxmilián Chovanec, „Čuříky” vedl Martin
Hrabalík.
V roce 1935 Maxmilián Chovanec přešel k „Čuříkům“ a jeho kapelu
převzal Bohumil Krhovský.
Ve 40. letech se vlivem Martina, Josefa a Františka Kočicových začíná
projevovat tlak na zvětšení souboru. V roce 1945 se zrodil soubor s 28
členy, ale bohužel jen na jeden rok.
V roce 1947 přebírá dechový soubor odchovanec vojenské hudby Josef

P.

Kočica z č. 47. Bohumil Krhovský odchází
k „Čuříkům“. Jeho vedení vystřídají Josef Havel,
Antonín Mahdal a později brodský kapelník Rudolf
Rektořík. Pak se soubor rozpadá a sloučením
vzniká ještě větší soubor pod vedením Josefa
Kočici.
Úroveň souboru se zlepšila a dechový soubor
„Bánovjanka“ jezdil hrávat na Slovensko (hlavně

do Pováží), na jižní Moravu (Hevlín, Hrušovany),
severní Moravu, také do Prahy a do Brna.
Bánovská dechovka natáčela i v Československém
rozhlase a vyhrála několik soutěží. V té době

rozdávala radost po celé naší vlasti.
V roce 1953 kapelník Josef Kočica začíná učit
mládež a vzniká mladá dechovka, která má 10
členů (Josef Hauerland, Miloslav Mandík, Bohumil
Hauerland, Ladislav Hauerland, Bohumil
Machalík, František Jankůj, Jaroslav Bublík, Josef
Kočica, František Kubiš, Josef Vacula).
Tato dechovka se dlouho neudržela. Po vojně se už

nedali dohromady a někteří přešli pod hlavní
skupinu dechové hudby Josefa Kočici.
Bánovská hudba začala pomalu upadat, protože
do dechovek postupně vnikala nová technika,
která jim chyběla.
A tak byla v roce 1970 zakoupena „aparatura“ a
v dechové hudbě začala zpívat Ludmila Macková
se svou mladší sestrou Marií a po roce se přidal
František Macek.
Místní JZD zakoupilo hudbě nové dechové
nástroje a dechová hudba začíná novou úspěšnou
éru.
V roce 1976-1977 v televizním pořadu „Zpívá celá
rodina“ vystupují manželé Mackovi s rodinou a
v soutěži získali 1. místo.
Postupně do souboru přichází další mladí
muzikanti (Josef Borák, Vlastimil Novák, Josef
Kočica ml., Metoděj Borák) a zpěvačka Zdenka
Boráková.
Během 80. let jádro dechovky stárlo a nebylo
nahrazeno mladými muzikanty. Kvalita hudby se
snižovala a akcí ubývalo. Bylo jasné, že musí nastat
nějaká změna. Vlastimil Novák v květnu 2001
navrhl, že převezme vedení Bánovské dechovky a

III/2014

III/2014



strana 11

strana 11

o tomto návrhu se hlasovalo. Návrh byl přijat a
nastaly další změny. Rozloučili jsme se
s některými staršími členy kapely, které V. Novák
osobně navštívil a kterým poděkoval za
dlouholeté účinkování v kapele. Jejich místa
museli nahradit noví členové. Protože místní
muzikanti chyběli, nahradili je muzikanti
z okolních obcí, z Komně, ale hlavně z Nivnice, a
hráč na tubu z Uherského Brodu. Cizích postupně

přibývalo čím dál víc. Místní stárli a z kapely
odcházeli a někteří z mladších se z Bánova
odstěhovali. V současné době má kapela 11
členů, z toho 5 místních. Nejstaršími členy kapely

jsou pan Bohumil Kočica a pan Josef Hauerland a nejmladšími členy jsou
Jakub Zálešák a jediná žena v kapele Helena Zálešáková. V průběhu roku
hrajeme při různých obecních akcích, jako je osvobození Bánova, dále
pak akce církevní a smuteční. Jednou z letošních obecních akcí je i Výstava
muzikantských fotek, která se připravuje na hodovou neděli
16. listopadu. K poslechu i tanci Vám zahraje naše kapela. Vedoucí
dechovky Vlastimil Novák Vás tímto srdečně zve.

Článek společně napsali
Olin Havel,

Miloslav Mandík

a Vlastimil Novák

Po několika výstavách fotografií v Bánově, které měly velký ohlas
u občanů, jsem dostal nápad připravit výstavu fotografií
„Bánovské dechové hudby“.
Byl jsem dlouholetým členem dechového souboru a podařilo se
mi shromáždit spoustu fotografií bánovských hudebníků, kteří
hráli v kostele, na svatbách, pohřbech, na „Orelském“ a
„Sokolském“ cvičení, v prvomájových průvodech, na plesech a
hodových zábavách. Také hráli několikrát v Praze na prvního máje
a v roce 1960 na spartakiádě. Byli zváni do Hevlína, Hrušovan a na
Slovensku hráli v celém Pováží, od Ilavy až po Bratislavu.

Výstava fotografií dechové hudby
Pro tehdejší oblíbenost si „Bánovská dechová hudba“

výstavu fotografií zaslouží..

Za spolupráce Martina Boráka, který shromážděné
fotografie upravil a naskenoval, proběhne tato výstava
letos v neděli 9. listopadu na Bánovské hody ve 14.00
v sále ZŠ. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba
Bánovjanka pod vedením kapelníka Vlastimila Nováka.

Miloslav Mandík
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Farář je člověk, který si jako své celoživotní povolání zvolil službu Bohu a
církvi. Krása tohoto povolání spočívá v její rozmanitosti. Farář by měl umět
dobře vycházet s lidmi, ale také udržet v dobrém stavu kostel či farní
budovu. Snaží se rozumět dětem i babičkám, rodinám i osamělým lidem.
Naslouchá lidem, kteří se potřebují svěřit nebo poradit. Připravuje
snoubence na manželství, křtí děti, větší děti seznamuje se základy víry,
navštěvuje nemocné, povzbuzuje lidi, kteří mají trápení a zemřelé svěřuje
Božímu milosrdenství. Jeho nejdůležitějším úkolem je, aby lidem otevíral
cestu k Bohu. Tak jako každý člověk i on někdy chybuje a hledá sílu v zápasu
o věrnost svému povolání. Přesto nám může ukázat cestu k Bohu.
Vážení občané Bánova, kteří čtete tyto řádky, chci vás všechny srdečně

pozdravit jako duchovní otec farnosti. Přicházím do Bánova po pětiletém
působení v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, kde se
připravují studenti na kněžskou službu. Vždycky jsem se snažil vést je
k tomu, aby se stali dobrými pastýři té farnosti, do které je jednou biskup
pošle. Aby měli vnímavé a citlivé srdce pro mladé i starší, věřící i od Boha
vzdálené. Aby na nich bylo vidět, že žijí plně pro Boha a svou službu faráře
neberou jen jako své zaměstnání, ale jako poslání být duchovními otci.
O stejné se budu snažit i já, být otcem těm, kdo o to budou stát.

Slovo nového faráře otce Jiřího Kupky

III/2014
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SLAVNOSTNÍ P EDSTAVENÍ NOV OPRAVENÉHO JEVIŠTŘ Ě Ě

V sobotu 30.8.2014 prob hlo slavnostní p edstavení
nov opraveného jevišt v sále Základní školy Josefa
Bublíka v Bánov
Celý p íb h této opravy se za al odehrávat v zimních
m sících tohoto roku, kdy p išly d ti žákovského
parlamentu z naší školy s požadavkem na možnou
opravu. Všichni v d li, že oprava by byla velmi
pot ebná, protože velká ást jevišt a jeho vybavení
pamatovala dobu padesátých let minulého století,
dobu vzniku naší základní školy. Veškeré snahy o
možnou opravu vyústily v sepsání dota ní žádosti
s názvem „Prkna,co znamenají sv t“. Dota ní žádost
byla úsp šn podpo ena z Ministerstva pro místní
rozvoj. Vlastní práce se rozb hly o letních
prázdninách. Firma p. apka zhotovila lehkou
kovovou konstrukci zábradlí v zadní ásti podia. Firma
p. Zálešáka kompletn opravila d ev nou stávající
podlahu a na d ev nou podlahu položila smrkové
biodesky s povrchovým nát rem. Nejv tší díl práce
potom odvedla firma Tüchler se slovenským
zastoupením p. Janko Menichem. Firma dodala
kompletn nové scénické osv tlení, ozvu ení, nové
stahovací promítací plátno a postarala se také
kompletn o divadelní textilie. Celý projekt stál
p ibližn 600 tis. K , z toho dotací se uhradí náklady
ve výši 390 tis. K .
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Slavnostní ní prob hlo uvedením úsp šné divadelní hry Rychlé
šípy v podání herc Slováckého divadla. P estože jevištní prostor byl
pro herce malý, herci všechno bravurn zvládli. Významným
sponzorem ve erního p edstavení se stal p.Ing. Antonín Machala,
jednatel firmy Altech, který nám svým št drým finan ním darem
pomohl k uhrazení požadovaného honorá e. Touto cestou mu
d kujeme. V íme, že nov opravený jevištní prostor ve školním sále
se stane astým místem kulturního setkávání naš ob .

otevře ě ě

ů ř

ě

ř

ě

ř

ě ěř ě

ich čanů

č

č

č

Marie Fremlová

Každému z vás přeji hodně spokojenosti, pevné zdraví a sil do každodenního snažení být dobrými lidmi a dobrými křesťany.
K tomu ať nám všem žehná dobrý Bůh.

Na osobní setkání při různých příležitostech se těší P. Jiří Kupka, farář
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Jako již tradičně každé léto, i letos jsme se vydali
s Kohútkem za hranice.
Přijali jsme pozvání do Maďarska na mezinárodní
„putovní“ folklórní festival, který se letos konal ve
městě Makó (oblast Szeged), které je známé jako
„květinové město“ a je vyhlášené především svými
termálními lázněmi.
A tak jsme v půlce července vyrazili spolu
s cimbálovou muzikou Pajtáš a Strúček a také
s početným, ale nezbytným doprovodem směr
Maďarsko.
Po cestě tam jsme si ještě udělali zastávku ve vinném
sklípku v Petrově-Plžích a v Budapešti.
Potom už bylo naším cílem naše hostitelské město
Makó.
Ubytovaní jsme byli na vysokoškolských kolejích,
pokoje byly velmi pěkně zařízené, avšak nejvíce se
nám líbila tělocvična, která byla „stmelovacím a
zábavním centrem“ celého festivalu. Každý večer se tu
odehrávaly besedy u cimbálu, zpívalo se, tančilo...
Maďaři působili velmi zábavně, přátelsky a
pohostinně. Co se týče jídla, bylo výborné, ale myslím,
že některým se o každodenní konzumaci řízků i zdálo.
Během festivalu jsme měli možnost se seznámit nejen
s maďarským, ale i polským, ruským a francouzským

. Absolvovali jsme několik vystoupení na
různých místech, při některých jsme se převlékali
rovnou z plavek do kroje. Vystoupení se nám moc
povedla, myslím, že jsme dobře reprezentovali nejen
Bánov, ale i celou Českou republiku. Opět se nám také
potvrdilo, že krásné bánovské kroje poutají pozornost

folklorem

Kohútek v Maďarsku

a jsou velkým lákadlem pro lidi.
Za celý týden jsme si užili spoustu legrace, vyřádili se v termálech,
ochutnali maďarskou ovocnou polévku, maďarské víno a klobásy, no
prostě jsme si celý týden hezky užili. Úžasná parta, dobří lidé, krásné
zážitky, co víc si přát… Už teď se těšíme na příští rok.
Černou tečkou na celém zájezdu bylo snad jen úmorné vedro a
nefungující klima v autobuse, ale i tak jsme všechno zvládli.
Všem účastníkům patří velké díky – tanečníkům, muzice, doprovodu,
dětem a všem, kteří se jakkoliv podíleli na celém zájezdu. A děkujeme
také obci Bánov za finanční podporu.

Tímto také zveme zájemce o folklor do svých řad! Kdo máte zájem a
chuť se k nám přidat, rádi zpíváte, neváhejte a přijďte mezi nás.
Všechno ostatní Vás naučíme.
Veškeré kontakty najdete na stránkách www.kohutek.banov.cz

Těšíme se na Vás v sobotu 8. listopadu 2014 na hodové besedě u
cimbálu s Rozmarýnem!

Hana Zálešáková

a Žaneta Vystrčilová

III/2014
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Během posledního prázdninového týdne
jsme se dozvěděli, že byla dotačně podpořena
realizace projektu Vedlejší polní cesta Pv1, Pv3 a
v těchto dnech se rozbíhá vlastní stavba.

Objednatelem stavby je Pozemkový fond
ČR a Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad
Uherské Hradiště, projektantem stavby je
Agroprojekt PSO Brno. Jedná se o realizaci
vedlejších polních cest v návaznosti na
proběhnuté komplexní pozemkové úpravy. Polní
cesta Pv1 bude v délce 998 m v šířce 3,5 m
upravena z asfaltového betonu, je to polní cesta
v „Dílech“. Na cestě Pv1 je můstek, jehož profil je
nedostatečný pro odvádění dešťových vod.
Zvláště po zprovoznění obchvatu obce dochází ke
kumulaci vod nad obchvatem, které se následně

spoj í z jednotl ivých směrů a dochází
k opakovanému zaplavování okolních polí a cest
v této lokalitě. Můstek, který je vystavován

ZAČÍNÁ REALIZACE PROJEKTU VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTY
velkému tlaku vody, byl poškozen, voda odtrhla
část bočního zpevnění mostu, a tím znemožnila přejezd zemědělské
techniky. V rámci celkové realizace stavby bude opraven také tento
poškozený můstek. Polní cesta Pv3 v délce 880 m v šířce 3,5 m bude
z minerálního betonu, jde o polní cestu od Požárů směrem k Šumáku. Obě

cesty jsou důležité komunikace pro přístup zemědělské techniky na
pozemky v dané lokalitě.

Na základě proběhnutého výběrového řízení bude stavbu
provádět firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Brno. Celková
cena díla je 7 366 156 Kč včetně DPH. Termín ukončení prací byl stanoven
30.4.2015.Celý projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření I.1.4.
Pozemkové úpravy a z Programu rozvoje venkova ČR. Obec Bánov se
finančně na projektu vůbec nepodílí, finančně na něj nevydáme ani
korunu z našeho obecního rozpočtu, investorem je v plné výši Pozemkový
fond ČR a Pozemkový úřad Uh.Hradiště.

ř
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V nejbližších dnech budou nákladní auta navážet pot ebné kamenivo
z lomu Bu nik, pr jezd aut bude p es "Nezdenskou" a potom nov
budovanou ulicí sm rem k isti ce na skládku pod lokalitou Požáry.

č

č č

Marie Fremlová

o letošních prázdninách
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T.J. Sokol Bánov nabízí i v tomto cvičebním roce cvičení a sport pro
všechny, od předškolních dětí až po seniory. Cvičit a sportovat
začínáme v průběhu září a většina cvičení a oddílů končí svou
činnost s koncem školního roku, tedy v červnu.
Cvičení rodičů a dětí vede naše dlouholetá cvičitelka Marie
Beníčková. Setkáváme se každý týden v úterý v tělocvičně základní
školy, cvičení trvá hodinu, od 17 do 18 hodin. Je to krátký čas, a tak
cvičíme v rychlém rytmu. Nejvíce oblíbené mezi dětmi jsou cvičební
stanoviště, např. vylézt s pomocí rodičů po žebřině a poté se
sklouznout po lavičce, která je na žebřině zavěšená. A cvičí jak děti,
tak rodiče. Výsledek je výborný, děti se vybouří a unaví a rodiče
protáhnou tělo.
Náročnější cvičení na karimatkách s prvky jógy a taichi vede Katka
Nováková. Jmenuje se Body fit. Chodí do něj spíše mladší ženy a
dívky. Cvičení probíhá hned po cvičení rodičů a dětí, tedy každé
úterý od 18 do 19 hodin.
Zdravotní tělocvik je pak především kondičním cvičením pro ženy a
vhodným odreagováním od běžných denních starostí. Odborně ho
vede zkušená cvičitelka Eva Nováková, organizačně ho pak zajišťuje
Karin Švehlíková. Cvičení probíhá každou středu od 18.30 do 19.30
v tělocvičně základní školy.
Cvičení formou tance, tak to je Zumba. Tančí se každý čtvrtek od 19
do 20 hodin a cvičení je určeno pro ženy a dívky. Zumbu vede
Marina Cábová a cvičení probíhají v tělocvičně základní školy.

Kromě těchto cvičení, které organizačně patří do odboru
všestrannosti, má Sokol tři sportovní oddíly.
Sportovní oddíly se kromě tréninků pravidelně účastní sokolských či
republikových přeborů a reprezentují tak nejen Sokol, ale i Bánov
navenek.
Sportovní oddíl sálové kopané má tréninky v hlavním sále sportovní
haly každé pondělí, a to od 19.30 do 21.30 hodin. Účastní se jich
muži a dorost a za ty dvě hodiny kromě kopací techniky a taktiky si
kluci dají slušně do těla. Za rok odehrají čtyři sokolské turnaje (2 na
jaře, 2 na podzim), nejčastěji o nedělích, hlavně v Bojkovicích.
Sálovou kopanou vede Luděk Vavrys.
Sportovní oddíl odbíjené má tréninky každou středu taktéž

v hlavním sále sportovní haly, od 17.30 do 19.30. Do oddílu dochází
ženy, muži i dorost a vede jej Jakub Vašíček. Každoročně se účastní
tří turnajových kol v rámci sokolských přeborů a v prosinci pořádá
tradiční Mikulášský turnaj odbíjené v Bánově.
Sportovní oddíl stolního tenisu je naším nejmladším oddílem a
vznikl díky nadšení zakládajících členů Josefa Polanského, Jaroslava
Cáby, Martina Čapky a Josefa Šlahaře. Hrají v něm muži, žena a
dorost. V současné době má dvě družstva. A-družstvo i B-družstvo
hraje V.třídu regionálního přeboru. Obě družstva trénují
v tělocvičně základní školy, a to každé úterý od 19 do 21 hodin a
každý pátek od 17 do 20 hodin. Vedoucím A-družstva je Ivana
Píšková, B-družstvo pak vede Jaroslav Vítek. Domácí zápasy tato
družstva hrají v sobotu od 15 do 21 hodin opět v tělocvičně základní
školy.
Kromě toho každou středu od 17 do 18 hodin probíhají tréninky
mládeže pod vedením Ivany Píškové.

Cvičení a sport se Sokolem
III/2014

III/2014

Do sportovního oddílu stolního tenisu náleží i D-tým
ryzích amatérů, ovšem s velkým sportovním duchem a
smyslem pro legraci. I toto družstvo se účastní
sokolských přeborů a mnohdy i s úspěchy. Vede jej Petra
Pomykalová a družstvo trénuje každé úterý od 19 do 21
hodin na galerii sportovní haly.
T.J. Sokol Bánov nemá vlastní stánek, o něj v době

nesvobody přišel. Přesto díky pochopení vedení
základní školy a Obce Bánov má kde cvičit a sportovat.
Velké díky. A sokolské cvičení či sport je za hubičku,
roční členská známka stojí 300 Kč, pro děti, studenty a
seniory pak 100 Kč.

Vážení čtenáři, vidíte, že Sokol i v dnešní době

co nabídnout. Od jednoduchých cvičení až po
pravidelné sportovní soutěže. V sokolském cvičení a
sportu se mohou vyřádit děti, mladší, starší, dospělí i
senioři. A stále platí „ V zdravém těle zdravý duch“. Tak
to přijděte zkusit.

A tužme se !

Za T.J. Sokol Bánov
Stanislav Vranka

vám má



strana 16

Hútkovské ohlédnutí za Bánovským letem
Nedělní program Bánovských slavností byl opět pojat jako
memoriál bánovských folkloristů. Soubor Hútek v tomto roce
oslaví pět let činnosti. Za tu dobu byl pozván na různá
vystoupení v rámci podobných akcí v celém regionu. Nepsaným
pravidlem je pozvání oplatit. Proto jsme pozvali soubory,
kterým jsme zatím oplátku dlužili. Důležitým pro nás bylo, že
díky obecnímu úřadu jsme si to mohli v takovém rozsahu
dovolit. Jako nezisková organizace nemáme takové finanční
prostředky (i když pomohli sponzoři), abychom finančně

"utáhli" tak velkou akci. Na odpolední program se totiž
nevybíralo vstupné, stejně jako na celý program Bánovského
leta. Pohoštění souborům uhradil obecní úřad. Další potřebné
náklady platil soubor Hútek. Pozvání přijali: mužský sbor
z Vápenic, mužský sbor z Ostrožské Lhoty a mužský sbor ze
Sadů-Derfle. Samozřejmě také naši kamarádi Burčáci. Jako
oživení přivezl Ivan Marčík jedny z nejlepších tanečníků

verbuňku. Abychom vyvážili skladbu programu,
sme k místním Zpěvulím pozvali ženy ze Strání.

V programu se mužské a ženské sbory prostřídaly. Celou
odpolední akci profesionálně odmoderovala Markéta
Ševčíková. S pozváním jsme nezapomněli ani na pana
plukovníka Dubce. Ten nám sdělil, že mluvil s hercem Aloisem
Švehlíkem, který se léčí v luhačovických lázních, a že ho do
Bánova pozval. Pan Švehlík má předky z Bánova a jezdil sem
jako chlapec na prázdniny k dědečkovi a babičce. A ještě tu má
některé kamarády z mládí. Také se zapojil do programu,
pozpíval a popřál všem mnoho úspěchů.
V neděli bylo tropické počasí. Spásným nápadem bylo
postavení ještě jednoho stanu nad diváckým prostorem.
Naštěstí byl vítr, který dusno zmírnil, a tak se dalo i toto horko
snášet. Při přípravě jsme zjistili, že jsou k dispozici velké
slunečníky. Instalovali jsme je nad účinkujícími. Areál byl
profesionálně ozvučen, což také prospělo celkové dobré
atmosféře programu. Ten byl sestaven tak, aby zaujal a
neunavil diváky. Myslím, že se záměr podařilo naplnit. Možná,
že horko mnohé odradilo od účasti, ale i tak byl areál zaplněn
spokojenými diváky.
Posledním bodem nedělního programu bylo rozloučení s naším
členem P. Janem Machem-bývalým bánovským farářem. To
jediné nás z celého odpoledne moc netěšilo, ale takový je život.

na poslední
chvíli j

Moc pro nás znamenal a zůstává dál jako "Hútek v exilu" na
svém novém působišti. Jeho heligonka a housle budou
chybět.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří pomohli,
aby se taková akce mohla konat. A doufáme, že i následující
roky se bude dařit podobné kulturní akce uspořádat. Na
zvážení budoucímu zastupitelstvu dáváme návrh, zda by
nebylo dobré uvažovat o trvalém zastřešení prostoru, který
se k tomu přímo nabízí. Tak by byl k dispozici při všech
podobných akcích, které se zde konají a doufám budou
konat.

Olin Havel
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Mgr. Radovan Jančář je autorem knihy BÁNOV - Kroniky
promlouvají. Jde o nejnovější publikaci o Bánově, která byla
veřejnosti představena na letošním Bánovském letu. První
otevírání knihy jejím autorem bylo poutavé a zajímavé, a tak
Vám s ním přinášíme ještě krátký rozhovor.

Pane Jančáři, kdo a kdy Vás s nabídkou napsání kroniky

o Bánovu oslovil?

Z jakých pramenů jste čerpal a jak byly dostupné?

Oslovila mě bánovská paní místostarostka Marie Fremlová,
která znala některé mé předchozí monografie. Myslím, že to
bylo někdy koncem léta nebo začátkem podzimu loňského
roku.

Nejzákladnějším pramenem byly všechny dostupné bánovské
kroniky, ostatně proto i ten název Kroniky promlouvají.
Jednalo se o kroniky obecní, farní, školní, hasičské a další.
Mimo to byly cenným zdrojem brožurky již zesnulého

Rozhovor
s Radovanem Jančářem

Rostislava Švehlíka, dále nepřeberné množství článků a
zdroje z uherskohradišťského i brněnského archivu. Nesmím
zapomenout na velké množství unikátních fotografií, které
z větší části ochotně poskytli bánovští občané.

Připravoval jsem ji průběžně po celý rok, ale dá se říci, že
finální verzi asi 2 měsíce, přičemž poslední tři týdny byly
značně hektické a pracoval jsem i 15 hodin denně.

Obsah a členění kapitol jsem navrhl sám, vycházel jsem ze
zkušeností z předchozích tématicky podobně zaměřených
knih. Samozřejmě to musel odsouhlasit zadavatel, tedy
představitelé obce Bánov. Co se týče formátu a grafické
podoby, tady jsme měli trochu rozdílné názory, ale nakonec
zvítězila varianta, kterou jsem od počátku prosazoval. Proto
bych chtěl také na tomto místě poděkovat za vstřícnost a
osvícenost vedení obce.

Protože jsem se o Bánov dlouhá léta zajímal, tak moc
informací pro mne nových nebylo. Snad fakt, že v Bánově

velmi mnoho lidí zemřelo tragickou smrtí. A pak také
skutečnost, že za jakéhokoli režimu dokázali zdejší lidé
zvelebovat svou obec.

Velmi citový, protože jsem se v Bánově narodil (maminka
pochází z Bánova), do svých 4 let jsem zde bydlel
(v Hoštákách) a zhruba do 15 let trávil každé prázdniny. Mám
zde kmotřenku a další příbuzné a v dětství jsem zde měl i
hodně kamarádů.

Děkujeme Vám za rozhovor.

Za Bánovský zpravodaj se ptal

Jak dlouho jste knihu psal?

Formu knihy jste si zvolil sám či vám byla takto zadána?

Vzpomenete si, které informace Vás při psaní nejvíce

zaujaly?

Máte k Bánovu osobní vztah?

Stanislav Vranka

Alexandr Skalský
Tento dvanáctiletý velmi nadaný hoch se účastnil na přelomu srpna a září Mezinárodního mistrovství
Evropské unie v šachu. V kategorii do 14 let obsadil pěkné 13. místo z 28 nejlepších mladých
šachových hráčů v rámci EU. Mistrovství EU se hrálo v Koutech nad Desnou. Saša se na tuto soutěž

kvalifikoval díky výbornému 4. místu z Mistrovství ČR. Pravidelně nastupuje v mistrovských soutěžích
dorostu i mužů za šachový oddíl Staré Město. Přejeme stále více nápaditých šachových her a
vítězných utkání.

Úspěšné bánovské mládí

Martin Balouch
Mladý talentovaný chemik se v rámci české družiny účastnil 46.ročníku Mezinárodní chemické
olympiády konané koncem července ve vietnamské Hanoji. V konkurenci 291 nejlepších mladých
chemiků ze 75 zemí světa Češi přivezli hned 4 medaile. Martin obsadil celkové 63. místo a získal tak
stříbrnou medaili (pro vysvětlení - prvních 10% z celkového počtu získává zlatou, dalších 20% pak
stříbrnou) . V červnu ukončil studia na gymnáziu v Uh.Hradišti a od září je studentem Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze. Přejeme mu na studiích hodně zdaru.
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Letošní Bánovské leto se neslo v hasičském duchu, protože
místní hasičský sbor slavil 120. výročí od svého založení.
Oslavy začaly slavnostním obědem, kterého se zúčastnili
starostové pozvaných sborů, velitelé jednotek, členové
Dobrovolného hasičského sboru z Bánova u Nových Zámků,
zasloužilí bánovští hasiči a významní podporovatelé. Dechová
hudba Bánovjanka poté vedla slavnostní průvod od pošty až

k pálenici. V průvodu šli hasiči ze všech okolních sborů a
v zádech měli hned deset hasičských cisteren. Nechybělo
koňské spřežení s historickou ruční stříkačkou a dobově

oděnými hasiči z Hluku ani požární automobilový žebřík
z Uherského Brodu. Když auta zaparkovala v areálu pálenice,
mohly začít ukázky zásahů. Nivničtí hasiči předvedli

120. výročí založení hasičského sboru v Bánově

vyproštění zraněného z automobilu po dopravní nehodě, bystřičtí kolegové uhasili maketu domečku za použití moderní
techniky, Hlučané pak předvedli, jak se hasilo před sto lety. V parném letním odpoledni divákům ani nevadilo, když je sem tam
zvlažila kapka vody z hasičských hadic. Na závěr ukázek domácí jednotka uhasila hořící automobil a za doprovodu hudby
Bánovské dechovky se program zvolna přesunul ke křtu knihy o Bánově a k večerní zábavě. V neděli se pak hasiči zúčastnili mše,
na které byl požehnán jejich nový prapor.

Marek Mahdal
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Rodina Zálešákova

děkuje Obecnímu

úřadu za dar

nových školních

brašen pro jejich

trojčata, ze kterých

se v září stali

prvňáčci.
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Josef a Anna Hauerlandovi 23

V clav a Zde ka St elcovi 625
Josef a Anna Kandrn lovi 81
Alois a Marie Petr jovi 129

Marie Jank jov 201

Franti ka Veleck 505

Bohumila Mahdalov 721
Marie Hnili kov 180

Stanislava Bolckov 193
Ji Mihal 502
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Společenská kronika

2.125Stav obyvatel k 31.7.2014 je

28.10.2014 Bánovský dráček
30.10. 2014 Dýňová slavnost na schodech školy
7. - 9. 11. 2014 Martinské hody
21.11.2014 Kateřinské posezení Klubu seniorů

4.12.2014 Rozsvěcování vánočního stromu
6.12.2014 Obecní zabijačka
9.12.2014 Beseda pro důchodce

Přehled připravovaných akcí
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Redakční rada BZ děkuje všem přispěvatelům do

tohoto i předchozích čísel a čtenářům za jejich

přízeň. Přejeme nové redakční radě v její práci

úspěch a jen spokojené čtenáře.



Pátek 7.11.2014

Sobota 8.11.2014

Neděle 9.11.2014

Pondělí 10.11.2014

20,00 hod.

14,00-18,00

od 14,30

17,00

18,00

18,20

20,00

10,30

10,00-18,00

10,00-18,00

14,00-17,00

14,00-18,00

od 9,00 hod.

od 11,00 hod

- Sportovní hala Bánov, Street 69, předkapela Frozen Fire

- Suterén obecního úřadu Prodejní výstava keramiky Adély Volné

- Parkoviště u Sportovní haly - jízdy na koňském povoze pro malé i velké

- Slavnostní mše sv. ke cti sv. Martina (s účastí svatomartinské družiny)

- Svatomartinský průvod od kostela sv.Martina

- Pohádka o sv.Martinovi v podání skupiny ŠTVANCI na Jarmeku

- CM Rozmarýn – školní sál

Slavnostní mše sv. ke cti sv. Martina ( s účastí krojovaných)

- Sportovní hala, laserová střelnice, skákací hrad, malování na obličej, drobný

prodej

- Galerie sportovní haly, fotografická výstava dechové hudby „Bánovjanka v

čase“ ke 130. Výročí založení dechové hudby v Bánově

- Školní sál, k tanci i poslechu hraje dechová hudba Bánovjanka, vstup volný

- Suterén obecního úřadu, prodejní výstava keramiky Adély Volné

Restaurace u Koníka - Hodky

Restaurace u Bujáků . - Hodky

Na Tres áku odkytň - H
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