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zpravodaj

Dětský den Mateřské školy s hasiči

Rekonstrukce chodníku

Nová výsadba v Hlavní ulici

Černá skládka nedaleko ČOV

Větrolam nad plynárnou

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Chtěl bych jim poblahopřát k vítězství a organizátorům poděkovat za uspořádání turnaje. V červenci nás čeká hlavní
letní akce – Bánovské leto – tentokrát s bohatým sobotním
programem pro děti i dospělé a večerní zábavou s kapelou
Reflexy. V neděli pak oslaví jubileum bánovská dechovka za
přítomnosti Stříbrňanky a dalších dechových kapel. Věřím,
že se akce budou těšit velké návštěvnosti především z řad
„domácích“. Všechny vás na tuto akci stdečně zvu.

jsem rád, že Vás mohu pozdravit a krátce shrnout několik
aktualit v dalším čísle našeho zpravodaje.
Přichází letní období, čas prázdnin, dovolených a mnoha
letních kulturních akcí a aktivit, ale také letních prací na zahradách či různých stavebních prací při zvelebování našich
obydlí. V návaznosti na to chci upozornit, že je možné malé
množství stavební suti, např. automobilový vozík naplněný
cihlami či obkladem z koupelny, umístit do kontejnerů ve
sběrném dvoře, který je přístupný každou středu a sobotu.
Bohužel se totiž objevují malé skládky na různých místech
naší obce, možná někdy s dobrým úmyslem zahladit vyjeté
koleje. Přesto prosím o využívání místa pro to určeného.

Přeji Vám příjemné prožití dovolených, dětem a studentům
přeji, aby prázdniny neuběhly moc rychle, a budu se těšit na
setkání nejen na Bánovském letě!
Váš starosta
Marek Mahdal

Často se setkávám také s otázkou týkající se větrolamů mezi
Bánovem a Suchou Lozí. Větrolamy, které jsou mezi obcí
a obchvatem, jsou již předány do majetku obce od listopadu 2014. Proběhla na nich po vysazení tříletá následná péče
a nyní jsou stromky v dobrém zdravotním stavu. V těchto
větrolamech již sečeme trávu, s čímž nám velmi pomáhají
zaměstnanci, na které přes úřad práce poskytuje dotace obci
Evropský sociální fond. Větrolamy „za obchvatem“ jsou bohužel v žalostnějším stavu. Tyto však obec zatím do svého
vlastnictví nepřebrala a na výsadbu dohlíží Státní pozemkový úřad ČR. Na něm je, aby se dohodl s realizační firmou,
jak bude dále postupovat. Ta totiž odmítá následnou péči
po druhém vysazení (první výsadba byla při sečení trávy
z velké části poškozena). Dokud nebudou větrolamy alespoň
v takovém stavu, jako jsou ty blíže obci, nebudeme je do své
správy přebírat.

Z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 16. 4. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
•• Schválení Systému náležité péče hospodářského subjektu Obce Bánov uvádějícího na vnitřní trh dřevo vytěžené
na pozemcích hospodářského subjektu.
•• Pověření starosty obce Bc. Marka Mahdala zastupováním obce v orgánech MAS Východní Slovácko, z.s., a DSO
Východní Slovácko.

A nyní k příjemnějším tématům. Obnova zeleně v Bánově
se již blíží do konečné fáze. Všechny plánované stromy jsou
již vykáceny a nové zasazeny. Podél chodníků a cest jsou
okrasné jabloně, třešně, hrušně a slivoně. V předzahrádkách
také lípy a javory menšího vzrůstu. Nyní se vysazují keře
a trvalky v travnatých ostrůvcích podél hlavní cesty. Do
konce června by měl být projekt hotov a tedy také vyrovnány a osety travou plochy po vyfrézovaných pařezech a místa, kde byla uložena zemina.

•• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bánov v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 mezi
Obcí Bánov, Bánov 700, a Oblastní charitou Uherský Brod,
Mariánské nám. 13, Uherský Brod, ve výši 50 000 Kč.
•• Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským
krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, a Obcí Bánov, Bánov 700, ve výši
100 Kč na jednoho obyvatele a rok.

V Hlavní ulici od začátku června pracuje firma Silamo na rekonstrukci chodníku. Práce začaly u křižovatky na Suchou
Loz a dále pokračují směrem ke kostelu. Předláždění bude
probíhat po jednotlivých úsecích, aby co nejméně omezovalo obyvatele ulice. Bude zde vyměněna dlažba za zámkovou,
samozřejmě s výměnou podkladu, odvodněním chodníku
v místech průjezdů a předlážděním vjezdů mezi cestou
a chodníkem, které zůstanou ze žulových kostek.

•• Převzetí stavby „Vedlejší polní cesta Pv1 a vedlejší polní
cesta Pv3 k.ú. Bánov“ od předávajícího Česká republika –
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3, pro Obec Bánov, Bánov 700.

Podařilo se nám uspět se žádostí o dotaci na venkovní učebnu v mateřské školce. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele a po prázdninách se děti i paní učitelky mohou těšit na
nový altán. Zpracováváme také projekt na zateplení všech
tří pavilonů mateřské školky. Tuto akci provedeme zřejmě
ve dvou fázích a budeme na ni částečně čerpat finance ze
Státního fondu životního prostředí.

Sportovní hala ve dnech 5. 7. - 23. 8 UZAVŘENA

Prosíme o zamezení volného pohybu Vašeho psa na
veřejném prostranství. Volně se pohybující pes na
veřejném prostranství bude odchycen a převezen
do útulku pro psy v Uherském Brodě. Náklady na
odchyt (1500,- Kč) hradí majitel psa. Pokud Vám
pes uteče, informujte o tom starostu na telefonním
čísle 702 107 975.

Co se kulturních a jiných akcí týče, vzpomenu významnou
událost, kterou bylo uctění památky padlých vojáků v II.
světové válce při příležitosti oslav 70. výročí osvobození od
fašismu. Již tradičně se pietního aktu zúčastnili, mimo jiné,
členové klubu vojenských výsadkářů i zástupce rumunské
ambasády. V květnu v našem školním sále zahrálo brněnské Divadlo klauniky představení Don Quijot de la Ancha
a dovolím si říct, že se zde téměř stovka diváků dobře pobavila. Proběhl také první ročník „Májového koulení“ - kuželkového turnaje párů, který ovládli manželé Pomykalovi.
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Jak vzniká kronika
„Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho složkách, mravním svědomím současníků a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení.“

kud se neodráží v životě v obce. Nový kronikář zapisuje do
kroniky při prvním zápisu také několik řádek o své osobě,
svých blízkých a rodinných poměrech, aby se představil čtenáři. V závěru každého zápisu by však neměl chybět podpis
kronikáře a datum, kdy byl zápis vytvořen. Zápis pak svým
podpisem potvrdí i starosta obce. Pokud se dodatečně zjistí,
že se daná událost odehrála jinak, oprava se zanese formou
dodatečného zápisu.

Dne 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon ze 14. března
2006 č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí. Ten říká, že každá
obec je povinna vést kroniku, do níž se mají zaznamenávat
zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci, a to
jak pro informaci, tak i jako poučení budoucím generacím.

Kronikáři by neměli podléhat vlivu starostů a letopisecké
komisi.

Kroniku je možno psát ručně, ale i na stroji či na počítači.
Nejčastěji je však vedena jako ručně psaná s číslovanými
listy. Papír by měl být nelinkovaný. Jeden svazek obsahuje
zhruba 400 listů, vazba je kožená nebo polokožená, na deskách musí být nápis kronika, název obce, okres, číslo svazku, popřípadě znak obce. Má mít pouzdro chránící před
prachem, znečištěním a otěrem. Obec je povinna zabezpečit
kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu.

Kronika má skartační lhůtu 10 let, což znamená, že 10 let po
dopsání příslušného dílu musí být odevzdána do péče příslušného okresního archivu. Obec si může pořídit kopii kroniky, ale může si z archivu také kroniku zapůjčit, např. pro
výstavní účely.
A jak to bylo s kronikami v Bánově?
Bánov má také své kroniky, celkem 4 díly. Poslední 4. díl se
píše od roku 1991, obsahuje 249 listů a tato kniha byla zakoupena v roce 1992 za 1215,- Kč v Praze v Knihvazačství Petra
Rumlera. Kronikář se v tomto dílu řídí Metodickým listem
pro kronikáře vydaným Slováckým muzeem v UH, které
řídí obecní kronikáře a odměňuje je za jejich práci.

Kronika se píše dokumentárním inkoustem na dřevaprostý
papír. Ke kreslení a malování je nejvhodnější používat kresby tuší, tužkou nebo perem, je možné používat i pastelky,
voskovky nebo vodové olejové barvy. Zakázáno je používat
fixu a uhlu. Fotografie a novinové články jsou vedeny ve
zvláštní příloze.

Předchozí 3 díly jsou uloženy v archivu v Uherském Hradišti.

Psaní kroniky je výsadním právem kronikáře pověřeného
obcí. Ten do ní zaznamenává informace o veškerém dění
v obci svobodně a nezávisle z pohledu své osobnosti a má
právo do kroniky zapisovat své názory a komentáře. Údaje
musí být pravdivé, věcné, objektivní a stručné. Zapisují se
zde především obecní záležitosti, hospodaření obce, průmysl, obchod, výstavba, doprava, spoje, veřejný život v obci,
školství, sociální záležitosti a změny v počtu obyvatel a počtu domů. O počasí se píše pouze při jeho extrémních výkyvech. Nezapisují se celosvětové a celostátní události, po-

Od roku 1991 byli obecními kronikáři:
Jankůj Ludvík		

1991 - 1996

Kryštofová Jana

2007 - 2008

Jurný Josef		
Vystrčilová Helena

1997 - 2006
2009 - dosud
Kristýna Dubravová

Josef Jurný oceněn ČOS
V tomto roce je tomu 70let, co Josef Jurný vstoupil do bánovského Sokola. U této příležitosti obdržel bronzovou medaili
České obce sokolské (ČOS) za příkladnou a obětavou práci
pro sokolské hnutí.

rše a Fügnera se vždy snažil šířit kulturu tělesnou i duševní.
V tomto směru je pro mladou generaci, členy TJ a ostatní
občany příkladem obětavosti a pracovitosti.
Stanislav Vranka

Po válce, kdy byl Sokol nakrátko obnoven, se bratr Jurný
zúčastnil všech veřejných sokolských cvičení v letech 1946
a 1947. V roce 1948 cvičil na XI. všesokolském sletu v Praze.
V 50. a 60. letech působil jako učitel na Opavsku. V roce 1969
se vrátil do Bánova, kde se jako učitel ve svém volném čase
věnoval cvičení mladších žáků. Byl trenérem žáků a dorostenců, kteří pod hlavičkou Sokola hráli fotbal. Později byl
fotbalovým činovníkem a rozhlasovým komentátorem FC
Bánov.
Po roce 1989 byl hlavním iniciátorem znovuobnovení činnosti Sokola v Bánově. Protože bylo na co navazovat, dne
11. července 1990 došlo k obnovení sokolské tělocvičné jednoty. 10 let vykonával funkci starosty jednoty a pak působil
jako vzdělavatel. Jako aktivní cvičitel a cvičenec se zúčastnil
všech obnovených okrskových i župních sletů. Osobně cvičil
v letech 1994 a 2000 na všesokolských sletech v Praze.
Spolu s dnes již nežijícím br. Rostislavem Švehlíkem zpracovali brožuru s bohatou fotodokumentací, která mapuje
vznik Sokola v Bánově od jeho založení v roce 1922 až do
roku 2002.
Br. Josef Jurný byl po celý svůj dosavadní život hybnou pákou sportovního dění v Bánově. Neúnavně organizoval
a získával především mladé lidi do Sokola a podle zásad Ty-4-

70. výročí osvobození obce
Celý svět si letos v květnu připomíná a oslavuje 70. výročí ukončení 2. světové války. Oficiální datum zní 8. května
1945, v Bánově však německá okupace skončila o několik dní
dříve.
„Samotné osvobozování obce proběhlo poměrně klidně. Od
2. dubna 1945 zaujala pozice v okolí Bánova divize generála
Krause. Zřetelnou střelbu z ruských a rumunských děl bylo poprvé slyšet 20. dubna. Němci se snažili v Bánově opevnit a místní občané museli kopat zákopy. Před každou chalupou musel být
vykopán zákop pro stojícího střelce. První dělostřelecké granáty
dopadly na vesnici 25. dubna, kdy se fronta bezprostředně přiblížila. Veškerý ruch ve vesnici ustal a lidé se schovali do sklepů
a předem připravených úkrytů. Dělostřelecké granáty a bomby
rumunských letců poškodily pouze budovy. Kanonáda trvala až
do následujícího dne. (…)
Po rušném dnu následoval den klidný, boje utichly, německé
vojsko do rána opustilo vesnici a ustoupilo na kopce u Nezdenic.
Občané nečekali, až se rozpoutá boj o vesnici, nýbrž se snažili
Rudou armádu upozornit, že Němci již ve vesnici nejsou. Podařilo se to několika mužům, kteří se dostali v dopoledních hodinách k nivnickému kopci a uvědomili ruskou rozvědku o situaci.
Někteří z nich byli ponecháni jako rukojmí u předních stráží
a rozvědčíci vnikli s ostatními do vesnice. Zatím už vyšly osvoboditelům vstříc zástupy občanů a srdečně je přivítaly. Ruské
jednotky a rumunská pěchota se objevili nejdříve u dvora Volenova a snadno vnikli do obce, když se proti nim ozvalo jen několik německých výstřelů. (…)
Při bojích o Bánov padlo 23 rumunských vojáků z armády generála Avramesca bojujících ve svazku sovětského generála
Žmačenka. Padlí hrdinové byli pochováni na zdejším hřbitově.“
(Jančář, R. (2014). Bánov. Kroniky promlouvají. Bánov: Obec
Bánov. S. 106 – 108).
Bánov na tyto hrdiny nezapomíná. Pietní akt kladení věnců
k pomníku rumunských vojáků na hřbitově a pomníku padlých z první i druhé světové války z řad bánovských občanů se konal v pondělí 27. dubna 2015. Letos se vzpomínkové
akce zúčastnili kromě místních občanů, představitelů obce,
pana faráře, skautů, sboru Hútek a bánovských hasičů také
pracovníci Rumunského velvyslanectví z Prahy, pilot RAF
plk. Alois Dubec a členové klubu vojenských výsadkových
veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín.
Magdalena Janků

Bánovské destiláty na koštu v Černovicích

Ostatní ovocné destiláty:

V neděli 3. 5. 2015 se v hostinci Slunečnice ve Starých Černovicích konalo vyhodnocení 5. ročníku Černovického koštu
slivovice a jiných ovocných destilátů organizovaném bánovským rodákem p. Lubošem Zálešákem. Své vzorky tam
dodali i příznivci obdobných akcí z Bánova, a to v počtu 24
vzorků zastoupených v několika kategoriích. Nehledě na to,
že brněnská oblast není zrovna krajem durancií a ostatních
odrůd švestek, ale zejména meruněk, jablíček,… tak teprve tam je vidět, z čeho všeho se dá vyrobit domácí pálenka.
Přesto umístění našich vzorků bylo myslím velmi důstojné.

4. Kočica Milan

broskvovice 2014

18,66 bodů

5. Klub seniorů

rynglovice 2014

18,50 bodů

2. Zálešák Miroslav jablkovice 2012

19,04 bodů

5. Čapek Josef

jablkovice 2014

18,60 bodů

hruškovice 2014

18,98 bodů

Jablkovice

Způsob hodnocení vzorků je založen na obdobném principu
jako u nás, ale za zmínku zcela jistě stojí zejména samotný
průběh vyhlášení výsledků a následné setkání cca 200 příznivců těchto koštů, které proběhlo ve velmi domácké, bezprostřední a pohodové náladě. Ale to by bylo na samostatný
příspěvek. Pro dokumentaci uvádím něco z výsledků, jinak
všichni zúčastnění obdrželi poštou katalogy.

Hruškovice
3. Beníček Josef

Lubomír Zálešák
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Základní škola
Bublanina

daly. Pak si ve skupině vybrali jednu výzkumnou otázku
a vyslovili hypotézu (např. se stoupající teplotou vody klesá
množství rozpuštěného kyslíku). Poté následovalo plánování a příprava pokusu k potvrzení hypotézy. Dvě skupiny
pracovaly se senzory a jedna skupina používala testovací
soupravu.

Školní časopis Bublanina pod vedením Vlastimila Ondry byl
v červnu 2015 vyhlášen nejlepším školním časopisem Zlínského kraje a z 1. místa postoupil do národního kola. Výsledky celostátního kola, kam postoupily z každého kraje pouze
dva nejlepší časopisy, budou známy až v prosinci. Na fotografii je osm bánovských redaktorů z třicetičlenné redakční rady, kteří si jeli pro cenu. Spolu s nimi je na fotografii
šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun a Josef Pavela,
vedoucí Informačního centra pro mládež v Uh. Hradišti.

Žáci pokus naplánovali a provedli měření. Skupiny se senzory vodu zahřívaly (až do teploty 45°C a průběžně měřily
teplotu a množství kyslíku. Skupina používající testovací
soupravu měřila 3 vzorky o teplotě 11, 20 a 45°C. Hypotézu
všechny skupiny potvrdily. Měření s optickým senzorem
bylo jednodušší, odpadlo míchání a graf byl téměř bez odchylek. U druhého senzoru byl sice výsledek také jednoznačný, ale graf kyslíku vykazoval odchylky. Nejsložitější
a nejnáročnější bylo měření s testovací soupravou. Toto měření vyžaduje přesné provedení dle návodu, sebemenší bublinka vzduchu výsledek zkresluje.

Mc Donald´s Cup
Žáci 2. - 4. tříd ZŠ Bánov se v květnu 2015 velice úspěšně zapojili do fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup 2015. Vyhráli
postupně okrskové kolo v Uh. Brodě, následně okresní finále ve Starém Městě a v krajském finále ve Zlíně obsadili po
velkém boji parádní 4. místo. Děkujeme paní učitelce Jitce
Kovářové i rodičům, že s dětmi turnaje absolvovali.
Strach

Sběr

Školáci ze slovácké obce Bánov pod vedením Vlastimila Ondry se podruhé v řadě dostali do celosvětového kola filmařské soutěže Kid Witness News. Tentokrát uspěli se snímkem,
který ukazuje, jak děti vnímají válečné konflikty v cizině
i tragédie ve svém okolí.

Děkujeme rodičům a spoluobčanům, kteří se opět fantasticky zapojili do sběru papíru pro základní školu. Výtěžek bude
celý použit pro potřeby žáků školy. Děkujeme paní učitelce
Romaně Münsterové za celou organizaci.
Mikoláš

Loni vyhráli národní kolo, dostali se mezi sedmičku nejlepších týmů na světě a týden strávili v New Yorku. Co čeká
mladé filmaře z Bánova letos, zatím nikdo netuší. Už teď ale
zažívají velký úspěch. Znovu se dostali do celosvětového
kola mezinárodní soutěže Kid Witness News, kterou pořádá
firma Panasonic.

Mikoláš Kašný, žák 3. A ZŠ Bánov, získal 3. místo v okresním
kole Matematického klokana v kategorii Cvrček. Poblahopřál mu osobním dopisem i PaedDr. Petr Navrátil, člen rady
Zlínského kraje pro oblast školství.
Vlastimil Ondra

„Smyslem je povzbudit v dětech kreativitu a přemýšlení nad
věcmi, které se kolem nich dějí a zasahují je,“ vysvětlil Dalibor Hála z odborné poroty, která vybírala finalisty národního kola. Děti do soutěže připravují krátké filmy, které si
samy točí, píší k nim scénáře, vymýšlejí náměty, stříhají. Na
několik měsíců se promění ve filmové štáby a tvoří.
Tuzemské odborníky bánovský film zaujal. „Měl kvalitní
námět, i když se porota shodla, že byl dost temný. Také měl
dobré režijní zpracování, práci s kamerou a zároveň je z něj
cítit týmový duch a zapojení spolužáků,“ pochválil je Hála.
Proto bude právě tento film reprezentovat Česko na celosvětovém finále.
Kuřátko
Ve dnech 14. - 15. dubna 2015 zazpívalo Kuřátko na vyhlašování nejlepších českých spisovatelů dětských knížek v roce
2014. Tuto cenu vyhlašuje Národní pedagogická knihovna
Komenského ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ocenění proběhlo v nádherných prostorách Památníku národního písemnictví v Praze ve Strahovském klášteře. A Kuřátko tam oslňovalo. Bánovští žáci se
navíc naživo setkali s mnoha vynikajícími českými spisovateli, kteří přislíbili, že do naší školy přijedou na besedu. Už se
těšíme na nový školní rok.
Badatelsky orientované vyučování
ZŠ Bánov je ohniskovou školou pro Orientované bádání pro
jižní Moravu a v úterý 7. dubna 2015 se v rámci Badatelského
praktika uskutečnila již třetí náslechová hodina pro učitele,
kteří se chtěli seznámit s metodou badatelsky orientovaného vyučování. Hodiny se zúčastnilo 7 učitelů z Moravy. Tentokrát žáci pod vedením pana ředitele Jiřího Suchého řešili
případ mrtvých ryb.
Nejdříve sledovali video s mrtvými rybami v Bishan parku.
Potom žáci kladli otázky, které je po zhlédnutí videa napa-6-

Ocenění ředitele bánovské školy
Myšlenka ocenit u příležitosti Dne učitelů pana Mgr. Jiřího
Suchého, ředitele bánovské školy, mne napadla loni v dubnu.
Tehdy jsem i s panem ředitelem byla na semináři finančního
vzdělávání učitelů na Velehradě. Jeden z účastníků tohoto
semináře, mimochodem dlouholetý kamarád pana ředitele,
byl právě čerstvým držitelem ocenění „Nejlepší učitel Zlínského kraje 2014“.

vrátil – oblast školství, Ladislav Kryštof – oblast kultury,
Taťána Valentová Nersesjan - oblast sociálních věcí). Pan
ředitel Suchý obdržel spolu s dalšími oceněnými učiteli pamětní list, medaili a sošku sovy, symbol moudrosti a vzdělanosti. Krátké video z průběhu akce je možno zhlédnout na
https://youtu.be/pkmrP-KkInk.
Za svou dosavadní úspěšnou a uznávanou práci ve školství,
profesionální a lidské kvality si náš pan ředitel veřejné ocenění a poděkování jistě zasloužil.

Uvědomila jsem si, že takové ocenění by si určitě zasloužil
i náš pan ředitel J. Suchý. Proto jsem se začala zajímat o to,
kdo a jakým způsobem navrhuje učitele na ocenění.

Závěrem mu přeji za sebe, kolegy i žáky mnoho úspěchů
v jeho další práci!

Dověděla jsem se, že Zlínský kraj uveřejňuje na svých webových stránkách (www.kr-zlinsky.cz) vždy v lednu výzvu
k předkládání návrhů na „Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný
přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace“.

Mgr. Ivana Mačková, iniciátorka návrhu

Proto jsem pravidelně sledovala uvedené www stránky
a asi v polovině ledna jsem zde výzvu spatřila. Jejím obsahem bylo zejména, co musí podávaný návrh splňovat – údaje
kandidáta na ocenění, profesní životopis, podrobné zdůvodnění návrhu (1 – 3 strany), přesné označení a podpis navrhovatele. Návrh musel být podán do 12. 2. 2015 na Krajský úřad
Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu.
Zpočátku jsem si myslela, že nejtěžší bude napsat zdůvodnění. Proto jsem jej začala tvořit jako první. Ale vzhledem
k tomu, že pan ředitel Suchý je velmi činorodý a aktivní člověk, psalo se mi velmi dobře. Na naší škole působí od roku
1982 – nejdříve jako učitel přírodopisu, chemie a pěstitelských prací, od roku 1991 zastává funkci ředitele školy. Dlouhodobě připravuje žáky na biologické, ekologické a chemické olympiády a soutěže.
Pod jeho vedením se škola zapojuje do mnoha projektů
a úspěšně využívá nabídky rozvojových programů ministerstva školství k získání finančních prostředků na podporu
vzdělávání („Podpora změn“, „Trvalá obnova školy“, „Minimalizace šikany“, „The Tree Ring Project“, „Finanční vzdělávání žáků 2. stupně základních škol ve Zlínském kraji“
a jiné). Od devadesátých let vede přírodovědný klub
Pantoflíček, v rámci něhož pracují žáci od května 1997 v mezinárodním programu GLOBE, v němž monitorují životní
prostředí. Nejtěžším se ukázalo sestavení životopisu. Předem jsem totiž panu řediteli svůj záměr o jeho navržení na
ocenění neřekla; chtěla jsem, aby to pro něj bylo překvapení.
Proto jsem požádala paní učitelku Zdeňku Suchou, manželku pana ředitele, o poskytnutí údajů o vzdělání a dosavadní praxi. Velkými pomocnicemi byly i Simona Balouchová
a Eliška Janíková, žákyně 8. B, které u pana ředitele vyzvídaly a získaly tak od něj informace o jeho aktivitách, absolvovaných kurzech a zálibách.
Poté, co děvčata za ním chodila a vyptávala se, si pan ředitel
myslel, že ho chtějí nominovat na titul Zlatý Ámos.
Co se týká navrhovatelů, řekla jsem si: „Čím více, tím lépe.“
Proto jsem oslovila i ostatní kolegy, kteří souhlasili a připojili se k návrhu.
A jaké bylo finále? V pondělí 16. března, těsně po jarních
prázdninách, telefonovali z Krajského úřadu Zlínského kraje, že podaný návrh vyšel (celkem uspělo 20 ze 46 návrhů)
– bylo třeba vše odtajnit. A tak jsme se, já a pan zástupce
Vlastimil Ondra, vydali za panem ředitelem přímo do vyučování a vše mu sdělili. Pan ředitel byl hodně překvapen,
ale zároveň i potěšen.
Slavnostní předání ocenění se konalo 26. března ve Sloupovém sále Muzea JAK v Uh. Brodě za přítomnosti hejtmana
pana Stanislava Mišáka a radních Zlínského kraje (Petr Na-7-

Londýn 2015

Mc Donald´s cup

Ve dnech 27. 4. – 1. 5. se 43 žáků spolu se 3 dospělými zúčastnilo poznávacího zájezdu do Londýna. Nabalené kufry uložil
dolů do zavazadlového prostoru jeden z řidičů. Mimochodem
až náhodou v Londýně při řeči jsem zjistila, že je příbuzný
s Kubou Hrbáčem. (Kuba: „Šak sem si říkal, kde sem ho už viděl!“)
Po cestě se dělaly krátké hygienické zastávky a cesta rychle
ubíhala. Zajímavý byl přejezd z Francie do Británie podmořským tunelem – vlakem, který převezl svůj náklad a „vyplivl“ jej na britském území.
První den v Londýně byl ve znamení celodenní turistiky,
naštěstí za pěkného počasí. Stihli jsme Westminster, výměnu stráží u Buckinghamského paláce, piknik v Green Parku,
Trafalgarské náměstí, Picadilly, Covent Garden, obří kolo
London Eye. My dospělí jsme měli docela strach, zda klapne časový harmonogram a zda všichni budou vždycky včas
tam, kde mají být.
A oprávněně! Pokud by všichni poslouchali všechny informace a pokyny, ušetřili bychom si spoustu znovu se opakujících dotazů a jedno zabloudění, naštěstí s rychlým a hlavně
šťastným koncem.
Z busu vysedáme a nasedáme ze silnice, neboť se tu jezdí
vlevo, ale řidiči vytváří uličku, tak se to děje vždy opatrně
a bezpečně.
První večer v Londýně přichází ve znamení nového, očekávaného s napětím a nervozitou. Průvodkyně čte jména
v jednotlivých ubytovacích skupinách, které si vyzvedávají jejich hostitelské rodiny. Sejdeme se zase až ráno, plní
dojmů z nového prostředí, neznámých lidí, pokrmů více či
méně tradičních chutí a složení.
Druhý den - typický Angličan prý nevychází ven bez deštníku. I my se dnes bez něj neobejdeme, byť to není nic tragického, jen přeháňky. Můžeme si tak vychutnat výlet do nádherného zámku Windsor, prestižní chlapecké školy v Etonu
(jen zvenčí, dovnitř se nikdo cizí nedostane). Každá volná
chvilka je ve znamení „šopování“, i když holky moc mrzelo,
že jsme se nedostali do známé Oxford Street plné obchodů
s různými cenovými relacemi. Dnešním posledním zážitkem
je muzeum voskových figurín Madame Tussaud. Jsou tak dokonalé, že máte pocit, jako by vedle vás stáli živí lidé. Součástí
je i projížďka vláčkem (modely taxíků) po historických událostech Londýna, dům hrůzy, kam se ani někteří starší neodvažují, když slyší ten jekot, 4D kino se všemi možnými efekty.
Večer zase do rodin – večeře a poslední noc.
Ráno přijíždíme na meeting point se všemi zavazadly. Impozantní Tower Bridge – tady začíná náš poslední den v Londýně. Obcházíme nedaleké Doky sv. Kateřiny, kde kotví na
Temži jachty přímo v srdci Londýna. Foťáky cvakají, Tower
Bridge bude zachycen ze všech stran. A už je tu Tower – londýnská pevnost. Skupiny chodí podle mapky, největší pozornosti se těší korunovační klenoty.

Mateřská škola

Od Toweru odjíždíme lodí do Greenwiche, východní části
Londýna. Je nutné vyfotit se, jak stojíme každou nohou na
jiné polokouli, neboť tudy prochází nultý poledník a určuje se odtud světový čas. Navečer už nás čeká autobus, řidiči chystají improvizovanou večeři před odjezdem (párky
s chlebem) a vydáváme se na cestu domů.
Říká se, že zpáteční cesta bývá vždycky kratší. Vzhledem
k tomu, že jsme ji z větší části prospali, byli jsme doma
opravdu cobydup. Ochutnávka Londýna byla rychlá a hektická, tři dny je opravdu příliš krátká doba k poznání krásného velkoměsta na Temži. Rádi se vrátíme!
Lenka Švehlíková

Plavecké závody mateřské školy
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Knihovnické okénko
Místní knihovna v Bánově oznamuje, že o letních prázdninách bude mít otevřeno jen jeden den v týdnu, a to v úterý
už od 15:00 do 18:30.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům ještě jednou gratulujeme.
Pokud ještě do knihovny nechodíte, zveme Vás, abyste se
přišli zaregistrovat a půjčit si něco pěkného na čtení. Třeba
na dovolenou nebo k relaxování doma u bazénu.

Na dobu letních prázdnin vyhlašujeme fotografickou soutěž
pro všechny, nejen pro naše čtenáře. Téma zní: „Vyfotografujte sebe nebo někoho druhého, jak čte jakoukoli knihu na
dovolené, na prázdninách, na výletě nebo i doma na dvorku.“ Zkrátka podmínkou je, aby na fotce byla kniha, z níž
si někdo čte. Každý může zaslat pouze jednu fotografii. Nej
zdařilejší fotka bude odměněna. Zaslané fotografie budou
vystaveny na webu knihovny. Soutěž končí posledním dnem
prázdnin a poté bude vyhodnocena. Těšíme se na Vaše příspěvky na knihovna@banov.cz, uveďte své jméno, příjmení
a adresu. Do předmětu zprávy napište heslo SOUTĚŽ.

Hezké prázdniny (třeba s knihou z naší knihovny)!
			

Myslivecký dětský den

Sobota 6. 6. 2015 patřila již šestým rokem Mysliveckému dětskému dni, který se konal na myslivecké chatě.
Kolem desáté hodiny se začali scházet rodiče s dětma k chatě. Letos se bohužel nemohli zúčastnit děti z Dětského domova v Bojkovicích, ale i tak byla účast hojná.

Povedenou akcí v uplynulých měsících byla oslava Večerníčka, který začátkem roku slavil 50 let své existence. Česká
televize slaví celý rok, my jsme oslavu udělali až v květnu.
Děti plnily úkoly, hádaly pohádky, hledaly dvojice, kreslily
a v závěru je čekalo šampáňo a dobroty. To se líbilo asi nejvíce, spolu s diskotékou.

Pro děti byla připravena soutěžní trasa lesem, na které musely plnit jednotlivé úkoly, za které je v cíli čekala nejen
sladká odměna.
Ani rodiče nepřišli zkrátka. Špekáčkům a pečenému masu
s chlebem a okurkou nikdo neodolal a samozřejmě nechybělo pivko či nealko limo na osvěžení.

Zatím poslední akcí byl červnový pexesový turnaj. Přihlásilo
se celkem 26 osob, od těch nejmenších až po dospělé. To byli
šikovní rodiče, kteří chtěli své děti podpořit tím, že se sami
zúčastní. Hrálo se v pěti kategoriích, vždy na tři kola. Vzešlo
tedy 5 vítězů, kteří byli odměněni poukázkou na kuželky,
pexesem a dalšími drobnostmi. Tady je přehled vítězů:
I.

kategorie (4 až 5 let): Kamila Rapantová

II.

kategorie (předškoláci a 1. třída): Emma Vystrčilová

III.

kategorie (2. a 3. třída): Barbora Nováková

IV.

kategorie (4., 5., 6. třída): Lucie Horňáková

V.

kategorie (dospělí): Kateřina Nováková

Ludmila Horňáková

Zpestřením dětského dne byl pan Michal Okala, který dětem
předvedl dovednosti svého psa a trochu odtajnil tajemství
jeho výchovy a cvičení. Děti si skoro vše mohli sami vyzkoušet a zjistit, že to není tak jednoduché, když chtějí psa vycvičit.
Počasí bylo přímo ukázkové a tak věřím, že si všichni dětský
den užili a už se těšíme na další ročník.
Samozřejmě nesmí chybět poděkování všem sponzorům,
kteří se podíleli na dětském dnu svými ať už finančními či
věcnými dary.
Sponzoři dětského dne:

OBEC Bánov
KOZAP s. r. o., Bánov
VOMA s. r. o., Uh. Brod
TEKOO s. r. o., Uh. Brod
LINEA a. s., Nivnice
DITIPO a. s., Uh. Brod
VODO-TOPO-PLYN Kočica a syn, Bánov
FRANTIŠEK ŠIMANSKÝ, Bánov
JAN ŠICHTAŘ, Bánov
JAN ZÁLEŠÁK, Bánov
VÍTĚZSLAV JANKŮJ, Bánov

Báseň od čtenářky

Věra Kočicová

Přání

Mým přáním je být malou kapkou smíchu.
Tou slzou, co vytryskla z radosti.
Tím malým poslem, co nezná žádnou pýchu,
co nezná pláč a starosti.
Mým přáním je mít plnou náruč květů,
barevných, jak je jen duha snad.
A ty bych pak rozdělila celičkému světu,
z lásky, vždyť květy nedokáží lhát.
Mým přáním je být sladkým libým snem,
jenž chrání člověka od zla a hříchu.
A právě proto říkám všem:
Mým přáním je být malou kapkou smíchu.
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Eva

Klub maminek s malými dětmi „Sluníčko“ se představuje.
Budou to asi tři měsíce, co bánovský pan farář Jiří Kupka
dostal nápad založit na faře klub pro maminky na mateřské dovolené. Našla se ochotná maminka Maruška Katcheva,
která se ujala vedení, a na faře se hned napoprvé sešlo 8 maminek s malými dětmi. Věkové rozpětí dětí je poměrné velké. Jsou mezi námi děti už od jednoho měsíce, které většinu
času prospí na chodbě a ty nejstarší mají tři roky. To jsou
tahouni celé party a zapojují se nejvíce. Například při společném tancování a zpívání, které děti opravdu baví. Někdy
také tvoříme, promítáme pohádky, hrajeme různé hry a povídáme si. A protože se vše odehrává na faře, snažíme se děti
nenásilným způsobem seznamovat s vírou. Učíme se dětské
modlitbičky, prohlížíme si knížky, vysvětlujeme dětem, co
je správné a co ne, takže nově příchozí maminky se nemusí
bát nějakého „velkého modlení“. A přijít může také tatínek,
babička či dědeček s vnoučaty. Všechny rádi uvidíme. Už se
těšíme na letní měsíce, kdy nám bude k dispozici farní zahrada, na které ještě probíhají úpravy. Chtěly bychom poděkovat panu faráři za pěkný nápad, poskytnuté prostory
i nějakou tu občasnou dobrůtku pro děti. Klub Sluníčko se
na faře schází každý čtvrtek v 9:30. Docházka není povinná,
kdo přijde, ten si hraje. Těšíme se na nové kamarády.
Ludmila Horňáková

Májové koulení poprvé
Ve dnech 15. - 17. května proběhl v kuželkovém sále I. ročník Májového koulení za účasti celkem 27 manželských párů.
Turnaj probíhal pod záštitou bánovské farnosti, a tak jsme
v soutěži přivítali také po pěti manželských párech z Bystřice a Suché Loze. Pořadatele také potěšil zájem bánovských
seniorů.
Turnaj měl dvě části – kvalifikační a vyřazovací. V pátek večer a v sobotu odpoledne si všechny přihlášené páry zahrály kvalifikační kolo. Po jeho skončení postoupilo osm párů
s nejvyšším počtem sražených kuželek do nedělního vyřazovacího kola. V neděli pak proti sobě hrály podle „pavouka“
jednotlivé manželské páry a lepší z nich postoupil do dalšího
vyřazovacího kola. V boji o 3. místo manželé Píškovi porazili manžele Královy, na které zbyl pytlík brambor. Ve finále
zaslouženě zvítězili manželé Pomykalovi, kteří každou hru
v turnaji vyhráli rozdílem třídy. Stříbrné placky brali manželé Vrankovi.
Cenu za nejlepší kostým turnaje získali manželé Píškovi, jejichž oblečení a propriety „á la Havaj“ zaujaly ostatní soutěžící nejvíce. A Ondra Pavlíček dokázal během jedné hry (30
hodů) shodit hned 3x devítku, a tak se Pavlíčkovi stali párem
devítkářů.
Vyhlášení výsledků a dekorování vítězů proběhlo za všeobecného hlaholu a radostné nálady na galerii Sportovní haly.
Ceny za pořadatele předávali Milan a Magdaléna Bobčíkovi
a Otec Jiří. Putovní trofej – kuželkové sousoší - z rukou jeho
autora Marka Vránka převzala za vítěze Petra Pomykalová.
Pořadatelé děkují Farnosti Bánov za organizační a finanční
pomoc, Obci Bánov za zapůjčení aparatury a úklid galerie
a děvčatům z minibaru za pomoc při organizaci a za výbornou obsluhu diváků i soutěžících. Velký dík patří také Toníku Fremlovi za audioprojekci a pořízení fotek manželských
párů, které si soutěžící na památku odnesli.
Tak na viděnou na příštím Májovém koulení v květnu 2016.
Za pořadatelský tým Stanislav Vranka
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Pečovatelskou službu podpořila obec významnou dotací
Obec Bánov poskytla Oblastní charitě Uherský Brod v roce
2015 dotaci 50 tisíc korun, která podpoří poskytování sociálních služeb (pečovatelské služby) v obci Bánov.

péče a péče o domácnost v jejich domácím prostředí a nemohou si péči zajistit jinak. Cílem naší služby je i případná
podpora pečujících osob převzetím části péče o jejich blízké
s pozitivním dopadem na uživatele.

Pečovatelská služba Bánov je terénní služba, jejímž zřizovatelem je Oblastní charita Uherský Brod.

Cílovou skupinou jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a zdravotním postižením a rodiny,
ve kterých se současně narodily tři a více dětí, žijící v obci
Bánov a Bystřici pod Lopeníkem.

Posláním služby je individuálně zajistit pomoc a podporu
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám, ve kterých se současně narodilo 3 a více
dětí.

Službu poskytujeme osobám od 19 let bez horní hranice
věku, rodinám (rodičům) s vícerčaty do 4 let věku dětí.

Služba podporuje uživatele, aby mohli i v nepříznivých životních situacích spojených se stářím, nemocí nebo zdravotním postižením zůstat ve svém přirozeném domácím
prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života
společnosti. Cílem naší služby je zajištění podpory a pomoci
lidem, kteří potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní

Tímto bychom chtěli zástupcům obce srdečně poděkovat za
jejich vstřícnost a pochopení. Velmi si vážíme toho, jakým
způsobem vnímají často nelehkou práci zaměstnanců Oblastní charity. Přidělená dotace nám významným způsobem
pomůže při plnění služeb potřebným.
Pečovatelská služba Bánov

Bánovské zpěvule oslaví čtvrté narozeniny
Podle doby vzniku nejmladší z bánovských souborů, podle zralosti členek nejstarší: Bánovské zpěvule. Průměrný
věk tohoto dámského uskupení je úctyhodných 67 let. Pěvecké sdružení vzniklo před 4 lety, v polovině září 2011, a to
s jasným cílem: společně se pravidelně scházet a zazpívat
si jak písně známé, tak ty málo zpívané či polozapomenuté
a naučit se i kousky nové, a to nejen z rodného Moravského
Slovácka, ale i z dalších, na lidové umění bohatých oblastí:
Kopanic, Horňácka a Kyjovska. Zájem je ale i o folklór slovenský, český a slezský, velmi inspirativní je také práce
s písničkami stejného obsahu i podobného nápěvu z různých
oblastí republiky, nebo porovnávání folklóru vesnického
a městského. Oblíbenou kapitolu tvoří také písně mariánské
a hudba dalších slovanských národů. Zpěvule při každém
nácviku spojuje dobrý pocit ze společného tvoření a nedílnou součástí spolkového života jsou také společné oslavy
svátků a narozenin, které probíhají samozřejmě také ve
zpěvu a se zpěvem: oslavenkyně si vybírají oblíbené písně
a buď si je samy zazpívají, nebo si je nechají na přání zazpívat. Tyto malé dárky pro potěšení všechny Zpěvule stmelují,
stejně jako vzpomínání na staré zvyky, lidové tradice a dřívější život na Slovácku - však také hodně pamětnic prožilo ta
nejdůležitější údobí a osudové okamžiky v minulém století.
To ovšem rozhodně neznamená, že dámám chybí energie – za
takový optimismus a životní elán by se nemusely stydět ani
o hodně mladší ročníky!

využito i příspěvku od Obecního úřadu, kterému za toto
vyjádření podpory patří velký dík. V nových krojích se bude
členkám Zpěvulí nejen radostněji zpívat, ale budou také lépe
reprezentovat svou rodnou obec. Nejdůležitější ovšem je,
aby všem zpěvačkám vydržel elán a chuť do života a aby
jejich optimismus, dobrá nálada a radost ze zpívání působily
nakažlivě i na jejich posluchače a příznivce. Největší odměnou je totiž pro každou z nás, že potěšení ze zpěvu rozdáváme a šíříme dál.
Helena Vystrčilová

Zpěvule se scházejí každé úterý a docházka je vzorná, málokdy se stane, že některá z 23 členek chybí. Přestože na pravidelné veřejné koncertování nezbývá mnoho času, bilance za
poslední roky svědčí o opaku: v roce 2012 absolvovaly Zpěvule celkem 16 vystoupení, rok 2013 byl sice s 9 vystoupeními poněkud slabší, ale vše si vynahradily v roce loňském,
kdy veřejně zpívaly dokonce 17krát. Většina vystoupení se
konala na Uherskobrodsku, Luhačovicku a v blízkém okolí,
několik úspěšných programů proběhlo také v Praze. V poslední době Zpěvule kromě přípravy nových pěveckých čísel
plně zaměstnává výroba nových krojů. Nepůjde o klasické
bánovské sváteční kroje, spíš o kroje stylizované, jejichž
finální podoba včetně materiálů i vzorů prošla dlouhými
a pečlivými konzultacemi jak s odborníky z regionálních
muzeí, tak se specialisty na výrobu lidových oděvů. Cesta
k realizaci byla dlouhá a komplikovaná a zanedbatelná samozřejmě není ani finanční stránka. Proto Zpěvule pravidelně každý měsíc přispívají do společného fondu a bude

Žirafínek

Žirafínek je kroužek pro děti od 6 do 8 let. Scházíme se každých 14 dnů v pátek hodinu před dětskou mší svatou. Setkání
zahájíme krátkou modlitbou nebo písničkou a pak hrajeme
různé hry. Když je pěkné počasí, hrajeme si venku. Potom
jdeme společně na mši. Minulý týden jsme dokonce vyrazili
na výlet do planetária v Uherském Brodě.
Žirafínek se pravidelně každých 14 dnů střídá se scholičkou.
Tam si děti zazpívají a vždy se naučí novou písničku, kterou
pak zazpívají při mši svaté.
Petra Procházková
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Jak funguje Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Bánově?
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Bánově byla založena
v roce 1894 a měla kolem 20 členů. Nynější jednotka je aktivní od roku 2003 a má 13 aktivních členů výjezdové jednotky
a 7 členů organizační části jednotky.
Jak prožívají „výjezd“ sami hasiči? A jak vlastně jednotka
funguje? Na to jsme se zeptali velitele bánovských hasičů
Pavla Vystrčila.
Jak se svoláváte při vyhlášení poplachu, kdo vás vyšle a kam až
můžete jet?
Naše jednotka vyjíždí k zásahu na žádost Krajského operačního informačního střediska (KOPIS). Členům naší jednotky
je vyhlášen poplach pomocí sirény a zasláním vyrozumívacích sms. JSDH Bánov je jednotka JPO III/1, což je jednotka
SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární
ochrany dobrovolně s územní působností do 10 minut jízdy
z místa dislokace na místo události. Působnost jednotky se
řídí Požárním poplachovým plánem Zlínského kraje, který
určuje hasební obvod všech jednotek požární ochrany ve
Zlínském kraji.

Co je vám největší odměnou?
Hlavně to, že se vrátíme v pořádku ze zásahu a že jsme výborná parta kamarádů.
Jak dlouho sloužíš v jednotce ty a jak dlouho jsi ve funkci velitele
jednotky?
V jednotce dobrovolných hasičů v Bánově sloužím od roku
2003. V roce 2013 jsem byl povýšen na velitele jednotky
a převzal jsem vedení jednotky po mém dlouholetém předchůdci a výborném veliteli Ondřeji Čubíkovi.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně elánu do vaší další
činnosti.
Za redakční radu Hana Zálešáková

Jak probíhá výjezd k zásahu a kolik vás běžně jezdí? Víte předem, k jaké události jedete? Kdo a kdy rozděluje úkoly?
Při vyhlášení poplachu naší jednotce obdrží každý člen vyrozumívací sms, kde je popsána událost a její adresa.
K zásahu vyjíždí průměrně osm členů naší jednotky. Po příjezdu na místo události následuje průzkum, kdy velitel jednotky vyhodnotí situaci a určí další postup. Při spolupráci
s profesionální jednotkou Hasičského záchranného sboru
spadá naše jednotka pod velení velitele profesionální jednotky.
Co všechno obsahuje technika vaší jednotky a jaká je výstroj
a výzbroj členů jednotky?
V naší technice najdete např. zásahový vůz CAS K 25 Liaz,
řetězovou motorovou pilu, různé druhy čerpadel, vysavač
pro likvidaci obtížného hmyzu a zdravotnické vybavení pro
poskytnutí první pomoci. Výstroj a výzbroj každého člena
jednotky tvoří ochranná přilba, vícevrstvý zásahový oblek,
zásahová obuv, rukavice a přetlakový dýchací přístroj.

Hútek

Kdo vydá pokyn, že se můžete vrátit zpět na základnu? Popř. co
je potřeba udělat, když se vrátíte zpět?
O využití prostředků a požárních sil na místě události rozhoduje velitel zásahu, který může přivolat nebo odvolat další jednotky. Pokud je jednotka odvolána, musí se co nejdříve
vrátit na svoji základnu, doplnit PHM a uvést se do akceschopnosti.
K jakým událostem býváte nejčastěji povoláváni?
Naše jednotka vyjíždí k požárům a povodním, ale i k lehčím
zásahům, jako je třeba likvidace nebezpečného hmyzu, odchyt hadů nebo pátrání po pohřešovaných osobách.

Velikonoční jarmark na zámku v Ořechově, 29. 3. 2015

Jaký byl váš první zásah? Který zásah byl pro vás nejtěžší?
Pokud si dobře vzpomínám, tak náš první zásah byl při požáru stohu na „Nezdenské“. Mezi naše nejtěžší zásahy patří
např. požár pneumatik v Uherském Brodě, kde naše jednotka zasahovala několik dní, a povodeň v Bystřici pod Lopeníkem, kde se nám podařilo zachránit starší paní, která zůstala
uvězněná v rozbouřeném potoku.
Jak zvládáte adrenalin?
U některých těžkých a komplikovaných zásahů se dostáváme do situací, kdy na člověka působí mnoho různých vlivů.
Adrenalin je pak nedílnou součástí zásahu. Je třeba si ale zachovat chladnou hlavu.
Kosení na Východním Slovácku, Suchá Loz, 17. 5. 2015
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Jaký med známe?

Poděkování

Podle původu místa a doby sběru známe med květový a medovicový.

Tetičky z Jakubovca děkují vedení obce za poskytnutý materiál na úpravu okolí kříže, který se nachází v Jakubovci za
mostem.

Květový med je směsí nektaru různých rostlin, ale může být
i jednopruhový, např. řepkový, akátový, jetelový, lipový atd.
Medovicový med může být často označovaný jako lesní med
- pochází z medovic lesních stromů.
Několikrát se setkávám s otázkou, který med je kvalitnější –
květový, či medovicový?
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Oba druhy
medu mají totiž pro zachování zdraví člověka obrovský význam.
Květový med má většinou světlejší barvu. Je snadno stravitelný díky většímu obsahu glukózy (hroznového cukru)
a fruktózy (ovocného cukru).
Obsahuje pylová zrna rostlin, rostlinné hormony, éterické
oleje, aromatické látky. Je velmi vhodný pro děti, rekonvalescenty, sportovce aj.
Medovicový med je zpravidla tmavší, což způsobují rostlinná barviva obsažená v míze dřevin. Obsahuje větší množství
minerálních látek a stopových prvků. Tento med je vhodný
pro lidi s akutním nebo vleklým onemocněním dýchacích
cest a pro nízký obsah bílkovin je velice vhodný pro pacienty
s onemocněním ledvin.
předseda včelařů Zdeněk Jankůj

MOTEL PEPČÍN V HAVŘICÍCH PŘIJME NA HPP
ČÍŠNÍK-SERVÍRKA,
Nabízíme velmi vhodné platové podmínky
TEL: 602 723 187
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Karolína Kumpová
Alice Bábíková

Naši jubilanti:
93 let

356
492

Anděla Macková
91 let

Rozloučili jsme se:
Jaroslav Cába
Elfrieda Vráblíková
Anežka Vystrčilová

Libuše Hniličková

446
149
365

373

90 let
Anna Mahdalová

Sňatek uzavřeli:
Tomáš Kočica
Petra Juračková

Bánov 518
Pitín 107

85 let

Vladimír Zálešák
Petra Zvářalová

Bánov 342
Bánov 646

80 let

50. výročí sňatku:
Jiří a Věra Kuželovi

177

Anežka Horňáková

Anna Šimková
Kristina Vystrčilová

84

345

217
110

323

Vítání občánků 20. 6. 2015

Ordinační doba lékařů v době letních prázdnin
MUDr. Konečná Dagmar
dovolená od
1. 7. - 12. 7. 2015
17.8. - 23.8. 2015
MUDr. Kadlčková Věra
po celou dobu letních prázdnin budou všechny pátky volné (tj. dovolená)
MUDr. Gazdíková Jitka
ordinuje po celou dobu letních prázdnin dle ordinační doby

NAPIŠTĚ NÁM
Své náměty a názory nám posílejte na e-mail:
zpravodaj@obec-banov.cz
Do předmětu uveďte: náš názor.
Popřípadě přineste na obecní úřad.

Fotografie a jiná obrázková dokumentace
uveřejněna v jednotlivých vydání BZ
je dodávána od jednotlivých složek.

První svaté přijímaní 31. 5. 2015

Setkání ročníku 1945

Program

18.-19. 7. 2015

sobota 18. 7. 2015

areál pálenice
v Bánově

od 14:00 hod., vstupné zdarma

ZÁBAVNÁ SHOW

· program pro děti s bratry Chabičovskými, kouzelníkem a hosty z pohádek
· silácká exhibice - JAN ILEFSKIJ
· Moravský Elvis - imitátor Martin Směřička
· malování na obličej, dětské tetování a skákací hrady

od 20:00 hod., vstupné 70 Kč

REFLEXY s diskotékou
neděle 19. 7. 2015
od 14:00 hod., vstupné zdarma

ODPOLEDNE S DECHOVKOU
· pořad věnovaný 130. výročí založení dechové hudby v Bánově

Účinkují:

DH Stříbrňanka
DH Nivničanka
DH Komňané
V případě nepříznivého počasí se program uskuteční ve Sportovní hale v Bánově.
Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Redakční rada Obce Bánov z finančních prostředků Obce Bánov,
č.p. 700, 687 54, IČO: 290 785, tel: 572 646 121, zpravodaj@obec-banov.cz, www.banov.cz,
občasník, ev. č. MK 121353, datum vydání 23. června 2015.
Tisk: reklamní studio JOKER, spol. s r.o., Uherské Hradiště, www.joker-uh.cz

