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Požehnání nového obecního praporu
U příležitosti 265. výročí posvěcení bánovského farního kostela sv. Martina jsme
12. a 13. července 2008 prožili v Bánově ve znamení žehnání a oslav. V sobotu
dopoledne Otec Petr požehnal kapli Panny Marie prostřednice všech milostí
v DCHB. Odpoledne proběhly na bánovském letišti letní oslavy, kde se
prezentovali hasiči, Záchranná služba, Policie a Armáda ČR. Večer byl
ohňostroj. V neděli dopoledne byl požehnán nový obecní prapor a odpoledne
jsme mohli strávit příjemný čas s folklórním notováním na farské zahradě.
A protože žehnaní nového obecního praporu patří mezi významné události
v obci, referujeme o této události podrobněji.
Ve slavnostním průvodu za účasti krojovaných párů
bánovského Kohútku byl do kostela 4 členy zastupitelstva
obce přinesen nový obecní prapor. Při mši svaté byl tento
prapor požehnán, čehož se ujal pozvaný host, P. Marek
Dunda, kterého si mnozí farníci pamatují z podzimních
lidových misií. Při promluvě se zastavil u symboliky
praporu, na němž je zobrazen kohout. Podle historických
pramenů se kohout objevuje už na starých pečetích obce
Bánova a měl připomínat hraniční hlídky na bánovském
hradě, které měly včasným znamením varovat město
Uherský Brod a okolí před nebezpečím,
které

hrozenkovským průsmykem hrozilo z východu, z Uher.
Starosta obce Zbyněk Král vyjádřil na závěr
bohoslužby přání, aby se prapor svou symbolikou stal
pojítkem všech občanů Bánova a připomínal jim
příslušnost ke své obci.
Po slavnostní mši svaté se mohli všichni zájemci u
nového obecního praporu vyfotografovat.
Alena Bujáčková
Stanislav Vranka

Sportovní hala a její oprava
Psal se rok 2002 a všichni občané Bánova se radovali, že
byla vybudována a zprovozněna zcela nová víceúčelová sportovní
hala v Bánově. Její provoz však v zimních měsících začal ukazovat
na problém, který trvá až do dnešního dne. Tímto problémem je
kondenzace vodních par ve střešním plášti, která se od začátku
projevuje kapáním vody ze střešní konstrukce na parkety sportovní
haly a znehodnocením tepelné izolace.
Už v minulých letech se uskutečnilo několik jednání za
účelem odstranění této závady. Jako příčina tohoto problému bylo
uvedeno nedostatečné odvětrání střešní konstrukce. Proto byla
provedena opatření, která měla problém odstanit. I přes provedené
zásahy však voda ze stropu haly na parkety stékala dále.
Protože problém stále přetrvával,kontaktovali jsme v roce
2007 ing. Pavla Svobodu z Olomouce, specialistu v oboru tepelné
ochrany staveb. Osobně na sportovní halu přijel, provedl rozkrytí
části střešní konstrukce a zpracoval odborný posudek skladby
střešního pláště. Na základě tohoto odborného posouzení se zjistilo,
že projektové řešení i vlastní stavební provedení skladby střechy
nad tělocvičnou i nad galerkou nevyhovuje čl.4.1.tehdejší ČSN 73
0540:94. Již ve vlastním projektu v rozporu s ČS normou chybí
navržení a použití parotěsné fólie, která má zabránit pronikání
vzdušné vlhkosti do tepelné izlace ve střeše sportovní haly. Stručně
řečeno, problém kapání vody je způsobený chybějící
parozábranou.
Dle současného stavebního zákona projektant odpovídá za
správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové
dokumentace. Projektová dokumentace je v části posuzované
problematiky střešního pláště nesprávná a neúplná. Stejně tak
zhotovitel, to je stavební firma, která stavbu provádí, má povinnost
stanovenou zákonem upozornit na nedostatky projektu, případně si
nechat na projekt zpracovat odborný posudek. Zhotovitel to
neudělal, takže přejímá spoluzodpovědnost za výsledné chybné
vlastnosti stavby. Toto vše bylo zjištěno a popsáno v odborně
vypracovaném posudku Ing. Pavla Svobody.
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Na základě těchto skutečností jsme zahájili jednání
s projektantem ing. Sekaninou a zhotovitelem ing. Hanáčkem
o stanovení postupu opravy. Po několika úvodních kolech se
ukázala nezbytnost rozšířit další jednání také o p. Radka Malinu,
který pro Obec Bánov bude zajišťovat stavební dozor při opravě
střechy, Mgr.Víta Doležálka, jehož úkolem je zajistit celou
opravu po právní stránce, a zástupce České pojišťovny, protože
ing. Sekanina je u České pojišťovny pojištěn.
I když sportovní hala byla ještě v záruční době, jednání
byla nesmírně složitá a těžká, protože náklady na opravu se blíží
částce 2 000 000,- Kč. Jednání probíhala téměř tři čtvrtě roku.
Prioritou pro nás byla dohoda o opravě, protože vymáhání
soudní cestou je velmi zdlouhavé a Bánov potřebuje funkční
sportovní halu hned. Velmi těžce se dosahovalo písemné dohody
o opravě, a to hlavně, kdo bude s konečnou platností rozhodovat
o tom, co je působením vlhkosti poškozeno a musí se vyměnit a
co ne, kdo bude opravu hradit a v jakém rozsahu. Konečně
12.8.2008 byla podepsána smlouva o dílo na opravu vadné
střechy.
Tuto opravu bude realizovat firma Ing. Hanáčka. Na
základě demontáže části střechy ze dne 3.9. bylo dohodnuto, že
poškozená minerální vata bude v celém rozsahu demontována a
nahrazena novou, podélné latě v místě lokálního zasažení
budou ošetřeny nátěrem ,bude doplněna chybějící
parozábrana a provedena oprava, nebo výměna zvukové
izolace.
Obec bude hradit ze svého rozpočtu chybějící
parozábranu, protože tato nebyla nikdy součástí projektu,
a proto nebyla ze strany obce zaplacena. Dále zastupitelstvo
rozhodlo o navýšení tepelné izolace o 7 cm na celkových 25 cm
(dle doporučení ing. Svobody pro zlepšení tepelných vlastností
haly) a náklady spojené s financováním námi vybraného
stavebního dozoru.
V současné době je proto tělocvična sportovní haly
uzavřena, kuželky a posilovnu je možno využívat na základě
domluvy, a to buď osobně na sportovní hale, nebo na tel. čísle
572 646 069 nebo 724 178 660.
Věříme, že probíhající oprava se uskuteční tak, aby
hlavní problém, kapání vody ze stropu haly, byl definitivně
odstraněn a víceúčelová sportovní hala byla trvale k dispozici
všem bánovským i přespolním občanům.
Děkujeme za Vaši trpělivost při probíhajících opravách.
Zbyněk Král
Marie Fremlová

   
V červnu tohoto roku byla bánovskými občany sepsána
petice ohledně bánovského potoka.Bánovský potok je
v části obce podél komunikace silnice I/50 zatrubněn
velkoprostorovými prefabrikáty typu Beneš. Mimo
komunikaci v zahradách rodinných domků je situován do
lichoběžníkového koryta s dnem a břehy zpevněnými
betonovou dlažbou. Tato petice navrhovala provést
úpravu části potoka v zahradách domů, a to zatrubněním
v profilu, od čela stávajícího zatrubnění do zaústění
stávajícího sběrače od základní školy . Tato petice byla
postoupena na posouzení odboru životního prostředí a
zemědělství na Městský úřad v Uh. Brodě a na Krajský
úřad ve Zlíně. Dne 2.7.2008 bylo provedeno místní
šetření na trase občany požadovaného zatrubnění. Z
odborného vyjádření obou úřadů vyplývá, že současný
trend u nás i
v jiných zemích je právě opačný, než je
požadováno občany Bánova, tj. že dochází naopak k
odstraňování zatrubněných částí toků, vodní toky se
navracejí do přirozeného stavu, dochází k jejich
revitalizaci zlepšující mikroklima dané části zástavby. Na
tyto revitalizační projekty je také počítáno v dotačních
titulech EU. Správcem našeho bánovského potoka je
Zemědělská vodohospodřáská správa, žádný právní
předpis neukládá správci toku povinnost zatrubnit vodní
tok. Z toho vyplývá, že financování případného zatrubnění
vodního toku by bylo v plném rozsahu na žadateli o
povolení tohoto vodního díla, tedy obce, odhadem by šlo o
řádově milionové částky, což je v rozporu s rozpočtovým
výhledem obce. Z tohoto důvodu se o zatrubnění potoka
neuvažuje. Nepříjemmný zápach odstraní vybudování
kanalizačních sběračů, které odvedou splaškové vody na
čistírnu odpadních vod a následně bude koryto potoka
vyčištěno.
Obec vybuduje inženýrské sítě v lokalitě pod školou
ZTV II , i když stavební pozemky jsou v soukromém
vlastnictví, nikoliv ve vlastnictví obce. Obec tímto
způsobem chce pomoci stavebníkům, ale v souvislosti
s tím je třeba stanovit podíl obce a podíl stavebníka na
nákladech k jejich vybudování. Na veřejném zasedání
zastupitelstva ze dne 5.9.2008 bylo schváleno usnesení
o stanovení podílu vlastníka stavební parcely v části
„Za poliklinikou“ a „Pod školou“ , tj. ZTV I, ZTV II, na
vybudování inženýrských sítí ve výši 150 000,- Kč.
V případě prodeje stavební parcely novému vlastníkovi
upozorňujeme, že obec tento poplatek bude uplatňovat u
toho stavebníka, který bude žádat o stavební povolení.
Obec financováním inženýrských sítí v lokalitě ZTV II
zhodnocuje soukromé pozemky jednotlivých vlastníků,
rozpočtované náklady na zasíťování 1 stavební parcely
jsou ve výši 750 000,- Kč (rozpočet je z roku 2006,
v současné době došlo k nárustu ceny o 20%). Dotace na
vybudování sítí byly naší obci pro obrovský přetlak
žádostí zamítnuty. Protože vybudování inženýrských sítí v
ulici „Pod školou“ bude představovat pro obec přibližně 20
milionovou investiční akci, musí stavebníci také počítat
s tím, že jejich výstavba bude probíhat několik
následujících let.
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- obec optimalizuje objednávku u firmy Správa a údržba
silnic podle jejich předložené cenové nabídky tak, aby
mohla být uzavřena smlouva o dílo na úpravy chodníku u
pošty a u prodejny Enapo
- kaplička sv. Cyrila a Metoděje má novou vnitřní i
venkovní malbu, proběhlo zpevnění základů a
odvodnění
- děkujeme tímto naší pracovnici paní Balouchové za její
práci v minibaru na sportovní hale, p. Balouchová
odchází do důchodu
- proběhly drobné úpravy na pálenici, zlepšilo se
osvětlení, pro zlepšení tepla se uzavřela buňka pro
obsluhu
- v pátek 4.7. jsme na Krajském úřadě ve Zlíně zjišťovali
možnosti čerpání finančních prostředků na případné
zavlažování našeho fotbalového hřiště, pro letošní rok
jsou investiční fondy kraje už vyčerpány, budeme se
o čerpání pro tento účel snažit na začátku příštího roku
- 22. července se uskutečnil ve Zlíně na Krajském úřadě
seminář ohledně operačního programu životního
prostředí se zaměřením na stávající stav a připravované
výzvy na rekonstrukce energetických zdrojů a budov,
naším úmyslem je v co nejbližší době dokončit zateplení
budovy naší základní školy s využitím těchto dotací
- ve spolupráci s EONem se hledá nová trasa přeložky
vysokého napětí v lokalitě ZTV II, tj. ulice pod základní
školou
- máme plány na protihlukové opatření v souvislosti
s výstavbou obchvatu, projektovou dokumentaci
sponzorsky financuje Ing. Petráň
- „V uličce“ se bouraly zbytky rozpadlého stavení a
odvezly se sutiny, práce zajistila obec na náklady
majitele
- na hřišti nad kabinami se provedly terénní úpravy
- firma Správa a údržba silnic po dohodě s obcí provedla
opravu příkopy v Jakubovci u kříže a vyčistila kanalizaci
podél hlavní silnice
- komora v Hoštákách, která je chráněnou kulturní
památkou, se stala majetkem obce na základě kupní
smlouvy s paní Bělunkovou. Dům č. 502, tj.“učitelský
domek“, má nového vlastníka na základě kupní smlouvy,
je jím p.Martina Ryšávková, i přes změnu majitele
zůstávají stávající nájemní smlouvy současných
nájemníků zachovány ve stejném rozsahu
- p. Vymětalová z firmy Arekop zajišťuje v naší obci
podpisy smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene v souvislosti s dobudováním
kanalizace a výstavbou nové čističky odpadních vod
- byl vydán demoliční výměr na dům č.p.77 v Hoštákách

- ve středu 20.8.2008 jsme podali na Městský úřad
Uh.Brod, odbor životního prostředí, žádost o stavební
povolení na kanalizaci v rámci budování ZTV II v lokalitě
pod školou, která se napojí na kanalizační sběrač
budouvaný vloni od zdravotního střediska až do
Bánovského potoka
- ing.Klímová z Agentury ochrany přírody a krajiny
posuzovala zdravotní stav stromů kolem kostela a
v přilehlém parku, na základě odborného posudku bude
následně stanoven postup ošetření specializovanou
firmou
- na základě rozhodnutí zastupitelstva pokračujeme ve
výkupech dalších pozemků pro společná zařízení
komplexních pozemkových úprav
- proběhlo jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje o
opravě silnice v zatáčce na Nezdenice, kde je
nezpevněná krajnice a při průjezdu těžké zemědělské
techniky hrozí její utržení, odborníci ŘSZK stanoví
způsob opravy
- na Domě s pečovatelskou službou probíhá přestavba
bývalé výdejny jídel na sociální byt, současně se budou
izolovat vlhké zdi a opravovat rozpadající se bezbariérový
nájezd
- uskutečnila se schůzka obou výborů singuláru, kde obě
strany za účasti opatrovníka Mgr. Víta Doležálka
vysvětlovaly svoje postoje a stanoviska
- 25. srpna v Baťově vile ve Zlíně došlo k podepsání
dohody o vzájemné spolupráci mezi Sdružením místních
samospráv a Ministerstvem pro místní rozvoj, dohoda
byla podepsána ministrem Jiřím Čunkem a předsedou
SMS J. Pijáčkem. Tato dohoda má umožnit obcím úzkou
vazbu při tvorbě legislativních zákonů, protože obce mají
nejblíže k uživatelům jednotlivých zákonů, tj. k občanům.
Dohoda byl připravena v rekordně krátkém čase
2 měsíců, MMR je prvním ministerstvem, které vstoupilo
do vztahu s nedávno vzniklým Sdružením místních
samospráv
- mikroregion Východní Slovácko nedostal dotace na
vyhlídkové body, které se měly realizovat v jednotlivých
vesnicích mikroregionu
- v základní škole byla zprovozněna nová hrubá přípravna
jídel ve školní jídelně a dále nové žákovské kuchyňky pro
vyučování vaření
- na radnici v Uh. Brodě se konalo setkání starostů
Uherskobrodska se zástupcem České pošty, s.p.,
o b cho d ní m ř ed i t e l em r eg i o n u J i ž ní M or a v a
ing. Jaroslavem Navrátilem, jednalo se o fungování pošt
v naší oblasti, naší pošty se také s největší
pravděpodobností dotkne zkrácení pracovní doby pro
veřejnost

- probíhá rekonstrukce šatny v hasičské zbrojnici, po
opravě střechy dochází k vysušování vlhkého zdiva,
dělá se nová podlaha, izolace a potěry
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Z jednání zastupitelstva obce Bánov, konaného
dne 5.9.2008 v suterénu Obecního úřadu.
Zastupitelstvo schvaluje:
- změny rozpočtu č.3/2008 (celé znění na internetu)
- žádost o povolení vybudování odstavné plochy před
domem č. 61 žadatele pana Josefa Kročila,
podmínkou povolení vybudování zpěvněné plochy
je použití prorůstající dlažby
- zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.1.2009
dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu a dle sdělení číslo
2
214/2008 Sb., jde o zvýšení z 21,66 Kč za m
2
na 30,24 Kč za m
- stanovení výše podílů vlastníků stavebních parcel na
vybudování inženýrských sítí ve výši 150 000,- Kč
- spisový a skartační řád s účinností od 5.9.2008
- výměnu zástupce ve školské radě za Obec Bánov,
o uvolnění požádala Marie Beníčková, nastupujícím
členem bude Mgr. Antonín Malý
- umístění sportovního hřiště v areálu zahrady
Základní školy a na přilehlém obecním pozemku,
je nutné vyrozumět zahrádkáře, ZO ruší právo

užívání části obecního pozemku 2045/62 Českému
svazu zahrádkářů v Bánově.
- nákup třístranného sklopného návěsu k malotraktoru,
podat žádost na využití dotací z programu ROP Střední
Morava, do dotace také zahrnout sekací rameno
k malotraktoru, v případě zamítnutí dotace se koupí pouze
návěs.
bere na vědomí:
- zamítnutí dotace na ZTV II z MMR, zamítnutá dotace na
vyhlídkové body v rámci mikroregionu Východní
Slovácko z ROP Střední Morava
- vyjádření KÚ ZK k akci „Petice Bánovský potok“,
zatrubnění nebude prováděno z důvodu vysokých
nákladů ze strany obce.
- opravu střešního pláště sportovní haly a uzavření
sportovní haly do odvolání
neschvaluje:
- žádost o odkup zahrady manželům Rajtárovým č. 503
ukládá:
- ZŠ Josefa Bublíka v Bánově odvést z investičního fondu
do rozpočtu obce částku 225 000,-Kč, přiděluje zpět do
rozpočtu základní školy částku 25 000 Kč na nákup
nového dřezu do školní jídelny

 

  
Folklórní soubor
KOHÚTEK zve všechny
příznivce folklóru do
svých řad.
Pokud máte rádi folklor, rádi
tančíte a zpívate, tak přijďte
mezi nás.
Užijete si spoustu zábavy, poznáte bezva
lidi a podíváte se s námi na nejrůznější
festivaly a vystoupení u nás i v zahraničí.

Klub Malenka zve všechny další zájemce z řad
maminek a jejich dětí do prostor MŠ, kde se
pravidelně scházejí každý čtvrtek od 10,00 hod.

Pro více informací volejte tel. číslo 777 945 762 nebo
605 802 540, popř. pište na e-mail
kohutek.banov@seznam.cz.
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S hrdostí a nadšením se vracelo několik bánovských občanů z prodejní
výstavy obrazů nazvané „Ve šlépějích Štěpána Zálešáka“. Konala se od
21.června do poloviny září v prostorách překrásné budovy advokátních a
daňových poradců na Pellicově ulici v Brně. Vystavovateli byli sourozenci
Martin a Vladimír Zálešákovi z Bánova. Na úpravě se podílely také
architektka Soňa Zálešáková a keramička Jarmila Zálešáková. Ve
vstupní místnosti se mohli návštěvníci seznámit se vzorem vystavovatelů,
sochařem a řezbářem Štěpánem Zálešákem, rodákem z Bánova, již
nežijícím umělcem v oboru sakrálního umění. V dalších místnostech byly
vystaveny obrazy s charakteristikou malířů-vystavovatelů.
Pro mladou generaci a zejména pro nové občany žijící v Bánově bude
snad dobré několika
slovy představit ve
s tr uč n os t i brat r y
Martina a Vladimíra.
Oba jsou absolventy
S t ř e d n í
uměleckoprůmyslové
školy v Uherském
Hradišti a Akademie
výtvar ného umění
v Praze.
Martin se narodil v Uh.
Hradišti v roce 1959.
Dnes vystavuje
obrazy nejen v ČR, ale
i v zahraničí. Zúčastnil
se již 30 výstav. Jeho
obrazy jsou zajímavé
tím, že představují
vegetaci pozorovanou

na jeho vlastní zahrádce i ve volné přírodě.
O dva roky mladší Vladimír se narodil
rovněž v Uherském Hradišti. Jako
akademický malíř vyučuje od r. 1992 na
SUPŠ v Uh. Hradišti. Od r. 1992 se účastnil
mnoha samostatných a kolektivních výstav
a sympozií. Realizoval četné výzdoby
malířské na Slovensku, v Brně, v Uh.Brodě,
u fy KOZAP v Bánově pak spolupracoval
s restaurátory. Námětem jeho obrazů jsou
scenérie z volné přírody. Moudrý je jeho
výrok: „Příroda je pokaždé
jiná. Je krásná a shovívavá.
Nikdy mi nemluví do toho,
jak ji chci malovat, na rozdíl
od lidského modelu.“
Kdo navštíví výstavu bratrů
Zálešákových, ocení jejich
práce a váží si jejich cíle:
„Jít ve výtvarné práci
v poctivosti a vytrvalosti po
vzoru Štěpána Zálešáka“
jejich rodového
předchůdce.
J.
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Letos podobně jako v předchozích letech se uskutečnilo již
tradiční, ale přece nové setkání dvou Bánovů. Na návštěvu
k nám na Moravu přijeli 6.9. 2008 tradičně fotbaloví „Staří
páni“ a nově 20. 9. 2008 senioři z Bánova pri Nových
Zámkoch.

Právě fotbalisté jsou nositeli této krásné tradice, která svou
srdečností a pravidelností nemá nikde v našem okolí obdoby.
Vloni na Slovensku naše mužstvo nestačilo na domácí a po
velkém boji podlehlo 4 : 2. Letos nechtělo nechat nic náhodě a
zodpovědá příprava vyvrcholila i přípravnými zápasy. Jak se
později ukázalo, byla to dobrá varianta. Hlavním rozhodčím
zápasu byl delegován Vlastik Urbanec, který zápas zahájil
přesně v 16,30. V krásném sobotním odpoledni začalo naše
mužstvo koučované Tondou Gorčíkem maximálně
zodpovědně. Hrálo v rozestavení 4 : 4 : 2, pravidelně střídalo
a udržovalo vysoké tempo hry. Po několika šancích hostí,
které bravurně zlikvidoval Peťa Franc, postupně přecházela

iniciativa na kopačky domácích. A pak to přišlo! V závaru před
hostující brankou se nejlépe orientoval Franta Vystrčil (posila
ze S.Loze) a vedli jsme 1 : 0. Kdo zná sílu slovenského
mužstva, musel ocenit běhavý výkon naší zálohy v čele se
špílmachry Staňů Veleckým, Jošků Vasilievičem a krajánkem
Rosťů Bradáčem, kteří spolu s téměř bezchybnou obranou
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dirigovanou Michalem Mikyskou eliminovali útočnou
sílu vyspělého soupeře, a co prošlo, bezpečně kryl
Peťa Franc. A tak udeřilo na druhé straně! Po přesném
centru Staně Veleckého z pravé strany se po střele z
voleje, kterou do protipohybu brankaře vyslal Zbyněk
Král, rozvlnila síť za slovenským brankařem podruhé.
Když pak Břeťa Chovanec svou dalekonosnou střelou
vyhnal všechny pavouky z levého horního růžku

slovenské branky a Vlastik Mihal proměnil s jistotou
jemu vlastní svůj sólový nájezd, odcházela mužstva
o poločase do kabin za neuvěřitelného stavu 4 : 0 !!! pro
domácí.
Druhý poločas nabídl neméně zajímavou podívanou a
oboustranně útočný fotbal musel uspokojit i
nejnáročnějšího diváka. Z mnoha šancí na obou
stranách se ujala pouze jedna nechytatelná střela
z hranice šestnáctky, kterou hosté korigovali výsledek
na konečných 4 : 1 pro domácí.
Obě mužstva pak svorně zasedla k výbornému guláši,
tekutiny doplnila za přispění firmy Janáček a pěla
chválu na výbornou slovenskou meruňkovicu. Joška
Pavlíček zajistil hudební doprovod a milé setkání
pokračovalo až do půlnoci, kdy jsme se s kamárády ze
Slovenska rozloučili a ti se vydali na cestu k domovu.
Myšlenka rozšířit naše vzájemné setkávání o další
skupiny z řad občanů obou našich Bánovů spatřila
světlo světa při naší loňské misi na Slovensku.
Slovenští senioři projevili přání nejen podívat se k nám,
někteří setkat se s přáteli, které u nás před lety získali,
jiní poznat, jak se žije seniorům na Moravě. Naplnění
těchto plánů se uskutečnilo v sobotu 20.9.2008, kdy
krátce před polednem zastavil před naší obřadní síní
autobus se seniory ze Slovenska. Po srdečném
přivítání a představení naší obce starostou Zbyňkem
Králem se naši hosté v čele s paní starostkou Helenou
Juríkovou podepsali do pamětní knihy. Po krátké
okružní cestě Bánovem jsme společně zasedli
k výbornému obědu v jídelně základní školy. Pak jsme
se společně vydali na prohlídku našeho farního kostela.
Cestou jsme se zastavili u památníku obětí I. a II. sv.
války, kde naše hosty uvedl do historických souvislostí
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pan Josef Jurný. V kostele na nás čekal pan farář Petr
Bulvas, který nám řekl několik zajímavostí z historie kostela
a náš slovenský jáhen Bohumil Svitok, jehož setkání
s krajany bylo obzvlášť srdečné. Koncert dvou studentek
konzervatoře, Kláry Šmahelové v oboru operní zpěv a
Bánovjanky Michaely Novákové ve hře na varhany, se
podařilo domluvit přímo na místě. Jejich koncert umocnil
krásný zážitek z návštěvy kostela sv. Martina. Déšť nám
znemožnil pohled na Bánov ze Skaly, a tak jsme se vydali
na návštěvu Domu s chráněnými byty. Po seznámení
s jeho provozem následovala prohlídka. Je třeba
poděkovat všem obyvatelům, kteří ochotně nabídli
prohlídku svých soukromých prostor. Poté jsme se

přesunuli do školní tělocvičny, kde se k nám přidali naši
zastupitelé a zástupci seniorů. Společně jsme obdivovali
vystoupení našich sokolek - žen, seniorek a starších
žákyň pod vedením cvičitelek - sester Kariny Švehlíkové,
Ivany Píškové a Evy Novákové. Vystoupení se včem moc
líbilo a jenom paní starostka si posteskla :„Škoda, že také
niečo nemáme u nás.“
Ve školním sále na nás čekala večeře, při které všem
krev v žilách rozproudila paní učitelka Chovancová se
svojí harmonikou. Když pak nastoupil Kohútek pod
vedením paní učitelky Heleny Vystrčilové a Víti Zálešáka,
spolu s cimbálovou muzikou Strúček Tomáše Beníčka,
slyšeli jsme upřímný obdiv našich slovenských přátel nad
krásou našich krojů, zpěvem a tancem účinkujících.
Příjemný večer plynul v družném hovoru a veselí a bylo
nám spolu dobře u srdce. Vždyť i na čestném místě
slavnostní tabule byl krásný dort ze slovenského Bánova
ve tvaru spojených dvou srdcí a nápisem „Od srdca
k srdcu.“
Po 20. hodině nastal čas rozloučení a slovenský autobus
se vydal směrem na Bánov pri Nových Zámkoch.
Naše poděkování patří všem, kteří se podíleli na
přípravě obou setkání. Všem, kdo zajistili servis a
zabezpečili veselý, srdečný, ale také velmi důstojný
průběh obou setkání. Už dnes se můžeme těšit na
jubilejní 40. setkání, tentokrát v Bánově na Slovensku.
Zbyněk Král

   
Bánovská kopaná existuje téměř 70 let. Hrálo se na polích,
Na Jarmeku, Na Vrbíčku a nyní na tom nejkrásnějším hřišti
v pěkném prostředí u školy. Bez tohoto sportu si již neděle
od brzkého jara do pozdního podzimu nedovedeme
představit. Na přípravku, žáky a dorostence se chodí dívat
nejen muži, ale i maminky. A-týmu dospělých fandí
převážně muži.
Atmosféra u malých fotbalistů je klidná a přátelská.
Utkání mužů je ale v poslední době provázeno nervozitou
fanoušků. Výkřiky na hráče cizí, domácí a zejména na
rozhodčího jsou nepěkné a tak hlasité, že se jim brzy naučí i
ti nejmenší. Pravdou je, že sestup do nižší třídy trochu bolí.
Ten však nebyl způsoben výkonem rozhodčích, nýbrž hrou
nižší úrovně kádru hráčů. Buďme tedy objektivní a
rozhodčím a soupeřům nedávejme vinu, že Bánov
prohrává. Jsou obce, jejichž fotbalové oddíly již několik let
mají větší pokles než Bánov (Vlčnov, Nivnice a další).
Buďme tedy trpěliví a věřme, že časem se dostaneme zase
do vyšší třídy.
K rozhodčím se chovejme, jak nám velí předpisy.
Uvědomuje si vulgárně vykřikující fanoušek, co může
způsobit? Uražený rozhodčí má právo neukázněného
diváka vyloučit z hřiště, oddíl může být pokutován a
v nejkrajnějším případě může být zápas ukončen a body
ztrácí oddíl, jehož fanoušek rozhodčího urážel. Chovejme
se podle toho. Fotbal je jako jiný sport hrou, nikoli hádáním

se nebo urážením druhých.
Vedení oddílu kopané věří, že kázeň v řadách diváků se
zlepší a přispěje k tomu, že bánovský fotbal půjde opět
nahoru.
Děkujeme vám.
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J.
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Už po 45. se letos konal největší a nejstarší folklórní
festival evropských zemí Europeade a už počtvrté na
něm zněly bánovské písně a zářily bánovské kroje. Místo
konání festivalu se každoročně mění, takže po
úspěšných angažmá na italském ostrově Sardinie,
v pobaltském Lotyšsku a severském Dánsku letos odjeli
bánovští Kohútci šířit slávu obce i slováckého folklóru do
další zajímavé destinace, která se tentokrát stala
hostitelskou zemí festivalu Europeade: do rodného kraje
čarostřelce Viléma Tella, ale hlavně do domoviny všech
hodinářů, bankéřů a výrobců čokolády, do Švýcarska.
Kohútci odjeli na sklonku července v tradiční sestavě:
taneční složka vedená Vítězslavem Zálešákem,
s choreografkou Helenou Vystrčilovou a dvěma
cimbálovými muzikami, lety osvědčeným „pražským“
Žandárem s primášem Ondřejem Blahou a domácím
mládežnickým Strúčkem s primášem Tomášem
Beníčkem. Lety osvědčená byla i bánovsko-vlčnovská
řidičská posádka ve složení Miroslav Hauerland a Karel

To se nakonec stalo nedílnou součástí festivalu, protože to
byli právě švýcarští vojáci, kteří zajišťovali veškerý logistický
servis a z nichž se dočasně stali i festivaloví číšníci. A to ještě
nebyl veškerým švýcarským překvapením konec: přestože
každý tušil, jaké půvaby je s to tato malá alpská země
nabídnout, realita předčila veškerá očekávání, ať už výlet
do průsmyku sv. Bernarda s největší chovnou stanicí
bernardýnů na světě, cesta horským vláčkem do
Chamomix, výlet lanovkou pod vrchol Mont Blancu do
Aiguille du Midi, nebo do Ženevy: elegantního, luxusního,
čistého a upraveného sídla všech významných světových
organizací, ale i nejdražších hodinářů, klenotníků, bankéřů a
výrobců čokolád. Kohútci ale poznali i život na švýcarském
venkově četná vystoupení totiž měli nejen ve festivalovém
městě Martigny, ale také v Liddes, kde našli dočasný azyl a
kde poznali, že Švýcaři nejsou pouze bankéři a klenotníci,
ale i farmáři, což bylo patrno už u snídaňových stolů.
Domácí mléko, máslo, smetana a džem je vítaly každé ráno.

Horák. Na čtvrtou zahraniční pouť vyrazili všichni
vybaveni nejen dobrou náladou, ale i novým „firemním“
outfitem: červenými tričky s logem souboru a znakem
Bánova. Díky zkušenosti a erudici obou řidičů pak celá
posádka dorazila do místa konání, malebného městečka
Martigny v jednom z francouzsky mluvících švýcarských
kantonů dokonce dříve, než pořadatelé čekali,což je
zjevně překvapilo. Pak už ale překvapení čekala pouze
na Kohútky, a to na všech frontách. Prvním velmi
zásadním (a také nejméně příjemným) překvapením
bylo ubytování. Všichni festivaloví harcovníci už jsou
zvyklí na ubytování ve školních třídách či tělocvičnách,
ovšem to, že zakusí slasti života v protiatomovém krytu,
nenapadlo ani ty největší souborové dobrodruhy. Pro
Švýcary samotné přitom nejde o nic výjimečného,
protiatomové kryty jsou v každém městě i vesnici, ovšem
málokterého z přišedších cizinců by bývalo bylo napadlo,
jak jsou frekventované a udržované ve stavu
permanentní pohotovosti. Dalším švýcarským
překvapením byla armáda Švýcarsko totiž, ač je
vojensky i politicky neutrálním státem, disponuje velmi
dobře vyzbrojeným a velmi akceschopným vojskem.

http://kohutek.unas.cz
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Podstatná na celé cestě Bánovjanů
do Švýcarska ale byla především
reprezentace a účast na 45. ročníku
festivalu Europeade. Díky Kohútku
se totiž mohli v další evropské zemi
přesvědčit, že Českou republiku
netvoří jenom Praha a že Slovácko
je kraj nádherných krojů, lidových
písní a nezaměnitelných tanců, které
se ž á d n ý m j i n ý m v e s v ě t ě
nepodobají. Bylo to patrné jak z ovací
přímo na festivalu, tak z jednotlivých
vystoupení v ulicích švýcarských
měst, při velkém evropském bále i při
družebním setkání s občany a
starostkou města Liddes. Všude,
kam Kohútci zavítali, si teď budou
pamatovat, že v jihovýchodním cípu
České republiky leží Bánov, místo,
kam může kdokoliv zavítat, protože
má co nabídnout: zpěv, tanec,
přírodní krásy, zajímavé obyvatele a
především vlídné a srdečné přijetí.
Markéta Ševčíková

     
z Ruska, Nového Zélandu, Bulharska, Rumunska a
Chorvatska. Součástí festivalu byly také doprovodné
akce, různě tématicky zaměřené výstavy a řezbářské
sympozium. Kohútci se představili v sobotu v hlavním
večerním programu, který byl věnován jubilantům Janu
Rokytovi a Josefu Lažovi, v neděli ve slavnostním
průvodu obcí a v závěrečném galaprogramu.

Poslední prázdninový víkend se soubor Kohútek spolu
s CM Strúček zúčastnili 39. ročníku mezinárodního
folklórního festivalu Liptálské slavnosti, který se konal
v Liptále.
Po celý víkend se v malebném prostředí liptálského
amfiteátru představovaly domácí i zahraniční soubory,
např. čerti z Lidečka, věčně mladý Danaj ze Strážnice,
Beskyd ze Zubří, Pilky ze Lhotky pod Ondřejníkem,
Dřeváček z Otrokovic, Radovánek z Napajedel, cimbálová
muzika Mirko Dudíka z Bratislavy a folklórní soubor
Čarovné ostrohy (což jsou bývalí tanečníci Lúčnice),
dechová kapela Liptál, domácí soubor Lipta doprovázený
cimbálovou muzikou Jiřího Nechanického a soubory
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Za doprovodu CM Strúček s primášem Tomášem
Beníčkem zazpívali a zatancovali písničky z Bánova a
okolí.
A o tom, že se Kohútci a Strúčci v Liptále líbili, svědčil
vždy potlesk zcela zaplněného liptálského amfiteátru.
Hana Zálešáková
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V sobotu 13.9.2008 proběhla na Slavnostech vína
v Uherském Hradišti soutěž o nejlepší slovácký guláš.
Soutěžili zástupci jednotlivých mikroregionů Moravy a náš
mikroregion Východní Slovácko reprezentoval bánovský
guláš Marie Škarpíškové. Ta spolu s pomocnicemi Janou
Horňákovou, Katkou Šimkovou a Bohumilou Polanskou

Slavnosti vína měly letos
rekordn í ná vštěvnost.
K úspě šném u souboru
Kohútek a cimbálové muzice
Strúček se přidaly i naše
šikovné kuchařky a posílily tak
dobré jméno Bánova v očích
návštěvníků Slavností vína.
Děkujeme.
Libor Píška

  

zahájila přípravy už v pátek přípravou masa a cibule. Masa
bylo 20 kg a cibule 10 kg. Samotný guláš se vařil až
v sobotu přímo ve Smetanových sadech v Uherském
Hradišti v klasické kotlině. Děvčata si musela po celou dobu
přikládat pod kotel a hlavně hlídat, aby se guláš nepřipálil.
V poměrně chladném dopoledni, kdy si kuchařky užily i dost
zimy, se mohly u kotle alespoň trochu zahřát.
U ostatních kotlů připravovali guláše profesionální kuchaři,
a tak měla Marie těžkou konkurenci. Protože ale není
žádná začátečnice, nedala na sobě znát jedinou obavu a
celý den rozdávala kolem sebe úsměvy.
Také načasování příprav bylo důležité. Guláš měl být
připraven na 12:00. Ale už v 11:30 musela děvčata odmítat
zájemce, kteří se nedočkavě dožadovali ochutnávky. Po
zahájení prodeje vzorků se okamžitě začaly tvořit dlouhé
řady u jednotlivých soutěžních gulášů. Postupně se mezi
lidmi rozneslo, který je nejlepší, a řada u stánku
Východního Slovácka enormně narůstala. S každým
vzorkem byl předán hlasovací lístek. Pokud ochutnávači
guláš chutnal, vhodil lístek do připravené nádoby. Podle
původních odhadů měla soutěž trvat do 15:00. Ale už
v 13:30 bublala v kotli jen voda na mytí. Z některých
hladových pohledů se dalo číst, že by nepohrdli ani touto
vodou.
Pak zbylo jen přepočítat hlasovací lístky, aby bylo
rozhodnuto o vítězi. Už první pohled na množství lístků
u našeho stánků dával tušit, že soupeři si nemohou dělat
naději na vítězství, což bylo záhy potvrzeno. Nejlepším
slováckým gulášem roku 2008 byl vyhlášen guláš Marie
Škarpíškové. Symbolicky jí byla předána velká vařečka a
diplom.
Děvčata reprezentovala nejenom Bánov, ale celý
mikroregion, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Zaslouží poděkování za velmi úspěšnou reprezentaci.

Zlínský kraj vypsal letos již V. ročník vyhodnocení
dobrovolných pracovníků za dlouhodobou práci v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže. Slavnostní setkání
oceněných se uskutečnilo
19.září 2008 v Komorním sále Malé scény ve Zlíně, kde
z rukou radního zlínského kraje ing. Petra Hradeckého
převzal pamětní medaili a diplom za svou práci v oblasti
folklóru a uchovávání lidových tradic také učitel naší
základní školy Mgr.Vlastimil Ondra. Děkujeme panu
učiteli za jeho práci a přejeme mu stálý dostatek folklóru
zapálených děti a spolupracovníků, spokojené diváky a
radost z uskutečněných plánů.

     

Během prázdnin se v základní škole podařilo nově
vybudovat hrubou přípravnu zeleniny ve školní jídelně a
také zrekonstruovat školní kuchyňku pro žáky, kde se děti
budou učit vařit.
Hrubou přípravnu vybudovala firma p.Josefa
Machalíka,školní kuchyňku vyrobil p. Marek Vystrčil.
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III/2008
3/2008
Společenská kronika

5O. výročí sňatku

Narození:
Nella Zálešáková
Viktorie Vystrčilová

Pavel a Bohumila Suchánkovi 418
685
142

Naši jubilanti:

Sňatek uzavřeli:
Josef Dufka a Veronika Mihalová
Petr Hledík a Irena Ondrová
Ivo Hrbáč a Denisa Urbancová
60.výročí sňatku

85 let
Františka Velecká

505

80 let
Božena Beníčková
Anna Bublíková
Květoslava Bublíková
Ludvík Hnilička
Ludvík Šalušek

721
378
209
180
360

František a Anežka Vystrčilovi 434

K 31.7.2008 nás
v Bánově žilo:

2113

Rozloučili jsme se:
Vlasta Bujáková
František Tvrdoň
Josef Kubiš

100
259
76

       
Vážení spoluobčané,

Objekt byl postaven za přispění prostředků státního
rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro
ráda bych vás seznámila místní rozvoj a nemalou částkou investovala obec
s děním a životem vůbec na Bánov. Aby se klienti cítili co nejlépe, pečovatelskou
našem novém domě pro službu poskytuje Oblastní Charita Uherský Brod.
seniory. Nejprve trochu
z historie. Domeček,tak mu Provoz domu byl zahájen 1.1.2008 a po drobných
říkáme, se začal stavět kosmetických úpravách jsme tu přivítali 28.1.2008
v roce 2006 a slavnostní prvního obyvatele. O kvalitu poskytovaných služeb se
k o l a u d a c e p r o b ě h l a stará kvalifikovaný tým pečovatelek. V současné době
v p r o s i n c i 2 0 0 7 z a tu bydlí 19 seniorů a velmi nám záleží na tom, aby
přítomnosti paní senátorky prožívali svůj “podzim“ života v klidné rodinné
Jany Juřenčákové, starosty atmosféře. Na domě panují přátelské vztahy, klienti se
Mgr.Zbyňka Krále i starostů navštěvují a vzájemně si pomáhají.Většina z nich se
z okolních obcí.
setkává při společných obědech, kde debatují
o radostech i strastech běžného života.
Společně slaví narozeniny i svátky. Mají
možnost se zúčastňovat různých akcí
pořádaných Charitou nebo okolními
pečovatelskými domy.
Ráda bych poděkovala paní Havlové a
panu Kubišovi za obrazy, které darovali
našemu domu, paní Horňákové a paní
Šopíkové za květiny, kterými jsme mohli
zútulnit chodby DCHB. O venkovní výzdobu
se nám stará paní Olga Kočicová, za což jí
patří velký dík.
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Všichni,kdo se starají o chod
domu a kvalitní služby,doufají,
že atmosféra, která panuje
v zařízení,bude pokračovat i
nadále a naši klienti budou
spokojeni.
Bohumila Smutná
vedoucí DCHB Bánov

III/2008

Když jsme tuto soutěž připravovali, očekávali jsme
i více historických fotografií. Protože ale starší
fotografie až na výjimky nebyly do soutěže
dodány, tato kategorie prakticky zanikla. Určitě
tomu napomohlo rozšíření digitálních fotoaparátů.
Přesto bychom uvítali i fotografie starší.
Děkujeme všem účastníkům soutěže a těšíme
se na další zajímavé snímky.
Libor Píška
za redakci BZ

Čas letí neskutečnou rychlostí. Ani jsme se nenadáli a máme tady
čtvrté - závěrečné kolo fotosoutěže BZ. V tomto kole jsme mohli
hodnotit 46 fotografií od 10 autorů. Zde se můžete podívat na snímky,
které se redakci BZ líbily nejvíce.
Ale nyní nás čeká ještě výběr celkového vítěze. Jak bylo uvedeno v
propozicích, můžete se tohoto rozhodování účastnit i vy. Chystáme v
termínu bánovských hodů výstavu všech fotografií. Ty budou
vystaveny v předsálí obřadní síně obecního úřadu v sobotu
8.11.2008 od 14:00 do 18:00. Můžete je zde zhlédnout všechny
najednou a vybrat nejlepší. Výsledky hlasování zveřejníme v BZ
4/2008.
Protože se ale fotosoutěž pěkně rozběhla, budete mít možnost
vystavit své fotografie i nadále na internetových stránkách
Bánovského zpravodaje. Způsob zasílání zůstává stejný.
A pokud nás některá fotografie zaujme, rádi ji otiskneme i v BZ.

Monika Zvářalová

Díky dotaci z ministerstva pro místní rozvoj se podařilo ve školce obnovit část zahrady. Dřevěný domek dodala firma
p. Hladiše, ostatní herní prvky dodala firma Tomovy parky.
Vydává Redakční rada Obce Bánov z finančních prostředků Obce Bánov, 687 54,IČO: 290 785,
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SPOLU
S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCU ČR INFORMUJE

Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny
a rodiny s dětmi
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme sjednání slev :






na pojištění domácnosti
na pojištění nemovitosti
na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny nabízíme pomoc při sjednávání slev:

 na elektrickou energii u vybraného dodavatele
 na dodávku plynu u vybraného dodavatele
 na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
 na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
 na pojištění domácnosti a nemovitosti
 na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů
Rovněž nabízíme pomoc při prevenci neregulovaných subjektů:
 prevenci předlužení a exekucí
 prevenci před nebankovními úvěry s možným dopadem na slabší sociální skupiny lidí
V případě zájmu vezměte s sebou :








průkazy ZTP, ZTP/P
roční účtovací fakturu za el. energii, plyn a lístek SIPO
fakturu za služby Vašeho mobilního operátora ( mobilní i pevné linky)
pojistné smlouvy na domácnost a nemovitost
smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů
smlouvy penzijního, úrazového , životního pojištění a stavebního spoření

BLIŽŠÍ INFORMACE :
Kontaktní místo PALACKÉHO NÁM.293,(naproti ČS.SPOŘ.),1 patro,UHERSKÉ
HRADIŠTĚ ,tel.777 865 596,774 209 085
Úřední den čtvrtek 9.00 12.00 h
NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA

   

