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Sobotní ráno 12.září slubovalo pěkný deň, dyž
z Bánova vyrazili Kohútek a Strúček se svojíma
krojama a nástrojama do Hradišťa na Slavnosti
vína. Hned za něma letěly dvě auta s šesti
děvčicama, za kterýma to vonělo smaženú
cibulkú, pepřem a majoránkú. Bánovskú sestavu
doplňovalo obecní auto s nakrájaným voňavým
bánovským chlebem, kýblem sádla, Píškovú
medovinú a dalšíma doplňkama pro zdárný
průběh akce.
Po příjezdu na naše stanoviště, kterým je pro
mikroregion Východní Slovácko už tradičně
hradišťská věznica, sa všeci kdo měli kroje,
starosté, súbory, muziky a všeci co šli do
průvodu, oblékli do slavnostních krojů a vyrazili
sme na mařatický kopec, kde sa řadil průvod.
Cestú sme v parku před Slováckým múzeem
naštívili šestku našich g ulášových
reprezentantek a podpořili ich při přípravě dvúch
kotlú sútěžního guláša.
Mařatice sa proměnily na hotový „Slovácký
Babylón.“ Krojů bylo, že sa dalo aj zablúdit.
Bylo čut zpěvy s doprovodem huslí, do toho
pěkná dechovka, zdravili sa kamarádi, koštovaly
sa vzorky burčáku, vína aj slivovice a čekalo sa,
až průvod vyrazí směrem na hradišťské náměstí.
Bánovská sestava byla letos doplněná
krojovanů drobotinů a vyrazila v sestavě
Východního Slovácka jako první. Kohútku aj
Strúčku ludé pléskali celů cestu až na náměstí, a
že ich tam bylo. Tam sme trefili na pana
Kvasničku z ČT, jak zrovna cosi vykládá do
mikrofóna, tak nám bylo jasné, že sa večér
mosíme dívat na televizu. Ti, kteří viděli zprávy
o půl osméj, sa dověděli, že vyletěla holubička
z bánovského kostelíčka, a celá republika viděla,
že to Bánovjanom v krojoch velice pasovalo.
Před tribunú sme zazpívali a potancovali
a pokračovali na naše stanoviště, kde nás čekala
bageta a příprava na odpolední vystúpení.
Juru Švehlíka (Mednésa) a Andreu Maxových
nám vyfotili do krojového katalogu pro muzeum
a byli tak vyšňóření , že ich nemoseli vracat jak
tech, co neco zapomněli.
Pomály sa blížilo poledňo, tož sme šli
s bystrickým starostú skontrolovat vývoj na
našém gulášovém stanovišti. Děvčičky sa činily,

ve dvúch kotloch to vřelo jedna radost. Maňa Kučka (kapitánka
našého mančaftu) nám dala oblíznút žufánek, ale vydávat sa eště
nesmělo a my sme moseli na půl jednú ke starostovi Karáskovi.
Mezitým na našém stanovišti sa zdárně míňál chleba se sádlem
a cibulú nebo s povidlama, za oškvarkama a Lopenickú slaninú sa
eném zaprášilo. O jedné začal program na našém nádvoří,
vystupovali Nivničanka, bystřičtí Bobkovníci, naši Kohútek se
Strúčkem, vlčnovský chlapský sbor, suchouožské Plkotnice. Ale to
už sem zasej métl do parku zistit jak to vypadá s gulášem. Došél
sem pozdě, kotle vydrhnuté, ludé kolem sa eném oblizovali
a vykládali, jaký byl ten guláš výborný. Děvčice tam seděly
zmožené, ale dyž sa objevila organizátorka sútěže
s diplómem, tož bylo výskáňá a gratulovaňá. Maňa vytáhla rychlé
špunty a hned sme si na to obhájené prvénství aj všeci štrngli.
Slunéčko svítilo, pofukovál větřík, ludé obcházali stánky, koštovali
všecko možné, na každém rohu sa zpívalo nebo tancovalo a tak to
utéklo, že byly štyry hodiny a začalo sa balit. O pěti sem s autem
plným rekvizit vyrazil na cestu dom. Cestů do Kunovic sem dojel dvě
auta s šesti děvčicama, z okna im vlála vítězně vlajka Východního
Slovácka a eště voněla gulášem.
Hodí sa nakonec všeckým poděkovat. Dneskaj už v Hradišti všeci
víja, že má Bánov na prapoře Kohúta, že sa u nás vaří najlepší
guláš, že máme krásné kroje, rádi ich nosíme a že si aj rádi
zazpíváme a zatancujeme, nech je kriza nebo né. A tak to má byt.
Zbyněk Král
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ZO schvaluje
 Smlouvu o dílo s firmou Uherskobrodská stavební ve
výši 740 656,00 Kč na renovaci WC ve 3. patře a ve výši
740 656,00 Kč renovaci WC ve 2.patře ZŠ J. Bublíka
v Bánově.
 Záměr prodeje části pozemků, které jsou pod
garážemi soukromých osob, par. č. 2045/46 a 2045/47 v
k.ú. Bánov p. Martině Ryšávkové, Bánov č. 719,
manželům Jurným, Bánov č.503 a manželům Rajtárovým,
Bánov č. 503, dle geometrického oddělovacího plánu za
cenu 80,- Kč/m2.
 Pronájem nebytových prostor přečerpávací stanice na
Králově /směr od Uh.Brodu/ pro umístění reklamy pro
firmu Inreka, výroba plošin za cenu 12 000,- Kč/rok.
Podmínkou umístění reklamní tabule je přesah přes horní
okraj budovy max. 20 cm.
ZO pověřuje a zplnomocňuje
 Starostu obce, místostarostku a Vladimíra Zálešáka
nákupem dalších pozemků pro realizaci tzv. společných
zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Bánov od majitelů pozemků ve výši 745.000,- Kč.
 Starostu a předsedu stavební komise k vydávání
souhlasu k vybudování odstavných a parkovacích ploch
na obecních pozemcích před nemovitostí žadatele,
souhlas je svázán s místním šetřením a se sepsáním
smlouvy o právu provést stavbu.
ZO bere na vědomí
 Ustavení Klubu seniorů v Bánově.
 Předběžný nezávazný souhlas obce s umístěním el.
zdroje fotovoltaické elektrárny v katastrálním území obce
Bánov pro firmu AGROSADY s.r.o., Palackého nám. 349,
Uh. Hradiště. Tento souhlas je platný za předpokladu

splnění všech zákonných podmínek nutných k instalaci el.
zdroje a jeho provozu, včetně získání stavebního
povolení.
Výběr konkrétní firmy pro umístění el. zdroje proběhne na
základě řádného výběrového řízení.

  
ZO schvaluje
 Zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.1.2010 z
ceny 30,24 za m2 na cenu 51,60 za m2 dle Sdělení MMR
č. 180/2009.
 Zřizovací listinu jednotky SDH Bánov s účinností od
4.9.2009.
 Záměr pronájmu pozemků par.č. 907/34 o výměře 6116
m2, 4368 o výměře 14 m2, 5142 o výměře 27 m2, 5154 o
výměře 2m2, a část 915/1 o výměře 776m2 v k.ú.Bánov,
LV 10002 od PF ČR.
 Uzavření nájemní smlouvy č. 53NO9/60 mezi
Pozemkovým fondem ČR a Obcí Bánov na 4 pozemky
par.č. 907/34 o výměře 6116 m2, 4368 o výměře 14 m2,
5142 o výměře 27 m2, 5154 o výměře 2m2 určené pro
výstavbu ochranného terénního valu.
 Dodatek k nájemní smlouvě s PF č. 53NO9/60 na část
pozem. parc. č. 915/1 o výměře 776 m2.
 Úpravu smlouvy o umístění reklamy na přečerpávací
stanici Králov pro firmu Inreka, zvýšení reklamy 1m nad
okraj budovy. Cena za pronájem byla navýšena na
20 000 Kč za rok. Podmínkou je zaplachtování konstrukce
ze strany od Bánova.
ZO nařizuje
 Odvod části IF ZŠ Bánov do rozpočtu obce ve výši
200.000,- Kč. Částka bude použita na financování
rekonstrukce WC ZŠ.

  
Ve dnech 27.8. - 29.8.2009 proběhla v naší obci „Humanitární sbírka“ pro Diakonii Broumov.
Byli jsme velmi mile překvapeni množstvím i kvalitou darovaných věcí, především šatstva, peřin a lůžkovin.
Toho se celkem nasbíralo 120 velkých igelitových pytlů, dále také několik krabic skleniček, porcelánu, botů a
kabelek. Všechno zabalily a připravily na cestu do Broumova paní Jana Horňáková a Marie Mandíková, kterým
patří naše velké poděkování, stejně jako Vám všem, kteří jste přispěli svými dary na pomoc lidem postiženým
povodněmi, nebo těm, kteří se octli v těžké životní situaci. Chceme ve spolupráci s humanitárními organizacemi
pořádat podobné sbírky i v budoucnosti a těšíme se na Vaši spolupráci.
Zbyněk Král
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Díky paní Marii Škarpíškové a jejímu týmu vyhrál
Bánov již podruhé soutěž „O nejlepší slovácký
guláš“. Tato soutěž je pořádána v rámci Slavností
vína v Uherském Hradišti, kde se prezentuje jak
samotné město, tak i blízké mikroregiony. Letos
slavnosti proběhly 12.-13. září.
Vítězství bánovských děvčat je o to cennější, že je
to již podruhé za sebou, a to už není náhoda. Paní
Škarpíškovou jsme tedy navštívili a položili několik
otázek.
BZ : Kdo Vás přihlásil do I. ročníku, který se
uskutečnil v roce 2008 ? Kde v Uherském
Hradišti soutěž probíhá ?
M. Škarpíšková : Klub kultury v Uh. Hradišti vyzval
náš region a pan starosta oslovil mě.
Soutěž probíhá v parku u kina Hvězda.
BZ : Jak vypadá vlastní soutěž, máte všichni
stejné výchozí suroviny a kolik Vás letos
soutěžilo ?
M. Škarpíšková : Loni soutěžilo pět regionů, letos
šest. Loni jsme vařili z 20 kg masa, letos ze 40kg.
Maso dodali pořadatelé. Loni dodali i ostatní
suroviny, umožnili nám maso naložit. Letos jsme si
museli ingredience sami zajistit a maso dodali až
ráno před soutěží, aby měli všichni stejné
šance.Loni hlasovali samotní návštěvníci
vhazováním lístků, letos nám odebrali vzorky
gulášů a na Klubu kultury je hodnotila odborná
porota v čele se starostou Uh. Hradiště, panem
Karáskem.

Horňáková, Janička Matějíčková a Petra Boráňová. Loni prodej 1
kotle trval 20minut ! Letos byly oba kotle vyprodány za necelou
hodinu. Náš tým byl výborně sehraný, užili jsme si i spousty
legrace. Ale hlavně byla děvčata moc šikovná, protože prodat za
necelou hodinu přes 500 porcí je opravdu výkon, za což jim moc
děkuji. Jsme všechny hrdé, že Bánov zastupoval celé Východní
Slovácko a že vyhrál.
Děkujeme Vám i děvčatům za výbornou reprezentaci
Bánova a těšíme se na ochutnávku
Vašeho guláše v Bánově, třeba v rámci novoročních plesů.
Díky za rozhovor.

Stanislav Vranka
za redakci BZ

  

BZ : Můžete prozradit, jak se dělá nejlepší
slovácký guláš ?
M. Škarpíšková : To můžu. Jelikož jsem amatér,
chce to odvahu, hrnec lásky, velkou hrst humoru,
do zlatova cibulku, vhodit maso a pak už jen
koštovat a koštovat …
BZ : Když srovnáte oba ročníky, čím se lišily ?
M. Škarpíšková : Loňský ročník byl první, bylo tam
několik nedostatků, které prý letos vyřeší. Ročníky
se lišily tím, že jsme si museli letos sami zajistit
kotle. Vodu, které bylo loni dostatek, nám letos
nosili chlapci z ochranky, kterým jsme za to nabídli
švestkové koláče dovezené z domu. A hlavně nás
ráno před samotným vystoupením přišla podpořit
celá výprava z Bánova, krojovaný Kohútek a CM
Strúček v čele s panem starostou Zbyňkem
Králem, což ze 6 regionů neměl nikdo.
BZ : Kdo Vám letos s vítězným gulášem
pomáhal ?
M. Škarpíšková : Tak jako loni Janka Horňáková a
Katka Šimková. A protože letos byla dvojnásobná
porce, ruku k dobrému dílu přiložila Janička
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V neděli 30.8.2009 se uskutečnil již 5. ročník stezky
odvahy. I přes očekávanou nepřízeň počasí a mírné komplikace
s výstavbou obchvatu se stezky zúčastnil rekordní počet
odvážných hrdinů, asi 90 dětí. Průběh celé akce byl skvělý a jako
již tradičně zakončený opékáním špekáčků na pálenici.
Těšíme se na Vás na další stezce odvahy a zároveň
všem děkujeme za účast.
Fotky na www.stezkaodvahy.wbs.cz
Alena Šupinová
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 Proběhly opravy silnice na Zámečku a byla opravena
také část silnice z Lánu směrem do Borků.

která začíná realizovat výstavbu inženýrských sítí
v lokalitě ZTV II./1. část Za poliklinikou, Šraňky.

 Probíhají jednání o uspořádání křižovatky obchvatu a
silnice na S.Loz. Naší snahou je, aby cyklisté a chodci
využívali bezpečného podchodu, který vznikne
rozšířením mostu pro odvádění povrchové vody a kterým
by vedle potůčku procházela cyklostezka. Na křižovatku,
kde jsou sjížděcí i odbočovací pruhy doleva, bychom
chtěli přidat i pruhy připojovací, které zajistí plynulé
napojení z vedlejší silnice na obchvat.

 1.srpna naše obec přesáhla hranici milionového
obratu. Tento obrat definuje novela zákona o DPH
č. 302/2008 Sb., tím na nás spadá povinnost registrace
k plátcovství DPH, obec Bánov se tedy stane plátcem
DPH.

 Ve středu 15.července se konala na Pražském hradě
slavnostní večeře na počest státní návštěvy presidenta
Rumunska. Zúčastnil se jí na pozvání presidenta Václava
Klause také náš starosta. Toto pozvání je oceněním
dlouhodobé spolupráce naší obce s rumunským
velvyslanectvím.
 Starosta i několik našich občanů podalo svědecké
výpovědi na Policii ČR v Uh.Brodě k případu vandalismu,
kterým byly poškozeny zdi domů, automobily, dopravní
značky i další vybavení naší obce. Policie tuto
mimořádnou událost šetří a věříme, že stopy které
zachytila, povedou k dopadení viníků.Vyzýváme všechny
občany a především mládež, abychom společně byli
nekompromisní k projevům vandalismu, které se hlavně
o prázdninách objevují ve větší míře. Bánov je „NAŠE“
krásná obec, nenechme si ji ničit.
 Na pozvání senátorky Jany Juřenčákové vystoupil
soubor Kohútek a cimbálová muzika Strúček
ve Valdštejnské zahradě v Praze v pátek 14.8.2009
v rámci kulturního léta v Senátu.
 V minulých dnech jsme zažádali o dotaci na zateplení
základní školy v rámci Operačního programu Životního
prostředí v prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů
energie. Přestože dotační výzva měla původně trvat až
do konce září, pro obrovský zájem žadatelů byl po 10
dnech příjem žádostí v souladu s vyhlášenými pravidly
výzvy zastaven.
 Firma SUS opravovala výtluky na silnici na Hradě.
 10.srpna proběhlo předání staveniště firmě 3V+H,

 Všichni řidiči si mohou zjistit počet svých bodů v rámci
bodového systému přímo u nás na obecním úřadě
prostřednictvím služeb CzechPointu. Je třeba předložit
občanský a řidičský průkaz.
 Během prázdnin byly umístěny na lesní cesty
spadající do katastru Bánova od silnice procházející
Lopeníkem nové závory do obecních lesů tak, aby se
zabránilo neoprávněnému vjezdu a neoprávněné těžbě
v našem obecním lese.
 Na konci srpna se sešel mikroregion ČachticeKopanice a mikroregion Východní Slovácko nad
přípravou Fondu mikroprojektů, tj. projektů do 600 000 Kč
v rámci přeshraniční spolupráce, plánuje se vydání
kuchařky z obou stran hranice.
 1.9. proběhlo jednání na ředitelství Slováckých
vodovodů a kanalizací ohledně možného budoucího
provozování ČOV, v současné době je zažádáno o vydání
územního rozhodnutí na ČOV.
 V rámci MAS LEADER ČR připravujeme žádost
o dotaci na renovaci přízemního patra v naší základní
škole.
 Proběhl kontrolní den na stavbě ZTV Bánov 2.část/1
Za poliklinikou, kde byly zahájeny práce na objektu
kanalizace. Byly provedeny zatěžovací zkoušky v místě
zásypu rýhy po kanalizaci pro ověření možnosti použití
zeminy na zásyp. Kanalizační přípojky budou vytaženy za
budoucí obrubník a zhotovitel provede jejich zaměření
a zakreslení do situace a digitálního zaměření.
 Na EONu Otrokovice jsme odsouhlasovali možnost
provedení přeložky vysokého napětí v lokalitě ZTV Bánov
Za poliklinikou tak, abychom její realizaci mohli provést
v příštím roce.

     
V souvislosti s DPH vydáváme nový ceník pálení z dovezeného kvasu

Spotřební daň za 1 litr 100% alkoholu
Poplatek za pálení 1 litr 100% alkoholu

Platnost od 1.10.2009

  


V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI
BYTY JE VOLNÝ BYT 1+KK



V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM
OBCE NA PLÁTCOVSTVÍ DPH
JE NUTNÉ V CO NEJKRATŠÍ
DOBĚ ZAPLATIT STOČNÉ
DO POKLADNY OU

133 Kč
97 Kč

Celkem za 1 litr 100% alkoholu

230 Kč

Cena přepočtená na 1 litr 50% alkoholu

115 Kč

Poplatek za pálení obsahuje: mzdu obsluhy, dřevo, likvidaci výpalků, spotřebu energií, DPH
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Mnohý školák si posteskne, škoda, že už je po
prázdninách, utekly jak voda. Věřím však, že je zase na co
vzpomínat. Zážitky z táborů, dovolených, času prožitého
u babiček a dědečků možná získají časem velkou hodnotu.
Sotva se dveře základní školy na konci školního roku
zavřely za žáky, otevřel se prostor pro řemeslníky, kteří do
naší školy nastoupili hned na několika frontách. Firma
Uherskobrodská stavební začala s rekonstrukcí dívčích
i chlapeckých záchodů v prvním a druhém patře. Po téměř
šedesáti letech jejich fungování byl již nejvyšší čas. Po
vybourání stávajícího zařízení zůstaly jenom holé zdi.
Následovala kompletní výměna odpadů, vodovodního
potrubí, elektroinstalace, osvětlení, obkladů, dlažby
a celého vybavení. Vznikly nové kabinky, pisoáry,
umývadla, sušáky na ruce, zrcadla a spousta dalších
do pl ňk ů. Pr áce p r ob íha ly p od le st anove ného
harmonogramu, takže před začátkem školního roku bylo
hotovo dílo za 1,6 miliónu korun, na které jsme získali
dotaci 300 000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.
Současně se vyměňovaly podlahy ve čtyřech třídách
druhého patra a dvou kabinetech. Po vymalování byly oba
kabinety vybaveny novým nábytkem. Celková cena díla
byla 300 000,- Kč. Příští rok bychom rádi dokončili
rekonstrukci záchodů a pokračovali ve výměně podlah ve
třídách i obnově kabinetů.
Začátek července se již tradičně nese ve znamení Letních
oslav, spojených s výročím posvěcení Bánovského kostela.
Letos jsme se tematicky zaměřili na 115.výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Bánově. V sobotu po poledni
zahájila program hasičská družstva z Nivnice, Korytné,
S.Loze, Bystřice p.Lop., Nezdenic a Bánova soutěží
„O pohár Východního Slovácka“ v požárním sportu. Na
parkovišti vedle sportovní haly využily děti k dovádění velký
skákací hrad, v prostoru nad kabinami pro ně byly
připraveny různé soutěže a zaslouženou pozornost vzbudil
také příjezd nové policejní motorky a Octavie, které si mohli
zájemci zblízka prohlédnout. Prvenství v požárním sportu
si odnesli výborní Nivničané, následovaní Korytňany, kteří
o pouhých 0,61 sek. odsunuli na krásné třetí místo „naše
hochy.“ Zvláštního ocenění se dostalo dívčímu družstvu
z Korytné, které dokázalo, že si nic nezadá se svými
mužskými protějšky.
Poté už v naplněné sportovní hale ovládl pódium folklór.

Kohútci a Strúčci tančili, zpívali a postupně také přivítali
své hosty - Malučké Kuřátko, chlapecký a dívčí sbor
velikého Kuřátka, Plkotnice ze Suché Loze a také
finalistky soutěže „Zpěváček 2009“ Kristýnka Malá
a Aneta Juřičková.
Po notování s Kohútkem pokračoval sobotní večer
taneční zábavou v rytmu hitů osmdesátých
a devadesátých let až po žhavé novinky v podání

oblíbené skupiny KasaNova a zábava pokračovala do
dvou hodin po půlnoci.
Neděli jsme začali slavnou mší svatou, ozdobenou
úč astí kroj ov aných . Po
slavnostním obědě
pokračoval nedělní program
posezením na farské zahradě
za krásného počasí a při
poslechu dechové hudby
Borověnka. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě
i organizaci celého víkendu,
a těšíme se na příští rok.
Zbyněk Král
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Současný uspěchaný život nás vede k zapomínání toho, co prožívali naši
předkové. A je to chyba! Z jejich života bychom se měli učit a vybírat nyní
i v budoucnu, co bylo kladné a co bylo k jejich cti.
V letošním roce jsme si ani nevzpomněli, že uplynulo
70 let od vzniku Protektorátu Čech a Moravy a od počátku 2. světové války,
v níž zahynuly miliony nevinných lidí. A právě tu se nám naskytne otázka:
„Jak přežilo tuto hrůzu bánovské obyvatelstvo?"
Dne 15.3.1939 v 6 hodin ráno probudil Bánovjany buben obecního strážníka
Josefa Preče. Ten přečetl nadiktovanou krátkou zprávu: „Německé vojsko
obsazuje na rozkaz vůdce Adolfa Hitlera naše území. Občané se žádají, aby
zachovali klid, obsazení je pouze dočasné! A německé vojsko postupně obsazuje
naši okleštěnou zemi. Naše republika bez Slovenska a bez armády je na delší
dobu zničena. Čeští lidé jsou zavíráni, do škol se tlačí němčina, Češi jsou plni
zoufalství a bolesti. Řada lidí odchází za hranice, aby ve spojení s charakterními
zahraničními politik vedli boj proti Německu, které 1.září 1939 vstupuje na území
Polska a zahajuje vlastně výše uvedenou válku. Ještě před vstupem Němců do
Polska se začínala tvořit v Krakově československá armádní jednotka ochotná
bojovat proti fašistickému Německu. Později, když vyhlásili
válku Hitlerovi i Francie a Anglie, vzniká i čs. armáda na
Západě.
A tehdy jako v 1. světové válce se Bánov zapojuje do boje
proti nepříteli. Na rozhraní roků 1939-40 odchází do
odbojové armády 12 vesměs mladých občanů bánovských.
Přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii se dostávají do
Francie a po jejím pádu do Anglie, kde prodělají výcvik a
zapojují se do boje proti Německu a jeho spojencům. Byli to :
Josef Bublík - jako parašutista pověřený zvláštními úkoly
seskočil v Čechách a po plnění úkolů na Moravě odvolán do
Prahy, kde 17.června 1942 spolu s hrdiny, kteří spáchali
atentát na Heydricha, padl v kostele v Resslově ulici
v Praze.
František Janča - v Anglii přidělen jako telegrafista
k bombardovacímu letectvu, zahynul jako nejmladší, ještě
ani dvacetiletý letec při náletu na Emden v Německu.
Jaroslav Bublík - bojoval ve Francii a Anglii, po válce
přidělen k zastupitelským úřadům Berlína.
Jan Uherek - student medicíny, přidělen k dělostřelectvu,
po válce velitelem posádky v Jihlavě.
František Volný - ženista po válce si vzal za ženu
Američanku a odstěhoval se.
Michal Novák - bojoval v Polsku, Francii a v Anglii, v roce
1945 se vrátil jako hornický úředník do vlasti.
Alois Píška - sloužil v zahraniční armádě jako letec ve
Francii, Alžíru a Anglii. Vrátil se v r. 1945, oženil se
s Angličankou, v r. 1948 musel jako letecký důstojník službu
v ČSR ukončit, žije dodnes vAnglii.
Josef Horňák - bojoval ve Francii a v čsl. armádě. Po
válce se věnoval soukromému zaměstnání jako majitel
autobusu.
Bohumil Kočica - jako rotný sloužil ve Francii aAnglii.
František Mandík - po útěku z vězení v Polsku vstoupil do
východní armády a vrátil se jako osvoboditel do vlasti.
Martin Mahdal - stavební praktikant, přes Polsko, SSSR,
Střední východ, Blízký východ, Anglii, Francii prošel jako
člen naší armády.

I v domácím odboji působili bánovští občané, a to ve
třech skupinách:
I. Existovala tzv. Měšťanova skupina napojená na
štkpt. Bartoše. Její vedoucí byli pochytáni, skupina brzy
v činnosti ustala.
II. Tato skupina se zaměřila na sbírání střelného
prachu, který získávala většinou z blízkých lomů.
Odevzdáván byl partyzánům, kteří vyhazovali do
povětří mosty a železniční trať Přerov- Ostrava.
III. Tato byla napojena na odbojovou složku
v Bojkovicích. Jejím úkolem bylo opatření zbraní
partyzánům a šíření tiskovin nepřátelských německé
říši. Po okrese bylo rozšířeno více než 6 000 letáků.
V roce 1944 se několik mládenců zapojilo do
partyzánské skupiny na Velké Javořině. Skupina byla
Němci odhalena a její členové se vrátili i se zbraněmi
domů. Zbraní se mělo použít při osvobozovacích bojích.
Jako partyzán padl v bojích na Váhu Josef Machal č.
137. Bojů ve Valašském skupině se zúčastnili Kočica
František č. 233 a Bohumil Matucha.
Za pomoc partyzánům byli vězněni další bánovští
občané, jako Michal Kočica č. 156, Karel Mahdalík a
další.
Peklem koncentračních táborů prošli mnozí, někteří
z nich se nevrátili, jako Josef Borák pocházející z č. 9,
Josef Rezek zv. Hapo, Matěj Staroba a Josef Staroba
a další.

   

III/2009

Tolik ke vzpomínání 70. výročí začátku 2. světové
války. Většina těch, které jsme tady vzpomněli, již
nežije. A ti, kterým je dnes nad 70 let, byli příliš mladí,
aby si hrůzy, které přinesla válka, pamatovali. Zkusme
se vžit do osudů výše vzpomínaných a vezměme si
poučení, že budeme vše činit pro to, aby již válka
nebyla. Na ty občany, kteří toto prožívali, vzpomínejme s
úctou.¨
J.
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Díky příjemnému ročnímu období, které přeje práci
na zahradách, se častěji objevuje i v naší obci problematika
spalování odpadů ve venkovním prostředí. Přes letní
období občas řešíme stížnosti občanů na dým a zápach ze
spalování odpadů v zahradách. Je třeba říci, že tuto oblast
řeší zákon č. 86/2002 Sb.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů stanovuje, že v otevřených ohništích,
zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché
rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem,
přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být
kontaminovány chemickými látkami. Všechny ostatní
materiály se nesmí spalovat!! Za porušení tohoto §3 odst.
5 zákona o ovzduší je možno uložit pokutu ve výši
500 - 150 000 Kč osobě, která poruší alespoň jednu
z povinností uloženou podle § 3 odst. 5 zákona o ovzduší.
Každá obec může také přijmout obecně závaznou
vyhlášku upravující toto spalování. Obecně závazná
vyhláška však vždy musí plně respektovat pravidla
a pokyny nastavené uváděným zákonem, může pouze
některé okolnosti více konkretizovat. V současné době tuto
vyhlášku naše obec nemá, ale kdyby stížností ze strany
občanů výrazně přibylo, uvažovali bychom o přijetí této
vyhlášky.
Pokud se tedy jedná pouze o suchou trávu a větve,
můžete je na své zahradě bez obav spálit. Měli byste však
dbát na to, aby palivo bylo skutečně suché a zvolit
k tomu vhodné počasí, aby nedocházelo k obtěžování
okolí nadměrným kouřem. Jedno ohniště se
zapáleným vlhkým listím dokáže snadno zahalit
kouřem celou ulici, což je zvláště dobře vidět
z vyvýšených míst.
Neměli bychom ale zapomínat, že existují
i vhodnější způsoby likvidace rostlinného odpadu.
Především jej můžete využít ke kompostování. Hodně lidí
považuje už samotný popel za vhodné hnojivo. Ten tak sice
může posloužit, pokud ale listí a další zbytky ze zahrady
zkompostujeme, získáme hnojivo mnohem kvalitnější.
Navíc pokud by se v ohništi objevily i plasty nebo jiné
odpadky (jejichž spalování zákon o ovzduší zakazuje),
získáme místo hnojiva nebezpečnou směs škodlivin, která
na záhonky rozhodně nepatří.

problematiku vypalování porostů. V dnešní době už
řada lidí naštěstí pochopila, že tento způsob čištění
zarostlých pozemků přináší více škody než výhod.
Především je přímo zakázán zákonem
č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Tomu, kdo by
porosty vypaloval, hrozí sankce, a to v případě fyzické
osoby pokuta až 25 000 Kč, v případě právnické nebo
podnikající fyzické osoby až 500 000 Kč.
Vedou k tomu dobré důvody. V letech
2000 - 2006 vzniklo při zakládání ohňů a vypalování
trávy 3 774 požárů (v průměru kolem 540 za rok).
Škody při tom vzniklé se sčítají na 123 miliónů korun.
Při těchto požárech bohužel také zahynulo 10 lidí a 210
bylo zraněno. Plameny se totiž mohou snadno
vymknout kontrole a obklíčit i člověka, který jej založil.
V nebezpečí jsou zvláště starší lidé, protože v případě,
že se oheň zachová nepředvídatelně, pro ně bývá
mnohem těžší dostatečně rychle zareagovat a oheň
uhasit, nebo mu alespoň uniknout.
Často se také stává, že se plameny rozšíří
mimo pozemek člověka, který oheň založil, a způsobí
tak škodu sousedům. Oheň se může snadno rozšířit do
sousedních zahrad, polí i na lesní pozemky. I když se
oheň nerozšíří a k žádnému neštěstí nedojde, je přínos
vypalování porostů pro půdu vcelku žalostný.Ke všemu
na spáleništi místo trávy a lučních bylin podpoříte
rostliny odolnějších plevelů, které vám pak přidají
starosti při další údržbě. Jmenujme například svlačec,
pcháč oset , třtinu křovištní a další tvrdé trávy.Společně
s nimi se objevují i odolnější hmyzí škůdci a trvá několik
let, než se vše dá opět do pořádku.
Marie Fremlová

Pokud se již rozhodnete pro pálení povolených
suchých rostlinných materiálů, vždy také dobře zvažte
povětrnostní podmínky a buďte ohleduplní ke svým
sousedům a ostatním lidem, kteří spolu s vámi žijí
v naší obci. Vzájemným pochopením jednoho
k druhému vytváříme dobré vztahy, a tím také dobré
klima v naší obci. Dobré sousedské vztahy totiž vytváří
jednotliví lidé.
Vypalování porostů - zakázaná a nebezpečná činnost
V souvislosti s dotazy na odstraňování rostlinného
odpadu bude dobré osvětlit si i jinou související
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V červnu letošního roku jsme se v mateřské škole rozloučili s dětmi, které v září nastoupily do 1. třídy. Předškoláci tak
byli pasováni svými třídními učitelkami na školáky. Od představitelů obce a vedení MŠ dostal každý šerpu, vysvědčení
a pohádkovou knížku. Při této příležitosti si děti zahrály na piráty a hledaly poklad na školní zahradě.
Všem školákům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a dařilo!

    
Třídění odpadů je v současnosti poměrně aktuální. Dnes už třídí kde kdo. Proto s heslem na rtech: „KDO NETŘÍDÍ,
NENÍ ČECH!“, jsme začali tuto prospěšnou činnost budovat i u dětí v naší mateřské škole. Vyrobili jsme si
z kartonových krabic menší odpadkové kontejnery a děti už teď ví, že žlutý je na plast, modrý na papír a do zeleného
patří sklo. Krásným příkladem a názornou pomůckou nám byly barevné kontejnery v Bánově, kterých si všímáme při
vycházkách.

Přidejte se k nám a třiďte také!

  

Ludmila Janků

Obecní úřad a jeho zaměstnanci se snaží udržovat veřejnou zeleň, chodníky, budovy v takovém stavu, aby
vytvářely příjemné prostředí pro náš společný život. Vysekáváme pravidelně okolí pálenice a další veřejná prostranství,
čistíme chodníky, vyvážíme odpadkové koše. Obecní úřad rozkvetl krásnými muškáty, vchod do obřadní síně jsme
ozdobili třemi velkými kameninovými květináči.
O to víc zamrzí, když po jedné prázdninové noci jsou barvou postříkány fasády domů, telefonní budka, dopravní
značky, automobily, plánek okolí Bánova , utržená dětská houpačka. Další noc se ztratí květináče, které krášlily vchod
obřadní síně. Po víkendovém veselí jsou téměř pravidelně vyvrácené značky. Proč ? Chtěl bych Vás všechny občany
Bánova požádat a vyzvat, nebuďme lhostejní k takovému počínání, buďme důslední při výchově vlastních dětí
a nebojme se napomenout cizí, když dělají něco špatného. Dříve vychovávala celá vesnice, vraťme se k tomu. Zkusme
oslovit vlastním dobrým příkladem a neostýchejme se napomenout a usměrnit tam, kde je to třeba. Na základní škole se
v letošním školním roce zavedl nový předmět - etická výchova.
Zkusme ji vnášet i do našeho každodenního života.
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Vážení čtenáři, v následujících číslech BZ pro Vás budeme
připravovat rozhovory s jednotlivými předsedy či starosty
bánovských spolků a sdružení. K nejstarším spolkům v Bánově
patří místní T.J. Sokol, kterou vede jeho starostka-paní Karin
Švehlíková.
A tak jsme ji navštívili a položili pár otázek.
BZ : Paní starostko, kdo a kdy bánovský Sokol založil ?
K. Švehlíková : Ustavující schůze Tělocvičné jednoty Sokol
Bánov proběhla 15. srpna 1922 a byla odbočkou
uherskobrodské mateřské TJ Prvním starostou bánovského
Sokola byl pan Antonín Ryšávka, náčelníkem jednoty pak
Bohumil Zálešák.
BZ : Jaká byla činnost meziválečného a krátce poválečného
Sokola, než jeho činnost komunistická strana zastavila ?
K. Švehlíková : Začátku byly těžké, nebyla tělocvična, nářadí,
a tak se cvičilo venku.První veřejné cvičení bánovského Sokola
se konalo 9. srpna 1925 za účasti TJ z Uh. Brodu, Nivnice,
Újezdce aj.
Bánovští muži se zúčastnili všech meziválečných sletů, a to
v letech 1926,1932 a 1938.Sokol hrál též divadlo, již v roce 1922
Vojnarku. Až do roku 1939 hrál nejméně jedno divadelní
představení ročně. V době války řada sokolských bratrů
pomáhala partyzánům materiálně i podáváním důležitých zpráv.
V době války byla postavena sokolovna, řada bratrů působila ve
fotbalovém klubu SK Bánov. Po válce se bánovští Sokoli
zúčastnili veřejných cvičení, a to v letech 1946-1948. Po
sokolském sletu v roce 1948 byli po návratu domů zatčeni
br Bohumil Vystrčil a br. Alois Hrabalík. Později došlo
ke sjednocení tělovýchovy a Sokol přestal existovat.
BZ : V roce 1990 byl Sokol v Bánově obnoven pod názvem
Tělocvičná jednota Sokol Bánov, komu za to patří náš dík.
Kolik má v současné době bánovský Sokol členů a s jakými
myšlenkami se snaží Sokol v nové době mezi lidmi
prosadit?
K. Švehlíková : Dne 11. července 1990 se v suterénu OÚ sešlo
50 sokolsky naladěných občanů Bánova a díky podpoře župy
Komenského a br. Rostislava Švehlíkai a br. Josefa Jurného byl
v Bánově Sokol obnoven. V současné době má TJ Sokol Bánov
101 členů. Snažíme se prosadit myšlenku pravidelného
rekreačního sportování občanů, od předškolních dětí až po
seniory.

K. Švehlíková : Bez podpory Obce by Sokol
v Bánově nemohl existovat. Jsme rádi za
každoroční finanční podporu a hlavně za bezplatné
užívání tělocvičen Sportovní haly a Základní školy.
Zde patří dík i vedení ZŠ. Dobrá spolupráce je s FC
Bánov, folklórním souborem Kohútek a CM Strúček,
společně jsme uspořádali hodovou zábavu. Taktéž
kynologové nám ochotně propůjčují svůj areál. A dík
patří taky všem sponzorům.

BZ : Co ještě chystáte pro členy i Bánovjany do
konce roku ?
K. Švehlíková : Pro členy pravidelné cvičení ve
sportovních oddílech i oddílech všestrannosti.
V listopadu pořádáme pro mládež turnaj ve stolním
tenise, v prosinci pak tradiční Štěpánskou soutěž ve
stolním tenise pro dospělé. Rádi bychom se také
podíleli na pořádání hodové zábavy.
BZ : Co nabízíte konkrétně bánovským občanům ? Jaké A pro členy koncem roku uspořádáme také
akce pořádáte pro členy i občany Bánova ?
přátelské posezení v suterénu OÚ.
K. Švehlíková : Pro členy Sokola, dospělé i dorostence máme
dva sportovní oddíly, sálovou kopanou a volejbal. V oboru Tímto zvu všechny Bánovjany, rozšiřte řady Sokola
všestrannosti nabízíme florbal pro muže a dorost, zdravotní TV a sportujte s námi.
a aerobic pro ženy, volejbal pro žákyně, sálovou kopanou pro
žáky. Pro členy i občany Bánova pořádáme plávání v Delfínu, Přejeme hodně zdaru v další činnosti a příliv
turistické i cykloturistické vycházky, turnaje pro mládež nových členů.
v kuželkách a stolním tenise.
Sokolské akce jsou propagovány místním rozhlasem, informace
Stanislav Vranka
lze také nalézt ve skříňce u pošty.
za redakci BZ
BZ : Jak se Vám spolupracuje s ostatnímu bánovskými
spolky a s vedením Obce?
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Orientální tance jsou už staletí považovány za jednu
z nejpřirozenějších pohybových aktivit pro ženu. Rozvíjejí jak
harmonii těla, tak duševní pohodu v ženě, která se tak dostává
se svým tělem do přirozeného souladu.
Toto nabývá na významu v dnešní přetechnizované
a neosobní době, kdy je třeba, aby pracující žena zůstala (nebo
se opět stala) ženou, která zajišťuje provoz rodiny, chodí do
zaměstnání, a přitom je stále něžnou a elegantní ozdobou svého
partnera.
Profesionální tanečnice a lektorka Lenka Ondruchová, majitelka
vlastní taneční školy, nám odpověděla na několik otázek :
Pro koho je orientální tanec určen?
V kurzech , které jsou každoročně otevírány, tančí ženy všech
věkových kategorií, od děvčátek od pěti let, pro které je tento
tanec zajímavou pohybovou aktivitou, přes jejich maminky, které
při tanci relaxují a obnovují svůj pocit ženskosti, až k ženám ve
věku pokročilejším, pro které je tanec přirozenou možností, jak
eliminovat i případné zdravotní problémy, které s sebou nese
jejich věk. Nestyďte se kurz navštívit.Arabské přísloví praví
Žena bez bříška je jako nebe bez hvězd!
Tento tanec není omezen věkem ani postavou. Naučí se ho pod

odborným vedením opravdu každý.Odborné vedení
je ovšem velmi důležité .Při špatném postoji,popř.
špatně prováděných pohybech může dojít k
b o l e s t e m v b e d e r n í p á t e ř i
a poškození kloubů a kyčlí. Proto v mé škole vyučuji
pouze já, moje dcera - studentka taneční
konzervatoře v Praze a školené instruktorky.
Jaké jsou pozitivní účinky orientálního tance?
Posiluje sebevědomí a rozhýbává každou část těla
zvlášť.Pak se cítí ženy uvolněně. Působí pozitivně
na páteř. Lékaři mi do kurzů posílají ženy a děti
s bolestmi zad, léky se postupně odbourávají
a tanec se pro ně stává nezbytným. Bolesti ustoupí
a po letech trápení se cítí dobře. Potom nesmím
opomenout zkušenosti s otěhotněním. Ženy, které
nemohly otěhotnět a u nichž nebyly známé žádné
zdravotní komplikace, do čtyř měsíců po
navštěvování kurzu skutečně otěhotněly. Mám
těchto případů během desetiletého působení již
několik desítek . Maminky, a jsou to už i z Vašeho
okolí, si chválí klidný a rychlý porod-pokud je to
druhé či další těhotenství a mají možnost srovnání
s předchozím těhotenstvím.

  
Stavbyvedoucí pan Roman Cipris nám poskytl několik aktuálních informací o dění na
obchvatu Bánova :
 křižovatka Bánov-východ je připravena pro pokládku finální
asfaltové vrstvy, pokládka finální vrstvy je plánována na květen
2010, zde dochází ke změně původního plánu (křižovatka
Bánov-východ se měla otevřít letos na podzim), neboť do
konce listopadu tohoto roku bude ve směru od Bystřice do
Bánova vybudován u Dřevodělu bezpečnostní ostrůvek, který
auta budou muset objíždět a tím zpomalí
 na 1,34.km v Dřínovém je hotov rámový most (podchod pro
zvěř)

 mezi 2-2,4.km jsou hotovy propustky pro vodu pod silničním
tělesem obchvat
 na 4,25.km u starého vodojemu je dokončena kanalizace
a pracuje se na přívodu pro meteostanici, která bude
monitorovat počasí na obchatu
 výkop do Bystřice je zahumusován a je zajištěn proti
sesuvu půdy
 v květnu 2010 se má finální asfaltová vrstva pokládat
současně na celý obchvat.
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Narození:
Jan Pilka
Ela Beníčková
Barbora Kročilová
Lucie Sýkorová
Nikol Vystrčilová

4
612
252
499
572

Naši jubilanti:
95let
Marie Mahdalová

29

80 let
Bohumila Mahdalová
Marie Hniličková

721
180

60.výročí sňatku
Josef a Marie Machalíkovi

220

55.výročí sňatku
Jaroslav a Anna Juřeníkovi

549

Rozloučili jsme se:

(omlouváme se, v minulém zpravodaji bylo chybně uvedeno 90 let)

90 let
Marie Polanská
Helena Kočicová
Anežka Machalíková

353
721
488

85 let
Marie Kočicová
Milena Cimprichová
Štefanie Smrtková

32
721
234

František Střelec
Wojciech Jurczak
Josef Havel
Zdeňka Machalíková
Libuše Mahdalíková
Jan Mahdal
František Machala
Anna Šopíková

   

70
675
242
272
482
261
479
653

1972

Vloni na podzim, při návštěvě důchodců z družebního Bánova
na Slovensku, vznikla myšlenka založit Klub seniorů i u nás. Povídali
jsme si o možnostech kulturního a sportovního vyžití starších
spoluobčanů, přebírali jsme jejich zkušenosti. V říjnu pro nás
Obecní úřad připravil jednodenní zájezd k termálnímu koupališti ve
Velkém Mederu na Slovensku. Zúčastnilo se 42 důchodců. Výlet byl
velice vydařený, všichni účastníci byli nadšení, ale tím to skončilo.

Klub se nezaložil. Až v létě 2009
letošního roku se sešlo pár
nadšenců s tím, že připraví
všechny potřebné podklady
pro založení Klubu seniorů
v Bánově.
Do toho přišlo pozvání
k návštěvě družebního
Bánova.
Návštěva se
uskutečnila v sobotu 5. září
2009 a zúčastnilo se jí 30
s t a rš í c h s p o l uo b č a nů ,
včetně starších členek
Sokola, fotbalisté „staří páni“ a představitelé obce. Setkání obou
obcí se tentokrát konalo ke 40. výročí navázání družebních vztahů.
Ze strany hostitelů bylo již tradičně velmi pečlivě připravené. Všichni
se dobře pobavili, byl to moc pěkný den. Domů jsme odjížděli
v dobré náladě a spokojení.
Pod dojmem této návštěvy jsme hned v pondělí 7. září svolali
ustavující schůzi Klubu seniorů v Bánově. Přišlo 42 starších občanů
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a klub byl založen. Podle
stanov jsme zvolili na dobu
dvou let pětičlenné vedení.
Členem klubu se může
stát každý důchodce, který
se zúčastní kterékoliv akce.
Po zvání na akce bude
vyhlášeno vždy místním
rozhlasem.Členství není
ničím omezno, jen zájmem lidí udělat něco pro
sebe i ostatní.
Srdečně zveme mezi sebe každého, kdo se
chce připojit.
Josef Čapek
předseda Klubu seniorů v Bánově
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ÚSPĚCHY OVĚNČENÉ LÉTO
SOUBORU KOHÚTEK

Pokud bychom míru úspěšnosti souboru
odvozovali od počtu vystoupení mimo obec, kraj či
republiku, zařadil se letos Kohútek do pomyslné
folkloristické extraligy. Má za sebou úspěšnou jarní
sezónu, jíž dominoval fašank spojený s televizním
natáčením, následné představení v Blatnici pod sv.
Antonínkem a Zpívání v Nivnici. Ještě zářnější však
bylo pro Kohútek letošní léto. Odstartovaly jej domácí
Letní slavnosti a poté Kohútek odjel reprezentovat
Českou republiku na mezinárodní festival Europeade
do litevského přístavu Klaipeda. Závěr pracovně
nabitých prázdnin pak soubor korunoval hned

trojlístkem úspěšných vystoupení 14.
srpna v sídle Senátu v Praze, 12. září
na Slavnostech vína v Uherském
Hradišti a ještě téhož dne na
dožínkách a hodech v Šumicích.
V případě účasti na festivalu
Europeade už mohl Kohútek čerpat ze

Sardinie, v lotyšské Rize, dánském Horsens, švýcarském
Martigny a letos v litevské Klaipedě. Pětiletá festivalová
zkušenost naučila tanečníky a zpěváky pod vedením
triumvirátu vedoucích ve složení Vítězslav Zálešák, Hana
Zálešáková a Jarmila Brnková a za supervize Heleny
Vystrčilové nic neponechat náhodě a na festival se důkladně
připravit. Proto také Kohútci vycestovali do Klaipedy
„vyzbrojeni“ hned dvěma cimbálovými muzikami, Strúčkem
s primášem Tomášem Beníčkem a pražským Žandárem
vedeným Ondřejem Blahou. Spojení dvou muzik se nakonec
v Klaipedě ukázalo jako skvělý tah v záplavě převážně
dechových orchestrů a akordeonových skupin byl zvuk
moravské cimbálovky nezaměnitelný a v kombinaci s krásnými
a pestrými kroji učinil z Kohútku v Klaipedě jeden
z nejobdivovanějších souborů. Proto také dostal od
festivalového výboru pozvání na další ročník Europeade, který
proběhne příští rok v červenci v italském Bolzanu.
Dalším náročným úkolem bylo vystoupení v sídle horní
komory parlamentu ČR v Praze. Do Valdštejnského paláce
pozvala Kohútek senátorka Jana Juřenčáková, která se
v prosinci přijela podívat
na oslavy 35. výročí
založení souboru
a Kohútci ji natolik
nadchli, že se ještě
téhož dne z r odila
myšlenky zorganizovat
vystoupení ve
Valdštejnské zahradě
spojené s prohlídkou
sídla Senátu. Obé pak
bylo realizováno během
krásného letního
odp oledn e v pát ek
14. srpna. Členové

Kohútku s doprovodem v čele se starostou Zbyňkem Králem
přijeli do Prahy, prohlédli si historické prostory Valdštejnského
paláce a usedli i v senátorských lavicích. Poté se všichni
přesunuli do krásného prostředí Valdštejnské zahrady, kde více
než 300 převážně zahraničních diváků představili průřez tím
nejzajímavějším, co slovácký folklór nabízí. Kohútci spolu
s cimbálovými muzikami Strúček a Žandár sklidili v Praze stejně
gigantický úspěch jako na festivalu v litevské Klaipedě a po
zářijových vystoupeních na hradišťských Slavnostech vína
a šumických dožínkách mohli s uspokojením konstatovat, že
letní souborová sezóna se letos skutečně vydařila. Doufejme, že
stejně úspěšný bude i podzim. Kohútek čeká hned několik
důležitých vystoupení, například 24. října v divadle Gong
svých letitých zkušeností, na tento mezinárodní v Praze a také 31. října v Nivnici. To bude spolu s cimbálovou
svátek písní a tanců byl totiž pozván už popáté. muzikou Žandár slavit její 10. narozeniny.
Europeade se koná každý rok v jiné evropské
metropoli a díky tomu už Kohútci představili písně
Markéta Ševčíková
a tance z Bánova a okolí ve městě Nuoro na ostrově
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