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Nová výsadba u zdravotního střediska (pohled od bytového domu)

Nová výsadba u zdravotního střediska (pohled od zdravotního střediska), 
obr. vpravo: nové umístění zrestaurované busty Šťepána zálešáka, Hoštáky

Příprava stavebních parcel - ZTV IV v lokalitě Šraňky



Vážení spoluobčané,
zimu máme snad již za sebou a přichází další vydání zpra-
vodaje. Začátek roku se nese v klidném duchu příprav růz-
ných akcí, jak stavebních, tak společenských i sportovních. 
Jednou z nich je Olympiáda Východního Slovácka - nově 
vzniklá soutěž našeho mikroregionu, tedy všem známého 
dobrovolného svazku šesti obcí – Bánova, Bystřice pod Lo-
peníkem, Korytné, Nivnice, Suché Lozi a Vlčnova. Záměrem 
celé akce je vytáhnout děti od počítačů a televizí, vyvolat  
v nich soutěživost, přitáhnout rodiče i prarodiče k podpoře 
sportu a utužit přátelství občanů mikroregionu. Mezi olym-
pijské disciplíny bude patřit florbal, silový trojboj, atletika, 
přespolní běh, šachy, pétanque, ninja faktor, kopaná žen  
a uvidíme, co všechno ještě. Každý měsíc se v jedné z našich 
obcí odehraje jeden ze seriálů těchto her. Těšíme se, že tento 
pilotní projekt bude mít u soutěžících úspěch a přiláká i pár 
fanoušků.
Částečně sportovním tématem je také příprava výstavby ví-
ceúčelového hřiště nad kabinami FC Bánov. Máme připra-
ven projekt odvodnění zdi za tribunou, kterému předcházel 
převod pozemku od FC Bánov obci. Podali jsme žádost na 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a doufáme, že 
nám Ministerstvo vyhoví. Bohužel neznáme termín rozhod-
nutí o přidělení dotace, a abychom stihli hřiště v případě 
úspěchu vybudovat v tomto roce, což je jednou z podmínek 
poskytnutí dotace, musíme již stavební řízení a výběro-
vé řízení na případnou realizační firmu provést ještě před 
rozhodnutím o přidělení dotace. V návaznosti na to děkuji 
výboru FC Bánov za konstruktivní přístup při rozhodování  
o převodu pozemku. Smluvně bylo upraveno také to, že po-
kud obec nezačne stavbu během tří let, bude pozemek pře-
veden FC zpět, což doufám nebude muset proběhnout.
Další připravené projekty jsou oprava kostelní zdi a obno-
va zábradlí u schodiště do kostela (žádost o dotaci podána 
u Ministerstva zemědělství), rekonstrukce budovy na sběr-
ném dvoře za OÚ a výměna kontejnerů (Operační program 
životní prostředí), optimalizace systému veřejného osvětle-
ní (program Efekt 2016 – Ministerstvo průmyslu a obcho-
du). Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme podali žádost  
o dotaci na „Rekonstrukci místní komunikace Lán“. V tom-
to projektu se jedná o odfrézování horní vrstvy, oprava cca 
20% nižších vrstev, umístění obrubníků, dodláždění vjezdů, 
umístění kanalizačních vpustí pro odvodnění cesty, a to od 
domu č. p. 307 až téměř po křižovatku se silnicí na Bystřici 
pod Lopeníkem. Jistou akcí tohoto roku je zateplení všech 
tří pavilonů mateřské školky. Výběrové řízení vyhrála firma 
Tradix Realizace, s.r.o., ze Starého Města a na revitalizaci fa-
sády má vyhrazen červenec a srpen.
V posledních týdnech jste možná na hlavním tahu přes Bá-
nov zaznamenali zvýšený pohyb zeměměřičů. Probíhá totiž 
vyměření silnice a rozdělení stávajících pozemků kvůli pře-
vodu části silnice I/50 procházející Bánovem z vlastnictví 
ČR do vlastnictví Zlínského kraje. Pozemky pod silnicí však 
mnohdy zasahují pod chodníky nebo až do předzahrádek. 
Proto dojde k narovnání těchto vlastnických vztahů a po-
zemky budou převedeny částečně obci a částečně Zlínskému 
kraji. Zároveň dochází k zaměření chodníku v Hoštákách 
kvůli jeho rekonstrukci. Nicméně k té bude moci dojít až po 
vypořádání pozemků a převodu silnice. Program pro pod-
poru zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti chodníků totiž 
platí pouze pro chodníky u silnic I. až III. třídy. Průtah obcí 
je dnes sice značen jako I/50I, avšak ze silnic první třídy byl 
již vyřazen. Proto spadá mezi veřejně přístupné účelové ko-
munikace. Tento stav bude platit až do převzetí Zlínským 

Slovo starosty

ze dne 17. 12. 2015
(Úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • obecně závaznou vyhlášku Obce Bánov č. 2/2015  
o mísním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálního odpadu

 • smlouvy o zřízení věcných břemen

 • darovací smlouvu mezi dárcem, Svatý Florián 
Dobrovolní hasiči roku, z.s., Brno - Sever, a obdarovaným 
Obcí Bánov, na dar ve výši 20 000 Kč na rozvoj a podporu  
hasičské činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů, 
a to na pořízení hasičského vybavení

 • darovací smlouvu mezi FC Bánov jako dárcem a Obcí  
Bánov jako obdarovaným. Předmětem daru je pozemek  
par. č. 2045/99 v k. ú. Bánov o výměře 4 752 m2

 • rozpočtový výhled na roky 2017 - 2018

 • podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce 
sportovně rekreačního areálu Bánov“ z Programu 133510 
MŠMT ČR „Podpora materiálně technické základny sportu“

Z jednání zastupitelstva obce
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krajem. Drobného posunu jsme se dočkali také v přípravě 
zastřešení venkovního areálu na pálenici. Ke smysluplnému 
umístění zastřešení je nutné odstranění vysokého napětí, ke 
kterému je třeba dodržovat velká ochranná pásma. Prvním 
krokem je odkoupení rozvaděče umístěného v areálu, k ně-
muž je vysoké napětí přivedeno. Jeho zrušením a přivedením 
pouze nízkého napětí se zbavíme sloupů elektrického vedení  
v areálu a přivedeme sem pouze nízké napětí, což zde umož-
ní výstavbu.
V zimních měsících jsme částečně obnovili čekárny na zdra-
votním středisku a obložení v zasedací místnosti pálenice. 
Obě místa čeká ještě výměna podlahové krytiny. Připravili 
jsme novou výsadbu u zdravotního střediska a u nově zre-
staurované busty Štěpána Zálešáka, kterou letos vrátíme 
před jeho rodný dům.
Významného posunu dostála příprava stavebních parcel 
v lokalitě Šraňky. Projekt již prochází stavebním řízením, 
parcely jsou „vykolíkované“, smlouvy o připojení k nízké-
mu napětí a plynu schválené a podepsané. V příštím vydání 
zpravodaje Vás již budeme přesně informovat o možnostech 
odkupu pozemků k výstavbě RD. Další důležitou informací 
je příprava změn územního plánu. O sběru žádostí o změnu 
územního plánu Vás taktéž budeme včas informovat.
Abych neopomněl významné události minulých i nadchá-
zejících týdnů, poděkuji hlavním pořadatelům kuželkového 
turnaje dospělých i dětí za jeho uspořádání a všem úspěš-
ným hráčům gratuluji! V nejbližších dnech nás čeká košt sli-
vovice a na konci dubna pak pietní akt k osvobození Bánova, 
na který Vás srdečně zvu.
Před námi jsou nyní nejvýznamnější křesťanské svátky a já 
Vám chci popřát, abyste si je užili ještě o něco více než v le-
tech předešlých, zvláště když máme o den volna více.
Veselé Velikonoce a jaro plné dobré nálady Vám přeje

Váš starosta
Marek Mahdal



Havarijní stav kostelní zdi
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 • rozpočet na rok 2016. Současně schvaluje vzor veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce  
Bánov mezi Obcí Bánov a těmito organizacemi ve výši 
dle následující tabulky:

Název organizace Částka
Sbor dobrovolných hasičů 7 000 Kč
Český zahrádkářský svaz 3 000 Kč
ZO chovatelů poštovních holubů 3 000 Kč
FS Kohútek 10 000 Kč
Soubor Hútek 15 000 Kč
Český svaz včelařů 15 000  Kč
TJ Sokol 20 000 Kč
Kynologický klub 5 000 Kč
Klub seniorů 40 000  Kč
Dechová hudba Bánovjanka 13 000  Kč
Bánovské Zpěvule 30 000   Kč
FC 160 000 Kč
Středisko pro ranou péči 1 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené 1 000 Kč
Malovaný kraj 1 000 Kč
Poradenské centrum sluchově postižených 1 000 Kč
Provoz sportovní haly – TJ Sokol 40 000 Kč
Provoz sportovní haly - ZŠ 110 000 Kč
Provoz sportovní haly - FC 25 000 Kč
Celkem 500 000  Kč

ze dne 3. 3. 2016 
(Úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • smlouvu o připojení  k distribuční soustavě z napěťo-
vé hladiny nízkého napětí č. 12135559 mezi Obcí Bánov  
jako žadatelem a provozovatelem, distribuční sousta-
vy E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice (přípojky NN 
k připravovaným stavebním pozemkům v lokalitě  
Šraňky) 

 • smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součin-
nosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 
budoucí nájemní číslo: 9416000095/4000200405 mezi 
Obcí Bánov jako investorem a RWE GasNet, s.r.o., Ústí  
nad Labem (plynofikace připravovaných stavebních 
pozemků v lokalitě Šraňky)

 • dodatek pro rok 2016 ke smlouvě o svozu a uložení  
komunálního a ostatního odpadu na skládku společností 
RUMPOLD UHB, s.r.o., Uherský Brod a Obcí Bánov
 • kupní smlouvu mezi Obcí Bánov jako kupujícím 

a Vladimírem Zálešákem, Bánov, jako prodávajícím. 
Předmětem smlouvy je prodej rozvaděče NN-Bánov,  
Dvůr 97 umístěného na pozemku p. č. 5209 v k. ú. Bánov  
za cenu 40 000 Kč bez DPH (odkoupení rozvaděče kvůli  
umožnění realizace přeložky VN)

 • podání žádosti o podporu z programu Efekt na rok 
2016 na projekt „Opatření pro snížení energetické nároč-
nosti veřejného osvětlení obce Bánov“ (opatření spočívá  
ve výměně 79 kusů svítidel, snížení počtu rozvaděčů ze  
6 na 5, obnova rozvaděčů, vybavení regulátory napětí, 
obnova stožárů a elektrického vedení VO v Hoštákách)

 • podání žádosti o podporu z programu Ministerstva  
zemědělství – „Udržování a obnova kulturního dědic-
tví venkova“ na projekt „Oprava opěrné zdi u kostela  
sv. Martina p. č. 81, 4381/1, a st. 419 k. ú. Bánov

 • smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov jako objednatelem 
a Tradix Realizace s.r.o., Staré Město jako zhotovitelem. 
Předmětem je realizace projektu Revitalizace Mateřské  
školy Bánov v celkové ceně 1 229 190 Kč bez DPH (zateplení 
fasády tří pavilonů MŠ)

Zastupitelstvo obce neschválilo:

 • prodej pozemku p. č. 3612/1 v k. ú. Bánov společnosti  
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, Praha 3

 • pronájem ploch za účelem reklamy na mostě přes silnici  
I/50, obchvat Bánova

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • inventarizační zprávu obce Bánov za rok 2015

 • inventarizační zprávu Mikroregionu Východní Slovác- 
ko za rok 2015

(Zprávy byly vypracovány v souladu s ustanoveními záko-
na č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb.,  
o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení  
inventarizace.)

Z jednání zastupitelstva obce

Zdravotní středisko, čekárna
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení obyvatelé Bánova, 
dovolte, abychom Vás informovali o činnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Bánov v uplynulém kalendářním 
roce.
Základním posláním jednotky požární ochrany je pomoc 
při požárech, živelních pohromách či jiných mimořádných 
událostech. V roce 2015 naši hasiči vyjížděli celkem k osm-
nácti událostem, které byly evidovány jako zásahy. Je to  
o jednu událost méně než v předchozím roce. Z toho bylo 
jedenáct požárů, jedna technická pomoc a odstraňování 
nebezpečných stavů, tři záplavy, jedna dopravní nehoda  
a dva plané poplachy. Za zmínku stojí především počet ře-
šených požárů. V této kolonce jsme zaznamenali nárůst  
o sedm případů oproti předchozímu roku. Samostatně za-
sahovala naše jednotka ve čtyřech případech. V ostatních 
případech spolupracovala s dalšími jednotkami požární 
ochrany, zejména pak s jednotkou profesionálních hasičů 
ze stanice v Uherském Brodu. V katastrálním území obce 
Bánov jsme řešili sedm mimořádných událostí. Prakticky 
po celé léto jsme navíc obyvatelům obce poskytovali odbor-
nou i věcnou pomoc při ohrožení nebezpečným bodavým 
hmyzem. Ve většině případů tato činnost nebyla vykazo-
vána jako zásahová, jelikož nehrozilo nebezpečí z prodlení  
a činnost jednotky snesla odkladu.
K činnosti hasičů neodmyslitelně patří také odborná pří-
prava. Ta slouží k upevňování a prohlubování nezbytných 
znalostí a zkušeností členů. Při pravidelných setkáních jsme 
se věnovali stanoveným tématům z bojového a cvičebního 
řádu jednotek požární ochrany. K tomuto patřil také prak-
tický výcvik a výcvik s dýchací technikou. Jednou za měsíc 
probíhají kondiční jízdy jako odborná příprava strojníků. 
Každoročně se na stanici HZS koná cyklická odborná přípra-
va velitelů a strojníků a tzv. součinnostní výcvik pro všech-
ny členy jednotky zařazené do výjezdu.
V současné době má bánovský hasičský sbor dvacet členů. Do 
budoucna ovšem rádi naše řady rozšíříme. Případní zájemci 
mohou kontaktovat vedení obce nebo přímo velitele pana 
Pavla Vystrčila. Naše vybavení je na poměrně dobré úrovni. 
Pro zásahovou činnost máme k dispozici moderní ochranné 
pomůcky, kalové čerpadlo, motorovou pilu, elektrocentrálu, 
vysavač na nebezpečný hmyz a další věcné prostředky, které 
umožňují poskytovat účinnou pomoc obyvatelům v nouzi. 
V poslední době nás ovšem začíná trápit zastaralé zásaho-
vé vozidlo (rok výroby 1988). To sice stále dobře a relativně 
spolehlivě slouží, zejména díky opravám a pečlivé údržbě 
prováděné samotnými členy, nicméně při poslední technic-
ké kontrole už byly zjištěny vážné závady zapříčiněné právě 
stářím vozidla. Do jejich odstranění bylo třeba investovat 
nemalé prostředky. Bohužel lze předpokládat, že do bu-
doucna se bude tento problém ještě více prohlubovat. Tyto 
okolnosti intenzivně řešíme a společně s obecním úřadem 
hledáme nejlepší řešení.
Z dalších činností rádi vzpomeneme na již tradiční Hasič-
ské šibřinky, které proběhly ve sportovní hale 14. února. 
Opět se jednalo o vydařené vyvrcholení plesové sezony  
v Bánově. Na jaře roku 2015 jsme začali s plánovanou rekon-
strukcí zázemí v hasičské zbrojnici. Většina prací byla odve-
dena samotnými členy sboru, a to formou sobotních brigád. 
Velké díky patří především veliteli jednotky panu Pavlu Vy-
strčilovi a jeho zástupci panu Marianu Čubíkovi za celkovou 
organizaci i odborné odvedení většiny prací. Dne 1. června 
jsme pro děti z mateřské školky na parkovišti u sportovní 
haly připravili ukázky činnosti hasičů. Každý malý příznivec 
si mohl na vlastní kůži vyzkoušet hasičskou výzbroj i výstroj 

a zásahovou činnost. Ukázka se setkala s velmi pozitivním 
ohlasem a velice se líbila jak samotným dětem, tak i paním 
učitelkám. Na hody jsme organizovali dopravní a požárně 
bezpečnostní opatření v souvislosti s večerním průvodem  
a následným programem.
V uplynulém roce jsme se tedy podíleli na řešení mimořád-
ných událostí nejen v obci, ale také v jejím okolí. Účastnili 
jsme se odborné přípravy, podíleli se na organizaci spole-
čenského vyžití v obci a dalšími aktivitami (např. darováním 
krve) pomáhali naplňovat vize společenské odpovědnosti 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bánov. Všem čle-
nům hasičské jednotky v Bánově patří velké poděkování za 
jejich odhodlání a obětavou práci, kterou v uplynulém roce 
odvedli.
Provoz jednotky a nákup věcných prostředků byl financo-
ván zejména z rozpočtu obce Bánov s příspěvkem z rozpočtu 
Zlínského kraje, společnosti Lesy ČR a z výtěžku hasičských 
šibřinek. Proto také děkujeme všem obyvatelům, kteří ši-
břinky navštívili nebo si alespoň symbolicky zakoupili vstu-
penku. Poděkování patří samozřejmě také všem sponzorům.

Za JSDH Ondřej Čubík

Stručný přehled výjezdů v roce 2015
13. 1.    Planý poplach – požár lesa u Vápenic 
25. 3.   Požár polního porostu ve Strání 
30. 3.   Požár dřeva na dvoře rodinného domu v Bánově 
3. 4.     Požár rodinného domu v Lopeníku 
9. 4.     Požár autobusu v Bystřici pod Lopeníkem 
3. 5.     Požár chaty na Kopánkách 
8. 5.     Planý poplach - požár automobilu v Bystřici pod Lopeníkem 
30. 5.   Dopravní nehoda v Bystřici pod Lopeníkem 
22. 6.   Požár slámy na letišti v Bánově 
25. 6.   Požár osobního automobilu na obchvatu Bánova 
10. 7.    Požár trávy na zahradě rodinného domu v Šumicích 
16. 7.    Požár trávy u vodní nádrže Lubná 
22. 7.    Požár rodinného domu v Žítkové 
17. 8.    Lokální záplava v Bánově 
17. 8.    Lokální záplava v Bánově 
18. 8.   Lokální záplava v Bánově 
10. 9.   Požár návěsu na obchvatu Bánova 
23. 9.   Technická pomoc - odstranění nebezpečného stavu v Bánově 

(Foto zaslal SDH Bánov)
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Cigarety nepoškozují jen zdraví 

I to se může stát
Večer, když jsem přišel domů unavený z roboty,
věřte, či nevěřte tomu, zapomněl jsem na boty.
A že bydlím doma sám, do postele uléhám.
Spát už se mi sice chtělo, jenže mé zmožené tělo,
pravdu říkám, je to tak, dostalo chuť na tabák.
Od myšlenky rychle k činu, cvaknul jsem si ještě ginu.
Cigareta chutná skvěle, popel klepu do postele.
Potom v blahém nevnímání oddávám se usínání.
Probuzení kruté bylo, na mou postel strašně lilo.
Později jsem pochopil, kdo mě vlastně zachránil.
To hasiči s odhodláním vytáhli mě ze sloty,
no a já teď znovu sháním dobré ševce na boty.

Hezký den bez katastrof přeje Eva

Protože jsem obyvatelka Bánova, chtěla bych tímto článkem 
apelovat na zdravý rozum naší dospívající mládeže a vyzvat 
ji k zamyšlení.
V obci se nebývale rozmohl vandalismus, jehož strůjcem je 
právě dorost. Mládeži, tolik Vám vadí čistá autobusová za-
stávka, neponičený park?
Asi ano, protože před Vámi nic uklizené dlouho neobstojí. 
Počmárané zdi, na zemi plno nedopalků z cigaret, plno ke-
límků. Určitě si říkáte, že to stejně Vaše není a že to zase 
někdo vyčistí a opraví, abyste se mohli znovu vyřádit. Tato 
veřejná místa navštěvují i pořádkumilovní lidé, kteří si váží 
úsilí druhých. Jestliže Vy si teď nevážíte práce jiných, nebu-
de si v budoucnu nikdo vážit práce Vaší. Zřejmě si v takovém 
nepořádku libujete a cítíte se jako doma.
Také máte pod postelí plno nedopalků ? Nevkusně počmrká-
né stěny? To musí být Vaši rodiče blahem bez sebe. Pevně ale 
věřím, že se tak nechováte a svůj domov si udržujete.
Proto Vás prosím, neničte ani majetek obecní, který je i Váš.

Eva

Děláte to i doma?

Velikonoční poselství duchovního správce
Napoleon kdysi řekl:
Na Kristu mě všechno udivuje. 
Jeho duch mě zastrašuje, jeho vůle mě ohromuje.
Jakékoli srovnání mezi ním a kýmkoli jiným na světě citelně pokulhává.
Marně v dějinách hledám někoho podobného Ježíši Kristu nebo něco, 
co se blíží evangeliu.
Ani dějiny, ani lidstvo, ani věky,
ani příroda mi nenabízejí nic, s čím je mohu srovnat či vysvětlit. 
Všechno je tu mimořádné.

Anděl řekl ženám:
„Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.
Není zde; byl vzkříšen, jak řekl.“

                                                                    /Matoušovo evangelium/

Radostné prožití velikonočního tajemství Vám přeje 
P. Jiří Kupka, duchovní správce farnosti

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

Zelený čtvrtek   
24. 3. 2016

Mše svatá v 18:30 hod. Soukromá adorace do 21.00 hod.

Velký pátek   
25. 3. 2016

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   
26. 3. 2016

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství 
ve 14:00 hod.
Začátek vigilie ve 20:00 hod.   

Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně   
27. 3. 2016

Mše svatá v 10:30 hod. spojená s obřadem
žehnání velikonočních pokrmů.

Bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka.
Po mši svaté bude modlitba Korunky k Božímu  
milosrdenství.

Pondělí velikonoční   
28. 3. 2016

Mše svatá v 10:30 hod. Po mši svaté bude modlitba Korunky k Božímu  
milosrdenství.

Druhá neděle velikonoční,
neděle Božího milosrdenství,
Farní den,
3. 4. 2016

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství 
ve 13:30 hod.
Mše svatá ve 14:00 hod.

Bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka.

Po mši svaté bude program ve školním sále.
Všichni jste srdečně zváni.
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Březen je měsíc čtenářů, a proto knihovny v tuto dobu po-
řádají nejrůznější akce pro své čtenáře i veřejnost. Jednou  
z akcí naší knihovny bylo čtení pro seniory. Každý pátek se  
v knihovně schází čtenářský kroužek, kam s nadšením chodí 
děvčata od 1. do 4. třídy. Hrajeme různé hry rozvíjející slov-
ní zásobu a vyjadřování, také pohybové hry a děvčata plní 
zadané úkoly, učíme se číst s porozuměním nebo se orien-
tovat v knihovně mezi knihami. Od druhého pololetí děvčat 
přibylo a chodí jich teď 14. A protože jsou ve čtení už šikov-
né, uspořádali jsme pro ně akci, kde by se malé čtenářky 
mohly předvést. V Domě s pečovatelskou službou souhlasili  
s naplánovanou akcí, která se uskutečnila v pátek 11. března  
v jejich společné jídelně. Děvčata si připravila písničku a čte-
ní o Novém letu a další dvě povídky psané lidovým vypravě-
čem v našem nářečí. Mladší z nich dávaly tetičkám hádanky 
a zase naopak. Našly se i ochotné čtenářky seniorky, které 
přečetly hádanky i úryvek z dětské knihy. Setkání proběhlo 
ve velmi milé atmosféře, podpořené spontánním besedo-
váním s důchodkyněmi. Jsme rádi, že jsme je mohli potěšit 
svou návštěvou.

Ludmila Horňáková

Senioři čtou dětem, děti čtou seniorům

Slovácké divadlo chystá další novinku
Uherskohradišťská scéna se pustila do nastudování nové-
ho titulu. Po bláznivé komedii z divadelního zákulisí Bez 
roucha čeká publikum Slováckého divadla drama Henrika 
Ibsena Nepřítel lidu. Předplatitelská skupina Q je uvidí ve 
čtvrtek 19. dubna, tedy pouhých deset dnů od premiéry.
Nepřítel lidu
Novinku s herci studuje režisér Zdeněk Dušek, jehož jmé-
no je divákům slovácké scény velmi dobře známé. Vždyť 
jeho Nájemníci baví diváky už téměř tři roky. Nepřítel lidu 
je však vážným tématem, jež pojednává o lázeňském léka-
ři Stockmannovi, který zjistí, že léčebná kúra je příčinou 
závažných zdravotních problémů lázeňských hostů. Po-
klidné městečko je rázem vzhůru nohama.  Odstranit pří-
činu totiž nebude vůbec jednoduché. Může v takové situaci 
Stockmann prosadit své názory? „Ibsen ve hře tematizuje 
obhajobu pravdy a boj proti lži,“ prozrazuje dramaturgyně 
Iva Šulajová a dodává, že hlavní podstata hry spočívá v otáz-
kách, kde je vlastně pravda, jakou cenu jsme ochotni zaplatit 
za svou pravdu a jakou cenu je za pravdu ochotna zaplatit 
společnost.
Poprvé ve Slováckém divadle
Ačkoliv podle dobové kritiky uvedení většiny Ibsenových 
her znamenalo ve své době veřejný skandál, na Nepřítele 
lidu se už v roce 1882, kdy byla hra poprvé uvedena v Dán-
sku, stály dlouhé fronty a zájem o tuto výjimečnou hru trvá 
dodnes - patří mezi nejhranější a nejoblíbenější texty to-
hoto severského dramatika. Ze stejnojmenné divadelní hry 
vychází i úspěšná filmová adaptace z roku 1978, kde hlavní 
roli vytvořil hvězdný Steve McQueen. I přesto, že Nepřítel 
lidu je obdivovaný po celém světě, slováckým divákům se 
představí poprvé.

V hlavní roli Tomáš Šulaj
Hlavní roli svěřil režisér Zdeněk Dušek Tomáši Šulajovi. 
„Není toho textu nějak moc?“, ptal se hned na zahajovací 
zkoušce s obavami režiséra, ale jinak se, jak sám přiznává, 
na práci velmi těší. „Mám rád dramatické role, většinou je  
v nich vykreslen nelehký životní úděl postavy, a to je pro 
mne vždy velmi zajímavé,“ přiznal se držitel Thálie Tomáš 
Šulaj, jenž je na stejnou cenu nominovaný i letos. Vedle něj 
se v novince představí Kamila Zetelová, Tereza Hrabalová, 
Pavel Hromádka a další. Nepřítel lidu bude ve Slováckém di-
vadle poprvé uveden 9. dubna.

Markéta Kudeříková, marketingová referentka - PR SD
(Foto zaslala Markéta Kudeříková)

Předjarní tvořivá dílna
Přivolat jaro jsme chtěli už 14. března společným jarním tvo-
řením. Děti a hlavně jejich maminky si odpočinuly při vyrá-
bění slepiček, velikonočních přání, slunečnic a vajíček. Jen 
škoda, že účast byla slabá, veskrze rodinná.

Ludmila Horňáková (Foto Ludmila Horňáková)



Jak se vám jezdí po nové cestě do Uherského Brodu?
Na podzim loňského roku jsme zažili rekonstrukci povrchu 
vozovky z Bánova do Uh.Brodu. Protože tento úsek denně 
projíždím a mohu ho srovnat i s jinými cestami v ČR, ne-
chápal jsem důvod tak rozsáhlé opravy. I s ohledem na to, 
že se celá cesta rekonstruovala před méně než dvaceti lety  
a vybrané úseky se průběžně několikrát opravovaly. Staveb-
ní práce omezovaly po několik měsíců řidiče, způsobovaly 
zpoždění autobusů a denně ukrajovaly z našeho času i ner-
vů.
Lidé to snášeli s vidinou nové lepší cesty. Po položení finál-
ního koberce se ale všichni mnou dotázaní řidiči shodli na 
tom, že stav je horší než před rekonstrukcí. Požádal jsem  
o vysvětlení  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, které 
v mé komunikaci zastupovala Ing. Jitka Andrýsková, vedou-
cí provozního úseku:

K Vašemu podnětu týkající se opravy silnice I/50 Uherský Brod 
– Bánov sdělujeme následující: 
1. Oprava úseku se provádí na základě předem zpracované dia-
gnostiky, kdy v této diagnostice je prokazatelně vydefinován 
seznam poruch (ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, 
špatný stav v místě poklesu vozovky, trhliny, vyjeté koleje apod.) 
Konečná verze technologie opravy byla navržena tak, aby vy-
hovovala požadavkům platných českých norem s přihlédnutím  
k požadované životnosti nově provedené opravy s vazbou na vy-
soké dopravní intenzity dotčené komunikace.  
2. V současné době nejsou všechny stavební práce dokončeny, 
stavba se nachází v určitě fázi rozestavěnosti. Z důvodu zkrá-
cení doby částečné uzavírky a zajištění plynulé průjezdnosti 
stavbou, byly proto provedeny jenom nejnutnější stavební prá-
ce, mající vazbu na částečnou uzavírku vozovky. Ostatní práce 
jsou realizovány za provozu tak, aby negativní dopad těchto 
prací na bezpečnost a plynulost provozu byl co nejmenší (oprava 
a seřezání krajnice, oprava žulových kostek, vodorovné a svislé 
dopravní značení, oprava svodidel ).

3. Na finální vrstvě vozovky bude po dokončení prací a očištění 
povrchu provedeno měření nerovností. 
V případě zjištění nerovností, které budou překračovat limity 
dané příslušnými předpisy, bude povrch opraven zhotovitelem 
stavby tak, aby těmto předpisům a normám vyhovoval.  

Protože mi tato odpověď přišla hodně formální, psaná podle 
univerzálního vzoru, opakoval jsem připomínky s poukázá-
ním na závady. Další odpověď:

K Vašemu dotazu ve věci předání stavby opravy silnice I/50  
v úseku Uherský Brod – Bánov sdělujeme následující: 
Práce byly převzaty dnem 30. 11. 2015 s tím, že byla započata 
záruční doba. Součástí přejímacího řízení byly mimo jiné dokla-
dy o provedených zkouškách, výsledky měření, doklady o použi-
tých materiálech a jiné v rozsahu tak, jak ukládají předpisy  pro 
tento druh opravy (např. rovinatost byla měřena planografem  
a některá místa zvlášť pomocí 4m latě). Mimo toleranci bylo 
zjištěno pouze místo napojení opravy na obchvat Bánova, kde se 
následně provedlo přebroušení asfaltového povrchu. Další pří-
padné závady budou posouzeny a řešeny v rámci reklamačního 
řízení v záruční době. 
Já sice nemám planograf ani nerovnosti neměřím 4 m latí, 
ale jezdím autem a nerovnost nového povrchu mi připadá 
na 21. století ostudná. V předposledním čísle Okna do kraje 
jsme si mohli přečíst pochvalný článek s informací, kolik km 
cest jsme opravili, a mám dojem, že pouze k tomuto účelu 
celá akce sloužila. Proinvestovat v závěru roku prostředky  
a poplácat se po ramenou - stejně jako před rokem 1989. 
Změna je pouze v tom, že o tom můžeme napsat, ale z toho si 
na odpovědných místech nikdo nic nedělá.
Zadavatelem a investorem akce „Silnice I/50 Míkovice – kři-
žovatka, vybrané úseky Uherský Brod – Bánov“ bylo ŘSD ČR 
zastoupené Správou Zlín, zhotovitelem stavebních prací fir-
ma EUROVIA CS, a.s., celková cena akce 36 690 000 Kč.

Libor Píška
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Plesové vzpomínání
Plesová sezóna už je za námi,
šaty a kravaty do skříně složeny,
tombola snězená, či na ni sedá prach,
pochovaná basa, už nezní Karel Vlach.

I když plakáty odvál čas
a staré pozvánky čte jenom plíseň,
přesto při jejich čtení rozezní se hlas,
zjihne oko a vzpomínka se mění v sen.

Martin Borák 
(Obr. dokumentaci zaslal Martin Borák)
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Věrni zůstaneme

V Šuranech, které patřily tenkrát k Maďarsku, jsme kou-
pili jízdenky do Nových Zámků a odtud do Budapešti. Byli 
jsme roztroušeni po celém vlaku, já jsem si koupil němec-
ké noviny a mluvil jsem německy, pokud bylo třeba mluvit. 
Vystoupili jsme z vlaku v Budapešti, ale otázka byla, bude 
nějaká kontrola, jelikož vlak přijel ze Slovenska? Naštěstí se 
nic nestalo, ale před nádražím bylo první překvapení. Při-
šel ke mně člověk a povídá po maďarsku Francio Konsulat. 
V nás hrklo. Byl to taxikář. Musíme mu důvěřovat, co jiné-
ho. V široké ulici zastavil a u budovy  jsem viděl prochá-
zet dva četníky. Byl to francouzský konsulát. Tak jsem šel 
já i ti ostatní dovnitř. Četníkům to nevadilo. A uvnitř a na 
chodbě už byla spousta nám podobných. Tam samozřejmě 
chtěli vědět, kdo jsme. Naštěstí  tam dočasně úřadoval Jan  
Pragel z Nezdenic, a jelikož z nás většina byla z Bánova, ne-
měli jsme žádné potíže s identitou. Bylo totiž zapotřebí po-
kud možno zjišťovat na místě, zda uprchlíci jsou našinci. 
Stalo se, že Němci posílali lidi, aby zjistili a zastavili útěk lidí  
z Protektorátu. Z konsulátu nás rozeslali po různých adre-
sách, většinou do židovských rodin na byt a stravu. Deset 
nás bylo na Rumbach bilca, ale zajímavé je, že podrobnosti 
mi unikly. Vím, že jsme spali jeden vedle druhého a že každé 
ráno jsme vše museli uklidit. Vím, že jsme se mohli vykoupat 
v koupelně, měli kamna a topilo se celý den. Vím, že jsme jed-
li docela dobře a že chléb byl jiný, než jsme měli doma, snad  
z ječmene. Vím, že z nás nikdo neměl žádné toaletní  potřeby 
nebo kartáček na zuby. Ale přežili jsme to i přes to, že čas od 
času, když bylo něco zapotřebí udělat v domě, jsme muse-
li dělat, jako bychom tam nebyli. Lidi mluví. Jeden den měl 
pan domácí husí játra odložená a my jsme je našli a snědli.  
Z toho byl velký rámus. Byl tam s námi i jeden major a jeden 
plukovník, ale já jsem byl jediný, který mluvil německy, tak  
jsem byl velitelem. Ven jsme nesměli a naproti byl obchod 
a tam jsme chodili na víno (Bor) a já jsem byl jednou přes 
Dunaj v bance pro peníze. Deset dní uteklo a přijel taxík, 
aby nás odvezli přes celé Maďarsko do Szegedu, kde se dělá 
dobrý guláš. V každém taxíku nás bylo asi pět. Já jsem byl  
s doktorem Poláškem. Nesnášel jsem cestu autem v noci, 
tak jsem se pořádně poblil, což se jim nelíbilo. Polášek říká, 
že jsem vagotonik. Dojeli jsme na místo asi kolem půlnoci  
a s námi byli i průvodci, muž a žena. Zase husím pochodem, 
ale vzdálenost od sebe byla delší. Bylo to zalesněné. Najed-
nou vidím před sebou dva lidi a zdálo se, že mají pušky. Pro-
bůh, snad ne až tady? Chytnout mne zde by bylo nešťastné, 
ale musel jsem jít. Ti průvodci měli košťata, nevím proč, ale 
vypadalo to jako pušky. Tak jeden povídá a ukazuje: Tam Ju-
goslávia, tam Magyario… a už jsme byli sami, kus dál jsme 
se sešli a to už bylo na zamrzlém jezírku a kus doprava jsme 
slyšeli hlasy. Že nás bylo několik skupin, to jsme nevěděli. 
Ty hlasy pocházely od té druhé skupiny . Sešli jsme se a ne-
věděli, zda v Maďarsku nebo v Jugoslávii. Na mapě hranice 
může být přímá čára, ale ve skutečnosti se kroutí a může jít 
podél i přes. Po chvíli bloudění jsme byli zase v lese a tu jsme 
náhodou našli kámen – na jedné straně Maďarsko, na dru-
hé Jugoslávie. Tak jsme to přešli a utíkali, doufajíce, že jsme  
v Jugoslávii. Přišli jsme k chaloupce s malými okny a svíti-
lo se tam. Viděli jsme dovnitř, zaklepali jsme. Otevřeli nám,  
a tak jsme zjistili, že jsme v Jugoslávii. Měli tam fotografii 
jugoslávských vojáků na stěně. Byli jsme na okraji Suboti-
ce. Odešli jsme na nádraží a tam se slavilo. Myslím, že jako  
ortodoxní měli buď  Vánoce nebo Nový rok. Dali nám natvr-
do uvařená vajíčka, ukázali studenou světnici, kde jsme 
mohli přespat, a sekeru, abychom mohli naštípat dříví a za-
topit.

Časně ráno jsme pochodovali na nádraží a odjeli do Běle-
hradu. Byli jsme ubytováni v ČS škole na Ganašaninově ulici  
a tam už muselo být přes 200 dobrovolníků. Spalo se ve tří-
dách. Já jsem spal v tělocvičně na slamníku. Tam už nás dost 
dobře živili a i o zábavu bylo postaráno. Každý večer zpíval 
náš předválečný zpěvák Váverka. Zde se prováděly odvody  
u komise sedící v prvním poschodí velké budovy. Vše už mělo 
vojenský charakter. Důstojníci už se ujímali vyšších funkcí. 
Do města se nesmělo, aby se lidé nevystavovali zbytečnému 
nebezpečí. Jugoslávie nebyla ve válce, tak tam byli i Němci 
a ti sledovali všechno. A  lidé mohou být někdy neopatrní.
Tam jsme strávili asi 10 dní a skupina pak odjela vlakem do 
Soluně v Řecku. Jeli jsme přes Čupri, kousek jižně od Běle-
hradu. Tam jsme byli ve 2 hodiny ráno česká menšina. Čekali 
na nás s vydatným pohoštěním, dokonce přinesli i pečené 
sele. To chutnalo výborně po tak dlouhé době bez pořádné 
pečeně. Dokonce jeden z nich se rozhodl jet s námi dál. Ju-
goslávie je velmi hornatá země, spousta sněhu a všude, kde-
koliv vlak zastavil, bosé děti nabízely hrušky, aby si přivy-
dělaly. Dlouhé tratě vedly mezi horami, kde byla jen řeka, 
silnice a železnice.
Čím dál na jih jsme jeli, tím bylo tepleji a krajina zelenější. 
Konečně jsme přijeli do Soluně. Tam jsme si vzpomněli na 
naše dva věrozvěsty, Cyrila a Metoděje. Podívali jsme se po 
městě a hned se jelo dál. Tu jsme poprvé v životě jeli kolem 
moře. Ale i na to si člověk zvykne. Přijeli jsme do Cařihradu. 
Velmi zajímavé město. Všude minarety a mešity, úzké uli-
ce. V jedné ulici jen pekaři, ve vedlejší jen řezníci. Jedli jsme 
v hotelu, ale jelikož se vše dělalo na olivovém oleji a mně 
to nechutnalo, tak dr. Polášek to zbaštil za mne. Navštívili 
jsme také chrám svaté Sofie, nyní používán jako mešita. Než 
se vešlo, dostals velké přezůvky, abys neposkvrnil tepichy, 
které byly moc hezké. Po procházce Zlatého Rohu byl čas 
na odjezd. V té době ještě nebyl most mezi Evropou a Asií, 
tak lodním převozem jsme se dostali do Uskudarů na asij-
ské straně. Nastoupili jsme do vlaku, který nás hostil tři dni 
a tři noci. To jsme spali, kde se dalo. I napříč vagonu nebo 
nahoře místo zavazadel. Průvodčímu se to asi nelíbilo, ne-
boť musel přeskakovat těla ležící napříč. Bylo nás 40 a měli 
jsme jet inkognito, ale než jsme přejeli Turecko, bylo v jejich 
novinách, že dalších 40 Čechů odjíždělo přes Turecko na ces-
tě do Francie. V Ankaře jsme chvíli stáli a kochali se krásou 
Turecka. Nádraží bylo vyzdobeno květinami a pomeranče 
rostly všude při trati. 

(Pokračování z čísla 4/2015, uvádíme autentický přepis)

(Pokračování v dalším čísle)

Na fotografii zleva uprostřed: František Volný, Josef Bublík, 
Bohumil Kočica, na velbloudovi zleva: Alois Píška, Jaroslav 
Bublík, a ostatní obyvatele Sýrie, Bejrut, 24. 1 - 7. 2. 1940, 
(Foto poskytla Františka Mahdalová)
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Dětské tandemy v Bánově již podvanácté

Březen měsíc požární ochrany 
„Požární ochrana – záležitost všech občanů“. I takto by se dal 
nazvat tento článek. Boj proti požárům nemůže být pouze 
záležitostí hasičů, je na každém z nás, jak budeme dodržo-
vat zásady požární prevence, a to jak v soukromí, tak i na 
veřejnosti.
Jak už nadpis napovídá, začíná jaro a s ním spojené pálení 
biologického odpadu a klestí. V první řadě si musíme uvě-
domit, že plošné vypalování je zákonem zakázáno. Zákon 
jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí pod-
nikající fyzické a právnické osoby. Všichni občané mají zá-
konnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke 
vzniku požáru. Pálení většího množství materiálu by měli 
lidé předem ohlásit. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas 
pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni 
a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel 
pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí  
k domnělým požárům.

Při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

 • při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte
 • ohraničte důkladně ohniště
 • mějte po ruce dostatek hasební látky
 • oheň po celou dobu hlídejte
 • vyberte na pálení bezpečné místo
 • pálení neprovádějte při stmívání a večer
 • osoby mladší 15 let nesmí odpad spalovat

Ohlásit pálení klestí můžete na telefonním čísle operačního 
střediska HZS Zlínského kraje: 950 670 222
Zároveň je možné - pro občany i firmy - nahlásit pálení kles-
tí a odpadu po internetu na adrese:
paleni.hzszlk.eu
Pokud se pálení vymkne kontrole a nastane požár, neváhej-
te a ihned volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Mistrovství v šachu
Třináctiletý Alexandr Skalský z Bánova vybojoval na Mist-
rovství České republiky v šachu, které se konalo v Koutech 
nad Desnou ve dnech 5. - 12. března 2016 titul Mistra repub-
liky.
Na mistrovství, kam se kvalifikují hráči podle postupových 
klíčů, se utkalo dvacetčtyři nejlepších. Saša byl do turnaje 
nasazen až na jedenáctém místě, ale i přesto se mu podařilo 
celý turnaj odehrát na hranici svých možností a bez jediné 
porážky ho celý vyhrát.
Kromě titulu Mistra republiky si vybojoval postup na Mist-
rovstí světa do ruského Chanty-Mansijsk, které se bude ko-
nat v září 2016. Soňa Skalská

(Foto zaslala Soňa Skalská)

pak zvítězili Fotbalisti, tandem tvořili čtvrťáci Tomáš Man-
dík a Ondřej Daněk. Inu, jdou ve šlépějích svých úspěšných 
tátů. Starší žáky pak vyhrál tandem s názvem Mizuno Team, 
tandem osmaček Simony Šulekové a Daniely Zálešákové. 
Podrobnější výsledky naleznete na webových stránkách 
obce. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo za účasti vedení  
TJ Sokol Bánov a starosty Obce Bánov pana Marka Mahdala. 
Pořadatelé děkují Obci za spolupráci a těší se na hojnou 
účast bánovských tandemů v roce 2017.

Za pořadatele Stanislav Vranka
(Foto zaslal Stanislav Vranka)

V sobotu 19. března 2016 se v kuželkovém sále uskutečnil 
již dvanáctý ročník Bánovských tandemů, které pořádá  
TJ Sokol Bánov společně s Obcí Bánov. Letošního turnaje se 
zúčastnilo v mladší kategorii deset tandemů, ve starší pak 
sedm tandemů. Pořadatelé si povšimli tří věcí - výrazně 
slabší účasti, málo nápaditých dresů - masek a nakonec i sla-
bého povzbuzování ze strany dospělých. Pořadatelé věří, že 
„znuděná“ bánovská společnost se  v dalším ročníku vzchopí 
a ukáže všem, zač je toho loket. Pořadatelé k tomu přispějí  
i výraznějšími sportovními cenami pro vítěze. A jak to na-
konec dopadlo?  Ceny  za nejlepší masky si odnesli Mimoňky 
(Sabina Vystrčilová a Veronika Moravcová) a Zombie holky 
(Sandra Műnsterová a Adéla Bařinová). V mladší kategorii 
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Život v naší mateřské škole
Děti z naší mateřské školy absolvují každým rokem několik 
projektů. Některé v rámci naší školy, jiné jsou součástí ji-
ných organizací.
K těm druhým patří například projekt „Jak učit Polly“, kte-
rý se týká polytechnického vzdělávání dětí – tzn. získává-
ní znalostí, dovedností a postojů napodobováním různých  
činností vlastním zkoušením a bádáním, tvořením, prozkou-
máváním a smyslovým vnímáním. Zkoušeli jsme, co dokáže 
vítr mírný, soustředěný, silný, jaké předměty odnese, pomá-
hali jsme si vyrobeným vějířem, brčkem nebo fénem, disku-
tovali o tom, co je to vzduch, kde všude je. Prováděli pokus  
s PET lahví uzavřenou a otevřenou, foukali brčkem do sáč-
ku, vyzkoušeli princip létajícího balónu, poháněného tep-
lým vzduchem, seznamovali se, jak vzniká rostlinka, sázeli 
semínka hrachu, čočky, fazolky, dýně, pozorovali a zakreslo-
vali jejich vývoj. Zjistili jsme, že slaná voda je hustší a doká-
že předměty nést (např. vajíčko), zkoumali jsme vypařování 
slané vody – krystalky soli se zachycují po stěnách sklenice.
Také jsme přivítali nabídku České obce sokolské a zapojili se 
do jejich projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířát-
ky“, protože se nám zdá velmi zdařilý,  motivovaný zvířátky, 
která jdou do světa a seznamují se s jednotlivými pohybový-
mi a rozumovými činnostmi. Děti plní jednotlivé cvičební  
a didaktické úkoly, za jejich zvládnutí dostanou samolepku  
a na konci projektu budou vyhodnoceny a odměněny. Stále 

více se objevují diskuse o tom, jak je  mladá generace obézní, 
protože má málo pohybu, a jak je nutné opět zařazovat více 
pohybových aktivit do škol. V naší mateřské škole  jsme ni-
kdy od tělovýchovných chvilek a cvičení neupustili, zařazu-
jeme je do denního režimu. Chceme, aby děti měly radost  
a potěšení z pohybu, naučily se překonávat překážky, umě-
ly spolupracovat a našly ve sportování zálibu, kterou budou 
dále rozvíjet, aby se stala součástí jejich života.
Ke každodenním činnostem v naší mateřské škole také pa-
tří tvořivá činnost, kterou děti milují – kreslení, malování, 
stříhání a lepení, práce s přírodninami a odpadovým mate-
riálem. Ztvárňují prožité události a vytvářejí různé kompo-
zice podle vlastní fantazie. Chlapci za dohledu učitelky rádi 
používají opravdové nářadí, jako kladivo, pilku, svěrák atd. 
Některé práce jsou zdařilé, a proto je zasíláme na výtvarné 
soutěže. Letos jsme se zúčastnili dvou a dvakrát jsme byli 
úspěšní. Na podzim Alička Nevařilová zvítězila v soutěži 
„Stromy ve víru podzimu“.
Kolektivní práce Nellinky Brnkové, Sárinky Hrbáčové   
a Amálky Vrankové na téma „V kouzelné říši Miloše Macour- 
ka“ skončila na krásném druhém místě. Všem dětem blaho-
přejeme a přejeme jim i všem ostatním, aby si i nadále kres-
lily a tvořily pro radost.

Kolektiv učitelek mateřské školy

Dětské šibřinky v Bánově

(Foto zaslala MŠ)

Letos se již po třinácté uskutečnily Dětské šibřinky - bánov-
ská tradice, ke které se sjíždí jak místní, tak i děti z okolních 
vesnic. Letos se děti ukázaly v tajemných maskách, tématem 
byla „Strašidla a hororové postavy“. Přesto mnoho dětí při-
šlo oblečených do tradičních masek. Mohli jste spatřit ježka, 
princeznu nebo třeba indiána. 
Letošní program měl být původně s vystoupením dětských 
tanečnic ze ZUŠ Bojkovice, z důvodu nemocí se však zrušil. 
Jako náhradní zábavu organizátoři uspořádali pro dětské 
masky karaoke a různá stanoviště s úkoly. Děti trhaly hady  
z papíru, prolézaly tunelem nebo malovaly. Za každé splně-
né stanoviště dostaly sladkou odměnu. Celkem bylo připra-
veno pět zábavných úkolů. Po celou dobu akce probíhala dis-
kotéka, kterou řídil DJ Baránek z Bystřice pod Lopeníkem. 
Na začátku masky vytvořily velkou mašinku, která prochá-
zela celým tanečním parketemi mezi stoly, kde je pyšně sle-
dovali rodiče. Děti nejvíce nadchly nafouklé balonky, které 
skrývaly mnoho možností k zabavení.

Organizátoři touto cestou děkují obci, pod jejíž záštitou se 
konala celá akce, a také všem sponzorům, kteří věnovali 
hmotné i finanční dary.

Jana Matějíčková (Foto zaslala Jana Matějíčková)
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Hokejový spolek Kohúti
K tomuto rozhovoru jsem si pozvala lídry hokejového spol-
ku Kohúti, a to  vedoucího mužstva Tomáše Mojžíška a před-
sedu mužstva Jirku Beníčka.
Na začátek nám představte svůj spolek Kohúti - co Vás vedlo  
k jeho založení?
Byla to jednoznačně láska k hokeji. V úplných začátcích 
jsme se scházeli jednou za čtrnáct dnů jen tak pro zábavu  
a hráli jsme jen v obyčejných teplácích a svetrech. Ale po-
stupem času jsme se začali potkávat každý týden a to nás 
přimělo k tomu, abychom si pořídili pořádnou hokejovou 
výzbroj. Hokej je celkem finančně náročný koníček, jen zá-
kladní výzbroj se pohybuje v částce 10 000 Kč. Úplně první 
dresy nám zajistil náš spoluhráč Pepe Buják B&B a Ladislav 
Soviš z UH, kterým velmi děkujeme.
Kdy oficiálně vznikl váš spolek a proč zrovna název Kohúti?
Náš spolek vznikl přibližně v roce 2009 - 2010, tehdy byla 
většina hráčů z Bánova. Ale postupem času zájem místních 
hráčů začínal upadat a začaly se objevovat různé výmluvy. 
Takže nám nezbývalo nic jiného, než posílit náš tým jinými 
členy-hráči, např. z Vlčnova, Dolního Němčí, Uh. Brodu, Uh. 
Hradiště a Nivnice, poněvadž konkurence nespí.
Název Kohúti vznikl podle bánovského znaku.
Kolik má Váš tým momentálně členů-hráčů?
Na soupisce je 25 hráčů = 22 + 3 gólmani. Mezi naše aktuál-
ní členy patří - Marcel Šabršula, Kryštof Šabršula, Dalibor 
Dvouletý, Lukáš Kadlček, Josef Buják, Jiří Beníček, Tomáš 
Mojžíšek, Lubomír Chladiš, Vítězslav Švestka, Jan Kolůch, 
Stanislav Lekeš, David Richtr, Vladimír Ryšávka, František 
Johaník, Milan Hrnčíř, Luděk Jančář, Martin Krahula, Sla-
vomír Polák, Petr Vystrčil ml., Jiří Novák, Zbyněk Vystrčil, 
Ondřej Vagaj a v neposlední řadě, který má na hrudi naše 
kapitánské C, nejstarší lídr Břetislav Chovanec.
Za sezónu míváme přibližně 35 - 40 zápasů, dle obsazenos-
ti ledu. V loňské sezóně měl plnou účast pouze hráč Milan 

Hrnčíř a následovali ho Tomáš Mojžíšek a Jiří Beníček s jed-
nou absencí.
Kolik týmů je ve skupině soupeřů a které to jsou? 
Ve skupině máme 14 týmů soupeřů, mezi které patří HC Ba-
tykáči, HC Bizon, AHC Devils, HC Dynamo Slovácko, HC Mo-
ravský Písek, HC Ostrožská Lhota, HC Piráti Lagunators, HC 
Plameny Vnorovy, HC Scorpions, HC Sharks Mistřice, HC 
Strání, HC Včelary a HC Suchá Lóz, která je mimochodem 
velmi tvrdým a bojovným týmem.
Je možné pozvat příznivce na nějaký Váš nejbližší zápas?
Už se blíží konec sezóny, náš poslední zápas se koná dne  
25. března 2016 v Uh. Brodě a jste na něj všichni srdečně zvá-
ni.
Nabíráte i nové členy?
Momentálně máme hráčů dostatek, takže nové členy proza-
tím nenabíráme.
Pánové, nějaké slovo závěrem?
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu za 
finanční dar v hodnotě 10 000 Kč, za který jsme si pořídili 
nové dresy. Novým dresem jsme obdarovali i našeho sta-
rostu pana Marka Mahdala.
A na úplný závěr bychom chtěli jen říct, že to, co děláme, nás 
velmi baví, ale taky to obnáší spoustu práce. Abychom mohli 
hrát, musíme mít vždy v první řadě zajištěný led, který na 
1,5 hodiny stojí 3 000 Kč, což si financujeme sami. Dále musí 
být velmi dobře zajištěna celá sezóna, a to je časově hodně 
náročné. Obnáší to velmi náročnou vzájemnou komunika-
ci se spoluhráči, s vedením soutěže, zajišťování rozhodčích, 
šaten a v neposlední řadě finančních prostředků na chod 
celého týmu.
Děkuji za rozhovor a přeji Kohútom velmi úspěšnou nastávající 
hokejovou sezónu.

Za redakční radu Hana Moravcová  
(Foto Andrea Kočicová)
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STS Chvojkovice „B“ a Zámecké paní vítězí v turnaji kuželek
XIII. ročník Obecního turnaje v kuželkách se konal 19. - 20. 
února 2016.
Do turnaje se přihlásilo celkem 26 družstev, 11 ženských  
a 15 mužských či smíšených.
V pátek odehrálo turnaj 11 družstev a na prvních místech 
„přenocovali“ Zámecké paní a Senioři muži I. Obě družstva 
srazila za sto hodů přes 400 kuželek a nastavila pomyslnou 
laťku do slušné výšky.
Útok na první příčky se čekal již v sobotu dopoledne a Há-
zenkářky jí byly velmi blízko. Nakonec však srazily o pět ku-
želek méně a bylo to pěkné druhé místo. I Experti u mužů se 
činili a jen o bod zůstali průběžně druzí za Seniory. 
Rozhodnout tedy mělo sobotní odpoledne, zvláště pak  
u mužů. A opravdu, u žen byl již „na západní frontě klid“, 
vedoucí duo z dalších ženských týmů nikdo neohrozil. Zato  
u mužů se bojovalo do poslední chvíle. STS Chvojkovice 
Brod „B“ opět prokázalo, že je turnajové družstvo. Vždyť za 
poslední čtyři roky byli třikrát druzí a jednou první. A letos 
se jim opět velmi dařilo, 434 sražených kuželek bohatě sta-
čilo na první místo. Loňští vítězi, smíšené družstvo Horního 
řádku, sice byli v poslední hře turnaje Chvojkovicím stále na 
dohled, ale závěr jim nevyšel. A tak brali druhé místo.
Jen pro úplnost, u žen zvítězily Zámecké paní, druhé byly 
Házenkářky a třetí Expertky. Vítězi u mužů se stali STS 
Chvojkovice Brod „B“, druhý byl Horní řádek a třetí byli Se-
nioři muži I. 
V soutěži devítkářek zvítězila Míša Vavrysová, u mužů se po 
rozstřelu stal devítkářem Zdeněk Pomykal.
V sobotu večer starosta obce Marek Mahdal a ředitel bánov-
ské společnosti Altech Antonín Machala dekorovali vítěze 
putovními poháry, vítěznými tričky, dárkovými koši i šam-
paňským. 
Atmosféra byla bouřlivá a výrazně k ní přispěly malé slečny, 
které děvčata z baru obdarovala pískajícími rybkami. 
Pořadatelé turnaje děkují vedení i zaměstnancům obce za 
podporu a pomoc při organizaci turnaje, děvčatům z obce 
za hlášení a zajištění dárkových košů. Poděkování za zápis 
do turnaje patří děvčatům minibaru SH – Aleně Šupinové  
a Marii Mandíkové.
Pořadatelé velmi děkují všem družstvům za účast, zvláště 
mají radost z účasti stále nových tváří.
Na viděnou v únoru 2017. 

Za pořadatele
Stanislav Vranka  

Výsledky turnaje XIII. obecního turnaje v kuželkách

Kategorie: Cérky
Pořadí Družstvo Kapitán Body/50 Body/100

1. Zámecké paní Jitka Vranková 215 426

2. Házenkářky Simona Lekešová 216 421

3. Expertky Michaela Pavlíčková 186 384

4. Výskočky Irena Hauerlandová 194 380

5. Kulalajdy Ivana Píšková 180 379

6. Fanynky Katka Hauerlandová 176 376

7. Seniorky ženy I Zdena Střelcová 151 365

8. Zlatý Hromnice Magdaléna Janků 181 355

9. Juniorky Veronika Polanská 168 354

10. HOPS Veronika Sukupová 169 344

11. Súsedky Jana Matějíčková 170 339

Vítěz cérek Zámecké paní 426 sražených kuželek

Kategorie: Šohajé
Pořadí Družstvo Kapitán Body/50 Body/100

1. STS Chvojkovice Brod "B" Petr Pražan 223 434

2. Horní řádek Luděk Vavrys 215 418

3. Senioři muži I Pavel Sládek 221 408

4. Experti Ondřej Pavlíček 206 407

5. 3B + H Radim Buš 187 406

6. Dobří holubi Roman Dalajka 201 401

7. STS Chvojkovice Brod "A" Břetislav Polanský 186 378

8. Hoštáky "A" Bohumil Pavlíček 198 377

9. Súsedé Antonín Vystrčil 207 371

10. Žufánci Jaroslav Vítek 184 371

11. Senioři muži II Milan Hrnčíř 177 362

12. Královská jízda Zbyněk Král 178 345

13. Rychlá rota Milan Kočica 168 342

14. Lanhošť Olin Hnilička 151 321

15. Seniorky ženy II Marta Novosadová 183 314

Vítěz šohajů STS Chvojkovice Brod „B“ 434 sražených kuželek

Devítkářky: Michaela Vavrysová (2), Andrea Daňková (1),  Olga  
Rapantová (1), Anna Králová (1) 

Devítkáři: Zdeněk Pomykal (2), Marek Vystrčil (1),  Ondřej Pětník (1), 
Adam Hanák (1), Mirek Daněk (1), Martin Vavrys (1), Ondřej Pavlíček (1), 
Leoš Buchta (1), Jara Vítek (1), Jakub Píška (1)

(Foto zaslal Stanislav Vranka)
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Dění na základní škole
Bánovský biják 2016
Pátek 15. ledna 2016
S mládežníky z filmového kroužku jsme se celý týden před 
tímto historicky prvním promítáním filmového kroužku 
pro veřejnost dohadovali, kolik lidí asi přijde. Nakonec jsme 
byli velmi příjemně překvapení. Na film Domácí péče do bá-
novského školního sálu přišla více než stovka diváků.
Lucka s Dominikem z 9. A prodávali lístky. Toník s Petkem  
z osmičky lidi vítali a trhali lístky ve dveřích sálu. Petek pak 
i filmy pouštěl. Osmáci Martin a Dominik celou akci doku-
mentovali jako fotografové a díky nim se na Facebooku ško-
ly můžete podívat, jak tento příjemný večer probíhal.
Film se líbil. Dokonce se utíraly i slzy. Opravdovým zlatým 
hřebem večera bylo poutavé povídání pana prof. Jana Go-
goly, který je dramaturgem filmu a má k němu tudíž velmi 
blízko. To nám všem přítomným dokázal, když vyprávěl jed-
nu historku z natáčení za druhou.
Začali jsme v sedm a končili někdy před desátou. I to hovo-
ří o tom, jak pěkný večer jsme prožili. Ani se nám nechtělo 
domů. Zajímalo by mě, kolik času uplynulo od posledního 
promítání kina v Bánově.
Akci uspořádal Filmový kroužek ZŠ Bánov ve spolupráci  
s kinem Máj Uh. Brod, vše pod záštitou ZŠ Bánov. A jak řek-
la vedoucí kina Máj, paní Lenka Slívová, která zde byla také 
přítomna: „Těšíme se na další promítání v Bánově, protože 
na Domácí péči sem dnes přišlo mnohem více lidí než před 
časem do kina v Brodě.“
Filmový kroužek už plánuje další promítání a opět s pod-
statnou slevou oproti velkým kamenným kinům. Příště 
přijďte i vy, kteří jste si první promítání nechali ujít. Bude-
me se snažit vybrat zase nějaký pěkný film.

Mgr. Vlastimil Ondra

Zápis do 1. třídy
Středa 27. ledna 2016
Žáci 8. tříd, tedy budoucí školní patronové prvňáčků, se na 
zápis připravovali celý měsíc. Rozdělili se do tří hereckých 
skupin a každá nacvičila ukázku z pohádky O perníkové 
chaloupce. V duchu této pohádky se pak nesl i celý zápis. 
Děti, kterých letos k zápisu přišlo 21, byly velmi šikovné, 
všechny jsme přijali a už se na ně v září těšíme! Na videa  
s hereckými výkony osmáků, jakož  i na fotografie ze zápisu 
se můžete podívat na facebookovém profilu ZŠ Bánov.

Mgr. Vlastimil Ondra (Foto Martin Čumíček 8. A)

Školní ples 2016
Sobota 23. ledna 2016
Ani nevím, jak začít, je toho tolik! Mnoho zážitků, mnoho 
krásných vzpomínek a pocitů. Ze začátku nebylo vůbec jis-
té, jestli ples bude. Moc jsme se nedokázali dohodnout na 
písničce a hlavně jsme nedokázali chvíli udržet pozornost  
a poslouchat paní učitelku Švehlíkovou. Upřímně ji obdivu-
ji, že to vůbec s námi vydržela a byla ochotná nás plesový 
tanec naučit. 
Ještě ten den ráno jsem si nijak  neuvědomovala, že vlastně 
za pár hodin budu stát na parketě a tančit. Začalo to až ko-
lem čtvrté, kdy jsem se chystala ke kadeřnici.  Potom přišly 
poslední úpravy, malování, doladění doplňků a nastal čas 
vyrazit. V hale jsme si tanec ještě párkrát zkusili. Pak se bě-
hem chvíle vnitřek zaplnil spoustou lidí a já začala pociťo-
vat nervozitu a začal se mi svírat žaludek. Jakmile jsem ale 
začala tančit, nervozita ze mě najednou spadla a tanec jsem 
zvládla odtančit bez chyby. Hned za dveřmi jsme si všichni 
museli sdělit své dojmy a pocity. Během večera jsem opravdu 
protančila jedny balerínky a na nohou mi zůstaly i puchýře. 
Ples byl  opravdu úžasný a celý večer panovala uvolněná at-
mosféra. Myslím, že to opravdu stálo za to a že jsme měli 
jeden z nejlepších plesů. Jen se mi zdá, že to všechno hrozně 
rychle uteklo.

Lucie Horňáková 9. A (Foto Petr Matějíček 8. A)
 

(Foto Dominik Machalík 8. A)
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Kuchtíci ze 7. A v akci
Úterý 26. ledna 2016
Ve vaření mladí kuchtíci velmi překvapili. Téma hodiny - 
Atraktivní pokrmy z vajec - zvládli výborně. Připravili si ve 
skupinkách sami recepty a zajistili suroviny. Kritéria pro 
hodnocení byly: nápad, naservírování na talíři a samozřej-
mě degustace. Vítězové jsou: Kryštof Kunovský, Denis Vy-
strčil, Tomáš Vítek a jejich úžasné muchomůrky. Těšíme se 
na další vydařené pochoutky.

Ing. Jana Borýsková (Foto Ing. Jana Borýsková)

Školní fašank
Úterý 9. února 2016
V úterý před Popeleční středou proběhl na I. stupni naší ško-
ly tradiční projekt Školní fašank. Začal o svačinové přestávce 
obchůzkou maškar z I. stupně po celé škole. Děti ze školního 
folklorního souboru Kuřátko zatančily i podšable. Průvod 
nevynechal ani sborovnu, ředitelnu či kuchyň. Po obchůzce 
probíhalo do konce vyučování v jednotlivých třídách různé 
fašankové učení. Děkujeme rodičům za spolupráci. I letos to 
bylo bezvadné a znovu se nám podařilo obchůzkou vytvořit 
pomyslný kruh dobra, který bude následující rok, jak pevně 
doufáme, chránit nás i naši školu.
Masky zcela zaplnily chodby školy. Jsme rádi, že starší žáci ty 
mladší spíše povzbuzovali a fandili jim. 

Mgr. Vlastimil Ondra

Školní kolo chemické olympiády
Pátek 11. února
Chemická olympiáda je jednou z nejnáročnějších soutěží. 
Na naší škole se našly tři odvážné dívky, které soutěž absol-
vovaly v celém rozsahu. Byly to Simona Balouchová, Elen 
Ingerlová z 9. B a Jana Hniličková z 9. A. Po podzimní samo-
statné teoretické přípravě  proběhla v únoru praktická část 
školního kola, kterou připravila paní učitelka Zdeňka Suchá. 
Žákyně musely prokázat teoretické znalosti a umět je pak 
použít v praktické části. Vše bylo završeno kontrolním tes-
tem. 
Do okresního kola, které se konalo 8. března  2016 v Šumi-
cích, se probojovala Simona a také zde zvítězila. Je to velký 
úspěch a může být ještě větší, protože Simona postoupila do 
krajského kola ve Zlíně. Tak 31. března držme Simči pěsti!  
Blahopřejeme.

Mgr. Jiří Suchý

Den přátelství
Úterý 16. února 2016
V úterý po svátku sv. Valentýna proběhl na naší škole Den 
přátelství. Chtěli jsme tím vyjádřit to, jak je pro všechny 
důležité přátelství, kamarádství a radost z něj. Kluci mohli 
napsat dopis jak kamarádovi, tak kamarádce, holky mohly 
svůj dopis napsat klukovi i holce. Všichni měli nevšední pří-
ležitost sdělit svým kamarádům, že je mají rádi, váží si jich, 
prostě jsou rádi, že je mají. Dopis mohli žáci napsat i svému 
oblíbenému učiteli či učitelce. Cílem Dne přátelství bylo roz-
dávat radost, proto se do dopisů nepsalo nic ošklivého. 
To bylo po škole nadšení! Dopisů totiž přišlo do schránky 
mraky, takže i těch, co dopisy dostali, bylo moc. Jsme rádi, že 
se zapojilo tolik dětí i dospělých.
Už se těšíme na Teplákový den, ale o tom zase třeba příště.

Žáci Žákovského parlamentu ZŠ Bánov

Žákovský parlament se právě chystá po škole roznést dopisy
(Foto Mgr. Vlastimil Ondra)

 

Simona Balouchová při praktické chemii (Foto Mgr. Jiří Suchý)
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Poplatky
Od 1. 3. 2016 vybíráme poplatek:
 • za odvoz odpadu ve výši 460 Kč/osoba
 • za psa ve výši 100 Kč/pes

Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2016
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

Při platbě na účet si vyzvedněte na Obecním úřadě  
novou známku na popelnici platnou od 1. 7. 2016

Velikost nádoby na odpad:

 • 1-4 osoby = malá popelnice (obsah 110L)
 • 5-8 osob = velká popelnice (obsah 240L)

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

Sběrný dvůr
od 12. března do 26. listopadu 2016

středa
sobota

Farnost Bánov pořádá
II. ročník Májového koulení

Uskuteční se o víkendu 14. - 15. května 2016.
Jde o soutěž manželských párů, které se v 60 hodech 

snaží srazit co nejvíce kuželek. 

Hraje se dvoukolově, v kvalifikačním kole hrají všechny 
přihlášené manželské páry z obcí farnosti, tedy ze Suché 

Loze, Bystřice a Bánova. Prvních osm s nejvyšším  
počtem sražených kuželek postupuje do vyřazovacího 

kola. Zde se hraje způsobem play-off. První tři páry 
čekají věcné dary a ocenění. Další základní informace  
o turnaji najdete začátkem dubna ve vývěskách a na 

web stránkách obcí Suchá Loz, Bystřice pod Lopeníkem 
a Bánov. 

Na setkání s Vámi se těší Otec Jiří
a pořadatelé

15:00 - 17:00 hod.
8:00 - 11:00 hod.

Rozlosování jarních zápasů FC Bánov

Ne 3.4. 15:30 venku

Jarošov 14:15 OA

Ne 10.4. 15:30 doma So! 9.4. 15:30 doma

Havřice Nivnice

Ne 17.4. 16:00 venku Ne 17.4. 13:30 venku Ne 17.4. 10:30 venku So 16.4. 14:00 venku

Sušice 14:45 OA Vlčnov 12:15 odjezd Nedakonice 9:15 odjezd Újezdec 13:00 odjezd

Ne 24.4. 16:00 doma Ne 24.4. 13:30 doma Ne 24.4. 10:00 doma So 23.4. 14:00 doma

Zlámanec Havřice Ostr. N. Ves Pitín

Ne 1.5. 16:30 doma Ne 1.5. 14:00 venku Ne 1.5. 10:00 venku So 30.4. 14:00 doma

Uh. Ostroh A Újezdec 12:45 odjezd Havřice 8:45 odjezd Březová

So! 7.5. 16:30 venku Ne 8.5. 13:30 doma Ne 8.5. 10:00 doma Ne! 8.5. 14:00 venku

Nezdenice 15:30 OA Šumice Újezdec Rudice 13:00 odjezd

Ne 15.5. 16:30 doma Ne 15.5. 10:00 doma So 14.5. 14:00 doma

Hluk B Prakšice Prakšice

So! 21.5. 16:30 venku Ne 22.5. 13:30 doma Ne 22.5. 10:00 venku So 21.5. 14:00 venku

Drslavice A 15:15 OA Hradčovice Topolná 8:45 odjezd Hradčovice 12:45 odjezd

So! 28.5. 16:30 venku Ne 29.5. 10:00 doma So 28.5. 14:00 doma

Prakšice 15:15 odjezd Boršice u Buchl. Orel Uh. Brod

So! 4.6. 16:30 venku Ne 5.6. 14:00 venku Ne! 5.6. 15:00 venku

Slavkov 15:15 OA Nivnice 12:45 odjezd Šumice 13:45 odjezd

Ne 12.6. 16:30 doma Ne 12.6. 10:00 doma So 11.6. 14:00 doma

Bílovice Šumice Havřice

Ne 19.6. 16:30 venku

Šumice 15:15 OA

OA - osobní auto   /     ??? - Předehrávka - pouze za příznivého počasí !!

volno

volno

volno

volno

volno

volno

volno

Rozlosování   FC BÁNOV  -  JARO 2016

Muži - Okresní přebor Dorost - Okr. přebor "B"    Žáci - Okresní přebor Přípravka - Okr. soutěž B

volno

volno

volno

volno

volno

Sbor pro občanské záležitosti v Bánově žádá manžele, kteří uzavřeli sňatek mimo Bánov a oslaví letos 50., 55., 60., 
65., 70. výročí sňatku, aby se přihlásili na matrice Obecního úřadu v Bánově.



Vážení cestující,

dne 27. února 2016 byl ukončen veškerý provoz na starém
autobusovém nádraží u České zbrojovky v Uherském Brodě.
Staré autobusové nádraží bylo od tohoto data uzavřeno.
Ke změně organizace dopravy a převedení všech linek a spojů 
na nový dopravní terminál u nádraží ČD došlo v neděli  
28. února 2016 společně se změnou jízdních řádů.  

Dne 29. února 2016 bylo otevřeno nové pracoviště informací  
a předprodeje jízdenek autobusů v hale nádražní budovy ČD. 
Současně bude také přímo v areálu dopravního terminálu  
otevřena nová provozní budova ČSAD Uherské Hradiště pro 
řidiče a dispečery.

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Klub seniorů Bánov 
připravuje jednodenní zájezd  na jarní výstavu Flora  
v Olomouci, který se uskuteční v pátek 22. dubna 2016.  
Cena je 100 Kč na osobu.

Další zájezd bude dvoudenní,  pojedeme do jižních Čech.  
Navštívíme města Telč, Český Krumlov, České Budějovice,  
zámek Hluboká a další místa. Zájezd se uskuteční ve dnech  
6. a 7. září 2016. Cena je 1 500 Kč na osobu.

Abychom zjistili zájem o tyto zájezdy a mohli je připravit, je 
nutné, abyste se nejpozději do konce března přihlásili u paní  
D. Havlové, č. 108. Přihlásit se mohou starší spoluobčané,  
a to i ti, kteří s námi dosud nikde nebyli.

Mimo tyto zájezdy připravuje Klub seniorů řadu dalších akcí, 
na které se spolu s vámi budeme těšit.

Výbor Klubu seniorů
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Své náměty a názory nám posílejte na naši e-mailovou adresu: 
zpravodaj@obec-banov.cz
Uzávěrky pro rok 2016:
BZ3 8. 6, BZ4 12. 9., BZ5 5. 12.

NAPIŠTE NÁM

 71. 
výročí
osvobození Bánova rumunskou armádou
Pietní akt se uskuteční ve středu 27. dubna 2016  
na hřbitově v Bánově.
 
V 17:00 hodin proběhne položení věnců k pomníku  
rumunských vojáků a obětí II. sv. války z řad bánovských 
občanů.

Všichni jste srdečně zváni.

Koupím rodinný dům  
v Bánově, 

se zahrádkou
Opravy nevadí. Prosím nabídněte.

RK nevolat!

Tel: 739 823 546

Nezaměstnanost v Bánově

evidovaní uchazeči podíl nezaměstnaných

67 4,72 %

Sluha dvou pánů 
Divadelní spolek Karla Hogera ze Strání
sobota 23. dubna v 18:30 hod, sál Základní školy v Bánově



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození:

Adéla Pučková                          693
Karel Kočica                               614 
Adam Vaněk                              549
Daniel Matucha                        700
Nikol Vilímková                        729

Rozloučili jsme se:

Josef Velecký                              117
Vincenc Kašpárek                    560
Ladislav Havel                          511
Josef Vystrčil                              140

Naši jubilanti:

93 let
Marie Velecká                            222

91 let
Františka Nováková                367

90 let
Josef Kopunec                            450

85 let
Anežka Kočicová                       386
Vlasta Malková                         721

80 let
Jiřina Hauerlandová               477
Ladislav Havel                          511

Stav obyvatel k 1. lednu 2016 je 2 111 osob.
Nejčastější  ženská jména jsou MARIE
Nejčastější mužská jména jsou JOSEF
Nejčastější příjmení je MAHDAL – MAHDALOVÁ

Vítání občánků 19. března 2016  

70. výročí sňatku:
Bohumil a Anna Zálešákovi  69

60. výročí sňatku:
Martin a Marie Beníčkovi     531

(Foto Andrea Kočicová)



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Fašank 6. února 2016

Nové leto 13. března 2016

(Foto Andrea Kočicová)

(Foto Radek Pavlíček)



Mateřská škola

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Redakční rada Obce Bánov z finančních prostředků Obce Bánov,  
č.p. 700, 687 54, IČO: 290 785, tel: 572 646 121, zpravodaj@obec-banov.cz, www.banov.cz,  

občasník, ev. č. MK 121353, datum vydání 21. března 2016, titulní foto: Kristýna Beníčková 
Tisk: vydavatelství Brázda, Tyršova 4, 695 01 Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz

(Foto Mateřská škola)


