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Vstávají ze sna pastýři,
diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.

Nad holým chlévem
z kamení,
co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení
a osvětluje cestu.

Svolává k chlévu ze všech
stran, i anděle i lidi.
A kdo má srdce dokořán,
každý to světlo vidí…
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Kalendář akcí
v obci

Šťastné a veselé svátky vánoční
a úspěšný nový rok 2015

Vám přeje
Obecní úřad

a
redakční rada

Bánovského zpravodaje

Šťastné a veselé svátky vánoční
a úspěšný nový rok 2015

Vám přeje
Obecní úřad

a
redakční rada

Bánovského zpravodaje

V tomto čísle najdete:
Vstávají ze sna pastýři,
diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.

Nad holým chlévem
z kamení,
co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení
a osvětluje cestu.

Svolává k chlévu ze všech
stran, i anděle i lidi.
A kdo má srdce dokořán,
každý to světlo vidí…
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Vážení spoluobčané,

jak všichni víte, v říjnu proběhly volby

do obecního zastupitelstva. V Bánově

kandidovaly pouze dvě volební strany,

a to KDU-ČSL a sdružení Občanští

demokraté, a nezávislé osobnosti.

Výsledkem bylo rozdělení jedenácti

mandátů mezi kandidáty těchto dvou

stran v poměru 6:5 pro občanské

demokraty.

V povolebním jednání se nabízelo

navrhnout starostu i místostarostu za

vítěznou stranu, anebo zvolit

místostarostu za KDU-ČSL, což jsme

taktéž zvažovali. Společně jsme se

však jednomyslně shodli na vlastním

návrhu kandidáta na místostarostu,

kterým byl následně na ustavujícím

zasedání zastupitelstva zvolen Marian

Čubík.

Chtěl bych poděkovat panu starostovi

Zbyňku Královi a paní místostarostce

Marii Fremlové za jejich práci pro naši

obec. V uplynulých osmi letech

odvedli kus dobré práce na mnoha

projektech, které jistě nemusím

jmenovat. Jsem rád, že můžeme

z j e j i c h z k u š e n o s t í d á l e

v zastupitelstvu čerpat, a věřím, že

stejně jako v minulém období bude

zastupitelstvo fungovat jako jeden

tým se společným cílem – rozvíjet

obec po všech stránkách, ve veřejném

zájmu a ku prospěchu všech jejích

občanů.

Co se týče nynější práce na obecním

úřadě , převzal i j sme některé

dokončované projekty (nápravná

opatření na kanalizaci, polní cesty na

Dílech a na Šumák, větrolamy a

b i o k o r i d o r y a t d . ) , a l e i t y

p ř i p ravova n é , j a ko n a p ř í k l a d

revitalizaci zeleně nebo vybudování

víceúčelového hřiště.  Mimo tyto akce

připravujeme další podle našeho

volebního programu a potřeb obce.

Důležitá je samozřejmě otázka

financování, ve které budou hrát roli,

mimo jiné, dotační výzvy, jež budou

vyhlášeny v příštím roce. Byli bychom

rádi, kdyby se nám podařilo získat

dotace např. na zastřešení venkovního areálu Pálenice, opravy chodníků nebo

zmiňované víceúčelové hřiště. Za jednu z priorit považujeme dobudování

chybějícího úseku asfaltové cesty z Hradu k čistírně odpadních vod. Budeme žádat o

zpevnění cesty z Močíře až k ČOV, které by mělo probíhat v režii pozemkového

úřadu. Za důležité považujeme také další budování inženýrských sítí pro výstavbu

rodinných domů. Některé ze záměrů budou potřebovat delší časový horizont.

Máme před sebou totiž i investice méně viditelné, které zatím snesly odklad ve

prospěch důležitějších staveb, ale vyhnout se jim nemůžeme. Mezi ty patří

například elektroinstalace v základní škole, oprava topení v obřadní síni, oprava

kanalizace v křižovatce ulic Zámeček a nad Uličkou a další.

Chtěli bychom také zachovat všechny kulturní a další akce, které jsou v obci

pořádány a těší se oblibě. Ke všem těmto akcím nejvíce napomáhá činnost spolků.

Ty jsou hlavními nositeli místní kultury, a proto bych si přál, aby spolupráce mezi

nimi navzájem a mezi těmito spolky a obecním úřadem byla vždy na dobré úrovni a

v přátelském duchu.

Nejsou ale jenom větší akce a projekty. Je také spousta drobnějších oprav a zlepšení,

se kterými se každý den setkáváme a které se snažíme neprodleně řešit. Bohužel ne

všechno lze vyřídit hned a resty staré i několik let nevyřešíme najednou. Žádný z nich

však nevkládáme do šuplíku, ale věnujeme se jim. Jen je potřeba trochu trpělivosti.

Samozřejmě je naší prioritou, a myslím i posláním, aby občané byli spokojeni a aby

jim „obec“ vycházela v co nejvyšší možné míře vstříc. Proto jsme otevřeni Vašim

námětům a požadavkům a rádi Vás vyslechneme jak na zasedáních zastupitelstva,

tak na obecním úřadě.

Milí spoluobčané, přátelé, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků v poklidu mezi

svými nejmilejšími a do nového roku hodně zdraví, štěstí, síly a elánu!

Váš starosta
Marek Mahdal

Slovo starosty obce

Bánov



Ve dnech 10.10. - 11.10.2014 proběhly v Bánově volby do obecního
zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo 875 bánovských občanů, což

představuje volební účast 50,81 %. Ve volbách těsně zvítězila ODS
s nezávislými kandidáty. Získala celkem 4 420 hlasů od bánovských
občanů, kteří k volbám přišli. To představuje celkem 50,95 %. Druhá
KDU-ČSL získala 4 255 platných hlasů, to je 49,05% z celkem odevzdaných
hlasů. ODS+NK tak získali v jedenáctičlenném bánovském zastupitelstvu
těsnou většinu 6 mandátů, KDU-ČSL pak obdržela 5 mandátů. Nejvíce
hlasů získala místostarostka obce Bánov Ing. Marie Fremlová. Hlas jí dalo
504 Bánovjanů.

Přehled nově zvolených zastupitelů obce Bánov
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Jméno a přijmení kandidáta Název strany
Počet

platných
hlasů

Ing. Marie Fremlová KDU-ČSL 504
Bc. Marek Mahdal ODS+NK 448
Pavel Janča ODS+NK 438
Ing. Adam Guryča ODS+NK 429
Mgr. Zbyněk Král KDU-ČSL 426
Vítězslav Volný, DiS ODS+NK 420
Hana Zálešáková ODS+NK 411
Ing. Petr Borák KDU-ČSL 408
Marián Čubík ODS-NK 402
Mária Nováková KDU-ČSL 373
Luděk Vavrys KDU-ČSL 358

V prodeji kniha

Nejnovější publikaci o historii Bánova
„Bánov - Kroniky promlouvají” lze zakoupit

na Obecním úřadě v ceně 200Kč/ks.

MS HÁJ BÁNOV

KRMENÍ ZVÍŘÁTEK

Vás srdečně zve na

,
které proběhne v neděli

Sraz je
na myslivecké chatě.

Příjďte si zpříjemnit svátky
procházkou v přírodě.

Občerstvení zajištěno.

28. 12. 2014.
v 10 hodin

Miriam Pavelková Vás srde n zve do nov otev ené provozovny

pala inkárna, kavárna, cukrárna
Masarykovo nám stí 162
Uh.Brod

ě ě ř

ě

č

č
MIRIAM S CAFÉ´

Výsledky komunálních voleb

v Bánově
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Z jednání ZO
Z jednání zastupitelstva obce dne 6.11.2014

Z jednání dne 19.11.2014

stanovuje:

Zastupitelstvo obce volí:

Zastupitelstvo obce zřizuje:

volí:

schvaluje:

zřizuje:

funkce, které budou vykonávány jako dlohodobě uvolněné:
starosta ode dne 6.11.2014
místostarosta ode dne 6.11.2014

starostu obce: Bc. Marek Mahdal
místostarostu obce: Marian Čubík

finanční výbor a kontrolní výbor

- předsedu finančního výboru: Ing. Marie Fremlová
- předsedu kontrolního výboru: Mgr. Zbyněk Král
- členy finančního výboru: Mgr. Petr Borák,

Ing. Adam Guryča
- členy kontrolního výboru: Mária Nováková,

Vítězslav Volný, DiS.

- obřady budou ve volebním období 2014-2018 provádět
starosta Bc. Marek Mahdal, Marian Čubík a Mgr. Zbyněk Král

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
ZK mezi Zlínským krajem a obcí Bánov ve výši 16 000,- Kč na
výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Bánov a firmou
KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o., Velehradská 1905, Staré Město, na
akci „ZTV- vodovod a část chodníku II./2. Část – Za poliklinikou,
Šraňky“ – zhotovení části chodníku. Dodatek řeší změnu
termínu provedení prací.

1. kulturní komisi, předseda Hana Zálešáková,
členové Pavel Janča a Kateřina Nováková

2. Sbor pro občanské záležitosti, předseda Pavel Janča

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstva obce

�

�

Těšte se a rezervujte si čas 17. ledna 2015,
protože tento den se pořádá

Myslivci, doufáme, že i Vaši dobří sousedé,
členové Honebního spolku Bánov a MS Háj, pořádají
17. ledna 2015, to je třetí sobotu roku 2015, X. ročník
plesu sv. Huberta. Co Vás čeká? Skvělá zábava se
skupinou Street 69. Tom, Michal, Martin, Romeo a
Stráža se na Vás už těší. Dechová kapela Drietomanka
bude mít na X. ročníku plesu sv. Huberta svoji premiéru.

Dále je připravena ukázka latinskoamerických
a klasických tanců a také myslivečtí trubači z Přerova.
Samozřejmě i myslivecká kuchyně šéfkuchaře Tondy –

dančí svíčková a zvěřinový guláš - a ve finále večera
skvělá tombola. Mohu Vám slíbit 15 hlavních cen –

prvními cenami tradičně budou jelen a velkoplošná
obrazovka, dále je připraveno minimálně 200 cen
k přímé výhře.

Rezervujte si Váš čas a přijďte v sobotu
17. ledna 2015 ve 20.00 hod. do sportovní haly v
Bánově.

Očekáváme Vás od 19.00 hodin. Přejeme sobě,
ale samozřejmě hlavně Vám, abychom se bavili až do
rána.

X. ročník plesu sv. Huberta.

Ing. Jan Petráň

Ze srdce děkujeme štědrému dárci panu Ing. Janu Petráňovi, který
zastupuje firmu KOZAP Uh. Brod, za hodnotný finanční dar ve výši
10 000 Kč. Díky daru pana Petráně budeme moci rozšířit technické
zázemí naší služby o sušičku na prádlo a ponorné mixéry. S ohledem na
rozšíření provozní doby Pečovatelské služby Bánov na nepřetržitý
provoz nám nově pořízení „pomocníci“ pomohou v péči o uživatele
plně závislé na péči druhých.

kolektiv Pečovatelské služby Bánov

Pečovatelská služba Bánov

Poděkování panu Ing. Janu Petráňovi



Rozsvícení vánočního stromu zpříjemnilo vystoupení dětí
z mateřské školy s pásmem Čert a Káča.
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Život v obci v obrazech
strana 5

Obecní zabijačka pod vedením zkušeného zabijačkového
týmu.

Svatohubertská mše v chrámu sv. Martina v Bánově.
Slavnostní troubení přerovských trubačů při slavnostní
bohoslužbě za živé i zemřelé myslivce.

IV/2014

IV/2014

Dýňová slavnost - Tento rok byla slavnost doprovázena
nádherným počasím, děti byly v maskách a stezka odvahy
byla opravdu pro odvážné-vedla školní zahradou.

Hody - Pátek odstartoval kapelou Street 69, v sobotu proběhla
slavnostní mše a průvod zakončený pohádkou o Sv. Martinovi,
večer hodový cimbál s CM Rozmarýn. Vánoční dílna, kterou připravili žáci základní školy.
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Bánov má nové
vedení obce
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Na základě výsledků voleb proběhlo ve čtvrtek
6.listopadu 2014 v obřadní síni veřejné zasedání
nového zastupitelstva obce Bánov. V novém
bánovském zastupitelstvu má 6 zastupitelů
ODS+NK a 5 zastupitelů KDU-ČSL.
Ustavující zasedání zahájil jako nejstarší člen
zastupitelstva pan Marián Čubík. Po složení slibu
zastupitele obce a procedurálních bodech přišla
na řadu volba starosty obce Bánov. Navrženi byli
pan Marek Mahdal za ODS+NK a paní Marie
Fremlová za KDU-ČSL. Šesti hlasy zastupitelů
ODS+NK byl na léta 2014-2018 zvolen starostou
obce pan Marek Mahdal. Zastupitelé za KDU-ČSL
se hlasování zdrželi. Po tomto zvolení se vedení
zasedání ujal nový starosta. Po krátkém
poděkování zasedání pokračovalo volbou
místostarosty. Navržen byl pouze jeden kandidát,
a to pan Marián Čubík. Získal šest hlasů od
zastupitelů ODS+NK a stal se místostarostou
obce Bánov. Čtyři zastupitelé KDU-ČSL byli proti a
jeden se zdržel hlasování.
Poté ustavující zasedání pokračovalo volbou
předsedy finanční komise. Navržena byla paní
Marie Fremlová a většinou deseti hlasů byla
zvolena. Po volbě se dalšími členy komise stali
pánové Petr Borák a Adam Guryča.
Na předsedu kontrolní komise byl navržen pan
Zbyněk Král. I on byl zvolen většinou deseti hlasů.
Dalšími členy komise se stali pan Vítězslav Volný a
paní Mária Nováková.
Obřady v letech 2014-2018 na obci mohou vést
pánové Marek Mahdal, Marián Čubík a Zbyněk
Král.
Na závěr nový starosta obce poděkoval bývalému
vedení obce za odvedenou práci, která dle jeho
slov je na obci Bánov vidět. Byly předány drobné
dary a květiny. Pan Zbyněk Král pak osobně

poděkoval paní Marii Fremlové za práci pro obec
Bánov ve funkci místostarostky za uplynulých
8 let, což také ocenili noví zastupitelé i přítomná
bánovská veřejnost dlouhým potleskem.
A jen pro doplnění. Na prvním řádném zasedání
ZO byla předsedkyní kulturního výboru zvolena
paní Hana Zálešáková. Členy výboru se stali
Kateřina Nováková a Pavel Janča.
Předsedou Sboru pro občanské záležitosti byl
zvolen pan Pavel Janča.

Za Bánovský zpravodaj
napsal

Stanislav Vranka

Pečovatelská služba Bánov v Domě s chráněnými byty poskytuje službu
v nepřetržitém provozu.
Pokud budete mít o naši službu zájem, můžete se na nás obrátit osobně,
telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo písemně.

/

Rady poskytuje bezplatně sociální pracovnice – navrhuje možná řešení
nepříznivé sociální situace uživatele.
/

Pracovnice poskytuje pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek, vstávání nebo přesunu z lůžka, přesunu na vozík, polohování,
podávání jídla a pití, pomoc při chůzi apod.
/

Pracovnice poskytuje podle potřeb uživatele pomoc, dopomoc nebo
dohled při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při
použití WC apod.
/

V případě zájmu uživatele zajišťuje pracovnice dovážku nebo donášku jídla
nebo pomáhá při přípravě a podávání jídla a pití.
/

Po domluvě s uživatelem zajišťuje pracovnice pomoc s běžným úklidem a
údržbou domácnosti a osobních věcí, běžné i velké nákupy, běžné pochůzky
(např. na poštu, do lékárny, na úřady apod.), praní a žehlení ložního i
osobního prádla atd.
/

Pracovnice doprovází uživatele k lékaři, na úřady, na kulturní a společenské
akce apod.

Pečovatelská služba Bánov, Bánov 721, 687 54
Gabriela Hamadová, vedoucí služby, telefon: 724 651 283
E – mail: gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz
Michaela Kadlčíková, sociální pracovnice, telefon: 724 651 325
E – mail: michaela.kadlcikova@uhbrod.charita.cz

Jaké služby poskytujeme?

Kontakty

Základní sociální poradenství

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

:

Oznámení Pečovatelské
služby Bánov

Vánoce 2014
„Důležité je, abyste dávali sami sebe.
To je míra lásky a tu musíte přiložit, máte-li měřit velikost svých činů.“

Radostí, láskou a pokojem ať jsou ve Vašich
rodinách naplněny tyto sváteční dny.
Ať zakoušíte živou přítomnost betlémského
dítěte Ježíše.

Přeje a žehná

Matka Tereza

P. Jiří Kupka, farář Bánov
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Při přípravě VI. ročníku koštu slivovice (ovocných
destilátů), který se bude konat v sobotu 21. března 2015
od 16 hod. ve školním sále, chceme využít pozitivních
zkušeností z minulých ročníků. Budeme vybírat všechny
druhy ovocných destilátů v jednotných lahvičkách
s visačkami o objemu vzorku 0,3 l, které je možno
vyzvednout u členů přípravného výboru:
- Čapek Josef, Bánov 87
- Beníček Josef, Bánov 38
- Kočica Vladimír, Bánov 331
- Nevařilík František, Bánov 561
- Mahdal Miroslav, Bánov 275

Při odevzdání vzorku pálenky musí každý vystavovatel
stvrd i t podpisem zdravotn í nezávadnost
vystavovaného destilátu. Vzorky se začínají sbírat
v pondělí 5. ledna 2015 a uzávěrka sběru vzorků bude
28.února 2015. Za každý vzorek a cenu do tomboly bude
vstupenka zdarma. Degustace vzorků bude neveřejná a
podle počtu vybraných vzorků budou osloveny místní
složky o doplnění členů do degustačních komisí, aby se
co nejvíce hodnotilo podle „bánovskéj chuti“. Tři
vítězné vzorky slivovice postupují do okresního kola,
které pořádá muzeum v Uherském Hradišti. Součástí
vyhlašování výsledků koštu budou pro úspěšné
vystavovatele připraveny diplomy a věcné ceny, dále
budou připraveny ochutnávky všech vystavených
vzorků, skleničky s logem Klubu seniorů Bánov, bohatá
tombola, srnčí guláš a další občerstvení. K příjemné
pohodě zahraje Strúček, zazpívá a zatančí Kohútek.
Večerem bude provázet Eda Švehlík a Bánovské
Zpěvule.
Věříme, že na koštu prožijeme společně velmi příjemné
odpoledne, na které Vás všechny srdečně zve

Klub seniorů Bánov

VI.ročník koštu slivovice
(ovocných destilátů) v Bánově

XII. ro ník Obecníhoč turnaje v kuželkách

se uskute ní v pátek a sobotu

.

Další informace budou postupn zve ejn ny na webových
stránkách a ve výv sních sk í kách bce Bánov.

č

v kuželkovém sále sportovní haly.

Zájemci se mohou hlásit u obsluhy minibaru sportovní haly.

ě ř ě

ě ř ň o

6.-7. února 2015

Uzáv rka p ihlášek je ve tvrtek 29. ledna 2015ě ř č

TERMÍNY   SVOZU
TŘÍDĚNÉHO  ODPADU  V  ROCE  2015

2.2.2015 9.2.2015

2.3.2015 9.3.2015

7.4.2015 út 13.4.2015

4.5.2015 11.5.2015

1.6.2015 8.6.2015

7.7.2015 út 13.7.2015

3.8.2015 10.8.2015

7.9.2015 14.9.2015

5.10.2015 12.10.2015

2.11.2015 9.11.2015

7.12.2015 14.12.2015

MODRÉ PYTLE – PAPÍR
druhé pondělí v měsíci

ŽLUTÉ PYTLE – PLAST
první pondělí v měsíci
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Vážení občané, čtenáři Bánovského zpravodaje!

Rádi bychom se Vám pochlubili, že našemu Klubu seniorů je
už pět let.
Za tu dobu jsme připravili pro členy celou řadu akcí a společně

prožili mnoho hezkých a nezapomenutelných chvil.
V letošním roce jsme již tradičně zahájili svou činnost

lednovým turnajem v kuželkách. Jeho vítězové nás potom
reprezentovali v obecním turnaji. Skupina seniorů si chodí
pravidelně zahrát každý čtvrtek. Dvakrát ročně se utkáme
s Klubem přátel slivovice ze Starého Města, a to jednou u nás a
potom u nich. V minulých letech jsme uspořádali také turnaj ve
stolním tenise a v případě zájmu ze strany členů v tom můžeme
pokračovat.

Měsíc březen je tradičně věnován naší nejnáročnější akci –

koštu slivovice. Připravili jsme již V.ročník, který byl ještě
úspěšnější než ty minulé. Při degustaci hodnotilo devět
tříčlenných komisí celkem 240 vzorků slivovice
a ovocných pálenek. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo
v zaplněném školním sále v sobotu 22. března 2014. Můžeme
říct, že je to akce, kterou náš Klub pořádá pro širokou bánovskou
veřejnost. Podrobnosti o nadcházejícím VI. ročníku najdete
v samostatném článku tohoto Bánovského zpravodaje.

Květen vítáme prvomájovým posezením s programem a
výstavou starých fotografií. Letos to byly fotky z vojenských let
našich členů. Následoval zájezd na jarní flóru do Kroměříže. To je
velmi oblíbená akce hlavně u těch, kteří mají rádi květiny a
zájezd využijí i pro svůj jarní nákup.

Úspěšný byl dvoudenní zájezd do Salzburgu v Rakousku,
následoval zájezd do termálů v Dunajské Stredě a na podzim
ještě do Velkého Mederu. Mimořádný zážitek jsme měli
z letního zájezdu po Baťově kanálu. Nejdříve jsme si prohlédli
zámek v Uherském Ostrohu, z jehož věže byl nádherný výhled do
širokého okolí. Potom jsme lodí jeli do Strážnice, kde jsme
navštívili skanzen, a zájezd jsme ukončili v zámeckých sklepích
u dobrého vínka.

Pomáhali jsme také s organizací družební návštěvy ze
slovenského Bánova a už se těšíme na výlet k nim v příštím roce.
Je za námi pravidelné Kateřinské posezení s programem a
výstavkou fotografií k 30. výročí uvedení Lucerny v Bánově.
Snažíme se vždy připravit si program, který obohatí posezení,
i když hlavním cílem je společně pobesedovat, případně si spolu
zazpívat. Při zmínce o zpěvu musíme znovu připomnět, že právě

na našich zájezdech a společných akcích vznikla první myšlenka
ustavit pěvecké sdružení Bánovské Zpěvule, které teď pod
vedením naší členky Heleny Vystrčilové zpívá nejen na našich
akcích, ale také pro celou obec.

Dva naši členové připravili na hody pro veřejnost zajímavou
výstavu fotografií k 130. výročí založení dechové hudby
v Bánově. Výstava bude trvat až do konce roku v prostorách haly
a je možné si ji prohlédnout v době, kdy je hala otevřená.

V krásném prostředí zámku Nový Světlov jsme byli
letos celkem 4x, na koncertech a divadelních
představeních. Zajímavým zážitkem bylo i představení
Žítkovské bohyně, které jsem zhlédli v Městském divadle
ve Zlíně.
Před námi je ještě výlet na vánoční trhy do Olomouce,
pomoc při obecní zabijačce a společné zpívání u vánočního
stromu.

Ještě bychom chtěli zdůraznit, že členem našeho klubu
se stává automaticky každý senior, který se zúčastní
některé naší akce. Kromě stabilního jádra členů máme
celou řadu těch, kteří se zúčastňují některých akcí. Jedni
chodí na kuželky, jiní s námi jezdí na zájezdy nebo na
kulturní programy. Díky finanční i jiné pomoci Obecního
úřadu může náš Klub seniorů nabídnout příjemné a
kulturní vyžití mnoha našim starším spoluobčanům.

Těšíme se na společné chvíle v nadcházejícím roce 2015.

Za výbor Klubu
seniorů

Dáša Havlová
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Rok 2014 je pomalu u konce, fotbalistům skončila podzimní
část ročníku 2014/2015 a čeká nás zimní, námi ne moc
oblíbené období. Dovolte mi malé bilancování uplynulého
roku. Nejdříve bych rád zmínil dvě mimořádné letošní akce.
První významnou událostí je, že se nám díky získané dotaci
podařilo letos dokončit úplnou rekonstrukci kabin a jejich
okolí, započatou koncem minulého roku. Vše už slouží našim
malým i velkým fotbalistům, kterým se tak výrazně, a doufáme,
že na dlouho, zlepšily podmínky pro jejich sportovní činnost.
Druhou povedenou letošní akcí byla organizace 5. Slovácké
benefice, která byla již v BZ podrobněji popsána. Většina
návštěvníků, účinkujících i pořadatelů byla velmi spokojená a
nezbývá jen doufat, že se podobnou akci u nás ještě někdy
podaří uspořádat.
Po sportovní stránce to byl rok dvou rozdílných pololetí. Konec
minulého ročníku 2013-2014 byl, především z důvodu
neúspěchu mužstva mužů, velmi smutný. Muži, hlavně kvůli
totálnímu úpadku tréninkové morálky většiny hráčů a velmi
špatném přístupu k zápasům, bohužel sestoupili z OP do nižší
OS. To považujeme za velký neúspěch a zklamání.
Naproti tomu mládež držela opět velmi slušnou výkonnost.
Dorost ukončil úspěšný ročník na velmi pěkném 3. místě, s 35
body a celkovým skóre 74:27. Kluci nám dělali velkou radost!
Žáci se ve stejném ročníku umístili na pěkném 6. místě, s 26
body a celkovým skóre 50:84. Nakonec se tak velmi úspěšně

vypořádali s velkým generačním rozdílem oproti soupeřům.
Přípravka měla stejný generační problém, ale přesto se umístili
na pěkném 5. místě, 6. místě, s 15 body a celkovým skóre
58:76.
Tady bychom rádi zmínili, že u mužstev žáků a přípravky skončili
svoje působení velmi úspěšní a obětaví trenéři P. Šupina a J.
Velecký. Za jejich dlouholetou a záslužnou činnost u naší
mládeže jim velmi děkujeme!
Nový ročník 2014-2015 má za sebou podzimní část. V mužstvu
mužů došlo k pozitivnímu obratu v přístupu k tréninkům i
zápasům, přišlo 6 hráčů z dorostu, vrátil se i trenér Kopeček a
na výkonech mužstva se to začalo pomalu projevovat. Muži
přezimují v OS na 3. místě, s 19 body a skóre 25:12. Podzimní
část se dá určitě považovat za úspěšnou, škoda jen ztráty v
posledním domácím zápase se Záhorovicemi. Doufejme jen, že

hráči poctivě absolvují zimní přípravu, že dojde ještě ke zlepšení
výkonů a podaří se nám úspěšně na jaře atakovat postupovou
první příčku.
Dorost, posílený o několik přespolních kluků, zaujímá v OP po
podzimu 5. místo, s 11 body a skóre 26:24. S citelným oslabením
odchodem starších hráčů se tak úspěšně vypořádal a věříme, že
jejich výkony budou mít vzestupnou tendenci.
Žáci se rovněž umístili v podzimní části OP na 5. místě, se 14 body a
skóre 20:29 a po pomalém začátku postupně stoupají tabulkou.
Věříme, že fotbal bude kluky i nadále bavit, více se ukázní, jejich
výkony se budou zlepšovat a budou nám dělat čím dál větší radost.
Přípravka se neustále potýká s generačním problémem a
momentálně jsou v OS na 7. místě, s 12 body a skóre 50:27.
Nicméně velký zájem těch nejmenších nás velmi těší. Kluci, ale i
děvčata, dělají velké pokroky a jejich zápal pro hru je pro nás
velkým příslibem do budoucnosti.
K žákům a přípravce nastoupili v létě noví trenéři a vedoucí
mužstev, kteří vyslyšeli naše výzvy, byli ochotni obětovat čas a
velmi nám tak pomohli vytvořit zázemí pro obě nejmladší
mužstva. Jejich poctivá práce se již začíná projevovat. Jako
šéftrenér mládeže začal působit p. Kopeček st.. K mužstvu žáků

přišli: K. Rapant, R. Kotil st. a J. Matějíčková. K přípravce přišli: M.
Vystrčil, J. Vacula, D. Mahdal, J. Hauerland. Za jejich ochotu jim
moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů!
Případné další dobrovolníky a zájemce rádi uvítáme, protože pro
práci s mládeží je třeba co nejvíce ochotných lidí. Rádi bychom
ještě doplnili realizační tým u všech mládežnických mužstev,
především u dorostu.
Rád bych vás pozval na dvě akce, které nás čekají v zimě, a to
tradiční Štěpánský nohejbalový turnaj „Memoriál Libora Šopíka“ a
už tradiční turnaj přípravek BOY CUP, konaný v únoru.
Děkuji všem trenérům, členům, dobrovolníkům a hlavně

sponzorům, kteří nám v naší činnosti pomáhají, za jejich práci a
velkou obětavost. 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
2015 především hodně zdraví, sportovních úspěchů a rodinnou
pohodu.

Za FC Bánov
Břetislav Polanský, předseda

FC BÁNOV 2014
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MUDr. Gazdíková Jitka

Zdeňka

PO  22.12. 7 - 10 hod.
ÚT  23.12. 7 - 10 hod.
PO  29.12. 7 - 10 hod.
ÚT  30.12. 7 - 10 hod.
ST  31.12. DOVOLENÁ

DLE ORDINAČNÍCH HODIN

Z ordinace po dobu ch ů ř a.
ě :

svátky od 8 - 12 hod.
efonu

OD 2.1.2015

ubní je váno ní svátk uzav en
Pohotovost zajišt na
všední dny od 8 - 15 hod.

Informace na tel 572 529 111

MUDr. Vrbová
č

MUDr. Kadl ková

MUDr. Kone ná Dagmar

č

č

Věra
P hod.

. . hod.
hod.

. . hod.
ST  31.12. DOVOLENÁ
PÁ  2.1.2015 DOVOLENÁ

P

ST  24.12. POHOTOVOST UH.BROD 8 - 15 hod.
ČT  25.12. POHOTOVOST UH.BROD 8 - 15 hod.
PÁ  26.12. POHOTOVOST UH.BROD 8 - 15 hod.

10.30 hod. 12 - 15.30 hod.
10.30 hod. 12 - 15.30 hod.

MUDr. Matušáková
ST  31.12. 10.30 hod. 12 - 15.30 hod.

MUDr. Bačík
ČT  1.1.2015 POHOTOVOST UH.BROD 8 - 15 hod.
PÁ  2.1.2015

V ICHNI ORDINUJÍ VE SVÝCH ORDINACÍCH PRO CELÉ
BRODSKO.

O  22.12. 7 - 9
ÚT  23.12. 9 30 - 11 30
PO 29.12. 7 - 9
ÚT 30.12. 9 30 - 11 30

O  22.12. dle ordina ních hodin
ÚT  23.12. dle ordina ních hodin

PO 29.12. 7 -
ÚT 30.12. 7 -

7 -

dle ordina ních hodin

Š

č

č

č

Ordinační hodiny lékařů v Bánově
během vánočních svátků

Provoz OÚ v době vánočních svátků:

st 24.12.2014 zavřeno
čt 25.12.2014 zavřeno
pá 26.12.2014 otevřeno

dle turnaje (nohejbal)
so 27.12.2014 15 - 22 hodin
ne 28.12.2014 15 - 20
po 29.12.2014 16 - 22
út  30.12.2014 16 22
st  31.12.2014 zavřeno
čt  1.1.2015 zavřeno

hodin
hodin

- hodin

OTEVÍRACÍ  DOBA SPORTOVNÍ  HALY
v době vánočních svátků:

Pátek 19.12.       7 12 hodin
Pondělí 22.12.       7 15 hodin
Úterý 23.12.       zavřeno
Pondělí 29.12.       8 - 13 hodin
Úterý        30.12.       zavřeno
Středa 31.12.       zavřeno
Pátek        2.1. zavřeno

-
-
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4 4/201

Narozen :

S atky v B  nov :

Rozlou ili jsme se:

Na i jubilanti:

í

ň á ě

č

š

Martin Mikul k 732
Luk N mec 553
Nat lie Kel kov 510
Julie Snopkov 116
Bronislava Stup nkov 228
Ema Kadlecov 124

Jaroslav V tek a Jana Kr alov

Marie Hauerlandov 606
Bohumil Pavl ek 298
Franti ka Jank 497
Josef Mahdal k 74

Josef a Jarmila Polan t 416

čí
áš ě
á íš á

á
ňá á

á

í áč á

á
íč

š ů
í

š í
55.v ro s atkuý čí ň

92 let

91 let

90 let

85 let

80 let

Bohumil Z le k 69

Marie Gardo ov 257

Josef Veleck 117
Josef Mahdal k 74

Franti ka Vystr ilov 313
Marta Nov kov 35

Marta Ka p rkov 560
Anna Ju en kov 549
Bohumil Ko ica 550
Zde ka Bumb lkov 46
Franti ka Z le kov 287

á šá

ň á

ý
í

š č á
á á

š á á
ř í á

č
ň á á

š á šá á

Společenská kronika

2 117Stav obyvatel k 30.11.2014 je osob.

Kalendář vánočních
a novoročních akcí 2015

ÚT  23.12.

ČT  25.12.

NE  28.12.

SO  10.1.
SO  17.1.
SO  24.1.
SO  31.1.
PÁ  6. 2.

SO  14.2.
SO  14.2.
NE  15.2.

Zpívání u vánočního
stromu od 17 hod.
Pastýřské koledování od
17 hod. v kostele v Bánově

Krmení zvířátek - sraz
v 10 hod. na myslivecké
chatě, pořádá MS Háj
Tříkrálová sbírka
Ples sv. Huberta
Školní ples
Farní ples
XII. Obecní turnaj

kuželkách
Fašank
Hasičské šibřinky
Dětské šibřinky

SO  7. 2. v

Vánoční bohoslužby
v kostele sv. Martina v Bánově
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Čím žila naše mateřská škola na podzim

Kromě nových dětí jsme
přivítali i nové zvířecí
kamarády - hlemýždě a
křečky.

Radost nám dělají i výtvarné práce našich dětí,
drakiáda byla toho důkazem.

Přírodu kolem nás si
musíme chránit, děti učíme
vnímat všemi smysly,
pomáhají nám k tomu
setkání s našimi myslivci. Hola, h

že m

ola, škola v

elmi rádi,

olá na naše předškoláky. Jsme v
áme ve š e intkolc eraktivní tabuli,

kte

a blí

rá nám nap

pravovat n

omáhá zábavnou formou se při
žící se zápis do první třídy.

Spadané listí na zahradě školy,
veselé říkanky a písničky nám
usnadnily uspat naše ježečky.

Činnost školy se prolíná  s děním v naší obci.
I tentokrát k nám  přijel sv. Martin na bílém koni.
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Jízdní řády2014-2015

Vysvětlivky
18 nejede 31.12.
29 nejede 24.12.
11 nejede od 22.12. do 2.1., 5.4., od 1.7. do 31.8.,

jede také 6.4.
23 nejede od 22.12. do 2.1.
14 nejede od 22.12. do 2.1., 30.1., od 9.3. do 15.3.,

od 2.4. do 3.4., od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10.
17 jede od 22.12. do 2.1., 30.1., od 9.3. do 15.3., od 2.4. do 3.4.,

od 1.7. do 31.8, od 29.10. do 30.10.
SUB Jede Bánov - Slovácké strojírny Uh. Brod
Ni-SL Jede do Bánova přes Nivnici a Suchou Loz
SL-Ni Jede do Uh. Brodu přes Suchou Loz a Nivnici
Ž Odjezd od železniční stanice

x jede v pracovní dny
+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky
1 jede v pondělí
2 jede v úterý
3 jede ve středu
4 jede ve čtvrtek
5 jede v pátek
6 jede v sobotu
7 jede v neděli
32 nejede 24.12., 26.12., 1.5., 8.5., 28.10., 17.11.
30 nejede 25.12., 1.1., 6.4., 6.7., 28.9.
70 nejede od 22.12. do 2.1. , od 1.7. do 31.8.
Prievidza jede ve všední den, zastavuje Bánov - náměstí,

Uherský Brod - autobusové nádraží

Autobusy ve směru Uh.Brod - Bánov

Autobusy ve směru Bánov - Uh.Brod

příloha

4.00         4.48        4.53       5.07 5.25        5.48      5.49       5.50          6.075.18
x SL-Ni                x                     x                  x                  +,6              SUB, x, 23             x                 x                   x                       x

6.35 7.07 7.17       7.20        7.23         7.36        7.38      7.55       8.23         9.49
x, 14 x, 17               x                     x                    x, 14              x, 14         Prievidza           x                    x, 66, +

10.04 12.32 12.35     12.3810.18      11.40      12.30 13.07    13.12
+                     x x, 17            x, +, 6                6                   +                    x                   xx SL-Ni

14.00      14.45      15.35 16.14 16.17 18.24 18.4616.19      17.42 20.11
x, SL               x, 70 x              +, 6, 29            7, 11                  x                  x, 18            6, 29        x, 18, +, 6, 29       x, 18

21.16      21.27
x, 18              x, 18




