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zpravodaj

Košt slivovice 21. března 2015

Žáci základní školy vynáší Morenu

Slovo starosty

Z jednání zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,

ze dne 18. 12. 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:

dovolte, abych Vás v prvním letošním vydání zpravodaje pozdravil a napsal pár slov. V první řadě chci ale poděkovat nové redakční radě pod vedením Kristýny Dubravové za to, že se ujala přípravy zpravodaje, a my jsme tak
mohli vydat další číslo oblíbených obecních novin, tentokrát
v trochu novém formátu. Minulá redakční rada, kterou vedl
Ing. Stanislav Vranka, si taktéž zaslouží poděkování za svoje
úsilí, které věnovala zpravodaji v minulých letech.

•• rozpočet obce Bánov na rok 2015 a současně dotace pro
spolky

Hlavní akcí letošního jara je revitalizace zeleně v ulicích
Hoštáky a Hlavní. Již od roku 2013 probíhala jednání s obyvateli dotčených ulic a kontrola stavu stávající výsadby,
jejichž výsledkem je projekt, podle kterého nyní realizační
firma, jež vyhrála ve výběrovém řízení – firma H-Rekultivace se sídlem v Chomutově, postupuje. V první fázi byly
vykáceny vzrostlé stromy, skupiny keřů a některé jehličnany, které nejsou vhodné do konceptu nové výsadby. Od konce
března probíhá mimo frézování pařezů také samotná výsadba stromků. Jak je uvedeno v projektu: „Hlavní myšlenkou
utváření návesního prostoru v Bánově je sjednocení jejího
charakteru v podobě liniových výsadeb kvetoucích stromů
a nízkých živých plotů podél hlavní komunikace. Předzahrádky jsou postupně vyčištěny od hustých výsadeb jehličnatých dřevin. Zdůrazněny jsou zejména travnaté plochy
s místně vysazenými solitéry (lípy, javory) se zajímavým
podzimním zbarvením.“ Přestože kácení vyvolalo u mnohých smíšené pocity, výsledek s novou výsadbou bude jistě
přínosem pro zkrášlení naší obce a věřím, že si na něj rádi
a brzy zvykneme. Děkuji všem občanům, jejichž předzahrádek se revitalizace dotýká, za jejich součinnost a shovívavost.

Název organizace

Částka

Sbor dobrovolných hasičů

7 000 Kč

Český zahrádkářský svaz

3 000 Kč

ZO chovatelů poštov. holubů

3 000 Kč

FS Kohútek

50 000 Kč

Soubor Hútek

20 000 Kč

Český svaz včelařů

15 000 Kč

TJ Sokol

30 000 Kč

Kynologický klub
Klub seniorů

5 000 Kč
40 000 Kč

Dechová hudba Bánovjanka

13 000 Kč

Bánovské Zpěvule

40 000 Kč

FC

160 000 Kč

•• smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově OÚ pro
Jana Beníčka od 1. 1. 2015
•• strategický rozvojový dokument obce Bánov na roky
2015 - 2016

Seznam akcí, které obec plánuje realizovat:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Proběhla další fáze nápravného opatření na kanalizaci. Tentokrát v režii Slováckých vodáren a kanalizací byla doplněna
odlehčovací komora v zatáčce v Hoštákách. Další oprava kanalizace nás letos čeká za zdravotním střediskem a na křižovatce ulic Nad Uličkou a Zámeček, kde dochází při větších
deštích k vyplavování garáže rodinného domu.
V lednu jsme podali na Ministerstvo pro místní rozvoj dvě
žádosti o dotace, a to na opravu chodníku v ulici Hlavní (po
pravé straně ve směru od Uherského Brodu) a na stavbu
venkovní učebny v zahradě mateřské školy. Věříme, že oba
letos realizované projekty budou podpořeny. Chodník bude
letos položen také v nové ulici v lokalitě Šraňky.

Revitalizace zeleně ve středu obce
Opravy kanalizace
Opravy a výstavby silnic a chodníků
Zastřešení venkovního kulturního areálu
Venkovní učebna v mateřské škole
Rekonstrukce sportovně rekreačního areálu
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ J. Bublíka
Oprava střechy ve sběrném dvoře
Budování inženýrských sítí
Zateplení fasád obecních budov
Sběrný dvůr na stavební suť

ze dne 5. 2. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:

Mimo jiné jsme nechali aktualizovat projekt rekonstrukce
elektroinstalace v základní škole, kterou bychom chtěli postupně realizovat. V březnu bylo rozšířeno sociální zařízení
ve společenských prostorách pálenice. Plánované zastřešení venkovního areálu u pálenice narazilo na komplikaci,
kterou je vedení vysokého napětí nad stávajícím parketem.
Majitel distribuční soustavy E.ON ocenil přeložku těchto
kabelů na 600 tisíc korun, což nepovažujeme za adekvátní
cenu, a proto o způsobu přeložení dále jednáme. Připravena
je také rekonstrukce budovy ve sběrném dvoře, spočívající
ve výměně vrat a zastřešení.

•• dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu vodohospodářského
zařízení (ČOV a kanalizace) a zajitění jeho provozu mezi
Obcí Bánov a SVaK, a. s., Uherské Hradiště – kanalizace
smlouvu č. 14179936 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí mezi Obcí Bánov a Státním
fondem životního prostředí ČR (dotace na revitalizaci
zeleně)
•• dodatek smlouvy pro rok 2015 ke smlouvě o svozu
a uložení komunálního a ostatního odpadu na skládku
mezi Obcí Bánov a Rumpold UHB, s.r.o., Uherský Brod
•• delegaci starosty Bc. Marka Mahdala nebo místostarosty Mariana Čubíka k zastupování obce Bánov na
valné hromadě SVaK
•• pravidla pro poskytování nájmu bytů v domě s chráněnými byty v majetku obce Bánov
•• domovní řád DCHB Bánov

Máme za sebou vydařenou plesovou sezónu, fašank i košt
slivovice, za což bych chtěl pořádajícím spolkům poděkovat. Nyní se již můžeme těšit na prosluněné jarní měsíce
a já bych Vám chtěl popřát, abyste si je užili bez jarní únavy a s úsměvem na tváři. Přeji příjemné a pohodové prožití
Velikonoc!
Váš starosta
Marek Mahdal
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Vznikla nová redakční rada Bánovského zpravodaje
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vám jménem nové redakční rady přiblížila vydávání Bánovského zpravodaje.
Zpravodaj vydává a financuje Obec Bánov, vytváří ho však
redakční rada BZ.
Nová redakční rada byla schválena dne 18. 12. 2014 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce. Její mandát je shodný
s mandátem zastupitelstva obce. Redakční radu tvoří
Kristýna Dubravová, Hana Moravcová, Hana Zálešáková,
Andrea Koníčková, Magdalena Janků, Andrea Kočicová
a jazyková lektorka paní Jarmila Mahdalová.
Hlavním úkolem rady BZ je zajištění náplně a posouzení
obsahu a formy Bánovského zpravodaje. Za „technické“
vydání BZ je odpovědný předseda redakční rady BZ a zodpovídá se starostovi obce.
Bánovský zpravodaj je časopis, který vychází čtyřikrát
ročně a informuje o dění na Obci i v obci. Přispívat mohou
všichni občané, spolky a sdružení. Články by však měly být
obsahově zajímavé, věcné, aktuální a pravdivé.
Důležitým kritériem pro zveřejnění je uvedení jména
autora.
Šéfredaktorka Kristýna Dubravová

NAPIŠTĚ NÁM

Své náměty a názory nám posílejte na naši e-mailovou adresu:

zpravodaj@obec-banov.cz

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ

Do předmětu uveďte: náš názor.

Půst a Velikonoce 2015
Roztrhněte svá srdce, a ne pouze šaty, a obraťte
se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý
a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se
v neštěstí.
/Joel 2, 13/
Roztrhněme svá srdce, abychom se přes tuto trhlinu mohli v pravdě podívat na sebe. Roztrhněme svá srdce, otevřeme svá
srdce, neboť pouze do roztrženého a otevřeného srdce může vstoupit milosrdná láska Otce, který nás volá a uzdravuje.
Roztrhněme svá srdce, abychom v tiché a pokojné modlitbě zakusili sladkost Boží něhy.
kard. Jorge Mario Bergoglio, SJ
Buenos Aires, 13. února 2013, Popeleční středa
Na postní cestě k Velikonocům a k úsilí osvobozovat své srdce od otroctví hříchu a zla,
aby se stále více stávalo „živým Božím svatostánkem“ Vám žehná

P. Jiří Kupka, farář Bánov

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích v kostele sv. Martina v Bánově
Zelený čtvrtek

Mše svatá v 18.30 hod.

Soukromá adorace do 21.00 hod.

Velký pátek

Křížová cesta na Skalu ve 14.00 hod.
Velkopáteční obřady v 18.30 hod.

Po obřadech modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
a soukromá adorace do 21.00 hod.

Bílá sobota

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
ve 14.00 hod.
Začátek vigilie ve 20.00 hod.

2. 4. 2015

3. 4. 2015

4. 4. 2015

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Mše svatá v 10.30 hod. spojená s obřadem
5. 4. 2015

žehnání velikonočních pokrmů.

Bohoslužbu doprovází dechová hudba pana Nováka
z Bánova.
Po mši svaté bude modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství.

Pondělí velikonoční

Mše svatá v 10.30 hod.

Po mši svaté bude modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství.

6. 4. 2015

-4-

Odešel hrdina zahraničního odboje...
V dubnu roku 2011 při příležitosti odhalení pamětní desky
Josefa Bublíka na naší základní škole a oslav výročí osvobození Bánova byl této slavnostní události přítomen i poslední žijící bánovský rodák, který se zúčastnil bojů II. světové
války, válečný letec plukovník Alois Píška. Tehdy navštívil
své milované rodiště i se svým synem Adrianem. Vždycky
nechával pozdravovat Bánovjany, myšlenkami byl neustále
v rodné obci a vlasti, které měl tak rád. Jako jeden z mála lidí
po tolika letech prožitých v cizím prostředí nezapomněl na
bánovské nářečí, po návratu z ciziny do tehdejšího Československa políbil rodnou zem... Kniha jeho života se uzavřela
31. května 2014.
Jeho životopis je nelehkým příběhem 20. století. A tak jen
několika větami přiblížíme jeho mnohdy těžký životní osud.
Narodil se 4. dubna 1920 v Bánově v rodině rolníka. Po okupaci Čech a Moravy se rozhodl s několika spolužáky utéct
za hranice. Přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko
a Turecko se dostal do Bejrútu. Následně odjel do Francie,
kde sloužil u minometného pluku čs. armády. Účastnil se
bitvy o Francii v roce 1940.

Na vlnách Českého rozhlasu
Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu Brno,
možná jste zaznamenali ve vysílání známé bánovské hlasy.
ČRo Brno má ve zvyku každý všední den ve svých pořadech
představovat jednu moravskou obec. V pondělí 2. února patřilo vysílání naší obci. Prostřednictvím několika vstupů
v pořadech Dobré ráno, Moravo! a Apetýt jsme si tak mohli
spolu s ostatními posluchači vyslechnout povídání našich
spoluobčanů. Z kroniky naší dědiny zazněla pověst O sedmi
bratrech, další informace o Bánovu podala Markéta Ševčíková, recept na bánovské vdolečky představila Marie Střelcová, „veselé historky“ z hasičské zbrojnice práskl Ondřej
Čubík. Do éteru zazněly i folklorní písně v podání Kohútku,
na jehož vznik zavzpomínala zakladatelka Helena Vystrčilová. Závěrečný vstup v pořadu Morava, krásná zem patřil starostovi obce Marku Mahdalovi, který všem občanům nechal
zahrát stejnojmennou píseň.

Žil ve svobodné části Francie až do června 1942, kdy odjel do
Anglie. V Anglii své válečné putování zakončil a až do konce války působil jako radiotelegrafista u 310. stíhací perutě.
V květnu 1945 si vzal Angličanku, měli spolu dvě děti. V srp
nu 1945 se vrátil do Československa. Zůstal u letectva a vystřídal tři základny - Kbely, Pardubice a Hradec Králové. Měsíc po únoru 1948 byl Alois Píška fakticky vyhozen z armády.
Manželku poslal s dětmi vlakem zpět do Anglie. Sám ještě
nějaký čas zůstal v Praze a 10. července 1948 podruhé a definitivně odešel z Československa. Přes ruskou okupační zónu
v Rakousku se po mnoha peripetiích dostal do Frankfurtu,
kde počkal na britské vízum, které si vyjednal již za pobytu
v Praze. Život v emigraci nebyl zpočátku lehký. Rodina se
potýkala s těžkými finančními problémy. Alois Píška pracoval jako pomocník v nemocnici a také na dráze. V prosinci
1948 však získal místo státního úředníka a v tomto zaměstnání již zůstal až do důchodu v roce 1979.

Pro ty z vás, kterým pořad o Bánovu v rádiu unikl, připojuji
alespoň odkaz na internetové stránky ČRo Brno, kde si můžete přehrát povídání paní Střelcové.

Po pádu komunismu navštěvoval často svou vlast. Zemřel
po dlouhé nemoci 31. května 2014 v Portsmouth (Southsea)
v Anglii.

http://www.rozhlas.cz/brno/recepty/_zprava/banovske
-vdolecky-od-marie-strelcove--1451764

Naše obec může být hrdá na tak významného rodáka. Patří
mu poděkování za jeho aktivní účast v boji za svobodu naší
vlasti, je příkladem člověka, který hájil správnou věc.

Magdalena Janků

Bánovské vdolečky

Čest jeho památce!

Suroviny na těsto:

P+P

500 g hladké mouky, 2 špetky soli, 250 ml mléka, 200 ml oleje,
3 žloutky, 30 g kvasnic, 11 kostek cukru.
Suroviny na náplň:
5 kostek tvarohu, 250 g cukru krupice, 2 až 3 žloutky,
špetka badyánu, citronová kůra, vanilkový cukr, rozinky, rum.
Postup:
Suroviny na těsto zpracujeme a hotové těsto necháme vykynout. Připravíme si náplň - kostky tvarohu necháme přes noc
v utěrce. Druhý den do suchého tvarohu přidáme ostatní ingredience. Ze všech surovin smícháním vytvoříme hmotu,
ze které vytváříme asi 2 cm kuličky. Ty poté budeme dávat do
vdolečků. Z těsta vytváříme malé kousky, které roztahujeme
a do nich vkládáme připravenou náplň z tvarohu. Konce
spojíme a připravené vdolečky dáváme na plech. Do každého vdolečku uděláme důlek a do něj dáme trochu povidel
a posypku. Pečeme dorůžova.
Recept od paní Marie Střelcové

Pan Alois Píška je na fotce první zprava.
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Nejen o fotbale pro nevidomé s Radkem Pavlíčkem
votních nebo technických omezení, zde ale vždy budou (a asi
nikdy úplně nezmizí).

S aktivitami bánovského rodáka Radka Pavlíčka, který za
pomoc nevidomým získal na konci roku 2009 dvě ceny, jste se
mohli stručně seznámit už v Bánovském zpravodaji 1/2010.

Pokud si dobře vzpomínám, pořádal jsi dřív také tábory pro
nevidomé a slabozraké děti. Je tomu tak stále?

Radku, připomeň prosím na úvod našim čtenářům, za co jsi
ta ocenění vlastně dostal.
Po celou svou profesní kariéru se věnuji speciální informatice pro lidi s těžkým postižením zraku. V roce 2007 jsem začal
psát blog o technologiích (zájemci jej najdou na adrese www.
poslepu.cz), které zrakově postiženým pomáhají při zpřístupňování výpočetní techniky a webu, který je v současné
době jediný věnující se této tematice. Blog se líbil členům
dvou komisí, které udělovaly ceny v této oblasti, a získal
1. cenu za nejlepší blog neziskové organizace a 3. cenu od
Vládního výboru pro zdravotně postižené za dílo publikované prostředníctvím Internetu.

Tábory pro děti už nepořádám, po 13 letech celkově (z toho
deseti v roli hlavního vedoucího) se této činnosti z několika
důvodů už nevěnuji. U táborů jako takových jsem ale zůstal
a účastním se jako národní koordinátor za Českou republiku
(a trochu i vypomáhám s přípravami) mezinárodních táborů
pro zrakově postiženou mládež od 16 do 21 let. Ty se pořádají
každý rok v některé z evropských zemí (letos to bude Holandsko) a mladým lidem se zrakovým postižením nabízejí
možnost poznat vrstevníky z různých zemí světa v prostředí
bez bariér, naučit se něco o moderních informačních technologiích pro zrakově postižené a vyzkoušet si práci s nimi.

Pro většinu z nás je tato tématika hodně vzdálená. Můžeš
nám trochu přiblížit, jak a k čemu mohou zrakově postižení
dnes používat výpočetní techniku?

Na Tvém profilu na Facebooku jsem si všimla, že máš něco
společného i s fotbalem pro nevidomé. Jak to vlastně funguje? Jak vůbec nevidomí mohou hrát fotbal?

K tomu, aby nevidomí a slabozrací lidé mohli používat výpočetní techniku, je třeba jim ji zpřístupnit. To už se naštěstí děje dlouhá léta a speciální programy, které informace
převádějí do hlasové nebo hmatové podoby, jsou na velmi
vysoké úrovni. Nabízejí svým uživatelům celou řadu funkcí,
umožňujících jim výpočetní techniku i přes jejich zdravotní
postižení používat.

Ač se to může zdát divné, tak ano - je to dokonce paralympijský sport. Fotbal (nebo také futsal) pro nevidomé je poměrně výjimečný svým charakterem, nevidomí či jinak těžce zrakově postižení mladí lidé nemají jinou další možnost
věnovat se sportu, který by byl kolektivní a při kterém by
měli možnost zcela samostatného pohybu.
Detailní popis pravidel je určitě nad rámec prostoru, který
tento rozhovor v Bánovském zpravodaji dostane, případné
zájemce si tedy dovolím odkázat na webové stránky našeho
sdružení www.avoymubrno.cz a pozvat je na 3. ročník mezinárodního turnaje, který pořádáme 20. a 21. června v Bučovicích. Zúčastní se jej i tým z Brazílie - akuální paralympijští
vítězové - takže se určitě bude na co dívat.

Neméně důležité ale je, aby i informace, se kterými chtějí
lidé se zrakovým postižením pracovat, byly přístupné. To
znamená, aby je speciální odečítací či zvětšovací programy
byly schopny svým uživatelům předložit v podobě, která
pro ně bude přístupná.
A teď k druhé části otázky. V praxi to dnes funguje tak, že
třeba nevidomý člověk může počítač používat prakticky
stejně jako ty - může na něm surfovat po webu, číst a psát
e-maily nebo dokumenty, volat přes Skype, ovládat internetové bankovnictví a jiné. Jistá omezení, vyplývající ze zdra-

Radku, děkujeme za pozvání i za rozhovor a přejeme, ať se
Ti i dále daří jak v profesním, tak osobním životě.
Za redakci Bánovského zpravodaje se ptala
Kristýna Dubravová

Díky, obyvatelé Gothamu!
Lucie Horňáková (8. A), Petr Matějíček (7. A) a učitel Vlastimil Ondra z Filmového kroužku ZŠ Bánov (FKZŠB) letěli v termínu 13. - 17. 10. 2014 do New Yorku na světové finále filmařské soutěžě KWN Panasonic, kam náš Filmový
kroužek postoupil se svým filmem KAMIL A JÁ. Postoupili jsme mezi sedm nejlepších videí z téměř šesti set škol
z 23 států světa. Do finálové sedmičky týmů se dostaly ještě týmy z Japonska, USA, Panamy, Německa, Thajska a Nového Zélandu. My Bánovjané jsme získali nakonec BEST
FRIENDSHIP AWARD, což je něco jako cena za „Nejlepší
film o přátelství“. O svůj zážitek se s Vámi podělí pan učitel Ondra, který psal po celou dobu pobytu v USA z kaž
dého dne cestovatelské fejetony. Pokud byste se chtěli
o cestě do Ameriky i o Filmovém kroužku ZŠ Bánov dovědět
víc, zveme Vás, čtenáři Bánovského zpravodaje, na besedu
o New Yorku s promítáním, kterou se ve škole chystáme
uspořádat na jaře. Napsal Dominik Machalík (7. A)
Uplynul druhý den pobytu. Už když jsem si po příletu skládal v noci věci do skříňky na hotelu v New Jersey, našel jsem
hned v prvním šuplíku Bibli. „Tak takto mě vítáš, Ameriko?“
šlo mi hlavou.
Před snídaní jsme s Petrem vyfotili hotelový pokoj. Museli jsme. Byl z něho ještě pořád tak unešený. Fotili jsme
-6-

a já mu vyprávěl své první zážitky z Ameriky. Petr ležel na
zemi v křečích smíchu, když jsem mu popisoval, jak jsem
skoro umrzl ve sprše, než jsem přišel na to, jak ovládat
baterii. Sám se ještě v záchvatu smíchu válím teď, když si
vzpomenu, jak jsem hned poté u snídaně rozpůlenou pletýnku poslal do opékacího stroje, jak do něho zajela, ale
pak se v něm zasekla a já se nenápadně a pak už nápadně,
protože jsem se lekl, že tam ta plýtenka chytne plamenem,
se ji snažil odtud spodem podávacími kleštičkami vypáčit.
Němce vedle u stolu jsem dozajista pobavil.

A byl to nádherný pohled na mrakodrapy New Jersey. Krása. Krása. V zátylku mě ale mrazila vzpomínka na Dvojčata,
která šla k zemi v roce 2001 jen padesát metrů za mnou.
Pomodlil jsem se za ty lidi mrtvé i jejich blízké. Ach jo.

V devět ráno se poprvé všech sedm týmů setkalo. Japonci jsou lidé činu. Jedou přesně podle plánu. Takže v devět
nula jedna už jsme svištěli autobusem do srdce NYC na
Manhattan. Chaos v organizaci rozhodně nevládne. Na sedačkách hned za řidičem jsme našli čtyři sedačky s cedulkami Czech Republic. Od té chvíle tu jsme ve všem první
na ráně a Němci hned za námi, protože lidé z Panasonic vše
řadí podle abecedy.

Když se mě pak japonští filmaři, kteří zaznamenávají KWN
Awards Week, ptali, co říkám na NYC, musel jsem zformulovat své jednodenní pocity. Newyorčané mi včera přišli jako cestující našeho transatlantického letu. Uzavření
v omezeném prostoru té všeobklopující betonové džungle
se sluchátky z iPhonů na uších – v úniku před skutečným
světem do svého vlastního osobního virtuálního prostoru.
Obdivuju je. Přišli mi podle způsobu chůze, gest a ležérnosti jako sebevědomí tvrďáci s dobrým srdcem – batmani
a batmanky z Gothamu.

Autobus se obrátil a při návratu nás zavezl přes čínskou
čtvrť do Little Italy na Welcome Dinner & La Monna. Světlo je obrovský umělec a kejklíř s pocity. Slunce se chýlilo
k obzoru a v těch naoranžovělých paprscích teď ulice dýchaly jinak. Méně jsem fotil a spíše pozoroval Newyorčany
kolem v ulicích i za okny v prvních patrech.

V buse jsem nechápal, proč nemohu uložit batoh nad sebe,
proč jsou všude kolem mě nataženy mraky elektrických
šňůr. V další minutě jsem pochopil. Během cesty jsme se
měli jednotlivě všem ostatním představit. Uznal jsem, že
hodinu cesty z NJ do NYC umí pořadatelé beze zbytku využít. Slyšel jsem hlasy všech, ovšem obličej neviděl ani jeden. Autobus je totiž k hromadnému seznamování nepřátelským prostředím. Navíc, než k nám zezadu doputoval
mikrofon, vjeli jsme do Lincolnova tunelu. Lucka začala
mluvit v okamžiku, kdy okolní svět potemněl a nachystaná
kamera v mých rukou přestala stíhat. Ale nezoufejte, lidi,
máme aspoň zvuk, a to i toho, jak jsem všem zazpíval do
mikrofonu ranní písničku od nás - Už je slunko z téj hory
ven, vstávaj milá, je bílý deň… :) Japonský výbuch nadšení
po posledním tónu písničky neznal mezí.

Po večeři v italské restauraci, kde došlo na smažák i mořské plody, se promítaly všechny soutěžní filmy. Šli jsme
opět první. Lucka i Petr přes všechny své obavy představili KAMIL AND ME zdárně a po jeho zhlédnutí se našemu
snímku dostalo bouřlivého potlesku.
Naši žáci si zvykají na angličtinu jako běžný prostředek
komunikace a mám pocit, že tato cesta se stane pro jejich
další studium cizího jazyka velkou motivací!
Den pokročil. Bylo deset v noci, když jsme nabrali kurz
New Jersey - hotel. Lucka hned s hlavou na cedulce Czech
Republic usnula, netušíc, že neprospí tu celou hodinku
k hotelu, ale jen chvilinku a znovu bude vytržena ze snu.
Asi Japonce proklínala, když autobus zastavil a ozvalo se:
„Jdeme se fotit!“ Jenže pak se jí i nám rozzářily oči. Nastala
neopakovatelná chvíle.

Euforie ze mě rychle vyprchala, když nás o pár minut později vysadili na Manhattanu, do ruky nám vtiskli mapu
s křížkem, kde bude ve 12.15 oběd, a poslali samotné na procházku. Už vím, jaký pocit měl ten malý kluk ve filmu Sám
doma. Jenže já tam nebyl sám a v ruce jsem svíral mapku,
která ani jako mapa nevypadala, ale spíš jako slovy okótovaná čtvercová síť. Asi bylo naše zděšení patrné, takže
nakonec každý tým dostal jednoho patrona. Nás si vzala na
starost paní Kimberly ze severoamerické centrály Panasonic v NJ. Byla skvělá. Neustále usměvavá a i my se rozzářili,
když se po pár krocích před námi rozblikaly tisíce reklam
na Times Square. Tak to byl nářez a pastva pro oči – sightseeing „Times Squre Group Walk“. Ohromný pohled!

Byla černá noc, my stáli na vysokém kopci a za řekou Hudson svítil Manhatthan v celé své obrovské vznešenosti. Sedl
jsem si očarován na zídku a nechal ten obraz proplouvat
všemi kouty své mysli. Pocítil jsem, že jsem se dnes zmýlil.
Newyorčané nejsou batmani a pistolníci. Jsou to mágové
a čarodějové! A pocítil jsem, že to, co tu dokázali vyčarovat,
si s sebou už ponesu celý život.
Díky, obyvatelé Gothamu! Máte můj obdiv!
Vlastimil Ondra

Na Times Square jsme navštívili dvě největší hračkárny
v USA, největší obchoďák s lentilkami na světě a nejprestižnější obchod s čokoládou. Přesvědčili jsme nakonec
Kimberly i Marilyn – skvělou černošskou víceprezidentku
Panasonic USA, aby nás vzaly i na nákup suvenýrů. Jenom
se smály a vybíraly si tam s námi. Chovají se tu k nám moc
pěkně, zvláště k dětem.
Oběd proběhl v obrovské pizzerii, která dřív byla kostelem
– Lunch & John´s Pizzeria, prý nejlepší v NYC. Odpočinek
i ztišení jsme už potřebovali. Po jídle jsme vystoupali na
střechu vyhlídkového autobusu a začala tříhodinová exkuze po NYC - sightseeing „Dubble Decker Bus“. Město
nás ohromilo svou velikostí a výškou. Mrakodrapy se nad
námi nakláněly, jako by nás měly každou chvíli, když ne
přímo rozdrtit, tak aspoň pohltit. Díval jsem se kolem sebe
a nasával neopakovatelnou atmosféru. V polovině projížďky jsme zastavili v Pumphouse Park nedaleko Ground Zero
u řeky Hudson. Socha Svobody nám kynula přes vodu.
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Bánovské tandemy 2015

Krmení zvířátek

Již se stalo tradicí, že po turnaji v kuželkách pro dospělé pořádá T. J. Sokol Bánov turnaj pro školní mládež. Letos
se konal v sobotu 21. února. Soutěží se ve dvou kategoriích
ve dvoučlenných družstvech. Děti soutěží o zápis na poháru, medaile, diplomy a poukázky, za které si mohou koupit
v minibaru SH pití a cukrovinky. Vyhodnocuje se také nejzajímavější týmový dres v každé kategorii. V mladších žácích letos vyhrál tandem Fotbalisti ve složení Jonáš Beníček
a Ondra Daněk ze 3.A. Svým průměrem 4,2 kuželky na hod
by mohli úspěšně bodovat i v turnaji dospělých. Ve starších
žácích srazil nejvíc kuželek tandem Zlobilky ve složení Adéla Zálešáková a Simona Balouchová z 8.B. Ty si mohly vychutnat i zmrzlinové poháry za nejlepší dres ve své kategorii. V mladší kategorii si tuto cenu odnesly Bublinky, Aneta
Kročilová a Adéla Pavlíčková.

Nejkrásnější svátky v roce jsou za námi a myslím, že nikdo
neopovrhne procházkou přírodou a dopolednem stráveným
na myslivecké chatě.
Počasí bylo vskutku ideální, napadl nám pěkně snížek,
a tak se kolem 10 hodiny začali na myslivecké chatě scházet
rodiče s dětmi, aby se pokochali zimní krajinou pohledem
od chaty. Po menším odpočinku a osvěžení jsme se vydali
směrem ke krmelišti za bořím, kde jsme nechali „občerstvení“ pro zvířátka.
Po procházce přišel k duhu oběd v podobě opečených špekáčků a na zahřátí čaj pro děti nebo svařák pro dospělé.
Bylo to příjemně strávené dopoledne a už teď se těšíme na
příští Vánoční krmení.
Věra Kočicová

V letošním roce se sice soutěže účastnilo méně tandemů než
v předchozích letech, ale po celé odpoledne bylo přítomno
hodně rodičů i diváků z řad mládeže. Díky nim se udržela po
celou dobu turnaje bouřlivá atmosféra, která vyvrcholila při
závěrečném vyhodnocení. Na slavnostní předání cen přišel
také starosta a místostarosta obce a přinesli dětem sladké
pozornosti.
Celou akci uzavřela malá diskotéka, kterou si užily především menší děti.
Pro příští ročník turnaje bychom rádi uvítali pomoc rodičů při přihlašování dětí do turnaje, protože bylo vidět, že
někteří diváci z dětských řad by si i zahráli, ale potřebovali dodat trochu odvahy k přihlášení do soutěže. Přihlášky
se každoročně přijímají po turnaji dospělých na minibaru
sportovní haly.

Med pomáhá

Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací turnaje, a také
Obci za spoluúčast na nákladech na uspořádání akce.
Za pořadatele Libor Píška

Nejlepším lékem proti zimní vyčerpanosti a ztrátě energie
je med. Pomáhá totiž organismu v mnoha ohledech.
Co je to med?
Med je produktem včel. Včely sbírají nektar z květu nebo
medovici ze živých částí rostlin. Tyto šťávy přetvářejí
a kombinují se svými specifickými látkami. Takto získaný produkt uskladňují a nechávají zrát v plástech. Med je
potravina přírodního sacharidového charakteru. Kromě
jednoduchých cukrů obsahuje minerální látky, vitamíny,
aromatické látky a také bílkoviny, tuky a celou řadou jiných látek. Lžíce medu obsahuje velké množství fruktózy
a glukózy, které jsou přeměněny v játrech na glykogen.
Tento zásobní energetický sacharid je pak využit při fyzické
námaze. Med také zvyšuje energii mozku a chrání tělo před
infekcemi.
Jaký med známe a který med je kvalitnější, se dozvíte
v příštím vydáním BZ.
Předseda včelařů Zdeněk Jankůj
Báseň od čtenářky Evy o mladické nerozvážnosti,

Záškolácké jaro

Ráno jsem šel do školy a uviděl topoly.
Přestaly se zmrzle třást, začaly se zelenat.
Do příkopu uléhám, abych zjistil, zda jsem sám.
Všude kolem vzduch byl čistý, a tak můj plán zdál se jistý.
V okamžení měl jsem v ,,tlamě" cigaretu, šlohlou mámě.
Tolik jsem se na to těšil, pak jsem poznal, že jsem zhřešil.
Žaludek se obracel, celý den jsem prozvracel.
Dneska, když jdu do školy, nehledím na topoly.
Eva
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Bánovská knihovna informuje
V lednu došlo v naší knihovně k výměně knihovnic. Touto
cestou děkuji svým předchůdkyním, paní Hauerlandové
a paní Havlové, za jejich záslužnou práci a za předání dosavadních zkušeností s vedením knihovny. Není to tak jednoduché, jak se zdá. A protože jsme se do práce pustily s plnou
vervou a odhodláním, stihly jsme toho spoustu. Knihy jsme
abecedně seřadily a přerovnaly, knihovní fond jsme doplnily řadou knih, které nebyly zaevidované (neměly čárový
kód) a také knihami, které ležely ve skladu. Tyto knihy jsme
dostaly od bánovských občanů jako dary. Ne všechny byly
hodné zařazení do fondu, protože se jednalo o opravdu staré knihy. Všem dárcům děkujeme, ale prosíme, abyste nás
velkými kvanty darovaných knih nezahlcovali. Čtenáři si
raději přečtou knihu novou, která je lákavá svým přebalem.
Některé starší knihy jsme vyřadily a uspořádaly burzu knih,
kde se prodávaly za symbolickou cenu.

častěji by dávali přednost knize před počítačovými hrami.“
Potvrdilo se nám tedy, že tatínci opravdu nečtou. Ale že
školní děti nemají rády společenské hry, to jsme nečekaly.
Možná by je zaujaly spíš ty počítačové. Tento nezájem občanů nás skutečně mrzí.
Závěrem pár informací pro naše čtenáře:
Kdo ještě nemá novou čtenářskou průkazku s čárovým kódem, ať si ji přijde vyzvednout. Pro mnohé z čtenářů je zarážející, že výpůjční doba knih je pouze 1 měsíc. Ve všech
knihovnách se tato měsíční lhůta dodržuje a v souvislosti
s elektronickým systémem půjčování se tato doba musí dodržovat. Čtenáři ale mají možnost si tuto lhůtu dvakrát prodloužit na webu knihovny nebo přímo v knihovně. Výsledná
doba tak může být až 3 měsíce.
Prosíme čtenáře, aby knihy nepůjčovali nikomu dalšímu,
aby nedocházelo k už tak dost četným ztrátám. Všechny
„hříšníky“ prosíme, aby přišli dlouho půjčené knihy vrátit.

Únor byl ve znamení fašanku také v knihovně, neboť jsme
pozvaly děti a připravily pro ně zábavný program motivovaný masopustem. Děti přišly v karnevalových kostýmech
nebo si mohly nechat namalovat obličej. A pak už se vybarvovalo, kreslilo, tancovalo, četlo a povídalo. Potěšilo nás, že
se zapojily i starší děti, které pomohly se čtením nebo zpíváním fašankových písniček. Závěrečná diskotéka s balónky
byla skvělým zakončením celé akce. Děti vypadaly spokojené a i my jsme z toho měly radost. Děkujeme všem za účast
a těšíme se zase někdy příště, snad i ve větším počtu. Akce
knihovny nejsou určeny jen registrovaným čtenářům, ale
široké veřejnosti, proto rádi uvítáme každého bánovského
občana na dalších chystaných akcích.

Děkujeme za pochopení.
Ludmila Horňáková a Magdalena Janků

Bánovské Zpěvule jinak
a výtečně
Když jsem v půli prosince minulého roku oslovil Bánovské
zpěvule s prosbou o jejich vystoupení na farním plese, doprovodil jsem ji poznámkou, že pokud své folklorní zpěvy
okoření trochou humoru, bude jen dobře. Ani ve snu jsem
netušil, s jakým vtipem, grácií a zodpovědností mou připomínku vezmou.

Březen bývá nazýván měsícem čtenářů a jeho letošní motto zní: „Tátové čtou dětem.“Také my jsme chtěly tatínky
s dětmi pozvat do knihovny a motivovat je ke společnému
předčítání. Je nám velice líto, že jsme v knihovně byly téměř
samy, pokud nepočítáme členy naší rodiny. Je to smutné, že
se našel pouze jeden tatínek, který do knihovny zavítal.

A pak to přišlo. Ples byl již v plném proudu, bylo krátce před devátou večerní a Zpěvule nikde. Měly v devět
vystupovat. Začal jsem je hledat a našel je v kuželkárně.
Dostal jsem se do jiného světa. Byla to měšťanská společnost pražských slečen, pánů a paní naší první republiky.
Všechny byly dobově oblečené, ve vlasech i obličeji skvěle upravené. Již tímto zjevem po příchodu do sálu vzbudily značný rozruch a veselí. Zpěvule nám předvedly pásmo
známým lidových písní Karla Hašlera. Na klávesy hrál Eda
Švehlík a slovem pásmo doprovázela Markéta Ševčíková. Sál
ožil a dobře se bavil. Děvčata nejen zpívala, ale i tancovala
a místy šarmantně pózovala. A nálada byla opravdu dobrá.
Inu máme v Bánově výborné herečky.

Zde mi dovolte pár vět psychologa Martina Járy:
„Čas před usnutím je psychologicky vzato hodně důležitý,
protože ukončuje cyklus dne: děti zpomalují vnitřní i vnější
běh, zklidňují se a vydají se do spánku načerpat síly. Dobrá
knížka a tátův hlas můžou ten dojezd zpříjemnit. Pokud se
z večerního čtení stane zvyk, tím lépe, protože vznikne rituál,
který přináší všem zúčastněným jistotu, že se přece jen potkají
a něco málo spolu ještě zažijí. A to něco je navíc milé a intimní. Samozřejmě tátové mohou číst dětem i v jinou denní dobu.
Dokonce by měli, protože zatím za maminkami a prarodiči ve
statistikách zaostávají. A přitom je jejich role ve vývoji dětí
i dětské čtenářské gramotnosti nezastupitelná. Je například
pravděpodobné, že kdyby synové viděli své otce častěji číst,

Po dvaceti minutách Bánovské zpěvule vyprovázel ze sálu
aplaus publika. Byl to jednoznačný úspěch. Děvčata, díky za
vtipný nápad, který byl výtečně realizovaný.
Za pořadatele farního plesu Stanislav Vranka
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Pozdrav z mateřinky
Naše mateřská škola prodělala za poslední léta dost úprav
- třídy, šatny a ostatní prostory oblekla do nových kabátů, dětem doplnila hrací kouty, zaplnila je hračkami, zejména konstruktivními, didaktickými a velmi kvalitními,
takzvaně „chytrými“, které pomáhají rozvíjet představivost, logické myšlení, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku... Byly vyměněny staré pracovní stoly
a dřezy v kuchyni za nové nerezové, zvládlo se i nadekrytí
bazénu…
Pak jsme si řekli, že už není potřeba nových hraček, a protože jsme vždy při návštěvě školy tiše záviděli prvňáčkům, že
mají interaktivní tabuli, náš zájem se obrátil tímto směrem.
Věděli jsme, že to není levná záležitost, proto jsme to brali
jako sen, který se snad někdy splní. A jak už to bývá, když
si člověk něco upřímně moc přeje, tak se toho dočká, a my
se dočkali. V letošním školním roce byla nainstalována nová
interaktivní tabule Activ Board ve třídě předškolních dětí.
Stále se s ní ještě seznamujeme, jak děti, tak i paní učitelky,
ale už teď víme, že si ji děti oblíbily. Obohacuje vzdělávací
proces a dovednosti dětí v oblasti informačních a komunikačních technologií, motivuje je k dosažení očekávaných
výstupů a klíčových kompetencí, které si pedagog stanoví,
a hlavně povzbuzuje děti při správném plnění jednotlivých
úkolů, zvyšuje jejich sebevědomí a to vše se děje formou hry.
V první třídě pak mohou navazovat na dovednosti a zkušenosti získané v mateřské škole.

z mraveniště ven, třídí listy stejných tvarů, velikostí, přiřazují písmena, která slyší na začátku, vytleskávají počty slabik, procvičují antonyma – opaky, levo x pravou i prostorovou orientaci, objevují se tam i prvky ekologie, např. jak
třídíme odpad, jak se chráníme proti klíšťatům…
Program obsahuje také kreslící modul s paletou 13 barev
a jednoduchým mazáním pro volné kreslení nebo k průpravě pro psaní kreslením uvolňovacích cviků zápěstí a ramene. Výběr barvy děti provádí dotykem a kreslí prstem nebo
perem.
Protože tabule je velká, může celá skupina sledovat jednotlivé úkony, doplňovat je a spolupracovat.
V neposlední řadě nám nahradí televizi, protože můžeme
sledovat pohádky nebo hudební pořady a také velmi oblíbené taneční provedení dětských písní, při nichž zejména
děvčata předvádí své pohybové dovednosti.
Děkujeme paní ředitelce za obětavost a všechen čas, který
dětem věnuje.
Moc si toho vážíme.
Děti a zaměstnanci mateřské školy

Abychom vám, kteří jste se s tímto přístrojem ještě nesetkali, přiblížili naše hraní, vybrali jsme výukový program LES.
Při otevření programu se objeví animovaný obrázek lesa
s jeho obyvateli, hraje k němu několik písní o lese, které si
děti notují. Pak samy vypráví o ději v lese, rozvíjí slovní zásobu, souvislé vyjadřování, doplňují hádanky, logické otázky…
Další možnost jsou Veverčiny úkoly – hledají a rozlišují stromy listnaté, jehličnaté, plody, které na nich rostou, přiřazují
ke správným stromům, počítají, uspořádávají číselnou řadu,
seřazují podle velikosti, řeší labyrinty – cestu mravenečka

Skauting v Bánově
Začátky skautingu v Bánově se datují od roku 2006, kdy zde
byl založen Skautským střediskem Suchá Loz první koedukovaný oddíl Bánov. Bánovský skautský oddíl je i nyní součástí Skautského střediska Suchá Loz. Oddíl našel své zázemí na faře, kde si po dohodě s farností zřídil svou klubovnu
a v ní působí i nadále.
V nynější době má oddíl celkem 2 družiny: družinu Divočáků (starší vlčata od 10 let) o 12 členech, kterou vede Jiří Piše
(Suchá Loz) a Daniel Beníček (Bánov), a družinu Rysů (mladší
vlčata od 6 do 10 let) o 16 členech, kterou vede Šimon Šupina
(Bánov) a Radek Jankůj (Suchá Loz). Dívčí družina byla bohužel pro nedostatek vedoucích zrušena, ale bánovská děvčata
jsou členkami družin v Suché Lozi.

kolik výprav, které bývají i vícedenní s několika kilometrovým pochodem, vařením na ohni, přespáváním pod širákem
a také spoustou zážitků, které si každý uchová ve své paměti.
Během roku se účastníme mnoha různých okresních a krajských závodů a soutěží, např. Rikitanova memoriálu a Svojsíkova závodu. Oddíl vypomáhá na obecních akcích a jednu
z nich, Bánovského dráčka, také pořádá. Vyvrcholením celoroční činnosti je střediskový tábor, kterého se účastní kolem
50 skautů a skautek z celého střediska.
Pokud už chodíš na základní školu a láká tě alespoň něco
z toho, o čem jsi právě četl, tak neváhej a přijď se za námi
podívat. Třeba se ti u nás zalíbí a můžeš s družinou zažít nezapomenutelné chvíle na schůzkách, výpravách či táborech.

Obě družiny v Bánově mají pravidelné schůzky vždy
1x týdně. Učí se stále novým dovednostem a znalostem
z oblasti zdravovědy, zálesáctví, přírody, uzlování, historie
skautingu, dále také tomu, jak rozdělávat oheň, co si sbalit
na různě dlouhé výpravy či tábory, jak se chovat v přírodě a k druhým lidem a mnohému dalšímu. Náplní schůzek
ovšem není jen se stále něco učit, ale také se pořádně vyřádit
a užít si hromadu legrace formou různorodých her, kterých
hrajeme opravdu hodně. Přes rok pořádají družiny také ně-10-

Schůzky:
Divočáci - pátek 17:00 - 18:30 hod.
Rysové - středa 17:00 - 18:30 hod.
www.skaut.suchaloz.cz
PS: Skauting není kroužek, ale životní styl
Pavel Šupina

Sokolské akce v závěru roku 2014
Stejně jako po celý rok, ani v jeho závěru neutuchá sokolská činnost. Stalo se již tradicí, že kromě průběžné
reprezentace ve sportovních soutěžích pořádají oddíly
v prosinci turnaje, většinou zaměřené na přiblížení sportů
i zájemcům, kteří se nevěnují celoročně práci v oddílech.
Domácí oddíl volejbalu uspořádal v sobotu 6. listopadu již
10. ročník amatérského turnaje smíšených družstev. Daří
se tak udržet již dlouhou tradici těchto turnajů, kterých se
účastní týmy z okolí. Organizaci tohoto turnaje měl na starosti Jakub Vašíček.
Oddíl stolního tenisu uspořádal nejprve 19. prosince oddílový turnaj, kterého se účastní hráči stolního tenisu,
a pak 27. prosince již tradiční turnaje pro amatérskou veřejnost. Tento turnaj se těší velké oblibě a pravidelně se to
projevuje na účasti. Letošní výhru si v kategorii žen odnesla Marina Cábová, v kategorii mužů Ondřej Pavlíček a ve
čtyřhrách Petr a Jakub Švehlíkovi. Odpolední turnaj mladších žáků vyhrál Ondra Daněk a turnaj starších žáků Pavel
Borák.
Za organizaci všech turnajů ve stolním tenise je potřeba poděkovat především Martinu Balouchovi, který zajistil bezproblémový průběh těchto akcí.

Vítězky turnaje ve stolním tenise, kategorie ženy
Ludmila Hauerlandová, Marina Cábová, Micheala Pavlíčková

Večer 27. prosince patřil zakončení kalendářního roku
takzvaným „Sokolením“, kdy se potkávají ve sportovní hale
a tělocvičně všichni členové jednoty. Mohou si zahrát volejbal, sálovou kopanou, stolní tenis, kuželky a v tomto roce
poprvé také vybíjenou. Většina si vyzkoušela především ty
sporty, ke kterým se během roku nedostali. Závěr večera patřil již tradičně společnému posezení s ochutnávkou vánočního cukroví a specialit, donesených členy Sokola. Tentokrát
jsme si zazpívali za doprovodu kytary Petra Slezáka.
Na silvestrovské odpoledne jsme poprvé naplánovali sokolskou vycházku. Tato akce vznikla spontánně a setkala se
hned s velkým úspěchem, především díky krásnému počasí.
Mohli jsme si tak užít výšlap kolem zasněženého Bánova, což
tuto zimu byla celkem vzácná chvilka.
Doufáme, že i v letošním roce se podaří uspořádat takové
akce, které přivedou lidi ke sportování. Sport není jen ten na
vrcholové úrovni, ale dá se provozovat i amatérsky. Přináší
nejen tělesný zážitek, ale také setkání s kamarády. Podporujme všechny formy sportu a především práci s mládeží!
Za TJ Sokol Bánov Ivana a Libor Píškovi

Vítězové čtyřher turnaje ve stolním tenise

Desátý dětský bazárek
Bazárek probíhá tak, že maminky přinesou oceněné oblečení opatřené iniciálami a seznam věcí. My si je pro lepší
přehled označíme a roztřídíme do věkových kategorií. Vše
je rozloženo na stolech nebo zavěšeno na věšácích. Příchozí
si tak mohou projít celou místnost v klidu, porozhlédnout se
a navybírat krásné kousky.

Letošní, již jubilejní bazárek jarního a letního oblečení
se konal ve dnech 5. - 9. 3. 2015.
Probíhá dvakrát do roka - na jaře a na podzim. A co se změnilo oproti roku 2010, kdy se s tradicí pořádání začalo? Rozrostl se pořadatelský tým, bez kterého by nebylo možné
bazárek pořádat. Přinesených neuvěřitelných 3 636 ks od
80 maminek hovoří za vše. Proto jsme byli nuceni omezit
množství přinesených kusů na jednu osobu. Také prostory,
ve kterých bazárek probíhá, doznaly změn. Protože se bazárek stával populárnějším a suterén pod obecním úřadem
nám začínal být těšný, přestěhovali jsme se do areálu pálenice. Letos díky stavebním úpravám to bylo náročnější, ale
zvládlo se vše bez úrazu.

Prodej tentokrát trval pouze jeden den, přišli nakouknout
nejenom místní, ale také přespolní.
Pokud stále váháte, zkuste se zapojit přinesením věcí po
vašich ratolestech nebo nákupem od jiných maminek. Další možnost budete mít na podzim v termínu 17. - 21. 9. 2015.
Informace budou opět včas vyvěšeny.
Velké poděkování patří vedení obce za poskytnuté prostory, organizátorkám a všem těm, kteří přiložili ruku k dílu,
a také tatínkům za trpělivost a hlídání našich ratolestí.

Stále se snažíme o hladší průběh a zlepšení podmínek,
a to hlavně pro nakupující. Zavedli jsme dvě pokladny pro
rychlejší odbavení. Občas se stane, že se nějaký kousek zatoulá, ale nakonec se vše, věříme, že ke spokojenosti prodávajících i kupujících, vyřeší.

Kristýna Dubravová
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení obyvatelé obce Bánov,
na následujících řádcích vás budeme informovat o činnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bánov, zejména
s ohlédnutím na uplynulý rok 2014. V současné době má
jednotka 22 členů. Hasiči jsou zařazeni do dvou odborů.
V operačním odboru jsou členové určení pro výjezdy. Ostatní hasiči jsou zařazeni v organizačním odboru a také svou
činností významně přispívají k udržení akceschopnosti jednotky.
Pokud jde o techniku, tak v poslední době nás začíná trápit
zastarávání zásahového vozidla. Sice stále dobře a relativně
spolehlivě slouží, zejména díky opravám a pečlivé údržbě
prováděné samotnými členy, avšak čas nejde zastavit a do
budoucna lze předpokládat prohlubování tohoto problému.Pokračovala obměna speciálních ochranných oděvů,
které již byly nadměrně opotřebené a dle evropské a české
státní normy jim již vypršela životnost. Provoz jednotky
a nákup věcných prostředků byl financován zejména z rozpočtu obce Bánov, z rozpočtu Zlínského kraje a z výtěžku
hasičských šibřinek.
Základním posláním jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce je pomoc při požárech, živelných pohromách či jiných
mimořádných událostech. V roce 2014 naše jednotka vyjížděla celkem k 19 událostem, stejně jako v minulém roce
(tedy +0). Z toho byly 4 požáry (-3), 9 technických pomocí
a odstraňování nebezpečných stavů (+2), 2 záplavy (+0), 1 pátrání po pohřešované osobě (+0), 1 záchrana osoby (+1), 1 taktické cvičení a 1 planý poplach (-1).
K činnosti hasičů neodmyslitelně patří také odborná příprava, která slouží k upevňování a prohlubování nezbytných znalostí a zkušeností členů jednotky. Při pravidelných
setkáních jsme se věnovali vybraným tématům z bojového
a cvičebního řádu jednotek požární ochrany. K tomuto patřil také praktický výcvik s věcnými prostředky požární
ochrany a s dýchací technikou. Každý měsíc také probíhají
kondiční jízdy jako odborná příprava strojníků. Každoročně
probíhá na stanici HZS cyklická odborná příprava velitelů
a strojníků. Účast na kurzech je pro členy povinná a bez jejich absolvování člen nemůže funkci velitele, resp. strojníka
vykonávat.
Členové Marian Čubík a Zdeněk Horňák absolvovali kurz
(40 hodin) pro získání odborné způsobilosti pro výkon
funkce velitele družstva, který se uskutečnil na stanici HZS
Zl. kraje ve Zlíně. Na závěr kurzu oba úspěšně složili přede-

psanou teoretickou i praktickou zkoušku. V sobotu 3. května 2014 jsme absolvovali součinnostní výcvik na stanici HZS
Uherský Brod a ve čtvrtek 15. května 2014 jsme se pak účastnili mezinárodního taktického cvičení složek IZS na pomezí
České a Slovenské republiky. Námětem cvičení byla letecká havárie. Činnost naší jednotky byla zaměřena zejména
na vyhledávání osob v okolí místa havárie a na transport
zraněných v nepřístupném terénu na stanoviště záchranné
služby.
V lednu jsme z vybraných členských příspěvků podpořili
kolegu ze Šumic, jehož rodinný dům zachvátil požár, u kterého jsme také zasahovali. V březnu členové našeho sboru
již tradičně uspořádali v bánovské sportovní hale šibřinky,
kterými byla ukončena plesová sezona v Bánově. V červenci
jsme pak v areálu pálenice oslavili 120. výročí založení hasičského sboru v Bánově. U příležitosti výročí byl zhotoven
a v bánovském kostele požehnán prapor Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Bánov. V měsíci květnu jsme organizovali dopravní opatření při slovácké benefici a v listopadu při hodovém průvodu.
Jednotka se tedy v uplynulém roce podílela na řešení mimořádných událostí nejen v obci, ale také v jejím okolí, hasiči se
účastnili odborné přípravy, podíleli se na organizaci společenského vyžití v obci a dalšími aktivitami (např. darováním
krve) pomáhali naplňovat vize společenské odpovědnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bánov. Všem členům hasičské jednotky v Bánově patří velké poděkování za
jejich odhodlání a obětavou práci, kterou v uplynulém roce
odvedli.
Touto cestou zároveň upřímně děkujeme všem obyvatelům,
kteří nás podpořili účastí na hasičských šibřinkách nebo alespoň symbolickým zakoupením vstupenky. Této podpory si
nesmírně vážíme a je pro nás velkou motivací do další práce.
Výtěžek z této akce bude použit na nákup hasičské obuvi.
Zástupce velitele jednotky Ondřej Čubík
Stručný přehled zásahů JSDHO Bánov za rok 2014
20. 1. Požár rodinného domu v Šumicích
26. 3. Požár rodinného domu v Bánově
27. 3. Záchrana osoby z nepřístupného terénu u Starého
Hrozenkova
20. 4. Požár plastového kontejneru na Trojáku
15. 5. Taktické cvičení - pád letadel na Žítkové
21. 7. Požár automobilu a pole u Králova
29. 7. Technická pomoc - odstranění nebezpečného stavu v Bánově
2. 8. Technická pomoc - odstranění nebezpečného stavu v Bánově
6. 8. Technická pomoc - odstranění nebezpečného stavu v Bánově
7. 8. Technická pomoc - odstranění nebezpečného stavu v Bánově
7. 8. Lokální záplava v Bánově
21. 8. Technická pomoc - odstranění nebezpečného stavu v Bánově
28. 8. Technická pomoc - odstranění nebezpečného stavu v Bánově
8. 9. Technická pomoc - odstranění nebezpečného stavu v Bánově
8. 9. Pátrání po pohřešované osobě na Miklučině Vrchu
12. 9. Lokální záplava v Bánově
4. 11. Technická pomoc - odstranění nebezpečného stavu na silnici
I/50 u Rasové
13. 12. Planý poplach - hlášený požár na Ordějově
13. 12. Technická pomoc - odstraňování nebezpečných stavů na
Mikulčině Vrchu
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Házenkářky a Horní řádek zvítězili v kuželkovém turnaji
Již podvanácté se v pátek a v sobotu 6. - 7. února 2015 hrál
Obecní turnaj v kuželkách. Pořadatele potěšil velký zájem, zejména v mužské kategorii. Celkem se přihlásilo
27 družstev. Turnaj však probíhal v době chřipkové epidemie. Nejvíce na to doplatili Dobří holubi, jejich kapitán
Roman Dalajka byl nucen družstvo ze soutěže odhlásit.
A u řady dalších družstev docházelo na poslední chvíli ke
změnám ve složení. Pořadatelé si proto velmi cení těch, kteří byli osloveni jako náhradníci a oslabená družstva posílili.
A samozřejmě i „srdcařů“, kteří, ač nedoléčení, turnaj také
odehráli.
V mužské kategorii dlouho vedli Senioři 279, poslední dvě
družstva v mužské kategorii, která v turnaji hrála, však
kuželek shodila víc, a tak Senioři 279 skončili třetí. Přesto
402 sražených kuželek je pěkný výsledek. V předposlední hře nastoupilo již podruhé v turnaji rodinné smíšené
družstvo Horní řádek a předvedlo vítěznou hru stylem
start-cíl. Srazili celkem 438 kuželek a vyrovnali tak rekord
turnaje, který doposud držel tým Sokol kopaná A. Obhájci
1. místa z minulého ročníku, STS Chvojkovice B zahráli také
výborně a se 421 sraženými kuželkami brali druhé místo
v mužské kategorii.
V ženské kategorii vyhráli již potřetí Házenkářky. Zajímavostí je, že když už jsou Házenkářky na „bedně“, tak vždy
první. Druhé skončily Čertice, po 50 hodech byly absolutně nejlepším ženským družstvem (216 sražených kuželek),

Vítězové

Obec-spolupořadatelé
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v druhé půlce však děvčata trochu zvolnila a nakonec byla
druhá. Také loňské vítězky Zámecké paní se činily, poprvé se jim podařilo překonat hranici 400 bodů a konečných
404 sražených kuželek tak stačilo na třetí místo. Výsledky
prvních tří ženských družstev však byly těsné, Čertice srazily 407 kuželek a vítězné Házenkářky 410 kuželek.
Oproti minulému roku jsme se dočkali i mnoha devítek,
především zásluhou mužů. Nejlepším devítkářem se stal
Roman Bulejko, devítkářkou pak Jana Pražanová.
V sobotu večer dekoroval starosta obce Marek Mahdal
a ředitel bánovské společnosti Altech Antonín Machala vítěze duhovými tričky, která letos společnost Altech opět
sponzorovala. Proběhl také rozlúčkový ceremoniál s původními poháry, jejichž podstavce jsou již zcela polepeny
jmény vítězů za uplynulých jedenáct let. A novinkou jsou
také památeční trička. Jsou to modrá, popř. růžová trička
určená bývalému vedení obce. Je to vzpomínka na podporu a pomoc obce při organizování turnaje. Letos tak byli
oceněni Marie Fremlová a Zbyněk Král.
Pořadatelé turnaje děkují vedení i zaměstnancům obce za
podporu a pomoc při organizaci turnaje, poděkování za
zápis do turnaje patří Aleně Šupinové a Marii Mandíkové.
Na viděnou v únoru 2016.

Za pořadatele Stanislav Vranka

Piráti okupovali Bánov
Dne 15. února 2015 se po obědě děti z Bánova a okolí převlékly do pirátských a jiných kostýmů a vyrazily na 12. ročník Dětských šibřinek. Hned u vstupu na ně čekaly balíčky
s bonbóny a v sále mnoho kamarádů, se kterými mohly tančit
a dovádět.

vštívili. Rodiče si zaslouží velkou pochvalu za přípravu masek. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat svým pomocníkům, kteří se vždy rádi připojí. Doufáme, že příští rok opět
nezklamete a potěšíte nás svou přítomností.
Jana Matějíčková a Lucie Brnková

DJ pultu se jako každý rok ujal DJ Baránek. Děti si psaly na
lístečky písničky a ty poté předaly panu Baránkovi, který
ochotně zahrál na jejich přání. K překvapení (téměř všech)
to nebyly dětské „pecky“ jako Jede, jede mašinka; Polámal se
mraveneček nebo Ať žijí duchové. Repertoár tvořily většinou
novodobé písně jako Gangam style nebo Žijeme len raz.
Všechny masky si mohly užít představení tanečnic ze ZUŠ
Bojkovice. Pod vedením paní učitelky si připravily pirátsky
laděné vystoupení, které podtrhlo výbornou atmosféru.
V další fázi děti čekala různá stanoviště s úkoly. Úkoly byly
jednoduché a zábavné, někteří si je dokonce prošli několikrát. Po jejich splnění dostali malí piráti odměnu. Na své si
přišli všichni, i děti z uherskobrodského ústavu, které tuto
akci navštěvují každým rokem.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat obci Bánov, všem
sponzorům, ale hlavně dětem a rodičům, kteří tuto akci na-

Fašanky, fašanky, veliká noc bude, kdo nemá kožúška, tomu zima bude...
Tak se zpívá v jedné písničce, která nás doprovází tradičně právě při fašanku.
Letošní fašank připadl na sobotu 14. února a my jsme se
s Kohútkem, Strúčkem a dětmi vydali už po jedenácté na fašankovou obchůzku Bánovem.
Zima nám letos nebyla, počasí bylo nádherné, slunečné
a myslím, že jsme si to všichni užili.
I když původní fašank v Bánově vypadal jinak, jsme rádi, že
se nám ho podařilo obnovit aspoň do současné podoby.
Velké díky tak patří všem účastníkům letošního fašanku tanečníkům, muzikantům, Pavlu Šupinovi ml. jako „Jurovi
s cepem“ a všem dětem - protože bez Vás by fašank nebyl.
Děkujeme také všem Bánovjanům, kteří nás pohostili výbornými koblížky, čajem, „štamprlů“ slivovice či nějakou
korunkou do kasičky.
Škoda jen, že se do fašankového průvodu nezapojuje víc lidí,
jak je tomu v okolních dědinách.
Tak třeba příští rok. Budeme se těšit.
Za Kohútek Hana Zálešáková

VI. ročník koštu slivovice a ovocných pálenek u nás v Bánově
Klub seniorů pokračuje v tradici pořádání koštu slivovice,
a tak máme za sebou již VI. ročník. K hodnocení bylo předloženo celkem 223 vzorků ovocných pálenek, rozdělených do
pěti kategorií. Nejvíce bylo vzorků slivovice, a to celkem 130.
Dále byly hodnoceny meruňkovice, hruškovice, kalvados
a ostatní pálenky z ovoce. Degustaci provedlo deset komisí
po třech členech, téměř výlučně složených z bánovských občanů různých generací.
Výsledky koštu
Slivovice:
1. Vystrčilová Anna

Bánov č. 574

19,67 bodů

2. Horňák Pavel

Suchá Loz

19,46 bodů

3. Knotek Petr

Strání

19,42 bodů

4. Viktora Jiří

Popovice

19,37 bodů

5. Mandíková Marie

Bánov č. 27

19,36 bodů

Meruňkovice:
1. Klub seniorů Bánov

Bánov č. 574

19,67 bodů

Hruškovice:
1. Čučela Pavel

Bánov č. 402

19,08 bodů

Kalvados:
1. Kočica Milan

Bánov č. 636

19,36 bodů

Ostatní ovoce (mirabelky)
1. Hrnčíř Milan
Bánov č. 705

19,50 bodů

Absolutním vítězem Koštu v Bánově se v roce 2015 stala
paní Anna Vystrčilová z Bánova č. 574.
Blahopřejeme všem vítězům a děkujeme za účast a podporu
všem, kdo se do koštu zapojili !
Josef Čapek, předseda Klubu seniorů
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70.

Obec Bánov a Divadlo klauniky Brno
zvou na divadelní představení

výročí

Don Quijote de la Ancha
Představení, které prodlužuje život!

osvobození Bánova rumunskou armádou
Pietní akt se uskuteční v pondělí 27. dubna 2015
na hřbitově v Bánově.

Nejhranější autorská komedie současnosti
pod režijním vedením Boleslava Polívky.

V 17 hodin proběhne položení věnců k pomníku rumunských
vojáků a obětí II. sv. války z řad bánovských občanů.

V hlavní roli se představí přední světový chůdoherec
Lenoire Montaine.

Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 16. 5. 2015 od 19:30 hod. v sále ZŠ v Bánově.

Výstava

První svaté přijímání
Jako loni, tak i letos chystáme výstavu fotografií, a to na téma první svaté přijímání.
Pokud máte fotografii nebo upomínkový obrázek prosíme o její zapůjčení k okopírování.
Děkujeme
Martin Borák a Miloslav Mandík

Akce platí do konce května 2015.

Televize v počítači,
tabletu a chytrém telefonu.

y
z
r
b
z
Ji
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Jedenáct mýtů o pečovatelské službě /Pečovatelské službě Bánov
Pečovatelská služba poskytuje sociální služby komukoliv,
kdo o službu požádá.
Skutečnost: Pečovatelská služba Bánov je terénní služba
poskytovaná za určitých podmínek. Je poskytovaná lidem,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Cílovou skupinou jsou senioři,
osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a zdravotním postižením a rodiny, ve kterých se současně narodily tři a více dětí. Pracovnice dochází přímo do domácnosti.
Službu poskytujeme v Bánově a Bystřici pod Lopeníkem.
Pečovatelská služba poskytuje sociální služby ihned, na základě ústního požádání.
Skutečnost: Existují pevně stanovená pravidla pro příjem
nového uživatele. Posuzuje se míra soběstačnosti žadatele, cílová skupina. Další podmínkou je volná kapacita služby. Pečovatelská služba se poskytuje na základě uzavřené
smlouvy, na základě předem dohodnutých podmínek – sem
patří i stanovení konkrétního času návštěv.
Pečovatelská služba v Domě s chráněnými byty Bánov poskytuje ubytování.
Skutečnost: Obyvatelé domu uzavírají nájemní smlouvu
s Obcí Bánov, jíž platí nájem. Pokud nemá obyvatel dostatečné příjmy na úhradu za ubytování, může se obrátit na Úřad
práce, oddělení hmotné nouze. Při splnění zákonem stanovených podmínek existuje nárok na příspěvek na živobytí
a na doplatek na bydlení.

Člověk se stává uživatelem služby na přání rodiny.
Skutečnost: Na prvním místě je vůle konkrétního člověka, zda chce využívat sociálních služeb, jinak by se jednalo
o zásah do práv člověka. Uzavření smlouvy je právním
aktem. Musí být uzavřena dobrovolně.
Existují však i výjimky. Např: Potřebuje-li člověk nápomoc
při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, nemusí být omezen ve svéprávnosti, může si
s podpůrcem ujednat poskytování podpory. Brání-li duševní
porucha zletilému, který nemá jiného zástupce, samostatně právně jednat, může ho zastupovat určená osoba, byl –
li soudem stanoven opatrovník. Pokud člověk není podle
lékařského posudku schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje jej při uzavírání
smlouvy obecní úřad s rozšířenou působností.
Rozhodujeme za uživatele - na přání rodiny, skrze naše
představy o tom, co je pro uživatele dobré.
Skutečnost: Každý z nás se může přistihnout, že chce usilovat o dobro druhého, aniž by o to ten druhý stál. Naše úmysly mohou být čisté - chceme zakazovat kouření, cukr diabetikovi.
Uživatele informujeme o možných rizicích a následcích jednání, ale jeho přání respektujeme.
Existují ale výjimky, jako v bodě předešlém, v tom případě
je spolupráce s rodinným příslušníkem, opatrovníkem pro
zajištění některých oblastí základních životních potřeb uživatele nutná.
Naše organizace poskytuje služby zdarma.

Pečovatelská služba poskytuje ošetřovatelské úkony.
Skutečnost: Ošetřovatelské úkony spadají pod odbornou
zdravotní péči. Patří sem např. podávání léků, převazy
a ošetření ran, aplikace injekcí, odběr krve, vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem apod. Tyto úkony mohou na základě indikace lékařem zajišťovat zdravotní sestry
Charitní ošetřovatelské služby Uherský Brod. Tyto úkony
jsou pak hrazeny ze zdravotního pojištění.
Příspěvek na péči je „přilepšením k důchodu“, neslouží
k úhradě sociální služby.
Skutečnost: Příspěvek na péči je dávka poskytovaná podle
zákona o sociálních službách. Je určen osobám závislým na
pomoci jiné fyzické osoby. Příspěvek je určen na úhradu za
potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými – rodinou či
jinou osobou – službu poskytuje jiná osoba na základě písemné smlouvy.
Podáváme informace o zdravotním stavu uživatele.

Skutečnost: Oblastní charita Uherský Brod je registrovanou
sociální službou, služby poskytuje za úhradu. Řídíme se Vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Výjimku tvoří dle současné právní legislativy:
Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu
poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v § 40
odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady /dále neuvedeno
v plném znění/:
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí,
a to do 4 let věku těchto dětí
b) účastníkům odboje 30)
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona
č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací
nebo v pracovním útvaru
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Skutečnost: Informace o zdravotním stavu uživatele nám
uživatel může, ale nemusí poskytnout. Pokud nám je poskytne, je tato informace důvěrná, patří mezi citlivé údaje
a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsme
vázaní mlčenlivostí.

Mezi povinnosti pečovatelské služby patří organizování
kulturních akcí, aktivizačních činností.

Uživatelé Pečovatelské služby Bánov – obyvatelé Domu
s chráněnými byty Bánov - se nemohou samostatně pohybovat po obci, jsme odpovědni za jejich rozhodnutí.

Použité zdroje:
Listina základních práv a svobod
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách

Skutečnost: Každý člověk má právo svobodně se rozhodovat, má svobodu pohybu. Toto právo vychází z Listiny základních práv a svobod.

Skutečnost: Zákon toto neukládá. Přesně stanovuje základní
činnosti, které má pečovatelská služba zajišťovat.
Mgr. Hamadová Gabriela a Bc. Kadlčíková Michaela
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FC Bánov
FC Bánov během zimy vstoupilo do nové etapy svého působení, protože se na valné hromadě, konané 8. 2. 2015, změnilo složení Výkonného výboru. Z doposud působícího VV
odešli A. Gorčík a P. Šupina. Za jejich dosavadní činnost pro
FC Bánov a VV jim moc děkujeme, jsme rádi, že nám věnovali tolik svého drahocenného času. Ve VV zůstal B. Polanský,
D. Münster, L. Novák, novými členy VV se stali A. Vystrčil,
L. Chovanec, M. Vystrčil a P. Franc ml. VV byl tak rozšířen
na 7 členů. Nově zvoleným členům VV rovněž děkujeme za
ochotu pracovat pro FC Bánov a přejeme jim hodně elánu
a dosažených úspěchů i cílů.
Co se týká sportovní stránky, proběhla zimní příprava všech
mužstev uspokojivě. Hlavně ti nejmenší se na jarní sezonu
těší! Muži sice mohli strávit více času nabíráním fyzického
fondu venku, ale i tak byla jejich účast na trénincích uspokojivá.
Na výkonech všech mužstev se výraznou měrou příznivě podepisuje pan trenér K. Kopeček st., který vykonává funkci
šéftrenéra mládeže a zároveň je trenérem mužů.
Mužstvo mužů bylo zatím doplněno o dva hráče z Nivnice,
a to F. Ryšávku a A. Bartoše. V jednání je stále doplnění mužstva o co nejkvalitnějšího brankáře. To se bohužel zatím moc

nedaří, protože je v okolních klubech brankářů málo, a tak
to zatím vypadá, že bude muset, při absenci P. France ml.,
doplňovat mužstvo mužů gólman z dorostu, který se velmi
osvědčil v přípravných zápasech.
Během zimní přestávky se nám podařilo uspořádat na okresní poměry docela rozsáhlý a úspěšný halový turnaj přípravek a žáků BOY CUP 2015. Výsledek nebyl tak moc důležitý,
protože se turnaj všem zúčastněným, jak hráčům, tak i trenérům, líbil a ptali se nás, zda takový turnaj proběhne i příští
rok. Bereme to jako pochvalu a zároveň výzvu pro zabezpečení ještě lepší úrovně turnaje pro příští rok. Důležité bylo,
aby si naši kluci a děvčata ověřili svoji výkonnost s ostatními
celky okresu a vyplnili si dlouhou zimní fotbalovou přestávku. Jejich zájem a zájem jejich rodičů o fotbal nás velmi těší!
Rád bych popřál všem našim celkům dosažení všech vytýčených cílů a především to, aby je fotbal nikdy neomrzel a vždy
se mu věnovali naplno!
Zároveň bych rád vyzval a poprosil všechny naše příznivce,
aby přišli všechna naše mužstva na jaře podpořit! Budeme to
určitě potřebovat. Děkuji.
Za FC Bánov Břetislav Polanský

Rozlosování FC BÁNOV - JARO 2015
Muži - Okr. soutěž, sk."B"
Ne

29.3.

15:00

venku

Březová

13:45

OA

Ne

15:30

doma

5.4.

Hor. Němčí
Ne

12.4.

15:30

venku

14:15

OA

Ne

16:00

doma

Strání "B"
Ne

26.4.

Ne

3.5.

16:00

doma

16:30

venku

Komňa

15:15

OA

Ne

16:30

doma

10.5.

Ne

5.4.

Ne
Ne
So!

17.5.

15:00

venku

Suchá Loz

14:00

OA

Ne

16:30

doma

24.5.

Starý Hrozenkov
Ne

19.4.

31.5.

15:00

venku

13:45

OA

Ne

16:30

doma

7.6.

Orel Uh. Brod
OA - osobní auto /

5.4.

25.4.

12.4.

Ne!

odjezd

Rudice

12:30 odjezd

Ne

10:00

doma

So

14:00

doma

14:00

venku

19.4.

Osvětimany
venku
doma

Havřice
volno

Ne

12.4.
18.4.

Hradčovice

26.4.

10:00

doma

So

25.4.

Prakšice

13:00 odjezd
14:00

doma

12:00

venku

10:00

venku

So

Topolná

9:45

odjezd

Havřice

Ne

10:00

doma

Ne!

3.5.
10.5.

Prakšice

2.5.
10.5.

St. Hrozenkov

11:00 odjezd

So

14:00

doma

14:00

venku

13:30

doma

Ne

Jarošov

12:45 odjezd

Březová

16:30

venku

Ne

10:00

Ne!

Vlčnov

30.5.

venku

venku

9:00

Ne

Hradčovice

13:30

10:00

13:30

So!

doma

Újezdec

Ne

23.5.

14:00

Ne

Uh. Ostroh

17.5.

4.4.

venku

16:00

3.5.

So

Šumice

odjezd

14:45 odjezd

So!

doma

8:45

Prakšice

Ne

10:00

10:00

13:00! doma

Korytná

Záhorovice

Ne

volno

Nivnice

12.4.

Pitín
Ne

12:30! doma

Podolí

Přípravka - Okr. soutěž B

volno

ČSK Uh.Brod B (Újezdec)

Popovice

Žáci - Okresní přebor

volno

Šumice

Boršice u Blat.
19.4.

Dorost - Okr. přebor "B"

17.5.
24.5.

15:15 odjezd

Šumice

16:30

So!

venku

15:15 odjezd
volno

??? - Předehrávka - pouze za příznivého počasí !!

14:00

venku
doma

16.5.
24.5.

Orel Uh. Brod

30.5.

10:00

venku

So

Ostrožská n. Ves

9:45

odjezd

Újezdec

volno

13:00 odjezd

30.5.

14:00

venku

13:00 odjezd
volno

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:

Naši jubilanti:

Na konci roku 2014:

92 let

Adam Hanák
Jakub Cimbálník
Šimon Vaněk

620
331
549

Marie Velecká
90 let
Františka Nováková
Františka Šalušková

V roce 2015:
Marek Hauerland
Samuel Tinák
Jan Maňásek
František Janíček
Stella Pelikánová
Veronika Vítková

222

23
3
296
19
51
617

367
508

Rozloučili jsme se:
Marta Nováková
35
Františka Hrabalíková 493
Marie Píšková
36
František Zálešák
571
Marie Klosová
85
Vítání občánků 28. února 2015

Výpis ke dni 13.3.2015

Stav obyvatel k 1. lednu 2015 je 2 120 osob.
Nejčastější ženská jména jsou MARIE, JANA, LUDMILA, ANNA
Nejčastější mužská jména jsou JOSEF, PETR, PAVEL, MARTIN
Nejčastější příjmení jsou Vystrčil – Vystrčilová, Mahdal – Mahdalová, Kočica – Kočicová

Poplatky
Od 1. 3. 2015 vybíráme poplatek:
•• za odvoz odpadu ve výši 460 Kč/osoba
•• za psa ve výši 100 Kč/pes

Velikost nádoby na odpad:
•• 1-4 osoby = malá popelnice (obsah 110L)
•• 5-8 osob = velká popelnice (obsah 240L)

Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2015
Oba poplatky je možné zaplatit denně v pokladně
Obecního úřadu a nebo na účet obce: 3025721/0100
variabilní symbol ODPADY 1340+čp, PES 1341+čp

Možnost nájmu další nádoby - 110L/400 Kč.
Pytle na tříděný odpad si vyzvedněte na Obecním úřadě.

Při platbě na účet si vyzvedněte na Obecním úřadě
novou známku na popelnici platnou od 1. 7. 2015

středa 15 :00 - 17:00 hod.
sobota 08:00 - 11:00 hod.

Sběrný dvůr

Nové leto 22. března 2015

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou ze dne 10. ledna 2015
V Bánově se vybralo na letošní Tříkrálové sbírce 63 057 Kč.

Děti z naší základní školy navštívily New York
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