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zpravodaj

Nový chodník a výsadba v Hlavní ulici

Socha Sv. Martina od Marka Vránka

Venkovní učebna v mateřské škole

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

V mateřské školce si děti po prázdninách už zkontrolovaly
slíbenou venkovní učebnu i několik nových houpaček, laviček a jiných herních prvků, které se jim moc líbí.

letní prázdniny již skončily, školní lavice se opět zaplnily,
přiblížil se podzim a máme pro Vás i další číslo zpravodaje.
Tentokrát začnu úvodní slovo smutnou událostí srpna tohoto roku, kterou bylo úmrtí bývalého dlouholetého starosty
obce Bánov pana Václava Vystrčila. Naši obec, jako její první
muž, rozvíjel a reprezentoval od roku 1986 do roku 2002. Pod
jeho vedením obec dostála mnohých změn a bylo odvedeno
spoustu práce, za kterou mu patří nejen mé poděkování, ale
také úcta, se kterou budu na pana starostu Václava Vystrčila
vždy vzpomínat.

Zalíbilo se u nás i firmě H-Rekultivace, která vysazuje stromy a keře. Akce Revitalizace zeleně probíhá s dvouměsíčním
prodloužením termínu a vzhledem k uschnutí mnoha vysazených rostlin bude ještě nějaký týden probíhat. Horké léto
sice přálo koupalištím, ale jinde bohužel ne. Po horkém létě
bych Vám chtěl popřát příjemný barevný podzim a do sychravých dní pevné zdraví!

Věřím, že jste v létě prožili i mnohé příjemné události, odpočali si na dovolených a strávili hezké chvíle se svými
blízkými. Pro pobavení jsme měli pár příležitostí i v Bánově. Velmi vydařené bylo Bánovské leto, které i přes parné
sobotní odpoledne navštívilo několik desítek dětí s rodiči.
Větší návštěvnosti se těšila večerní taneční zábava se skupinou Reflexy, která přilákala téměř 500 hostů. Ani v neděli
nezůstalo jediné místo volné. Oslava 130. výročí založení Bánovjanky se nesla v rytmech dechovky. Zlatým hřebem odpoledne byla Stříbrňanka, hrála nám k tanci až do večerních
hodin. Poprvé jsme vyzkoušeli také letní kino, které nám
v prvním termínu přerušila bouřka, ale většinu návštěvníků déšť neodradil a u grilovaných specialit se bavili nadále.
Film jsme pak dopromítali v náhradním termínu. Letos už
počasí venkovní projekci nepřeje, proto se pomalu můžeme
připravovat na příští léto, kdy určitě stihneme promítnout
více filmů. Na konci srpna jsme přijali pozvání od paní starostky Heleny Jurikové z Bánova u Nových Zámků na tradiční setkání Bánovjanů. Na Slovensko vyrazily dva autobusy
se zástupci seniorů, fotbalistů, hasičů i myslivců. Setkání
se neslo jako vždy v přátelském a pohostinném duchu. Naši
fotbalisté tentokrát vyhráli, senioři navštívili termální koupaliště a všichni se sešli při posezení na hřišti. Můžeme se již
těšit na další ročník setkání, který se bude konat u nás.

Marek Mahdal

Váš starosta

Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška
obce Bánov
č. 1/2015
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Bánov
Zastupitelstvo obce Bánov se na svém zasedání dne
25. 6. 2015 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. c) a písm. d),
§ 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Stavební ruch v Hlavní ulici už ustal, chodník je hotov
i s úpravami nájezdů, které bylo nutné v některých místech
provést. Snažili jsme se vyjít vstříc všem podnětům obyvatel
ulice – přece jen nájezdy využívají právě ti, kteří zde bydlí,
a oprava měla zvýšit uživatelský komfort nejen procházejícím. Každý vjezd je nyní opatřen odkanalizovaným odvodňovacím žlabem, což zabrání hromadění vody na chodníku
či vtékání na průjezdy. Nyní již připravujeme projekty na
další opravy chodníků a věřím, že dosáhneme v příštím roce
na připravovanou veřejnou podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, abychom mohli realizovat co nejvíce
oprav.

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v intravilánu obce je možný
pohyb psů pouze na vodítku. V případě psů bojových plemen pouze na vodítku a s náhubkem.
b) na veřejných prostranstvích v intravilánu obce se zakazuje výcvik psů.
c) psí exkrementy zanechané na veřejném prostranství musí
být neprodleně odklizeny.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická
osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou
či dohledem2).

Silami zaměstnanců naší obce jsme opravili špatné úseky
chodníků nejen v Hoštákách, ale i na hřbitově, kde je upraven i prostor pro kontejner na hřbitovní odpad. Začátkem
září byla natřena rozhledna a byly zkontrolovány a dotaženy
spoje. Už začátkem léta jsme zrealizovali nové kanalizační
přípojky pro zdravotní středisko a nyní probíhá avizovaná
oprava kanalizace u křížku Na Zámečku. Samotný křížek
také nepřijde zkrátka, jelikož bude za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj zrestaurován, společně s kapličkou v Jakubovci. Opravy se dočká i busta sochaře Štěpána
Zálešáka, která je právě v péči kamenosochaře. Na žádost
majitele pozemku byl podstavec busty odstraněn a nyní
bude vybrán nový i s novým umístěním.

Čl. 2

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po
dni jejího vyhlášení.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. 7. 2015
Sejmuto z úřední desky dne: 16. 7. 2015
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlast-

Přes léto byl přerušen provoz sportovní haly. V jejím průběhu proběhla údržba osvětlení, oken, přečalounění některých židlí a lavic, byly provedeny povrchové úpravy palubovky i kuželkových drah a další údržbové práce.

ník či doprovázející osoba.
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Z jednání zastupitelstva obce Mateřská škola
konaného dne 25. 6. a 10. 9. 2015

Přes prázdniny nám vyrostl na školní zahradě krásný altánek. Všechny třídy se budou střídat v jeho užívání. Protože
naše MŠ chce jít cestou zdravého životního stylu, k němuž
patří častý pobyt v přírodě a na čerstvém vzduchu, veškeré
výchovně - vzdělávací činnosti, hry i svačinka se přesunou
ze třídy do venkovních prostor školní zahrady. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na realizaci venkovní učebny – altánku. Odměnou nám jsou úsměvy na dětských tvářích.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•• Prodej pozemku parc. č. 5448/2 v k.ú. Bánov o výměře
259 m 2 Josefu Vystrčilovi, Bánov č. 724, za cenu 100 Kč/m 2.
•• Smlouvy o zřízení služebností související s umístěním
kanalizačních stok a odlehčovacích komor v rámci nápravných opatření na kanalizaci.
•• Obecně závaznou vyhlášku obce Bánov č. 1/2015, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů (znění OZV 1/2015
níže).
•• Dohodu o zajištění celoroční údržby sjezdů z původní
silnice I/50 mezi obcí Bánov a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR - Zlínský kraj podmínil převod silnice procházející
Bánovem ze správy ŘSD ČR na Ředitelství silnic Zlínského
kraje převedením sjezdů mezi silnicí a polem do správy
obce. Obec následně uzavřela dohodu o údržbě sjezdů se
společností Lukrom plus, která sjezdy využívá.
•• Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí mezi obcí Bánov
a městem Uherský Brod za roční příspěvek 7 000 Kč.
•• Pronájem části pozemků parc. č. 2045/96 a 2045/118
o výměře 45 m 2 v k.ú. Bánov pro Ivo Vystrčila, Bánov č. 730,
na dobu neurčitou, s možností výpovědi bez udání důvodu
a výpovědní lhůtou tři měsíce. Cena pronájmu 5 Kč/m 2/
rok.
•• Smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Bánov a Ivou
Hanyšovou a MUDr. Zdeňkou Vrbovou na pozemku parc.
č. 2045/143 v k.ú. Bánov - Služebnost spočívá v umožnění
přístupu na pozemek pro případ opravy a údržby nově
rekonstruovaných přípojek kanalizace.
•• Závěrečný účet za rok 2014.
•• Smlouvu o nájmu pozemků mezi obcí Bánov, Bánov
č. 700, a Občanským sdružením Šarovec, Hluk č. 907, na
pozemek parc. č. 6896 v k.ú. Bánov o výměře 5 322 m 2 za
cenu 1 100 Kč/ha bez DPH ročně za účelem realizace projektu BÁNOV – LBC U VRTULE.
•• Smlouvu o nájmu pozemků mezi Obcí Bánov, Bánov
č. 700, a Občanským sdružením Šarovec, Hluk č. 907, na
pozemky: parc. č. 6102 v k.ú. Bánov o výměře 1 643 m 2,
parc. č. 6104 v k.ú. Bánov o výměře 902 m2, parc. č. 6198
v k.ú. Bánov o výměře 6 431 m 2, parc. č. 6209 v k.ú. Bánov
o výměře 2 385 m 2, za cenu 1 100 Kč/ha bez DPH ročně za
účelem realizace projektu BÁNOVSKÁ ZELEŇ. Původní
smlouvy o nájmu pozemků se Sdružením Šarovec byly
dohodou ukončeny – jednalo se o pronájem všech pozemků, na kterých měly být realizovány prvky územního
systému ekologické stability (větrolamy, biokoridory,
biocentra a další interakční prvky), jelikož se sdružení
Šarovec nepodařilo obstát se žádostí o dotaci na všechny
projekty. Sdružení uspělo se dvěma projekty, na které jim
obec pronajímá pozemky – lokální biocentrum u letiště a větrolamy nad Ordějovem a od Skalek ke kapličkám.
Realizace dalších prvků bude probíhat postupně s ohledem
na možnosti financování a zachování přístupu k obdělávaným zemědělským plochám.

Kolektiv učitelek mateřské školy

Žirafínkový tábor
V červenci jsme se s dětmi ze Žirafínku vydali za velkým
dobrodružstvím. Rozhodli jsme se strávit tři dny a tři noci
na orelské chatě v Pitíně. Chata leží uprostřed lesů asi
tři km za Pitínem. Naše dobrodružství začalo prvním výšlapem, kdy jsme se museli pěšky dostat z vlakové zastávky
na chatu. V horku a s batůžky na zádech jsme vyrazili směr
les. Naše úsilí bylo odměněno vynikající rajskou omáčkou,
kterou nám uvařila a na chatu přivezla paní Machalíková.
Zbytek dne jsme strávili hraním her, průzkumem okolí a
večerním opékáním. Na druhý den byl naplánován výlet do
Pivečkova lesoparku ve Slavičíně. Abychom stihli autobus,
museli jsme zase pěšky do Pitína na autobusovou zastávku.
V lesoparku se nám líbilo a strávili jsme tam příjemný den.
Po návratu do Pitína jsme se osvěžili, najedli a odpočinuli
u paní Šleglové. Ale už jsme neměli energii, abychom se
pěšky dostali na chatu, a tak nás strýc Martin (můj bratr)
vyvezl po skupinkách nahoru ke srubu. Nějakým zázračným
způsobem však děti nabraly energii a nechtělo se jim spát.
Hráli jsme hry až do setmění a pak ještě opékali. Třetí den
začal dopoledním hledáním pokladu. V náročném terénu
jsme poklad málem nenašli. Naštěstí ho v poslední minutě
objevila nejmladší účastnice tábora Anežka. Po obědě jsme
se naposledy vydali pěšky do Pitína na mši svatou. Po mši
jsme si mohli prohlédnout varhany, zazpívat do mikrofonu
a ti nejodvážnější vyšli nahoru do věže, aby si prohlédli zvony. Poslední den jsme uzavřeli návštěvou místní cukrárny.
Po návratu na chatu jsme zazpívali u táboráku a unavení
a vyčerpaní jsme usnuli. Čtvrtý den jsme se rozloučili s chatou
a krásným prostředím. Byli jsme špinaví, unavení, ale bohatší o nádherné společné zážitky.
Petra Procházková

ZO vzalo na vědomí:

•• Schválený závěrečný účet DSO Východní Slovácko za
rok 2014.

ZO odložilo:

•• Smlouvu o umístění reklamního zařízení mezi obcí
Bánov a SLUNAPRO PLI s.r.o., čerpací stanice na pozemku
parc. č. 6557 v k.ú. Bánov.
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Setkávání
Setkání mohou být různá. Některá jsou náhodná a neočekávaná, některá dokonce nepříjemná, na druhé straně jsou
setkání milá a radostná, na něž se těšíme a zůstávají nám na
ně hezké vzpomínky. Tak tomu bylo i v případě letošního
setkání s přáteli ve slovenském Bánově. Vzájemné návštěvy
se už staly tradicí, organizují je obecní úřady v obou obcích
a zapojují se do nich různé složky a spolky – např. sportovci,
hasiči, myslivci, jednotlivé školy a také senioři. A ačkoliv oba
Bánovy dělí od sebe státní hranice, velká vzdálenost, rozdílné geografické podmínky, měna i naturel jejich obyvatel,
našly se spojnice, které všechno překonávají a dávají vyrůst
vzájemnému porozumění a radosti ze společně strávených
chvil.
Povedlo se to i letošního 29. srpna, kdy na Slovensko vyjely
z našeho Bánova dokonce dva autobusy. Jeden obsadili fotbalisté, kteří – přestože si říkají „staří páni“ – staří ani zdaleka nejsou. Druhý autobus měl obsazení pestřejší. Místa
zaujali zástupci obecního úřadu v čele se starostou a místostarostou a hasiči, početné zastoupení měl i Klub seniorů.
Do slovenského Bánova jsme dorazili v poledním čase, naši
hostitelé nás už očekávali a pozvali nás na oběd do místní
školy. Po pěkném oficiálním přivítání, výměně darů a výborném obědě jsme autobusem odjeli na místní stadion,
kde byl připraven bohatý kulturní program. Šlo vlastně
o dožínkovou slavnost s předáním dožínkového věnce paní
starostce, s pozdravy hostů z ministerstva zemědělství
i od delegace zastupitelů z Nových Zámků a následným vystoupením seniorů, nazvaném „Chlieb náš každodenný…“.
V programu se střídaly písně a zvyky, které se váží k letnímu období a sklizni. V pracovních krojích, vybaveni nezbytnými rekvizitami (kosami, brousky, srpy a snopy obilí) nám
bánovští senioři předvedli, jak to dříve vypadalo na žatvě,
dožaté, dožínkách a na dožínkové zábavě. Více než hodinový pořad všechny zaujal, chvílemi jsme nebyli daleko slzám
dojetí a obdivovali jsme vitalitu bánovských seniorů i jejich
úctu k tradicím, které s velkou radostí a láskou udržují. Aby
byl dožínkový efekt dokonalý, na stolech bylo lidové pečivo,
ovoce, i jejich výborný „chlebík“.
Program „Chlieb náš každodenný...“ ale rozhodně nebyl jediným pěkným zážitkem. Fotbalisté se utkali v kopané (zápas
dopadl nerozhodně, na penalty vyhráli naši), hasiči si předávali zkušenosti v přilehlé hospůdce a senioři byli pozváni
na výlet s koupáním do nedalekých termálních lázní Podhájska. V teplém dnu přišlo osvěžení v termálních vodách
všem velmi vhod. Po dvouhodinovém pobytu jsme se vraceli
zpět do Bánova, kde nám hostitelé připravili skvělou večeři. Různé domácí dobroty jsme mohli zapít výborným vínkem, pánové měli k dispozici pivo i štamprlku ohnivé vody.
Za doprovodu harmoniky se začalo zpívat, písničky nebraly
konce a plánovaný odjezd se posouval čím dál víc k nočním
hodinám. Tak romantický večer pod hvězdami se nevyvede
pokaždé a těžko se dá na něj zapomenout. Písněmi jsme se
loučili i u autobusu a zdálo se, že snad ani neodjedeme. Ale
všechno má svůj konec, hostitelé měli před sebou ještě úklid
a samozřejmě zasloužený odpočinek po náročných přípravách.

Báseň od čtenářky

Poutník

Sedím u okna a přemýšlím.
Přemýšlím nad tím, že podzim už je tady.
Jaro zas příjde, já vím,
zas po zemi rozhodí své vnady.
Odešel poutník za jarem v dál.
Najde ho ? Najde ? Přemýšlím.
Když v patách mu podzimní vítr vál,
říkám si, jaro zas přijde, já vím.
Odešel tam, kde kvetou fialky,
ale za rok se vrátí zase k nám
a přinese nám jarní červánky.
Já jeden schovám a dám jej také Vám.

Po celou tu srpnovou sobotu jsme se ve slovenském Bánově cítili jako mezi svými. Toto letošní setkání se slovenskými přáteli v jejich Bánově bylo velmi vydařené a nesmírně
srdečné. Příští rok přijedou „Bánovčania“ k nám. Věřím, že
jim oplatíme stejnou mincí a v ničem nezůstaneme pozadu.
Díky vám, naši milí slovenští přátelé!
Helena Vystrčilová
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Eva

Malí sokolíci reprezentovali Bánov úspěšně
Každý rok pořádá TJ Sokol Uherské Hradiště sokolský župní
přebor všestrannosti předškolních dětí. Letos se konal v sobotu 13. června 2015 a Bánov reprezentovali Klára Nováková,
Ela Beníčková, Sára Skalská a Vilém Beníček.

čů a dětí a jednak samotnou přípravou v MŠ. Děkuje i vedení
mateřské školy za vytvořené podmínky v rámci přípravy na
soutěž a také rodičům, které své děti na soutěž doprovodili
a byli jim věrnými fanoušky. A protože Marie Beníčková nastoupila v tomto školním roce jako výpomoc k bánovským
předškolákům, věříme, že příští rok se z Hradiště budeme
vracet zase zvesela.

Župní přebor je rozdělen na dvě hlavní sportovní soutěže,
a to sportovní gymnastiku a atletiku. Gymnastika obsahuje
prostná, přeskok a lavičku, v atletice se soutěží v běhu, hodu
míčkem a skoku z místa.

TJ Sokol Bánov

Nejvíce soutěžících měla věková kategorie děvčat ročníku 2009. Mezi 11 soutěžícími měl Bánov i tři svá želízka.
V gymnastice si nejlépe vedla Sára Skalská, která po součtu
s atletickými disciplínami skončila na pěkném 4. místě. Ale
i na stupně vítězů Bánov u děvčat dosáhl. Klára Nováková
po dobrém hodnocení v gymnastice přidala výtečné výkony
v atletice a bylo z toho krásné třetí místo. Děvčata, výborně!

Stanislav Vranka

Ve věkové kategorii hochů ročníku 2009 se sešlo 5 chlapců,
mezi nimi i náš Vilém Beníček. I když se mu v gymnastice
nevedlo, v atletice podobně jako Klára byl výtečný a skok
z místa dokonce vyhrál. Bylo z toho zase pěkné 3. místo
a stupně vítězů. Viléme, taktéž výborně! Bánovští sokolíci
tak z Hradiště odjížděli s dvěma cennými kovy a plni sportovních zážitků.
Vedení bánovského Sokola děkuje sestře Marii Beníčkové za
výbornou přípravu soutěžících, jednak v rámci cvičení Rodi-

Na děti z přípravky FC Bánov čekaly nevšední zážitky
„Vstávat!“ ozvalo se a kluci jako na povel vyskákali z postelí
a všichni se společně vrhli na rozcvičku. Po rozcvičce následovala snídaně a trénink, aby si kluci z přípravky připomněli důvod, proč tady jsou. Jednalo se o soustředění přípravky FC Bánov, kde hlavním trenérem byl pan Karel Kopeček
a trenéry Dominik Mahdal, Jakub Hauerland a vedoucím
mužstva Jana Matějíčková. Konalo se ve Starém Hrozenkově 20.- 23. července 2015. Jako výpomocná síla se dobrovolně
přihlásila Lucia Brnková a Katka Hniličková.

statečnost. Děti v noci nebyly ale jenom uplakané, některé
byly i náměsíčné. Jedno z nich dokonce chodilo po chodbě
s peřinou v náruči.
Myslím si, že se celému týmu podařilo soustředění dobře
naplánovat a skvěle uskutečnit. Kluci se ani minutu nenudili a nezastavili, protože platí pravidlo: Kdo si hraje, nezlobí.
Měli stále o zábavu postaráno.
Velký dík patří také sponzorům - FC Bánov, obci Bánov,
firmám Elektro Beníček, KOZAP, Nábytek Vystrčil, s.r.o.,
a VODO - TOPO Libor Buják a samozřejmě trenérům a pomocnicím.

Po namáhavém tréninku čekal kluky oběd v restauraci, která byla vzdálená pouhých 200 metrů od kempu. Zde také
snídali a večeřeli. O svačinky, ovoce a pitný režim se starali
Lucia, Jana a Katka. Malí fotbalisti byli tréninky nadšení.

Ještě jednou velký dík.
Matějíčková Jana ml.

Byl pro ně připraven také zábavný program. Jedním z bodů
byl výšlap na Žítkovou - čtyři kilometry do kopce byly utrpením! Někteří si chtěli zavolat taxi. Ale stálo to za to, protože na kluky čekal na hřišti piknik, který byl pro ně nejen
odpočinkem, ale i relaxací před cestou zpátky.
V pátek je čekala stezka odvahy s číhajícími strašidly v podobě bílé paní a neznámého zloducha a v sobotu večer přijeli někteří rodiče, aby si se svými ratolestmi užili společnou
„opékačku“. Děti po setmění hledaly poklad a kreslily zážitky ze soustředění. Rodiče se mohou na tyto plakáty přijít
podívat do kabin.
A jak už to bývá, musí se dbát i na pořádek a motivaci. Kaž
dý večer jsme hodnotili fotbalové soutěže, které probíhaly při tréninku - hlavičky, slalomy na čas a nožičky. Ráno
byly hodnoceny pokoje - výpomocné „maminky“ hodnotily
pokoje dětí a děti naopak pokoje trenérů. Každý večer při
vyhlašování výsledků děti dostávaly balíčky. V neděli při
celkovém vyhodnocení každý dostal hodnotnější dárek.
Pro některé byla velmi náročná první noc. Chtěli jet domů
a s pláčem volali maminku. Náhradním maminkám se však
podařilo nešťastné utišit a další noc už proběhla v pořádku. Na konci soustředění pak tyto děti dostaly medaili za
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O skautu a jiných zálibách s Pavlem Šupinou ml.
Jedenkrát měsíčně se konají výcviková cvičení v kasárnách
a jezdívá se na akce po celé republice (orientační závody,
někdy spojené s přežitím v terénu, bojovky). Vyvrcholením
činnosti je desetidenní výcvikový tábor.

Ahoj Pavle, v Bánově jsi spojován především se skautem. Ty máš
ale daleko více koníčků a zálib. Můžeš nám tedy na úvod říci
něco o sobě?
Jmenuji se Pavel Šupina, je mi 21 let. Jsem bánovským rodákem, žiji zde od malička. Navštěvoval jsem zde základní
školu, byl členem folklorního souboru Kuřátko, jedenáct let
jsem zde hrál fotbal, deset let byl ministrantem v kostele sv.
Martina. Dále jsem se podílel na založení skautských družin
v Bánově, kde jsem byl šest let vedoucím. Po dobu šesti let
jsem také navštěvoval kasárna na Žítkové, kde jsme mohli zažívat něco jako vojnu pro mladé kluky. Snažil jsem se
hodně zapojovat do dění v obci, po dlouhou řadu let jsem
vypomáhal při tříkrálové sbírce, při roznášení betlémského
světla, při hodech, bánovském letu atd. Spoluzakládal jsem
nové akce, jako je stezka odvahy a bánovský dráček. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu v Uherském Brodě,
obor strojírenství. Po škole jsem se hlásil na vysoké školy
sociálního a rekreačního zaměření, ale nevyšlo to. Rok jsem
tedy pracoval, jezdil po montážích, natíral, dělal ve fabrikách. Zkrátka a dobře, byla to práce všeho druhu a za ten
rok jsem se hodně naučil. Po roce jsem podal další přihlášky
včetně JAMU v Brně, kam mě přijali. Nyní zde začínám druhý ročník studia.

Nyní už existují i branné oddíly, nejbližší je v Uherském
Brodě. Schůzky se konají jedenkrát týdně. Mé působení zde
už je jen okrajové, téměř žádné. Občas kasárna navštívím,
abych se setkal s přáteli, zjistil, co je nového, a zavzpomínal.

Jaké byly Tvoje skautské začátky a jak jsi postupoval dál?
V Bánově začal skaut fungovat v roce 2006. Byla tu družina
mladých kluků, ale bohužel ne mé věkové kategorie. Tehdy
jsem byl v osmé třídě, bylo to o přestávce. Bavili jsme se se
spolužáky ze Suché Loze a ti mi navrhli, že bych se mohl přijít
podívat na schůzku k nim. Chytilo mě, jak o tom vyprávěli,
a tak jsem odpoledne sedl na kolo a jel na svou první skautskou schůzku do nynější sucholožské hasičské klubovny.
To byly mé začátky. Poté jsem byl přeřazen do Bánova, kde
jsem se podílel na vedení družiny. Členů postupně přibývalo a my zakládali nové družiny. V roce 2011 jsem absolvoval
první stupeň činovnického vzdělání ve skautu - čekatelský
kurz. Zde jsem nabral další zkušenosti, rady a tipy na vedení.
Následně jsem se na tomtéž kurzu stal jedním z instruktorů.

Na základní škole jsi byl členem folklorního souboru Kuřátko
- poznamenaly tě nějak tyto začátky, popř. věnuješ se oblasti
folkloru dále?
Myslím, že mě poznamenaly až moc. S několika kamarády
jsme tvořili skvělou partu, která se nám rozrůstala i mimo
Kuřátko. I po ukončení činnosti nám ale chuť se scházet
a zpívat zůstala. Mnohdy na to dopláceli a bohužel doplácejí dodnes sousedi a rodiče, ale ono to k tomu asi patří. Čím
jsem starší, tím více mi to chybí.

Kolik členů tvoří skaut a co jste prožili o prázdninách?
Nyní máme dvě družiny, jedna v rozpětí od 6 do 10 let, druhá
od 10 do 13 let. Celkem máme 30 členů včetně vedoucích.
Jako každoročně vrcholí naše působení táborem. Letos jsme
mohli prožít společných 8 dní na Lubné v indiánské tématice.

Věnuji se mu, ale ne jak bych chtěl. Příležitostně si zajdu poslechnout cimbál, podívat se na představení a to je vše. Rád
bych navštěvoval folklorní soubor, konkrétně náš Kohútek,
ale, jak už jsem zmínil, kvůli studiu to nejde.

Mimo to studuješ na JAMU - máš ještě nějaký čas na záliby
a koníčky?

Ještě něco z tvé minulosti - jak vzpomínáš např. na ročníkové
stavění máje?

Už před započetím semestru jsme byli varováni, že škola
bude časově náročná. Všude, kde jsem do té doby působil
aktivně, včetně skautu, jsem tedy ukončil své aktivní působení. Bylo to težké rozhodnutí, ale v konečném důsledku
jsem rád. V průběhu roku jsem poznal, že bych to nezvládal.
Vypomáhám tedy jenom příležitostně, když mám čas. Myslel jsem, že si v Brně nějaké vyžití najdu, ale kvůli škole to
opravdu nejde.

Na to vzpomínám živě a v dobrém. Dokonce jsem o tom
psal vcelku srdceryvný článek, který je ještě na webu. Tehdy jsme se snažili o obnovení tradice. Udělali jsme, co bylo
v našich silách. Ano, sedělo se pod májem, dědina se semkla
– cítili jsme se opravdu dobře. Doufal jsem, že to bude jakýsi
impuls pro další ročníky. Po pár letech je to ale opět ve starých kolejích. Možná kvůli technickým problémům, možná
ne. Zdá se mi ale, že mladé už to nezajímá, nevnímají podstatu a důvodem setkání je spíše bečka piva a „flaša gořale“.
Chceme-li udržet tradice, měli by se mladí ptát, poslouchat
a konat, starší by zase měli mluvit, připomínat a pomáhat.

Zmiňoval jsi, že se zajímáš o BSK - můžeš nám popsat o co jde?
Bojová skupina Karpaty. Parta chlapů ze Slavičína a okolí se
kdysi rozhodla ji založit. Byla zaměřena na brannou přípravu pro mladé kluky od třinácti let. Prostředkem ke zpestření činnosti se stal airsoft – hra na vojáky. Jistý čas působili
v kasárnách ve Slavičíně, nyní už na Žítkové. Nazval bych
to vojnou pro mladé kluky. Naučí se zde kázni a disciplíně,
postarat se o sebe samé, fungovat v kolektivu a hromadu
branných činností jako je orientace v terénu, zdravověda,
slaňování, střelba na cíl, hod granátem, přežití v terénu atd.

Omlouvám se za takový poučný závěr, ale vyplynulo to
samo. Ani si totiž bohužel neuvědomujeme, kde žijeme a co
všechno máme. A už to nechceme ani vědět.
Pavle, děkujeme za rozhovor a ať se Ti daří.
Za redakční radu Kristýna Dubravová
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Jak trávili letošní léto Kohútci?
V sobotu 12. září jsme se už tradičně zúčastnili Slavností
vína v Uherském Hradišti. Dopoledne jsme se zapojili do
krojovaného průvodu a odpoledne jsme svým vystoupením podpořili mikroregion Východní Slovácko, který měl
své stanoviště na nádvoří Justičního paláce. Do Hradiště se
každoročně moc rádi vracíme, protože Slavnosti vína mají
neopakovatelnou atmosféru.

Jako již tradičně o každých prázdninách, i letos jsme se vydali s Kohútkem za hranice.
Začátkem července jsme vyrazili spolu s cimbálovými muzikami Pajtáš a Strúček a také s nezbytným doprovodem do
Slovinska, do města Portorož, kde se konal mezinárodní folklorní festival MIFF.
Tento festival jsme navštívili už v roce 2013 a moc se nám
tam líbilo, proto když přišla pozvánka na letošní ročník, neváhali jsme. Portorož je nádherné turistické město ležící na
pobřeží Jaderského moře a pro mnohé z nás bylo známé tím,
že se zde točil film Účastníci zájezdu.

Jak je vidět, tak jsme se opravdu nenudili. Ale jak my říkáme,
„zážitky si nekúpíš“.
Tímto také zveme do svých řad zájemce o folklor! Kdo máte
zájem a chuť se k nám přidat, rádi zpíváte, neváhejte a přijďte mezi nás. Zkoušíme každý čtvrtek od 18:30 hod. ve školním sále.

Festival byl jiný, než jsme dosud zažili, veškerý program
se totiž odehrával až večer. Prý je to kvůli horkému počasí,
které ve Slovinsku přes léto panuje. Přes den jsme si aspoň
dostatečně užili moře, pláže a výletů a úderem osmé hodiny
večer jsme odjížděli na vystoupení.

Více informací (vč. kontaktů) najdete na https://www.facebook.com/fskohutek. Těšíme se na Vás.
Hana Zálešáková

Večerní vystoupení měla rozhodně svoje kouzlo. Nádherně
nasvícené náměstí plné lidí a velká osvětlená podia jenom
umocňovala krásu našich krojů. Spolu s námi na festivalu
byly také soubory ze Sicílie, Turecka, Slovinska a Slovenska.
A rozhodně se bylo na co dívat. Všechny soubory byly na vysoké úrovni. Myslím, že i nám se vystoupení moc povedla
a že jsme velmi dobře reprezentovali nejen Bánov, ale i celou
Českou republiku. Opět se nám také potvrdilo, že krásné bánovské kroje poutají pozornost a jsou velkým lákadlem pro
lidi.
Slovinci měli festival perfektně připravený, v porovnání
s rokem 2013 se festival posunul o hodně dopředu. Vlastně
jsme si nemohli stěžovat vůbec na nic. Výborná parta, dobrá
nálada od rána do večera, hromada zážitků, ubytování pěkné, jídlo výborné, počasí letní, moře teplé, byl to prostě parádní týden. Všichni jsme si to moc užili.
Velké díky proto patří všem tanečníkům, muzikantům, doprovodu, panu řidičovi a všem, kteří se jakkoliv podíleli na
celém zájezdu, a také obci Bánov za finanční podporu.
Ale nenudili jsme se ani potom.
Mezi další vydařené akce, které jsme absolvovali během
prázdnin, patřilo vystoupení na Kopaničárských slavnostech ve Starém Hrozenkově, kde jsme vystupovali v nedělním odpoledním programu, a také výpomoc na Bánovském
letě.
První víkend v září jsme spolu s Hútkem přijali pozvání na
vystoupení do Norberčan, kde jsme strávili moc příjemné
sobotní odpoledne. Velmi nás také potěšilo, když se k nám
přihlásil pan Mahdal (95 let), původem rodák z Bánova, nyní
žijící (asi) v Olomouci a na podiu si s náma zatančil „našské“.
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Soubor Hútek a nové bruncleky
V neděli 23. 8. jsme uspořádali pro veřejnost „Zpívání u česnekářky“. Při této příležitosti jsme chtěli ukázat nově ušité
bruncleky (čímž jsme dokompletovali mužský kroj) a zároveň zazpívat. Doufáme, že se akce vydařila a potěšili jsme
přítomné, ale i ty, k nimž vítr náš zpěv donesl.
Chtěl bych zde popsat, jak je náročné, hlavně finančně, zhotovení krojových součástí.
Souboru scházel už jenom bánovský brunclek. Pro představu: výrobce v Uh. Ostrohu si nacenil brunclek ručně vyšívaný na 12 000 Kč. Obdobně další výrobce v Blatničce. My
jsme potřebovali 15 ks. Položka 180 000 Kč byla pro nác nepředstavitelná. Tudy cesta nevede. Přesto jsme se dál snažili
shánět sponzory a hledat další možnosti, jak se dopracovat
ke kýženému cíli. Nakonec jsme sice prostředky získali, ale
na ruční vyšívaní to bylo málo.
Díky internetu jsme objevili paní Vaňkovou, která inzerovala strojovou výšivku. Problém strojového vyšívání tkvěl
v plastičnosti výšivky. Proto jsme za paní Vaňkovou zajeli
a ukázali jí, o co se nám jedná. Ta si brunclek naskenovala do
počítače a po týdnu nám poslala vzor a vyřešila i plastičnost.
Protože bydlí málem sto kilometrů od nás, dojíždění za ní
nepřicházelo v úvahu. Museli jsme hledat někoho, kdo nám
vyšité části zkompletuje. Oslovili jsme paní Mahdalovou
z Nivnice a ta nám bruncleky ušila. Výsledek je velmi precizní. Celková cena byla poloviční od předpokládané.
Když se o tom bavím s lidmi s podobným zaměřením na folklor, mnozí si mysleli, že už bude s kroji konec a že mladí už
nebudou mít o ně zájem. Opak je pravdou. Možná v Bánově
není takový zájem, ale stačí navštívit nějaký festival nebo
hody na jihu Moravy. Plno mladých tam vyjde v kroji a nepřipadá jim to divné.
Po druhé světové válce se všichni krojů jako nepotřebných
a zavazejících věcí zbavili. Kroje měla ještě dechovka, ale to
už je také minulost. Dnes by dal dohromady větší skupinu
bánovských krojů jenom Kohútek a Hútek. I když my, členové Hútku, už nejsme typickými představiteli bánovských
šohajů, přesto jsme chtěli ukázat, jak je bánovský kroj pěkný.

Tělocvičná jednota Sokol Bánov
Olda Havel, vedoucí
souboru
Rozvrh
cvičebních

hodin

Cvičební rok 2015 - 2016

Rozvrh cvičebních hodin TJ Sokol 2015/2016
Den

Název cvičení/sportu

Čas konání

Určeno pro

Místo konání

Sletové ženy

19.00 - 20.00

Ženy

ZŠ

Sálová kopaná
Rodiče + děti
Body fit
Stolní tenis D
Stolní tenis A,B

19.30 - 21.30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
18.00 - 21.00
19.00 - 21.00

Muže
Rodiče + děti
Ženy
Muže + ženy
Muže + dorost

SH
ZŠ
ZŠ
SH - galerie
ZŠ

Zdravotní tělocvik

18.30 - 19.30

Ženy

ZŠ

Čtvrtek

Stolní tenis - žáci
Odbíjená
Zumba

17.00 - 18.00
17.30 - 19.30
19.00 - 20.00

Žáky
Muže + dorost
Ženy + dorost

SH - galerie
SH
ZŠ

Pátek

Stolní tenis A,B

17.00 - 21.00

Muže + dorost

ZŠ

Sobota

Stolní tenis A,B - zápasy

17.30 - 21.00

Muže + dorost

ZŠ

Pondělí

Úterý

Středa
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Vedoucí cvičení/sportu
sestra Ivana Píšková
sestra Jitka Polanská
bratr Luděk Vavrys
sestra Marie Beníčková
sestra Kateřina Nováková
sestra. Petra Pomykalová
bratr Jaroslav Vítek
sestra Eva Nováková
sestra Karin Švehlíková
sestraIvana Píšková
bratr Jakub Vašíček
sestra Marina Cábová
bratr Jaroslav Vítek
bratr Milan Balouch
bratr Jaroslav Vítek
bratr Milan Balouch

Letní fotosoutěž zná vítěze
V období letních prázdnin, kdy jsou mnozí na dovolené,
prázdninách či výletují a odpočívají, probíhala fotografická
soutěž. Zorganizovala ji naše bánovská knihovna. Po dobu
dvou měsíců jste mohli fotit a následně zaslat fotografii,
která zobrazuje někoho, jak čte. Do naší emailové schránky dorazilo za tu dobu pouze sedm fotek. Nevadí, i tak bylo
rozhodování, kdo vyhraje, těžké. Každá fotka má své kouzlo. Po mnoha diskuzích vybrala „knihovnická komise“ fotku
paní Dáši Havlové, která zachytila svou 89letou maminku
Boženu Kočicovou při čtení na dvorku. Vítězku jsme přivítali v knihovně, kde dostala zaslouženou cenu – poukázku na knihy do Knihkupectví Špalíček v Uherském Brodě.
Poblahopřál jí také pan starosta a předal jí menší odměnu.
Fotografie můžete zhlédnout na webových stránkách
knihovny http://knihovna.banov.cz/ Zúčastněným fotografům patří velký dík za to, že se zapojili. Vážíme si toho.
Závěrem zvu všechny do knihovny, třeba zrovna v týdnu od 5. do 11. října, kdy probíhá Týden knihoven. Jedná se
o 19. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven,
letos s mottem Zažijte knihovnu jinak. Bánovská knihovna chystá v tomto týdnu posezení při čaji, kdy nám budou
předčítat ze svých oblíbených knih oslovení občané Bánova a také háčkovací večer. Sledujte vývěsky, dozvíte se víc.
A přijďte!
Ludmila Horňáková
Magdalena Janků

Dům s chráněnými byty
Domem s chráněnými byty v Bánově zněl smích
a voněly dobroty.
Dobrá nálada, vynikající pochutiny, vtipný bavič a hudebník, ale především spokojení uživatelé i hosté. Tak
vypadalo slavnostní odpoledne ve středu 17. června
v Domě s chráněnými byty v Bánově. Neformálního setkání, které čas od času pořádáme, se zúčastnilo 16 obyvatel,
mezi hosty nechyběl starosta Bánov Bc. Marek Mahdal,
místostarosta Marian Čubík, duchovní správce farnosti
P. Jiří Kupka a donátor Pečovatelské služby, Ing. Jan Petráň.

Odpolednem provázel úžasný bavič a hudebník Eduard
Švehlík. Pokud nehrál na klávesy a nezpíval, vyprávěl
vtipy. Písně, které hrál, měl ve starém sešitě a pocházely často
z dob mládí uživatelek. Jedna z nich poznamenala: „Edo,
tuto nemožeš hrát, to bych bečala!“ Pan Švehlík neztratil
duchapřítomnost a pohotově odpověděl: „Nevadí, já Vás
utěším!“ Pan Švehlík je nezdolný optimista a chodící archiv
anekdot. Humor je kořením života a tímto vzácným kořením pan Švehlík vůbec nešetřil. Ze srdce mu děkujeme za
krásné odpoledne plné smíchu a výborné nálady.
Součástí pohoštění byly vyhlášené ovocné koláče od paní
Škarpíškové, ovoce sponzorsky poskytla uherskobrodská
společnost Tekoo, osvěžující zmrzlinu do akce věnoval
Mgr. Zbyněk Král.
Vůně, která se linula zvenčí, prozrazovala, že se na jídelním stole objeví opečené špekáčky. Děkujeme panu Šimkovi, který obstaral dříví, gril a zhostil se úlohy kuchaře.
Poděkování patří i kolektivu PS Bánov, sponzorům a všem,
kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu tohoto vydařeného odpoledne.
vedoucí PS Bánov Mgr. Gabriela Hamadová
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FC Bánov
Žáci skončili v uplynulém ročníku na 5. místě se ziskem
24 bodů, skóre 46:60 a bilancí 7-3-8. Hodně omlazený kádr si
vedl velmi dobře, což je velkým příslibem do budoucna. Kluky fotbal baví a věříme, že v právě započatém novém ročníku budou patřit k lídrům soutěže.

Prázdniny jsou za námi a nám fotbalistům začala podzimní
část nového soutěžního ročníku 2015/2016.
První polovina letošního roku byla pro náš klub velmi
úspěšná, protože se mužstvu mužů podařilo postoupit
do vyšší soutěže. Ovládli, trochu nečekaně, svoji skupinu
okresní soutěže, když se na první místo dostali v posledním
kole. Vyhráli domácí utkání s H. Němčím 2:0 a díky tomu, že
největší rival Březová nečekaně klopýtla v Komni, když prohrála 2:3, získali postup do okresního přeboru. K postupu si
zaslouží velkou gratulaci a pochvalu!
Start v okresním přeboru nebyl příliš povedený, když se
z pěti zápasů podařilo vyhrát pouze jednou, ale důvodem
mohl být i těžký úvodní los. První tři zápasy jsme totiž hráli
s favority soutěže.
Na hostování přišli P. Martinka, P. Križko z Dolní Lhoty
a V. Polák s R. Holomkem z Uh. Brodu. Mužstvo definitivně opustil J. Velecký, jenž přestoupil do Újezdce-Těšova,
a J. Švehlík, který přestoupil do FK Lutonina. Na hostování
do Suché Loze odešel R. Kotil ml. Mužstvo od září povede
nový trenér K. Kopeček ml., který mužstvo přebere po svém
otci K. Kopečkovi st., jemuž tímto velice děkujeme za dosavadní působení u mužů a za vše, co dosus pro FC Bánov udělal. Věříme, že se nám pod novým trenérem bude v OP dařit
a soutěž budeme hrát co nejdéle.
Dorost skončil ročník 2014/2015 v OP sk. B na 8. místě se
17 body a bilancí 5-2-9, skóre 41:45. Nicméně soutěž byla velmi vyrovnaná a pouze dvě výhry je dělily od 4. místa. Kluci se potýkali s úzkým kádrem a častou absencí některých
hráčů. Je třeba častěji kádr doplňovat staršími hráči ze žáků,
kteří by měli v co největší míře vypomáhat.

Přípravka se v minulém ročníku umístila rovněž na 5. místě,
získali 28 bodů, se skóre 84:52 a bilancí 9-1-8. Více než výsledky je u našich nejmenších fotbalistů důležitý jejich zápal
a zájem o fotbal. To nás velmi těší a přáli bychom si, aby ještě
více rodičů přivedlo své ratolesti k nám. Práci s mládeží se
nám, i díky zkušenostem šéftrenéra Kopečka st., daří zkvalitňovat a kluky to tak ještě více baví. Koncem měsíce srpna
se pro kluky i děvčata podařilo uspořádat čtyřdenní soustředění v kempu ve St. Hrozenkově. Velké díky patří všem
rodičům a především M. Vystrčilovi, J. Beníčkovi za organizaci, dále L. Brnkové, K. Hniličkové, J. Matějíčkové, které se
navíc o všechny děti ochotně staraly. Akce byla hodnocena
jako velmi úspěšná a příští rok bychom ji chtěli zopakovat
a uspořádat i pro žáky. Šéftrenérem mládeže nadále zůstává
K. Kopeček st.
Rádi bychom touto cestou znovu oslovili všechny ochotné
lidi z řad fanoušků, rodičů či bývalých fotbalistů, kteří by
měli zájem nám pomoci s přípravou dětí a mládeže, organizací tréninků, zápasů atd., aby se přihlásili u předsedy klubu
nebo u trenérů mládeže. Budete určitě velice vítáni!
Zveme všechny fanoušky a příznivce na všechna naše utkání a věříme, že se vždy budete dobře bavit a pomůžete nám
svou účastí a podporou k lepším sportovním výsledkům.
Za FC Bánov Břetislav Polanský
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Základní škola
Prvňáčci

V letošním školním roce 2015/2016 nastoupilo do první třídy 22 prvňáčků, 13 dívek a 9 chlapců. Již čtvrtým rokem se
v naší škole děti učí číst a psát tzv. genetickou metodou,
což znamená, že první knížky začínají číst velkým tiskacím
písmem, a to mnohem dříve než v tradiční třídě. Velkým
přáním nás učitelů je, aby děti četly s radostí a během chvil
u knihy zažily spoustu dobrodružství a zábavy. CHCEME
DOBRÉ TŘÍDNÍ KOLEKTIVY.
Mgr. Jitka Malá, třídní učitelka 1. A

Bánovská škola dosáhla znovu na evropské peníze

I v nadcházejícím školním roce využijí žáci a učitelé ZŠ Bánov maximum z peněz, které letos nabízí evropské fondy pro
zkvalitnění výuky. Po řadě projektů, se kterými jsme uspěli
v minulých letech, byly v operačním programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost konečně vypsány i projekty pro
zkvalitnění čtenářské gramotnosti a k rozvoji technických
dovedností žáků na 2. stupni ZŠ.
Čtenářská gramotnost
Rozvoji čtenářské gramotnosti se věnujeme již řadu let. Od
roku 2002 vychází školní časopis Bublanina, vyčlenili jsme
jednu třídu ve škole na GAUČING = čtení se žáky usazenými
pohodlně na sedačkách a křeslech, zveme si do školy nejlepší české spisovatele. Mezi bánovské žáky už zavítali Ivona
Březinová, Arnošt Goldflam, Iva Procházková, Petra Braunová, Miloš Kratochvíl a Adolf Dudek.
Teď, když jsme získali 863 073 Kč, můžeme nakoupit několik
set knih do školní knihovny, zavolat na besedy další spisovatele a především se ještě více zaměřit na zkvalitnění čtenářství a rozvoj individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářské gramotnosti.
Navíc jsme zajistili zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt
pro žáky, takže v říjnu skupina 38 žáků absolvuje ve Velké
Británii výuku a seznámí se s významnými reáliemi Velké
Británie.

Badatelsky orientované vyučování

ZŠ Bánov je expertní badatelskou školou pro jihovýchodní Moravu. V průběhu uplynulého školního roku proběhly
v naší škole hned tři náslechy v hodinách BOV. Sjeli se na ně
učitelé z řady okolních i vzdálených škol. Přímo v hodinách
sledovali při práci naše žáky, kteří pracovali pod vedením
Mgr. Jiřího Suchého, lektora BOV. Dalšími expertními školami jsou ZŠ Vsetín, Rokytnice, ZŠ Dělnická v Karviné, ZŠ
Dubňany, ZŠ Janovice a ZŠ Zbiroh.
Projekt Badatelé.cz je výsledkem spolupráce Sdružení TEREZA a týmu českých učitelů, kteří pracovali dva roky na
metodě umožňující zařazovat badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Jsme rádi, že se do těchto
příprav zapojila prostřednictvím pana ředitele i naše škola.
Díky metodě 4 badatelských kroků žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí
pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky, formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost, což naplňuje naši představu moderního vzdělávání
v bánovské škole ve 21. století. NECHCEME MEMOROVAT.
CHCEME NAUČIT PŘEDEVŠÍM ŽÁKY MYSLET.

Rozvoj technických dovedností
Škola v tomto projektu požádala o finanční dotaci v částce
325 289 Kč. Chceme především vylepšit vybavení naší školní dílny. A protože projekt nabízí i individualizovaný rozvoj ústních a komunikačních dovedností žáků v německém
a anglickém jazyce s využitím ICT blended – leasingu, využijeme i této možnosti.

Film STRACH ve světovém semifinále

Filmový kroužek ZŠ Bánov po úspěchu v celosvětovém finále v New Yorku dokázal navázat i letos a s filmem Strach,
který žáci natočili na jaře 2015, vyhrál české národní kolo
filmové soutěže KWN Panasonic. Film našich žáků se nakonec dostal až do světového semifinále, kde byl vyřazen německým snímkem, který pak reprezentoval v srpnu Evropu
ve světovém finále v Singapuru.
Filmový kroužek v tomto školním roce chystá pro občany
Bánova veliké překvapení. Žáci a vedení školy jsou krok od
dohody s kinem Máj Uh. Brod, která by umožnila promítat
úspěšné světové filmy ve školním sále za zajímavé ceny. Už
se těšte. BUDUJEME KOMUNITNÍ ŠKOLU.
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Proč medy krystalizují?
Kvalitní a správně ošetřený med krystalizuje vždy. Je to
známka jeho pravosti a kvality.
Květový med krystalizuje zpravidla dříve než med medovicový. Krystalizace květových medů je způsobena většinou
vyšším obsahem glukózy, která má specifickou vlastnost vytvářet krystaly. Vyšší obsah fruktózy a dextrinů způsobují
u medovicového medu zachování tekutého stavu po delší
dobu.
Znamená krystalizace medu jeho nižší kvalitu?
Ne! Krystalizace je přirozená vlastnost medu. Zkrystalizovaný produkt si uchovává všechny svoje vlastnosti a cenné
látky.

ný med je možné zahřívat v otevřené sklenici ponořené do
vodní lázně teplé nejvýše 45°C. Při přehřátí medu (teplota
nad 50°C) se ničí některé hodnotné látky.
Na závěr bych se ještě velmi rád zmínil o tom, že poslední
srpnovou neděli nám Otec Jiří Krupka vyšel vstříc a odsloužil nám úplně první Včelařskou mši svatou. Tímto děkuji
všem zúčastněným včelařům místním i přespolním, i panu
faráři za krásný zážitek. Po slavnostní mši jsme se hromadně
domluvili, že v této slavnosti budeme pokračovat každoročně, a proto se už dnes těšíme a zároveň všechny zveme na
další Včelařskou mši svatou, která se příští rok uskuteční
v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi.
Zdeněk Jankůj

Co je to pastový med?
Pastový (od slova pasta) med je speciálně upravený produkt.
Vzniká opakovaným mechanickým pohybem (mícháním).
Tento pohyb řídí přirozenou krystalizaci medu a zmenšuje velikost krystalů. Výsledkem míchání je plnohodnotný
med krémové konzistence. Proto se pastovému medu říká
také krémový. Krémová konzistence medu se v průběhu
času nemění. Pastový med je zpracováván bez zahřívání
a bez jakýchkoli přísad. Zachovává si všechny látky a je stejně hodnotný jako „tekutý“ med.
Jak med uskladňovat?
Vysoký obsah cukrů v produktu má konzervační účinky.
Med tedy konzervuje sám sebe. Z prostředí přijímá vlhkost,
proto ho vždy skladujeme v uzavřených nádobách (sklo, keramika aj.) umístěných do suchých a tmavých místností.

předseda včelařů

Prodejna potravin HRUŠKA Bánov
hledá prodavačku
Nástup možný ihned
Nabízíme: zázemí české stabilní společnosti,
zaměstnání na hlavní pracovní poměr nebo brigádně,
zaměstnanecké benefity
Více informací u vedoucí prodejny nebo na

Můžeme zkrystalizovaný med rozehřívat?

tel.: 608 919 722

Ano, můžeme. Musíme být ale velice opatrní. Zkrystalizova-

Nově otevřená

ČERPACÍ STANICE BÁNOV

Otevřeno:
PO - NE 07:00 - 19:00
Aktuální ceny najdete na:
ČERPACÍ STANICE BÁNOV

Nový majitel
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Radim Buš
Eliáš Hauerland		
David Koníček		
Šimon Koníček		

Naši jubilanti:
440
734
731
731

Marie Jankůjová

508
431
177
218
585
549
108

201

92 let
Františka Velecká

Rozloučili jsme se:
Františka Šalušková
František Vystrčil
Anděla Macková
Vojtěch Dostál		
Václav Vystrčil		
Jaroslav Juřeník		
Josef Havel

95 let

505

91 let
Marie Kočicová		

32

90 let
Filomena Slezáková
Marie Madajová

426
464

85 let

50. výročí sňatku:
Ladislav a Emilie Gorčíkovi 553

Vlasta Zálešáková
Ludmila Zálešáková

55.výročí sňatku

80 let

Ludvík a Ludmila Jankůjovi 437

Anna Beníčková		

567
38

444

Setkání ročníku 1955

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

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

Bánovské leto 18. a 19. 7. 2015

Slavnosti vína Uherské Hradiště 12. 9. 2015

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 22. září 2015.
Tisk: reklamní studio JOKER, spol. s r.o., Uherské Hradiště, www.joker-uh.cz

