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po několika haváriích vody sužovala vlhkost a plísně, které jsme chtěli odstranit. Po odkrytí podlahy se zjistilo, že nejen podlaha,
ale i odpady a rozvody vody jsou za 60 let ve velmi špatném stavu. Proto se přikročilo ke kompletní výměně odpadů a rozvodů vody v jižní části
budovy, od školní jídelny až do druhého patra. připomínala válečné bojiště se zákopy. Těmito výkopy se napojovaly odpady do
centrálního kanalizačního sběrače. Považovali jsme za nutné opravit současně všechny stupačky procházející jídelnou, abychom v ní mohli
v budoucnu položit novou podlahu, která pomůže utlumit hluk. Po topenářích bánovské fy p. Milana Pláška nastoupili zedníci a malíři tak, aby
všechny třídy měly také hezký kabát. V již zmiňované školní družině se muselo přistoupit ke kompletní výměně celé skladby podlahy, včetně

Školní družinu

Školní jídelna

nového lina. Podlahy vyměnil také v dalších čtyřech učebnách a dvou
kabinetech p.Jiří Švehlík. Oba kabinety byly také vybaveny novým
nábytkem od p.Volného. Paní uklizečky, nový pan školník i učitelský sbor
měli plné ruce práce, aby školu připravili na nový školní rok. Všechno stihli
a věřím, že se jim bude v příjemnějším prostředí společně s žáky příjemně
pracovat.Celková investice činila 1 mil. Kč.

Velké opravy proběhly také na . Celá budova byla
zateplena, vyměnila se všechna okna, dveře i prosklené schodiště.
Z důvodu havarijního stavu byla opravena a zároveň zateplena celá
střecha. Tyto opravy provedla fa Lisoněk z Uh.Brodu. Abychom docílili
maximálních energetických úspor, nestačí budovu pouze zateplit, ale je
potřeba také topení regulovat. Proto jsme přistoupili také ke kompletní
výměně topení, včetně topných těles osazených regulačními hlavicemi,
rozvodů a celé kotelny, kterou zrealizovala bánovská fa Libor Buják. Vnější
omítky jsme sladili s omítkami budovy lékárny, vnitřní výmalba společně
s novými světly rozzářily chodby i čekárny, aby čekání na lékařskou pomoc

zdravotním středisku

Na začátku prázdnin z většiny škol žáci a školy osiří. Jen co se za těmi našimi jedny dveře zavřely, těmi druhými přišlo hned několik
firem , aby čas prázdnin využily k důležitým opravám.

odejdou
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probíhalo v příjemnějším prostředí. Téměř nová budova nás vyšla
na 2,5 mil.Kč.

V Hoštákách proběhla
z 19.století. Bylo to „za pět minut dvanáct“, protože všechny krovy,
části podzednic a jeden nosný trám byly silně zasaženy
dřevomorkou. Podle odborníků by v případě větší sněhové nadílky
hrozilo proboření celé střechy. Na komoře byl doplněn okapový
systém, aby se odvedly srážkové vody, které dříve stékaly pod
základy a způsobovaly jejich vlhnutí. Celá střecha byla pokryta
novou břidlicí. Stavební obnova komory u č.p.73 proběhla za
podpory Zlínského kraje ve výši 100 000 Kč a s využitím příspěvku
poskytnutného Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy
kulturních památek ve výši 150 000 Kč.Celkové náklady na opravu
byly ve výši 360 000 Kč.

oprava střechy historické komory

Protože máme mezi našimi pracovníky také malíře, snažíme se
této skutečnosti maximálně využít. Po poště, obecním úřadě a
zdravotním středisku přišla na řadu také . Je
vymalovaná odshora až dolů a moc jí to prospělo. Také její
prázdninový provoz nás mile překvapil a potěšil. Bude záležet na
každém z nás, jak dlouho vydrží všechny tyto opravené prostory
tak krásné, jako jsou dnes. Za to, že se všechno stihlo nejen
vymalovat, ale také uklidit, patří velký dík všem našim pracovnicím
a pracovníkům na veřejně prospěšných pracích a pracovníkům
obecního úřadu.

V polovině prázdnin byly zahájeny práce na cyklotrase, která má
zajistit bezpečnost cyklistů a chodců při cestách z Bánova do
Suché Loze tak, aby se vyhnuli pro ně nebezpečné křižovatce na
obchvatu Bánova. Stavbu financuje Pozemkový fond a Ředitelství

sportovní hala

silnic a dálnic. Dokončena by měla být koncem září. Současně probíhají
terénní úpravy na bánovském katastru v bezprostřední blízkosti Suché
Loze, kde se upravuje příkop, buduje polní cesta a bude vysazovat větrolam
tak, aby se zabránilo stékání povrchových vod z polí do rodinných domů a
ničení majetku jejich majitelů.

Do konce roku by měly být vysazeny ještě dva větrolamy na polích mezi
Bánovem a Suchou Lozí jako součást opatření proti větrné erozi, kterou
způsobují především větry z lopenického sedla, a bude vybudován jeden

Všechny tyto akce financuje stát prostřednictvím Pozemkového
fondu a díky komplexním pozemkovým úpravám, které se nám v loňském
roce podařilo dokončit.
Na kopci na Králově je již možné zahlédnout obrysy ,

která bude do konce roku, společně s dalšími pěti rozhlednami
mikroregionu Východní Slovácko, předána k užívání široké veřejnosti.

Prázdniny utekly jako voda a je moc dobře, že byly vyplněny nejen prací,
ale také hezkými akcemi, jako je Bánovské leto, Stezka odvahy a folklor.
Za příjemně prožitý čas volna i odpočinku patří velký dík všem, kteří se na
organizaci těchto akcí podíleli. Školákům přeji úspěšný rozjezd v novém
školním roce.

biokoridor.

bánovské rozhledny

Zbyněk Král
starosta

pátek-neděle, 11.-13.11.2011

sobota 12.11.2011 - 19:30 hod.

sobota, 3.12.2011

sobota, 10.12.2011

Svatomartinské hody, pořádá Obec

Hodová zábava s Burčáky,školní sál, pořádá
Hútek.

Rozžíhání vánočního stromu, pořádá Obec

Mikulášská obecní zabijačka, pořádá Obec
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Vážení živnostníci a podnikatelé,

Údaje budou obsahovat :

do příštího čísla BZ bude vložena příloha s údaji o veřejných institucích, živnostnících a obchodních společnostech, které působí
v Bánově. Z jedné strany přílohy bude barevná mapka Bánova s číselným vyznačením sídla podnikatelského subjektu, z druhé strany
budou abecedně seřazeny jednotlivé veřejné instituce, živnostníci a obchodní společnosti.

-

-

-

-

-

název podnikatelského subjektu
adresu podnikatelského subjektu (místo působení)
kontakt (telefon, mobil, popř. e-mail a web stránky)
podnikatelskou činnost, kterou nabízí (heslovitě)
otvírací (provozní) dobu

  

K výročí 920 let první písemné zmínky
o Bánovu vydala Obec Bánov trička
s naším obecním znakem. Tričko je
možné pořídit za 150 Kč, k tričku
dostanete zdarma kuchařku
Chutě našeho přátelství.

 

  

Máte-li zájem být v příloze uveřejněni, pošlete výše uvedené údaje do
schránky BZ ( ), a to nejpozději do .

prosím
zpravodaj@banov.cz 15. listopadu 2011
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Nejvýznamnější akcí uplynulého čtvrtletí byly oslavy 70. výročí založení
klubu, proto bych rád zmínil pár slov o jeho založení:

Nejprve se hrál fotbal neorganizovaně, a to na každém volném „plácku“.
Hřiště nebylo. První neoficiální přátelské utkání bylo sehráno s mužstvem SK Nivnice
v létě r. 1939. Utkání bylo odehráno na upraveném poli „nade dvorem“. Byla to
kopaná bez zvláštních pravidel. Toto utkání mělo ukázat, zda jsou bánovští hráči
schopni vůbec tento sport provozovat. Ještě téměř dva roky po zmíněném utkání se
„čutalo“ jen tak klukovsky na prolukách v obci. V lednu roku 1941 dochází k založení
fotbalového klubu pod hlavičkou SK Bánov a v srpnu 1941 vstupuje SK Bánov již do
mistrovské soutěže.
Stává se organizovaným členem Hameleho hanácké fotbalové župy a jeho soupeři
jsou: SK Orel Uh. Brod, SK Šumice, AFK Vlčnov, SK Luhačovice, SK Strání, SK
Nivnice a SK Havřice.
V roce 1951 dochází k přejmenování na Sokol STS Bánov a od roku 1953 hraje
na novém hřišti za školou. Od poloviny 70. let nesl nejen oddíl kopané, ale celá
Tělových. jednota jméno TJ Družstevník Bánov. V roce 1993 byl už samostatný
fotbalový klub zapsán jako FC Bánov a tento název nese dodnes.

Samotné oslavy probíhaly v našem areálu. Nejprve nastoupili naši žáci proti
dívkám 1. FC Slovácko. Hlavním programem bylo utkání “Staří páni“ FC Bánov -
Menšíkova11, které skončilo "překvapivou" remízou 6:6. Členové Menšíkovy
jedenáctky se postarali o celý zábavný doprovodný program (Miss Angelika,
Alligators Brno, imitátor, soutěže) a oslavy byly zakončeny diskotékou u haly.

Hlavní utkání zahájil slavnostním výkopem pan J. Jurný, který byl při této
příležitosti oceněn za celoživotní obětavou práci pro náš klub. Určitě se najde mnoho
dalších obětavých bývalých funkcionářů a hráčů, kteří by si také podobné ocenění
zasloužili. Bylo by velmi těžké je všechny vyjmenovat a na nikoho nezapomenout.
Proto bychom jim rádi za jejich práci a obětavost pro náš klub poděkovali alespoň
touto cestou.

Děkujeme !
B. Polanský

předseda FC Bánov

    


















Na Krajském ředitelství policie Zlínského kraje
žádáme o možnost umístění reklamních tabulí
jednotlivých firem na nadjezdu obchvatu směrem na
letiště, který je ve vlastnictví naší obce.

Proběhla schůzka se zástupci rybářského svazu o
možnosti spolupráce obce a rybářského svazu na
přehradě Ordějov, protože na přehradě zůstává
značný nepořádek a odpadky.

Naše žádost o dotaci na ČOV byla zařazena na
ministerstvu zemědělství do Návrhu akcí se zahájením
financování ze státního rozpočtu v roce 2011. Nyní
jsme povinni do 30.9.2011 doložit stavební povolení na
výstavbu ČOV a výběrové řízení na zhotovitele. Proto
teď musíme uskutečnit výběrové řízení na generálního
zhotovitele ČOV, i když v současnosti nevíme, jakou
výši dotace z ministerstva obdržíme a zde čističku
budeme či nebudeme stavět v závislosti na finančních
podmínkách dotace, výše dotace bude totiž komisí
určena až po dodání všech požadovaných dokladů.

Na Láně a na Hradě proběhla oprava nejhorších
úseků silnice.

Společně s ostatními obcemi mikroregionu
Východní Slovácko podáváme výpověď na dodavatele
plynu RWE a s pomocí společnosti Optimalenergy
chceme uzavřít smlouvy na dodávky plynu za
výhodnější ceny.

Koncem srpna nastoupí firma Strabag na
vybudování další části silnice a plynovodu v nové ulici
ZTV II/2. část Za poliklinikou Šraňky.

Proběhlo výběrové řízení na další etapu nového
chodníku v Hoštákách, zakázku získala firma p.
Šimanského, pokládka 117 běžných metrů nové
zámkové dlažby v dané šíři chodníku proběhne
v těchto měsících

Zakázku na opravu veřejného osvětlení - 9 stožárů
včetně výložn ků a svítidel na hlavní ulici - získal ze tří
podaných nabídek Vítězslav Jankůj, oprava proběhne
během podzimních měsíců

Probíhá výběrové řízení dle zákona č. 137/2006
Sb. ,par. 28 v užším řízení na generálního dodavatele
„Kanalizace a čistička odpadních vod Bánov“, do
soutěže na provedení stavebních prací se přihlásilo
v termínu 30 firem, dne 12.9. proběhlo za účasti
státního notáře v Praze losování 10 firem, které
postoupily do užšího kola, těchto 10 vylosovaných
firem bude podávat svoji cenovou nabídku na
zhotovení díla. Otevírání obálek s cenov mi nabídkami
proběhne dne 29.9.2011 v Bánově

í

ý
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Dokonce přišla i tetička kořenářka s ukázkou svého zboží

Z ranče Na Žarách přijeli manželé Rárovi se svými koňmi Jessikou a Monty
a předvedli svůj um při jízdě na koních i adrenalinovou džigitovku

Páteční večer jsme začali na typicky nepostradatelném místě - u místní
pálenice - country bálem a taneční parket rozhodně nebyl prázdný
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Další fotografie na http://www.banov.cz/fotky/
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Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov č. 6, konaného dne
23.6.2011

Zastupitelstvo obce schvaluje

Zastupitelstvo obce schvaluje

:

:



















smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle
1968/21, 150 00 Praha 5 o výstavbě nové místní komunikace ve výši
1 543 236,00 Kč, vybudování plynovodu bude řešeno samostatným
dodatkem

smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov a firmou Lisoněk, s.r.o., Stolařská
469, 688 01 Uherský Brod na zateplení a výměnu výplní otvorů
Zdravotního střediska v Bánově ve výši 1 644 000,00 Kč, nové
technologické řešení opravy střechy mimo výkaz výměr bude řešen
samostatným dodatkem

smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov a firmou Liborem Bujákem, Bánov
č. 100, 687 54 na rekonstrukci vytápění Zdravotního střediska Bánov
ve výši 386 317,- Kč.

smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Bánov a firmou
Kostelecké uzeniny na reklamní tabuli umístěnou na přečerpávací
stanici na Králově od 1.7.2011. Nájemné 12 tis. Kč + DPH za rok

smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 4381/1 o rozměru 197 m2
vedle Restaurace U Koníka mezi Obcí Bánov a Zdeňkem Koníčkem,
Bánov č. 691, ve výši 1500 Kč + DPH dle platné legislativní sazby za
kalendářní rok, d le smlouvu o nájmu části pozemku 4382/2 o rozměru
35 m2 pro p.Aloise Bujáka ve výši 500 Kč + DPH dle platné legislativní
sazby za kalendářní rok

smlouvu o budoucí nájemní smlouvě mezi Obcí Bánov a firmou
MANNER, o.s. pan Kamil Dufka, Družstevní 957, 687 25 Hluk na 10 let
pro realizaci projektového záměru dotace na realizaci
environmentálních opatření na pozemky p.č. 5324/3, 5625, 6198,
7355, 7112, 6893, 6513, 7173, 7196, 6104, 6437, 7264, 7392, 5292,
5336, 5388, 5450, 5557, 5580, 5639, 5637, 5672, 5735, 6648, 6675,
6674, 6677, 6678, 6706, 6874, 6908, 6777, 6774, 6726, 7216, 7114,
6985, 7144, 7105, 7042, 6896, 6528, 6541, 6799, 6797, 6838, 6892,
6894, 6910, 7218, 6177

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje mezi Obcí Bánov a Zlínským krajem ve výši 18 000,00
na nákup věcných prostředků požární ochrany

nařízení pro Základní školu J.Bublíka o převodu finančních
prostředků z investičního fondu na účet zřizovatele ve výši 180 000,00
Kč za účelem vybudování nové vzduchotechniky ve školní jídelně

odkoupení pozemku p.č. 5583 o výměře 14 035 m2 od Boženy
Zaorálkové a Jany Rapantové určený pro výstavbu ČOV obcí Bánov
za 455 003,- Kč

činí

á

Z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov
č. 7, konaného dne 11.8.2011

















dodatek smlouvy o dílo DT-O 07-4 mezi obcí Bánov a firmou
AREKOP s.r.o. Zlín, kterým se mění článek 5.3. této smlouvy: cena za
vyhotovení předmětu plnění je celkem 773 539,- Kč včetně DPH 20%

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury
ZK č. D/1410/2011/KUL ve výši 100 000,- Kč na stavební obnovu
komory u čp. 73 v k.ú. Bánov

smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu ZK č.
D/1354/2011/ŘDP na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Bánov“ ve
výši 5 907 000,- Kč, dotace poskytnutá pouze v případě současně
poskytnuté dotace z Ministerstva zemědělství.

žádosti o umístění reklamních zařízení na přemostění obchvatu
Bánov pro Vladimíra Zálešáka, Bánov č. 679, pro Huberta Kazíka,
Bánov č. 316, pro MKCar autoservis Uherský Brod, pro Vítězslava
Jankůje, Bánov č. 595, dle podmínek uvedených ve vyjádření Policie
ČR, viz Smlouva o umístění reklamního zařízení

pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska za
účelem otevření masážního salonu od 1.10.2011 pro Martinu Bílou,
Bánov 448, viz smlouva o pronájmu

pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska za
účelem zřízení nehtového studia a kadeřnictví pro Aranku Pláškovou,
Bánov 374, od 1.1.2012, viz smlouva o pronájmu

pronájem části pozemku par.č. 4381/1 v k.ú. Bánov o rozměru
20m2 za účelem přístupu k prodejním prostorám drogerie, od
1.1.2012, viz smlouva o pronájmu

žádost o úhradu ztráty pečovatelské služby Bánov za rok 2010
Oblastní charitě UB ve výši 356 378,- Kč

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov č. 8, konaného
dne 8.9.2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:

ZO odkládá:

    

Zlínský kraj přispěl částku 18 000,-Kč na nákup věcných
prostředků požární ochrany spojené s činností JSDH
v Bánově.
Obec použila tuto částku na zakoupení elektrocentrály
HERON EGM 60AVR-3 6000W.
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V posledním prázdninovém pátku se uskutečnilo již tradiční rozloučení
s prázdninami - Stezka odvahy. Letošního již VII. ročníku se zúčastnilo 97 dětí. Tento
rok nám přálo dokonce i počasí. Trasa vedla od pálenice kolem potoka, za humny
zpátky přes rekultivovaný pažit a cíl byl pod vrbou u Kačáku. Poté, co účastníci prošli
trasu a splnili všech 9 úkolů, dostali od pirátů balíček s odměnou. Na trase mohli
účastníci potkat: Kaču s čertem, upíry, kovboje, bílou paní, rytíře s

čarodějnicí,smrtku, dvě vodnice, celníka, hawajanku, zombíky, písaře a již zmiňované piráty. Kdo chtěl, mohl si opéct na pálenici špekáček.
Chci poděkovat všem, co mi letos Stezku zorganizovat. Dále děkuji Obci Bánov, firmě Kozap a paní Šupinové.pomoihli

Těším se na všechny příští rok na VIII. ročníku Stezky odvahy.
Katka Petráňová

9391
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Jak jsme avizovali v minulém čísle Bánovského zpravodaje, v pátek 15. července se uskutečnil turistický výšlap kolem přehrady na
Ordějově. Počasí nám moc nepřálo. To byla v červenci každodenní realita a tak to mnohé členy odradilo. Ale ti, kteří přesto šli, nelitovali.
Zastávka na odpočinek byla na sucholožské Baště. Nakonec vysvitlo i sluníčko a účastníci se shodli na tom, že výšlap byl úspěšný.

     

Letos už počtvrté jsme jeli na výlet do termálních lázní ve
Velkém Mederu na jihu Slovenska. Zájezd se uskutečnil 6. záři. Pro
velký zájem našich členů jsme objednali větší autobus, a tak jelo
celkem 57 účastníků. Po celý den bylo krásné letní počasí, které ještě
umocnilo příjemný pobyt u teplé vody. Po celodenním koupání a
slunění jsme navečer jeli domů s veselou náladou a se zpěvem.

Bohatou činnost v tomto roce uzavřeme tradičním
„Kateřinským posezením“. Připravujeme je na pátek 25. listopadu ve
sportovní hale na galerii. Pohoštění bude z vlastních zdrojů, což se
nám minule osvědčilo. Promítneme si slíbený záznam z oslav 900 let
od první písemné zprávy o Bánově, které se uskutečnily v roce 1991.
Další kulturní program ještě připravíme, ale už dnes zveme všechny
členy i další starší spoluobčany, kteří se k nám dosud nepřidali, aby
se na „Kateřinu“ určitě přišli pobavit.

Výbor Klubu seniorů

     
Již dlouho jsme se na stránkách Bánovského
zpravodaje nevěnovali tomu, co zatím k venkovu
nerozlučně patří, a to zemědělství. Hlavním
zemědělským hospodářem v Bánově je akciová
společnost ZEAS Bánov, která se transformovala
z bývalého zemědělského družstva. Na základě
informací od ředitelky společnosti ZEAS Bánov, a.s.
paní Vykoukalové a jednatele fy LUKROM plus s.r.o.
pana Čadka vznikl následující článek.

V 90. letech minulého století se bývalé zemědělské
družstvo transformovalo v akciovou společnost ZEAS
Bánov, a.s. V Bánově má společnost administrativní
úsek a živočišnou výrobu. V Suché Lozi jsou dílny a
úsek rostlinné výroby. Zemědělská společnost ZEAS
Bánov, a.s. později založila svou dceřinou společnost
EKOZEAS Bánov, spol. s r.o., která hospodaří na
farmách v Bystřici p. Lopeníkem a v Komni a zabývá
chovem krav na podhorských pastvinách. Část prostor
v Suché Lozi ZEAS pronajal společnosti LUKROM
plus, která se v našem regionu zabývá především
rostlinnou výrobou. Má pronajatou část budov na farmě

Volenov, kde provádí čištění a sušení
rostlinných komodit. Mimo jiné na Králově
podniká i společnost LUKROM, spol. s r.o.
Provozuje zde živočišnou výrobu - výkrm
k u ř a t . S p o l e č n o s t Z E A S m á 3 2
zaměstnanců,LUKROM plus pak 12
zaměstnanců. Hlavní činností ZEASu
v Bánově je produkce kravského mléka.
Je zde ustájeno asi 290-300 dojných krav
plemene černý holštýn, které denně dají přes
7000 litrů mléka. Jsou zde také odchovávána
telata, jalovičky, březí a vysokobřezí jalovice
a chov je tak přirozeně udržován.
LUKROM plus hospodaří na cca 800 ha
zemědělské půdy v bánovském katastru.
Půdu má pronajatou od velkého množství
soukromých vlastníků půdy.
V rostlinné výrobě se LUKROM plus
zaměřuje na pěstování ozimé pšenice,
ječmene a řepky. Dále pak pěstuje
slunečnici, kukuřici na zrno, na cca 100 ha
pěstuje silážní kukuřici pro ZEAS Bánov.
LUKROM plus a ZEAS Bánov spolu úzce
spolupracují, vzájemně si vypomáhají
v polních pracích, dodávkách slámy, hnoje,
krmiva aj.
Tento hospodářský rok hodnotí LUKROM
plus jako dobrý. Po jarních holomrazech sice
bylo nutné zaorat 20 ha ozimé řepky, přesto
nakonec společnost sklidila plánované 3t
řepky/ha.
Pěkné výnosy měla pšenice (6t/ha) i ječmen
(5,5t/ha), avšak díky dlouhodobým dešťům
společnost přišla o potravinářskou kvalitu

pšenice a jej í dobré finanční
zhodnocení. V současné době se
chystá sklizeň slunečnice a zrnové
kukuřice, kde se očekávají velmi pěkné
výnosy. Probíhají také důležité
podzimní práce - především příprava
půdy a setí.
A dobré založení porostů je
nejdůležitější faktor pro předpoklad
dobré sklizně v příštím roce.
A informace na závěr.
Díky komplexním pozemkovým
úpravám a následné digitalizaci se
musí upravit nájemní smlouvy.
Přepracovávání smluv je v plném
proudu. Většina vlastníků má již
uzavřenou smlouvu novou s aktuálními
daty, ostatním bude doručena každým
dnem - nejpozději v průběhu října
2011.

Společnostem ZEAS Bánov a
LUKROM plus přejeme hodně zdaru
v jejich činnosti, neboť kromě hlavní
činnosti (zemědělských dodávek)
pomáhají udržovat ráz krajiny kolem
naší obce. A kdybychom tyto úspěchy
každo ročně os lav i l i v r ámc i
bánovských dožínek, bylo by to
bezvadné.

Za redakci BZ
Stanislav Vranka
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realizaci.
· Jelikož jsme s touto činností neměli žádné zkušenosti, nechali
jsme se poučit, protože naše naivní představa byla asi taková: požádáme o
dotace, a jestli nám ji schválí, dáme si ušít kroje. Realita ovšem byla trochu
jiná. Museli jsme využít pomoci manažerů mikroregionu Východní
Slovácko. Přislíbeno jsme měli 180 000.-Kč na 16 ks krojů nebo spíš na
součásti krojů. Příspěvek z vlastních zdrojů tvořil 10% z částky. Ale o
proplacení dotace jsme mohli žádat až po vyrobení a zaplacení kroje, což je
v celkovém součtu značná částka.
· Proto jsme požádali obecní úřad o poskytnutí překlenovací půjčky.
Rozhodnutím rady jsme obdrželi bezúročnou půjčku splatnou k 30. 11.
2011. Teprve pak jsme mohli přistoupit k vyhledávání výrobců krojových
součástí. Ušít šestnáct kusů nohavic a botů není maličkost. S ušitím botů
jsme měli nemalé problémy. První výrobce se zachoval značně neseriozně
a domluvenou cenu navýšil o 50%, proto jsme zrušili objednávku. Stěžoval
si na nás v rozhořčených dopisech adresovaných Sdružení folklorních
spolků a našemu starostovi, ale my jsme si našli jiného výrobce z Brna. Ten
nám k naší spokojenosti ušil krásné čižmy. Rovněž tak s paní, který šila
nohavice, byla výborná spolupráce. Řemeny nebyl problém. Problémy
nastaly posléze. My jsme vůbec netušili, jak přesné musí být zadání
u dotací a vypracování dokladů, ale i to jsme nakonec zvládli. Ovšem
všechno bylo nakonec jinak. Museli jsme požádat o odklad termínu žádosti
o proplacení z 30.6. na 31 8. Nebylo v silách výrobců k 30. 6. vyrobit všech
šestnáct párů bot a nohavic. Všechny vyrobené součásti musí být totiž
fyzicky předvedeny při kontrole, kterou nyní čekáme, a teprve potom

Právě v těchto dnech zažívá mužský pěvěcký soubor druhé výročí
svého vzniku. Myslím si, že celé dvouleté období jsme se snažili
svou činností o propagaci mužského sborového zpívání a
o pobavení občanů Bánova i okolí. V těchto dnech jsme se mohli
představit v nových, i když neúplných bánovských krojích a
uspořádali jsme jejich veřejné předvedení se zpíváním.

Hlavně chci podat vysvětlení k tomu, jak jsme se k získání krojů
dopracovali, protože mezi lidmi vznikaly různé zkreslené představy.

O tom, že by bylo dobré pořídit si mužský bánovský kroj, jsme
debatovali už pomalu od začátku vzniku souboru, ale pořízení
jednoho kompletního kroje se pohybuje mezi 15 až 20 tisíci Kč.
Zjistili jsme, že je možnost získat finanční dotace z různých fondů.
Mikroregion Východní Slovácko a MAS pomáhají zájemcům o
dotace s žádostmi a provádějí i školení, jak postupovat při jejich

rozhodnou úředníci o eventuálním proplacení.
Pro úplnost : Občanské sdružení Hútek proplatilo
celkem 196 000.-Kč . Od obecního úřadu má
půjčku 180 000.-Kč. Součásti krojů jsou
evidovány a jsou majetkem občanského
sdružení. Nyní čekáme na kontrolu a na
proplacení částky od Nadace IZIP.

Přes starosti se zhotovením krojových součástí
Hútek samozřejmě pokračoval ve své hlavní
činnosti a absolvoval řadu vystoupení v Bánově i
mimo Bánov. O všech aktivitách se můžete
dočíst na www.hutek.banov.cz .

Olin Havel
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Narození:

Sňatky v Bánově:

Daniel Gardoň 413
Adam Kočica 329
Mikuláš Pichovec 409
Daniel Beníček 3
Vladimír Cimbálník 331
Martin Kryštof 415
Adéla Koníčková 342
Barbora Hanáková 620
Amálie Zigová 398
Adéla Brychtová 41

Robert Dobízl Táňa Bujáková
Miroslav Beníček Veronika Schnirczová
Radek Krakovič Marie Suchánková
Radim Buš Věra Hniličková
Roman Vítek Jana Vystrčilová
Jan Velecký Andrea Vykoukalová










Tradiční „Slavnosti vína“ v Uh.Hradišti přilákaly stejně jako v minulých
letech zástupy milovníků vína, folkloru i dobrého tradičního jídla. Bánov
měl letos zastoupení opět na několika frontách. Ozdobou průvodu se opět
stali naše folklorní tělesa Kohútek, Strúček a v nových krojích také Hútek,
posíleni krojovanými z řad mládeže. V gulášové přehlídce museli naši
úspěšnou, ale momentálně zraněnou „Maňu Kuči“ zastoupit v novém týmu
hned dva chlapi, Roman Šimek a Milan Kočica, aby spolu se svými
manželkami Katkou Šimkovou a Ivanou Kočicovou vytvořili historicky první
manželský gulášový tým, a jak už to v Bánově bývá, opět s nejlepším
gulášem. Do třetice všeho dobrého patří velký dík výborně fungující
obsluze a zásobování stánků s pochutinami Východního Slovácka, kterou
zajišťovaly naše ženy a dívky pod vedením p.místostarostky Marušky
Fremlové. Všem děkuji za to, že Bánov bylo vidět, slyšet a že všem
návštěvníkům moc chutnalo.

Zbyněk Král
starosta

Rozloučili jsme se:

Naši jubilanti:

Petr Vystrčil 574
Marie Kočicová 359
Jaroslav Vystrčil 110
Jarmila Mahdalová 109
Marie Michalčíková 368
Vladimír Píška 216

Marie Jankůjová 201

Ludmila Hauerlandová 128

Anna Zálešáková 69
Anežka Machalová 479
Františka Bujáčková 347
Aloisie Vystrčilová 509

Marie Bělánková 445
MUDr. Vlastimil Hradil 721

65. výročí sňatku
Josef a Marie Madajovi 464

91 let

90 let

85 let

80 let
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Občanské sdružení Kohútek nabízí možnost ušití dámských krojových bot
(krabaček) za zvýhodněnou cenu.

Více informací získáte na tel. 605 802 540.

v Kohútku tancovali coby ještě malí. Myslím, že
v originálních kostýmech a v podání dospělých se

bylo na co dívat. I my jsme si při nacvičování užili spoustu legrace a zároveň si
zavzpomínali na dětská léta. Doufáme, že i oslavenkyně jsme potěšili naším
„utajovaným“ dárkem a udělali jim radost.
Na první víkend v červenci jsme naplánovali pro nás již tradiční souborové
soustředění, které jsme letos neměli na "pionýráku" v Suché Lozi jako dříve, ale
v Nivnici ve Sportovní hale. Tady jsme celý víkend pilně trénovali a chystali se na
zájezd do Maďarska, který byl pro nás největší letošní folklórní akcí. Festival se konal
v městě Szeged, které leží zcela na jihu u hranic se Srbskem a je čtvrtým největším
městem v Maďarsku. Město dalo název pokrmu zvanému segedínský guláš a je
proslulé pěstováním sladké a pálivé papriky. Tady jsme kromě několika povedených
vystoupení absolvovaly výlet na koňskou show, navštívili termální lázně a hlavní město
Budapešť. Škoda jen, že počasí si dělalo, co chtělo… I tak jsme si ale odtud přivezli
krásné vzpomínky a zážitky.
Prázdniny byly bohaté i na soukromé akce. Přibylo několik malých Kohútků a příjemné
bylo také posezení na pálenici na Memoriálu Hútku.
První sobotu v září jsme přijali pozvání do Slavičína, kde jsme spolu se slovenským
Javorníkem vystoupili v pořadu „Jak to bylo po staru“. Večer jsme se přesunuli
a představili se na I. krojové hodové zábavě v Nivnici, kde nás

. Vystoupení se nám moc povedlo. Končilo se jako obvykle
v brzkých ranních hodinách.
Sobota 10. září byla ve znamení Slavností vína, kde jsme se zapojili do slavnostního
průvodu a po té jsme zatančili na nádvoří Justičního paláce, kde měl své stanoviště
mikroregion Východní Slovácko. Spolu s námi v programu vystoupil i Hútek, Plkotnice,
Borověnka, Nivničanka a další. Myslím, že kdo přišel, nelitoval. Slavnosti vína bývají
už tradičně jednou z nejlepších akcí svého druhu v celém okolí, na své si přišel určitě
každý.
V sobotu 17. září jsme se zúčastnili třebíčského Bramborobraní, které je festivalem
lidové hudby, tance a zejména brambor, které se tu podávají na všechny známé
způsoby.
Jak vidíte - nezahálíme, pořád je co dělat, ale je důležité, že nás to baví. Jak my říkáme:
„Zážitky si nekúpíš“.
Apokud Vás zajímá, co se u nás děje, navštivte naše stránky
nebo .

překvapila i potěšila
velká účast krojovaných

www.kohutek.banov.cz
www.strucek.banov.cz

Jak strávili léto Kohútci a Strúčci? A kde jste nás
mohli vidět?
Letošní léto jsme měli opravdu nabité a pestré…
Začátkem června jsme se zúčastnili krásné akce
s názvem „Chutě našeho přátelství“, která se
konala ve slovenské Jablonce a jejímž
pořadatelem byly mikroregiony Východní
Slovácko a Čachtice-Kopanice. Všechny vesnice
z uvedených regionů zde představovaly svoje
tradiční pokrmy a součástí akce byla i ochutnávka
a bohatý program, takže každý si přišel na své.
Další akcí, které se zúčastnil jen dívčí sborek
Kohútku a CM Strúček, byla vernisáž naší
tanečnice Adély Volné v Luhačovicích. Tady jsme
Adélce zazpívali pár písniček a strávili jsme tu moc
příjemné sobotní odpoledne.
Poslední červnový víkend byl ve znamení
Svatojánských oslav, kdy společně oslavily svá
jubilea naše paní vedoucí Helena Vystrčilová a její
dcera Markéta. Zatančili jsme zde pásmo
Našských a pro zpestření jsme nacvičili hudebně-
divadelní pásmo „Zabila panička pána“, které jsme




