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Divadelní soubor Pod Lampú

(Foto Andrea Kočicová)

Slovo starosty
Jsem moc rád, že spolek pomáhá obci nejen ve své oblasti
působení, ale přidá ruku k dílu, když je potřeba. Také za tuto
pomoc jsme moc vděční.

Vážení spoluobčané,
letošní léto sice přineslo velká horka a sucha, ale také spoustu dobré zábavy. Letošní Bánovské leto jsme si mohli užívat
dva víkendy. Výročí vysvěcení našeho kostela připadlo letos
na pondělí 17. července. Slavnostní krojovaná mše se tedy
konala 16. července a jako vždy se jí účastnili i zástupci spolků ve stejnokrojích. V nedělní odpoledne uspořádal soubor
Hútek folklorní memoriál Zdeňka Zálešáka, kde vystoupilo
několik mužských pěveckých souborů i cimbálová muzika.
Část Bánovského leta pořádaná obcí se přenesla do víkendu následujícího, jelikož sobotní program by se jinak opět
překrýval nejen s Kopaničárskými slavnostmi ve Starém
Hrozenkově, ale i s Kupkofestem v Nivnici. V páteční večer
se na fotbalové hřiště sešly téměř tři stovky diváků letního
kina, dokonce bylo poprvé i opravdu krásné letní počasí. Sobotní odpoledne patřilo dětem v areálu pálenice, kde měly
k dispozici množství kolotočů, skákacích hradů i zábavný
program. Večer ocenili především milovníci tance a dobré
hudby při koncertu Street 69 a taneční zábavě s hradišťskou
kapelou Ranvej a DJ Chabičovským. Přestože v neděli před
programem nás těsně minula bouřka, počasí se umoudřilo
a celé odpoledne bylo slunečno. Premiérový program si připravil náš nový divadelní spolek Pod Lampú a bylo se na co
dívat. Zábavné scénky střídaly vystoupení Mudrlantů a cimbálovky Pajtáš. Mimo to bylo možné ochutnat speciality obcí
Východního Slovácka i pochutiny z družebního slovenského
mikroregionu Čachtice-Kopanice, který nás poctil svojí návštěvou. Myslím, že letošní Bánovské leto se moc vydařilo
a zásluhu na tom mají všichni, kteří se na organizaci podíleli. Tímto bych tedy chtěl moc poděkovat zaměstnancům
obce, hasičům a sokolům za pomoc při organizaci a prodeji
během pořadů na Pálenici, všem účinkujícím divadelníkům
(ale i těm, co pomáhají v zákulisí) a muzikantům, obcím
Východního Slovácka i slovenským přátelům, kteří nás pohostili, a všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli
k tomu, abychom si tyto letní události příjemně užili. Děkuji
také souboru Hútek za uspořádání folklorního memoriálu
a farnosti v čele s panem farářem Jiřím Kupkou za organizaci
krásné slavnostní mše a milého pohoštění ve farní zahradě.

Zpěvule obohatily kalendář kulturních akcí o druhý ročník „Babího léta“, etnografického festivalu, představujícího
nezastupitelnou roli žen v lidové kultuře, který dostal letos název „Lásko, lásko, starodávná…“. Sedm vystupujících
souborů zazpívalo „průřez“ historií námluv, jak je viděli
a prožívali naši předkové od Valašska až po vinařské oblasti, a s výkladem moderátorky večera Markéty Ševčíkové byl
program skutečně výjimečný. Zpěvulím i Klubu seniorů,
který pomáhal s organizací, patří velké poděkování.
Výstavba a opravy
Příjemné akce nás přenesly do podzimních měsíců, ve kterých čeká naši obec výstavba nového víceúčelového sportovního areálu u fotbalového hřiště. Realizace akce je závislá
na počasí, ale pokud nepřijde zima příliš brzy, měli bychom
v prosinci finišovat. Nicméně tartanové povrchy jsou na
teploty při kladení citlivé, tak v případě mrazů nebudeme
nic riskovat a počkáme na vhodné počasí. V průběhu realizace bude i dočasně uzavřen chodník podél budoucího
hřiště („ve zkratce“), tak prosíme o trpělivost a pochopení,
jelikož z důvodu překládky chodníku a stavebních prací na
oplocení apod. by hrozilo chodcům nebezpečí. Stavbu bude
provádět firma Prostavby, a.s. z Otnic u Brna, která vyhrála
výběrové řízení s cenou 9 014 285 Kč.
O prázdninách se také podařilo zrekonstruovat podlahy ve
zdravotním středisku a zateplit budovu hasičské zbrojnice.
Věřím, že se výsledek líbí a fasáda dlouho vydrží hezká. Podstatná je také očekávaná úspora energií díky nižší energetické náročnosti budovy.
Děti už stihly vyzkoušet a ocenit nové dětské hřiště, na které
máme vesměs pozitivní ohlasy. V příštím roce bychom chtěli
doplnit i workoutovou sestavu pro cvičení s vlastní vahou,
určenou především pro vyžití mládeže.
Odpady
V novém odpadového systému zaznamenáváme zlepšení plnění pytlů s plasty i třídění odpadu celkově. Samozřejmě je
ale stále velká část pytlů, které jsou naplněné pouze na 1 – 1,5
kg, což je sice mnohem lepší než dávat plast do popelnice, ale
je to stále ztrátová záležitost. Vydali jsme také 280 kompostérů, tak věřím, že i bioodpadu z popelnic ubude a budeme
zase o něco lepší. Děkuji všem, kteří se zapojují, a za každé
zlepšení výsledků jsme moc rádi. Co se týče odpadů, stále
jsou nové hromady výkopové hlíny s kamením, někde větve,
jinde obkladačky, atd. Věřím, že by Bánovjan ve svojí obci
nesypal hromady, kam nepatří, ale přesto musím upozornit
na naprostou samozřejmost – neukládejte žádné materiály
,ani hlínu z výkopu, nikde po obci. Ani tam, kde už jakákoliv
hromada je. Zní to až úsměvně, ale je to stále se opakující nešvar. Někdo vysype vozík hlíny, např. pod benzinkou (kam
samozřejmě nepatří), a do půl roku je tam toho „na dvacet
tater“. Pokud budete svědky takového jednání, prosím o informování obecního úřadu. Nechci v žádném případě nabádat k nějakému „bonzování“, ale nejenže se dotyčný dopouští protiprávního jednání, ale hlavně náklady, které musíme
vynaložit na odvoz odpadů bychom určitě mohli využít pro
rozvoj obce lépe.

Prázdniny utekly jako voda a rozloučení s nimi připravil dětem kynologický klub. Na „cvičáku“ na Skaličkách předvedli
kynologové ukázky výcviku psů a psích dovedností. Byl připraven i skákací hrad a opékání špekáčků, ale k tomu bohužel nedošlo, jelikož nás tradičně zahnala bouřka. Doufám, že
to ale nevezme organizátorům chuť pořádat další akce pro
děti, a věřím, že příště už nezmokneme a že přijde více hostů.
Na začátku září jsme navštívili naši družební obec Bánov
u Nových Zámků při příležitosti 10. výročí založení jejich
Klubu důchodců. Zájezd se jako vždy nesl ve velmi přátelském duchu a odjezd domů byl, jako vždy, v nočních hodinách. Již nyní musíme se seniory promyslet, kam pozveme
naše přátele v příštím roce, kdy budeme setkání hostit opět
my.
O týden později vyrazila do Uherského Hradiště výprava
krojovaných na tradiční Slavnosti vína a otevřených památek. Bánov letos reprezentovaly soubory Zpěvule a Hútek
jak v průvodu, tak při vystoupení na Mariánském náměstí,
za což jim moc děkuji. Kohútci si letos výjimečně vzali volno,
aby si po letech v průvodu a na pódiu užili slavnosti i z pozice hostů, což se jim od zahájení této akce ještě nepodařilo.
Příště už ale budou naše soubory jistě v plné sestavě. Naše
obec měla na starosti i výdej občerstvení ve stánku Východního Slovácka. To nám zajistil divadelní spolek Pod Lampú.

Abych svůj úvod zakončil pozitivně, obec vykoupila zbývající části pozemků pod silnicí na Hradě, za což prodávajícím
děkuji, a projekt tak můžeme znovu podat na MMR s žádostí o dotaci, tentokrát snad již úspěšně. V září také proběhla
konzultace projektu opravy chodníků v Hoštákách (od bý-3-

valé masny až po křižovatku na Lán, včetně části chodníku
na protější straně) na Státním fondu dopravní infrastruktury a po odstranění formálních chyb by nemělo nic bránit
schválení dotace. Nový Integrovaný regionální operační
program se již rozjíždí a další finance na opravy chodníků bude možné brzy čerpat, takže chystáme další projekty
a máme se tedy stále na co těšit.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné podzimní dny, hodně
zdraví, optimismu a stálý úsměv na rtech!
Váš starosta
Marek Mahdal
Dětske hriště u sportovní haly,
vpravo - zateplení obecní budovy č.p. 428, před a po.
(Foto zaslal OÚ Bánov)

Z jednání zastupitelstva obce
•• Prodeje pozemků v rámci digitalizace katastrální mapy.

(Úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)

1. Prodej části pozemku parc. č. 2036/1 o výměře max.
300 m2 v k. ú . Bánov Antonínu Beníčkovi, Bánov č. 230. Záměr prodeje byl vyvěšen od 8. 8. 2017 do 23. 8. 2017. Cena za
m2 je 100 Kč. GP bude zpracován náklady kupujícího a dodán. Cena celkem dle skutečně vyměřených metrů.

ze dne 24. 8. 2017

Zastupitelstvo obce schválilo:

2. Prodej pozemku parc. č. 4362/2 o výměře 107 m2 a parc.
č. st. 1094/2 o výměře 9 m2 v k. ú. Bánov Jaroslavu Vakrčkovi,
Bánov č. 159 dle GP č. 936-47/2016. Záměr prodeje byl vyvěšen od 8. 8. 2017 do 23. 8. 2017. Cena za m2 je 100 Kč. Cena
celkem je 11 600 Kč.

•• Kupní smlouva mezi Obcí Bánov a WISS CZECH s.r.o.,
Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice na dodání cisternové
automobilové stříkačky. Cena včetně DPH je 6 156 480 Kč.
•• Smlouva o dílo číslo 2017-07-12 mezi Obcí Bánov
a PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice na akci:
„Rekonstrukce sportovně rekreačního areálu Bánov“.
Cena díla včetně DPH je 9 014 285,23 Kč.
•• Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi
Obcí Bánov a Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za
Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště.
•• Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy
č. 13009367 mezi Obcí Bánov a Provozovatelem distribuční
soustavy E.ON - Distribuce, a.s. zastoupeným E.ON Česká
republika, s.r.o., F:A:Gerstnera 2151/6, České Budějovice
7. Předmětem smlouvy je stavba: Bánov, u pálenice, přel.
VN395 a NN, Obec (číslo 001030040950). Výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky je 700 108 Kč. (Jedná
se o přeložku VN kvůli plánované výstavbě zastřešení
v areálu pálenice).
•• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/13 mezi Obcí Bánov,
Bánov 700 a Lisoněk, s.r.o., Stolařská 491, 688 01 Uherský
Brod na Zateplení objektu č. p. 428, Bánov.

3. Prodej pozemku parc. č. 294/4 o výměře 6 m2 v k. ú. Bánov
Janě Horňákové, Bánov č. 146 dle GP č. 982-299/2017. Záměr
prodeje byl vyvěšen od 8. 8. 2017 do 23. 8. 2017. Cena za m2 je
100 Kč. Cena celkem je 600 Kč.
•• Odkup částí pozemků, které zasahují do stávající komunikace:
1. Odkup pozemků parc. č. 4381/22 o výměře 6 m2 od prodávajících Stanislava a Marie Lukášových, Bánov č. 579. Cena
za m2 je 100 Kč. Cena celkem je 600 Kč.
2. Odkup pozemku parc. č. 4381/21 o výměře 3 m2 od prodávajících Ing. Aloise a Ludmily Janečkových, Bánov č. 182.
Cena za m2 je 100 Kč. Cena celkem je 300 Kč.
3. Odkup pozemku parc. č. 7482 o výměře 3m2 od prodávajícího Radka Pavelky, Bánov č. 304. Cena za m2 je 100 Kč. Cena
celkem je 300 Kč. Vše v k. ú. Bánov.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Cena díla celkem bez DPH: 1 610 915 Kč
Navýšení ceny díla dle dodatku č. 1: 114 114 Kč
Celkem cena díla bez DPH: 1 725 029 Kč
DPH 21%: 362 257 Kč
Cena celkem včetně DPH: 2 087 286 Kč

•• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bánov pro Jiřího Beníčka, Bánov č. 716, zastupujícího HC Kohůti Bánov. Navrhovaná výše dotace je
10 000 Kč. (Žádost je třeba podat v řádném termínu pro
všechny bánovské spolky, který je do konce listopadu).
-4-

Okénko do mateřské školy
Skončily prázdniny a školka zase ožila. V letošním školním
roce nastoupilo 68 dětí.
I. třída PLAVČÍCI: 22 dětí
Třídní učitelky: ředitelka Renata Machalíková a Mgr. Markéta
Zálešáková
II. třída NÁMOŘNÍCI: 23 dětí
Třídní učitelky: Věra Kazíková a Bc. Martina Mahdalová
III. třída KAPITÁNI: 23 dětí
Třídní učitelky: Dagmar Pavlíčková a Bc. Veronika Viktorová
A jako vloni děti vítala budova mateřské školy v novém kabátu, letos na děti čekalo další překvapení. V rámci projektu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - EVVO
jsme společně za podpory obce Bánov vybudovali venkovní
výběh pro naše želvy. S realizací nám pomáhala i paní Veronika Černá, která nám poskytla cenné chovatelské rady
a zkušenosti. Tímto bychom jí chtěli poděkovat.
Děti už například ví, že želvě stačí ke 100% zdraví málo:
1. UVB ze sluníčka nebo lampy
2. Krmit luční směsí nebo čínským zelím
3. Chov v suchém i vlhkém prostředí
4. Dostatečný pohyb
5. Zimovat
Velkou zásluhu mají samozřejmě naše děti, které s nadšením přinášely kameny, kamínky, šišky, štěrk a jiné potřebné
věci. Přáli bychom vám vidět a zažít radost dětí, při slavnostním otvírání, které proběhlo ve čtvrtek 7. září. V dopoledních hodinách tak kolemjdoucí mohli zaslechnout zpěv dětí
s doprovodem akordeonu.
K této příležitosti vznikla autorská píseň, kterou si na melodii „Pec nám spadla“ můžete pro dobru náladu s dětmi doma
zazpívat.
„V naší školce na dvorečku stojí nová ohrádka
a v ní milé překvapení dvě kouzelná zvířátka.
Mají krunýř, čtyři nožky, vystrkují hlavičky,
rády jedí pampelišky, okusují keříčky.
Kulatější, to je holka, Helenka se jmenuje
a maličký Donatello pořád Helču sleduje.
Dvě želvičky celé léto budou si tu s námi hrát,
a když přijde chladná zima, do postýlek půjdou spát.
Cupi, cupi, cupi, cupi vykračují želvičky
a za nimi dupy, dupy ty bánovské dětičky.“

Kolektiv učitelek MŠ
(Foto zaslala MŠ Bánov)
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Poutní zájezd farnosti 18. - 20. září 2017
V letošním roce, kdy uplynulo 100 let od zjevení Panny Marie fatimským pasáčkům, jsme se rozhodli v naší farnosti
uspořádat farní pouť do „Českomoravské Fatimy“ v Koclířově u Svitav, prohlédnout si jedinečný kostel v Neratově, uctít
patronku rodin svatou Zdislavu v Jablonném v Podještědí,
navštívit farnost P. Repky ve Cvikově, pomodlit se a prohlédnout jedno z hlavních poutních míst v Čechách – Svatou
Horu u Příbrami.

už několik let vlčnovský rodák – P. Rudolf Repka. Na vlastní
oči jsme se mohli přesvědčit, že prostředky ze sbírek i v naší
farnosti slouží dobré věci. Takové skvosty, jaké se nachází
v tamějším kostele a faře, by bez dotace státu a sbírek byly
určeny k zániku. Po pohoštění na faře jsme odjeli na lesní
„křížovou cestu“ - za rodiny, které se ochotně ujala rodina
Bobčíků. Další ubytování jsme měli v Praze – v hotelu Brilliant. Hned po snídani jsme směřovali do cíle naší pouti – na
Svatou Horu k Příbrami. I tam nás ochotně přijali, po mši
svaté sloužené P. Davidem jsme měli možnost uctít sošku
P. Marie. Poté jsme si společně s místní průvodkyní prohlédli nedávno opravený poutní areál a v nádherných prostorách původního klášterního refektáře měli společný oběd.
Křížové cesty v ambitech, stejně jako mariánské pobožnosti
u sochy P. Marie se ujal opět místní kněz. Závěrečným posvěcením upomínkových předmětů a požehnáním na cestu
ukončil náš poutní program. Už nás čekala zpáteční cesta,
kde nemohly chybět mariánské písně, ale i ty naše krásné
slovácké.
Celé tři dny nám přálo počasí. Pro některé účastníky to byla
„životní pouť“.
Za její zdárný průběh, organizaci a zajišťování patří opět velké poděkování p. Miloši Mandíkovi. Děkuji také starostovi
p. Marku Mahdalovi za propagační materiál, který jsme společně s dalšími suvenýry předávali v navštívených místech
a prezentovali naši obec.
Hlavní poselství dané ve Fatimě:

K velké lítosti nás i P. Kupky, jsme tentokrát vyrazili bez něj,
protože kvůli služebním povinnostem se musel této pouti
vzdát. Brzy ráno před odjezdem odsloužil mši svatou, dal
nám požehnání a duchovní doprovod svěřil bratru Václavu
Škvařilovi. Zhostil se ho jako začátečník výborně a jeho vtipné průpovídky byly milým zpestřením poutě.

„Mé neposkvrněné srdce zvítězí“ (13. 7. 1917) FATIMA je naše
naděje...
Marie Pavlíčková

Autobus poutníků z Bánova, Suché Loze a Bystřice p. L. tentokrát řídil zkušený a ochotný p. M. Zicha z Luhačovic.
První plánovanou zastávkou byl Koclířov. Dočkali jsme se
vřelého přijetí a ochoty sestry Ludmily, která se nám věnovala až k odjezdu autobusu. Nejprve jsme společně navštívili kostel sv. Filomény a sv. Jakuba, pomodlili venkovní „křížovou cestu“, prohlédli „Památník anděla pro ČR“a pasáčků,
kopie z Aljustrelu, prošli Alejí Minutěnka, Lurdskou zahradou, zastavili u památníku biskupa J. Hloucha a sv. Jana Pavla II. V poutním kostele sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské
jsme shlédli film o fatimských zjeveních, pomodlili společně
růženec a poklonili u sochy P. Marie.
Plni dojmů jsme směřovali k druhému cíli prvního dne
pouti – do vesnice Neratov, která „vstala z mrtvých.“ Farář
a jedna rodina jí vrátili život. Sdružení Neratov, které si novousedlíci založili, zaměstnává výhradně lidi s handicapem.
Mariánskou pobožnost jsme se pomodlili a zazpívali v kostele Panny Marie, zvláštním svou prosklenou střechou a celkovým netypickým pojetím.
Z klidného Neratova jsme odjížděli na ubytování do Hradce
Králové do hotelu „Černigov“. Odtud jsme brzy ráno vyjeli
do Jablonného v Podještědí.
V nádherné bazilice minor sv. Zdislavy a sv. Vavřince odsloužil mši svatou P. Angelik, sestra Magdaléna nám poutavě vyprávěla o životě Paní Zdislavy i o celé bazilice. Po
prohlídce baziliky jsme sešli do krypty, pomodlili litanie ke
sv. Zdislavě a většina poutníků se vydala za slunečného počasí na vycházku ke studánce sv. Zdislavy. Nemohli jsme vynechat farnost Cvikov ležící nedaleko Jablonného, kde slouží
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Rozhovor s Lubomírem Chovancem
K rozhovoru tohoto podzimního čísla jsme si úmyslně vybrali
dlouholetého zaměstnance naší obce, který se krůček po krůčku
chystá na novou životní etapu - důchodce Luboše Chovance.

dorostenci, kteří skončili v soutěžním ročníku 2016-2017 na
krásném třetím místě okresního přeboru v kopané. Touto
cestou bych jim chtěl poděkovat, takže díky kluci!

Ahoj Lubo,

A na zavěr nám prozraď, co plánuješ ve svém důchodovém období?
Protože jsem se dlouhou dobu věnoval sportu a práci v obci,
můj osobní život a starost o dům šli stranou. Proto, pokud
to půjde a zdraví dovolí, bych se chtěl věnovat opravám
a úpravam svého domu a ještě také nějakou chvíli bych se
chtěl trápit s těmi mými dorostenci. Takže zas až tolik toho
volného času asi nebude, ale kdo ví, možná budu vstávat až
v poledne.

na začátek našeho rozhovoru prozradím, že ses narodil
29. července 1954 v Uh.Hradišti, pocházíš z Bánova, kde doposud
bydlíš.
Po základní škole ses v roce 1969-1972 vyučil jako instalatér.
V letech 1973-1975 absolvoval základní vojenskou službu a to
prvního půl roku na slovensku v Michalovcách a další rok a půl
v Janovicích nad Úhlavou.

Chtěla bych Ti poděkovat, že sis našel čas k tomuto krásnému
rozhovoru. Přeji Ti osobně a za celou Redakční radu hlavně pevné zdraví, klid a pohodu na té další životní cestě.

Čím jsi chtěl být jako malý kluk?
Vším možným, hlavně né instalatérem.
Co jsi dělal, než jsi nastoupil k obci?

Děkuji.

Pracoval jsem jako instalatér v Okresním Stavebním Podniku COSP Uh. Hradiště do roku 1986.

Hana Moravcová
(Foto archiv pana Lubomíra Chovance)

Jak ses vůbec dostal k práci pro obec?
Protože jsem pracoval na stavbách, kde nebyly moc vhodné
podmínky, onemocněl jsem chronickým zánětem kloubů
a proto ze zdravotních důvodů jsem musel ukončit pracovní poměr v tehdejším zaměstání. V té době se zrovna v Bánovské Mateřské škole uvolnilo místo topiče, tak jsem tam
v roce 1986 nastoupil jako topič-udržbář. Pak tyto profese ze
školství musely zastřešit obce a tak jsem v roce 1992 nastoupil na hlavní pracovní poměr k obci Bánov. Od roku 1990 do
roku 2014 jsem byl i zastupitelem obce Bánov.
Co všechno Tvoje dosavadní působení u obce obnášelo, co všechno jsi měl na starost?
Měl jsem na starosti všechny budovy v majetku obce (MŠ,
sportovní hala, DCHB, ZŠ, pálenice, Vodojem a spousty dalších) a i jako správce hřibitova. Prostě všechno, co souvisí
s provozem a údržbou budov. Dále k tomu patřily veškeré
práce v obci - sečení trávy, udržování pořádku, různé opravy atd.
Všichni víme, že jsi fungoval i jako místní hrobař, jaká byla pracovní náplň hrobaře?
Když skončila pohřební služba Urbánek, nastal problém
s kopáním hrobů. Po dohodě s tehdejším panem starostou
Václavem Vystrčilem jsem v roce 1995 začal kopat hroby za
asistence p. Medka. Kopání hrobů je těžká, fyzicky namáhavá práce. V minulosti se na hrobaře dívalo jako na méněcennou osobu. Ale jeho práce je velmi zodpovědná, musí
znát pohřební zákon, při práci nesmí poškodit hroby a při
pohřbu je prakticky posledním člověkem, který může zmírnit bolest pozůstalých. A věř mi, že při pochovávání mladých
lidí, známých, kamarádů či přátel se mi nesčetněkrát derou
slzy do očí.
Také bych chtěla zmínit Tvou funkci trenéra fotbalistů...
Od mládí jsem se věnoval kopané. Hrál jsem za žáky, dorost
a krátce i za muže. Ovšem po zranění jsem hřiště jako hráč
musel opustit, tak jsem se začal věnovat kopané jako trenér. Trénoval jsem přípravku, dorost a dvě soutěžní období
i muže. Jako hráč i trenér jsem zažil sestupy i postupy. Je
to sport a to k tomu patří. V současné době trénuji místní
dorost.
Lubo, řekni mi, z čeho máš poslední dobou největší radost?
Momentálně se potýkám se zdravotními problémy, moc té
radosti není. Ale určitě mě dokážou nejvíce potěšit a rozveselit moje vnučky a vnuci. Ale radost mi udělali i fotbalisti
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„Retro“ turistika v Bílých Karpatech
V roce 1967 vyšel Turistický průvodce ČSSR č. 33 pro (naši)
oblast Slovácko. A tak se, jako zvídaví turisté, přesuňme doprostřed obce a vraťme o 50 let zpět. A přečtěme si, co se
v jeho „Místopisném seznamu“ píše o Bánově (uvedeno
v uvozovkách ležatým písmem zvaným „kurzíva“). Jinak řečeno, čím byl a je Bánov pro turisty zajímavý (i s mými malými komentáři):

Pokud je někdo knihomol, informujeme, že: „do Bánova
a jeho okolí je umístěn rozsáhlý rodový román Zlomený kruh od
Josefa Adamce, rodáka ze sousední Suché Loze.“

„Bánov, městečko (2400 obyvatel), 7 km jihovýchodně od Uherského Brodu.“ Teď už víme, kde jsme. A dozvíme se něco
o uprostřed obce tyčícím se rozseknutém kopci:
„V obci na návrší zvaném Hrad stopy osídlení téměř ze všech
pravěkých kultur, od starší doby kamenné až po slovanské pohřebiště a vrstvu z období středověku, kdy se zde uvádí „Bannone castrum.“

Kromě toho, že se dá do Bánova doputovat pěšky, je dostupný také hromadnou dopravou, a to Československými státními dráhami „ČSD – nejbližší železniční (rychlíková) stanice
v Uherském Brodě na trati č. 34, Uherský Brod vzdálen 7 km.“
a hlavně Československou státní autobusovou dopravou
„ČSAD – v místě je autobusová zastávka na linkách č. 06331
(vedoucí z Uh. Brodu na Starý Hrozenkov), č. 06733 (vedoucí
z Uh. Brodu přes Suchou Loz do Nivnice), č. 06736 (vedoucí z Uh.
Hradiště přes Uh. Brod do Suché Lozi, Troják, Mikulčin vrch,
Bzovou, Žítkovou, Starý Hrozenkov a Vyškovec), č. 06737 (vedoucí z Uh. Brodu přes Komňu (hostinec Nový Dvůr) na Troják, Mikulčin vrch a Lopeník) a č. 06738 (vedoucí z Uh. Brodu do Suché
Lozi).“ Závěrem je uvedena známá informace, že přes obec
vede „dálková silnice č. 50.“

Kdyby někoho postihly zdravotní problémy, jsou zde uvedeny základní „zdravotnické informace: zdravotnické středisko
– telefon č. 14; zubní ambulatorium – telefon č. 24.“. Kdyby se
porouchalo auto, tak jsou zde „Autoopravny: 2.“

Ve 12. století, kdy hranicí byla řeka Olšava, patřil Bánov pravděpodobně k Uhrám, avšak kolem 13. století patřil nesporně
k Moravě. První písemná zpráva o hradě Bánově je z roku 1294.
Zánik hradu lze klást do válek s Matyášem Korvínem, poněvadž
roku 1488 patřilo k Bánovu pusté tvrziště, dvůr, kostel, mýto
a ves Bystřice pod Lopeníkem s dvorem a tvrzí. Roku 1589 je uváděn Bánov jako městečko.“

A to je o Bánovu vše. Ale v blízkých Bílých Karpatech vedou
turisticky značené cesty, na které se lze z Bánova dostat opět
buď pěšky nebo výše zmíněnou hromadnou dopravou. Jedná se o následující značené cesty:

Sestoupíme z kopce ke kostelu, který zde stojí, a doufejme,
že ještě chvíli stát bude: „Kostel: barokní jednolodní stavba vznikla radikální přestavbou středověkého kostela v letech
1692–99 provedenou Antoniem Rivou podle projektu Domenica
Martinelliho.“

• červená značka č. 14, STEZKA HRDINŮ SNP (Slovenského Národního Povstání): (Myjava 14 km) – pomník plukovníka Dibrova – turistická chata na Velké Javořině, 5 km – Kamenná
bouda (–300 m), 10 km – autobusová zastávka Velká Javořina,
13 km – Dubina, 14,5 km – autobusová zastávka Březová rozcestí,
18 km – turistická chata Troják, 25 km – turistická chata na
Mikulčině vrchu, 27 km – (Trenčín 49,5 km).

Postoupíme dále po hlavní ulici, jinak zvané „náměstí“, na
„křižovatku“, kde se nachází: „Kontribuční sýpka empírová
z roku 1814“ a vpravo, v blízké zatáčce ve směru na Suchou
Loz „panský dvůr ze 17. století.“
Když se kolem rozhlédneme, možná, že někde koutkem oka
zahlédneme: „Lidová architektura: žluté líčky chalup s bílým
rámováním oken a modrou podrovnávkou ještě na několika
místech po obou stranách státní silnice.“ Od „křižovatky“ sestoupíme vlevo do ulice zvané „Hoštáky“, v níž se nachází:
„patrová komora (při čp. 85, po pravé straně silnice na Lopeník):
jediná ukázka patrových komor, které tu stávaly před domy.“.
A dále nalezneme: „zemědělská usedlost čp. 293: z 19. století.
Dům č. p. 129. Všechny tři objekty památkově chráněny.“

• zelená značka č. 23: turistická chata na Velké Javořině – Květná (–600 m), 5,5 km – Nová hora (+180 m), 7 km – Staré díly
(–100 m), 8,5 km – Velký Lopeník (+540 m), 12 km – Malý Lopeník, 14 km – turistická chata na Mikulčině vrchu, 17,5 km.
• modrá značka č. 28: (Luhačovice 10,5 km) – Bojkovice – Bzová,
4 km – Žítková, 9,5 km – (Trenčín 29,5 km).
• zelená značka č. 30: železniční stanice Bojkovice – zámek Nový
Světlov, 1 km – Modrá Voda (opuštěné lesní lomy s jezírkem
a pramenem pitné vody), 5,5 km – hostinec Nový Dvůr, 10 km –
turistická chata Troják (+190 m), 12,5 km – turistická chata na
Mikulčině vrchu, 14,5 km.

Kdyby byl pro někoho „ohleděný“ fašank v obci Strání, doporučujeme, že „dosud se udržují masopustní průvody masek
zvaných „bobkovníci“, obcházející obec o masopustním pondělí.“
Dále upozorňuje na „pamětní desku parašutistovi Josefu
Bublíkovi, spoluúčastníku atentátu na Heydricha r. 1942 pod
krycím jménem Josef Sedláček.“

• žlutá značka č. 31: turistická chata na Mikulčině vrchu – Vyškovec, 1,5 km – Vápenice, 5,5 km (–200 m) – Starý Hrozenkov,
7,5 km – Žítková, 10 km.“
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Folklór v Bánově
Taktéž „Turistický průvodce“ poskytuje „návrhy vycházkových a výletových tras“. Konkrétně na „polodenní vycházky“.
A to z Mikulčina vrchu po zelené značce č. 23 na Velký Lopeník
a zpět, délka 11 km.“ Nebo „z Mikulčina vrchu po žluté značce
č. 31 do Starého Hrozenkova a zpět autobusem, délka 7,5 km.“
A nebo „z Bojkovic po zelené značce č. 30 na Modrou Vodu, neznačenou polní cestou dolů do Komni a zpět autobusem, délka
7,5 km.“

V roce 2014 jsme oslavili 150. výročí vzniku první dechovky. Podařilo se objevit ručně psaný značně fundovaný zápis neznámého autora. Popisuje celou historii včetně jmen
dechovky v Bánově. Před rokem 1850 hrávali pouze gajdoši
(odtud přezdívky gajdošových). Později muzikanti hráli i na
basu. V roce 1885 byl založen první dechový soubor místním
učitelem, který hrál hlavně v kostele.

Bánov byl v devatenáctém a zčásti i ve dvacátém století
takzvaně „dechovkový.“ Někdy zde působily i tři dechovkové soubory. K dispozici byly také dva taneční sály. Písničky
známé v celém okolí se zpívaly buď při harmonice nebo i bez
doprovodu. Svobodní mládenci chodívali po dědině a zpívali
Při takových vycházkách se vždy dostaví zdravý hlad a může galánkám. Cimbálovka se poslouchala jenom z rádia.
přijít i zrádná tma. Následuje proto výpis „celoročních ubyto- Jak přišel do Bánova folklór s cimbálovkou.
vacích a stravovacích možností:
Změna nastala po roce 1971 s příchodem manželů Věry a Jiří• na vrchu Troják, 1,5 km severozápadně od Mikulčina vrchu ho Chovancových do Bánova a také nástupem učitelky Hev turistické chatě s názvem „Na Trojáku“. Přístupná z dálkové leny Vystrčilové do místní školy.
silnice č. 50, od hostince Nový Dvůr odbočení na příjezdovou Jiří Chovanec začal účinkovat s kapelou Burčáci. Posléze zasilnicí vedoucí na Mikulčin vrch. 3,5 km k chatě. Chata nabízí čal budovat dětskou cimbálovou muziku Šablička z dětí hu6 pokojů, 11 lůžek; na 1 noc až 13 lůžek; stravování v cenové sku- dební školy v Uh. Brodě, kde učil. Jeho manželka Věra zase
pině D; telefon č. Bystřice pod Lopeníkem 2, obsazuje REKREA. založila dětský sboreček Kačenky.
• na Mikulčině vrchu, 5 km jižně od Bojkovic v turistické chatě Paní učitelka Helena Vystrčilová založila ve škole Kohútek,
s řadou srubů s názvem „Mikulčin vrch“. Původní chata, vybu- dětský taneční soubor. Nebylo to ovšem ihned, ale postupně.
dována zde ve 30. letech 20. století jednotou Sokol z Bojkovic,
Jurka jako správný chlap začal navštěvovat kulturní zařízebyla za druhé světové války vypálena. Chata nyní moderně obní. U Mandíků, kde sedávala společnost chlapů zpívali při
novena. V okolí chaty výborné lyžařské terény (lyžařský vlek).
kytarách většinou trampské písničky. Nenásilně je učil písPřístupná z dálkové silnice č. 50, od hostince Nový Dvůr 5 km
ničkám z jiného soudku. Začaly se zpívat i folklorní písničky
k chatě. Chata nabízí 23 pokojů, 80 lůžek, ústřední topení; strapři harmonice. A pak se parta rozhodla pozvat Burčáky na
vování v cenové skupině C; telefon č. Bánov 28, obsazuje REhody. Jelikož jsem byl jeden z Pěníků (tak jsme se nazývali),
KREA.
tak zavzpomínám, jak to probíhalo.
• v autokempu/autocampingu s rybníkem v obci Starý HrozenV roce 1972 na Martinské hody poprvé zahrála v hospodě
kov. Nachází se 1 km za obcí, vpravo při silnici ve směru Trenčín.
U Dudků cimbálovka Burčáci. Všem se líbilo jejich vystouAutokemp nabízí 20 lůžek ve srubech a 20 lůžek ve stanech; otepení. Napadlo nás pokračovat každý rok na hody, ale v jiném
vřeno VI.–IX. (červen až září), spravuje SVAZARM čp. 246; teleprostředí. V dalším roce jsme se přesunuli do restaurace
fon č. 27. Možnost koupání v rybníku v autokempu.
u Mandíků, ale nebylo to ono. Vystoupení jsme chtěli po• v hostinci v obci Strání. Hostinec nabízí 2 pokoje, 4 lůžka, kate- řádat v místním sále. Pořád jako parta Pěníků. Nastal ovgorie D a IV. cenové skupiny; telefon č. 13. Možnost koupání 2 km šem problém s povolením akcí. Museli jsme se zapojit jako
východně od obce ve vodní nádrži v údolí potoka.
společenská organizace. Proto jsme při Sokole založili vo• na Velké Javořině, nejvyšším vrcholu (970 m) Bílých Karpat lejbalový oddíl, zbudovali hřiště a museli jsme hrát soutěž.
s holým temenem, jemuž vévodí televizní retranslační stanice A mohli jsme pořádat nedělní zábavy. Už od začátku se dařipostavená roku 1959, 20 km jižně od Uherského Brodu v turis- lo. Návštěvnost byla obrovská, stoly se „chytaly“ už navečer
tické chatě s názvem „Holubyho chata“ na východním svahu na a bývalo hodně veselo. Horší bylo, že ráno jsme museli uklidit
půdě Slovenska. První chata byla postavena roku 1923, ale roku a uspořádat provoz kina. V pondělí byl pracovní den, a proto
1926 vyhořela. Nynější chata byla otevřena roku 1930 a nese jsme si museli vzít volno nebo nahlásit řádnou dovolenou.
jméno po slovenském botaniku J. L. Holubym. Ze slovenské stra- A tak vlastně vznikly Bánovské hodky. Po úklidu jsme se šli
ny kolem chaty vede lyžařský vlek. Přístupná z dálkové silnice občerstvit do hospody u Dudků. Při kytarách a harmonice
č. 54, za Slavkovem (směrem na Strání) odbočka vpravo lesní jsme zpívali všem příchozím a hospoda pukala ve švech!
silničkou 10 km. Chata nabízí 2 noclehárny, 72 lůžek, stravování V hospodě jsme měli vystavené velké plakáty, každý rok
v cenové skupině A; telefon č. Moravská Liesková 5 (dříve 43).“ přibyl jeden. Tyto hodové zábavy jsme provozovali asi šest
Závěrem jen poslední praktickou informaci. Pokud jsme nebo sedm roků. Závist, že se nám daří, zapracovala, a tak
automobilem, je vhodné znát prodejní doby v nejbližších MNV rozhodlo, že zábavy bude pořádat jiná organizace. Té
čerpacích stanicích pohonných hmot: „v Uherském Brodě, se nedařilo, proto tyto slavné zábavy skončily. A pak přišla
s prodejní dobou denně od 6.00 do 20.00 hodin a ve Starém změna režimu. Změna hodnot. Lidé přestali podobné akce
Hrozenkově, s prodejní dobou v pracovní dny od 7.00 do 11.30 navštěvovat.
hodin a od 14.00 do 17.00 hodin.“
Zanikl sál u Mandíků, nakonec i hospoda u Dudků. Zbyly jenom vzpomínky.
Tož, šťastnú cestu po Bílých Karpatech!
I na „celodenní výlet: z Mikulčina vrchu po zelené značce č. 23 na
Velkou Javořinu (možnost návštěvy skláren v Květné), délka 17,5
km. Nocleh v Holubyho chatě. Druhý den po červené značce č. 14
zpět na Mikulčin vrch, délka 22 km.“

PS: Upozornění – ne vše výše uvedené je v současné době Pořádat v dnešní době hodovou zábavu při cimbálovce je
sázka do loterie. Pondělní hodky jsou už jenom odvarem
stále aktuální.
dřívějších. Dnes je to hlavně o jídle, zpívat už se nějak přePodklady:
stalo.
Pernica, Milan a kolektiv: Turistický průvodce ČSSR č. 33. SloČást dřívějších Pěníků působí v mužském pěveckém soubovácko. Praha 1967. Mapa Biele Karpaty. Praha 1966.
ru Hútek, který se snaží udržovat spolu s ostatními soubory
Martin Borák bánovský folklór při životě.
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Oldřich Havel

Základní škola
Filmový kroužek ZŠ Bánov v Tokiu

Dominik Machalík a Antonín Vystrčil, dva čerství absolventi ZŠ Bánov, se spolu se svým učitelem Vlastimilem Ondrou
vydali na začátku srpna 2017 z dvoutisícové moravské obce
do čtrnáctimilionového japonského velkoměsta. Cíl? Účast
na prestižní světové filmařské soutěži KWN Panasonic si
zajistili nejprve vítězstvím v národním kole a následně
umístěním v elitní čtyřce ve středoevropském finále. Jejich
úspěšný snímek nese název Proti nenávisti a je ke zhlédnutí na YouTube filmového kroužku.
Není to poprvé, co se amatérští filmaři z Bánova podobné
akce zúčastnili. V roce 2014 byli na světovém finále v New
Yorku. Od vzniku soutěže v roce 1989 se jí zúčastnilo už více
než 150 tisíc dětí ve věku jedenáct až patnáct let. Letos byli ve
světovém finále mladí filmaři z Indonésie, Číny, Panamy, Vietnamu, USA, Saudské Arábie, Ománu, Japonska, Německa,
Rakouska, Brazílie, Kanady, Malajsie, Thajska, Honk Kongu,
Tanzánie a Slovenska. Se všemi jsme navázali kontakt a jsme
spojení přes facebook. V soutěži nakonec vyhráli Číňané
a Japonci, závěrečná přehlídka v národních krojích ale pozitivně zapůsobila na všechny zúčastněné.

místnosti bez židlí. Usadili jsme se k prostřeným stolům na
zem. Japonci ze školy ve Fukušimě, s nimiž jsem seděl, mě
naučili jíst hůlkami. Dokonce mi vysvětlili, jak a v jakém pořadí se co jí. Později jsem konečně poprvé ochutnal i suši.
Bylo skvělé. Kromě toho nás zaujaly legendární japonské
záchody. Ty měly i patnáct tlačítek a šla na nich kromě různých spršek pustit třeba i hudba.
Mezi navštívenými místy a zážitky dominovala především
věž Skytree (Nebeský strom), která je se svými 634 metry
nejvyšší věží světa. Byla to úchvatná vyhlídka. V patě kopie
Eiffelovy věže jsme večeřeli. Poslední den jsme se dokonce
odvážili sami vydat nepředstavitelně spletitým tokijským
metrem do města. Obdivovali jsme neskutečnou křižovatku
Shybuya a také nákupní čtvrť Harajuka. Na pobyt v exotickém Japonsku asi nikdy nezapomeneme. Je neskutečné, kam
jsme se už s Filmákem dostali.
Mgr. Vlastimil Ondra

Zatímco v New Yorku se pouze řešilo, kdo vyhraje, v Japonsku organizátoři přichystali konferenci, kde studenti řešili
aktuální světové problémy. Panasonic si uvědomuje, že právě generace mladých lidí bude těmto výzvám muset čelit.
Tokio navíc v roce 2020 uspořádá podruhé v historii olympijské hry. Před třiapadesáti lety na těch prvních zazářila
gymnastka Věra Čáslavská, která získala tři zlaté medaile.
Uskuteční se tam i paralympijské hry. A jelikož Panasonic
patří mezi partnery obou akcí, obsahoval náš program i setkání s paralympioniky.
„ S Tonym jsme si vyzkoušeli paralympijský sport Boccia,
který je obdobou francouzské hry pétanque. Společnost
nám dělali olympijští vítězové z Japonska a Nového Zélandu. O tomto sportu jsem nikdy neslyšel. Bylo skvělé, že nám
ho představili paralympijští medailisté,“ neskrývá nadšení
režisér filmu Dominik Machalík. „Soutěžení v tomto případě opravdu nebylo důležité. Pochopili jsme, jak velkým
prostředkem je sport pro sjednocení lidstva a jaké možnosti
otevírá nemocným a postiženým lidem.“
„Z Bánova do Uherského Brodu, poté rychlíkem do Prahy.
Z Letiště Václava Havla do Amsterodamu a poté jedenáctihodinový let do Tokia, kde je čas posunut o sedm hodin dopředu. A víte, co nás přivítalo na letišti v Tokiu? Pavouk veliký jako dlaň. V letištní hale vznikl povyk a my se smíchem
zírali, jak se na jeho desetiminutovém odchytu podílí šest
pracovníků letiště,“ líčí Antonín Vystrčil.
Na Tokio zavzpomínal i učitel Vlastimil Ondra: „V Tokiu byla
až sedmdesátiprocentní vlhkost vzduchu. Připomnělo nám
to tropický pavilon v Zoo Lešná. Párkrát jsme v hotelu zažili
i mírné otřesy. Pokoj se s námi pohupoval. Poprvé to byl šok,
pak už jsme si zvykli. Japonci jsou celkově klidnější, usměvavější a velmi pracovití a úslužní. Auta jezdí stejně jako
v Anglii vlevo. Mohutné dálnice se kříží i třípatrově, vedle
nich jsme ale mohli vidět mnoho rýžových polí. Rozlehlost
mostů a bulvárů byla v porovnání se stísněnými uličkami
Prahy ohromující.

Kluci s Brazilkami.

S paní Yoko Oshima, hlavní organizátorkou Global Contest
KWN 2017 a panem Daliborem Hálou, zástupcem českého Panasonic.

Večeřeli jsme v tradiční restauraci na Ginza Street. Ginza
Street je nejdražší ulice s obchody na světě. Nájem za jeden
metr čtvereční tam údajně stojí deset milionů korun. Už si
ale nepamatuji, jestli za měsíc nebo rok. I když, ono i na rok
je to hodně.
U vchodu do restaurace jsme se museli zout. Uvedli nás do

V Panasonic Center Tokyo na Boccia programu.

-10-

ERASMUS+
Od 10. - 13. 9. 2017 hostila naše škola zástupce partnerských
škol z Německa (Duisburg), Polska (Katovice) a Švédska (Karlshamn), se kterými spolupracujeme v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ na tématu s název OPEN UP FOR
A CHANGING EUROPE. Cílem schůzky bylo seznámit zahraniční vyučující s prostředím, ve kterém budou jejich žáci
společně s našimi sdílet mnohé aktivity, které u nás ve škole
připravujeme.
Celá akce se zahraničními žáky v ZŠ Bánov proběhne v termínu od 1. - 7. 10. 2017. Věříme, že se zahraničním hostům náš
připravený program bude líbit, a spoléháme, že naváží bližší
kontakty s našimi žáky, u kterých budou po celou dobu pobytu ubytováni.
Mgr. Petra Kočendová
(Foto Mgr. Vlastimil Ondra)

Školní folklorní soubor Kuřátko právě slavnostně přivítal v naší
škole učitele ze Švédska, Německa a Polska. Děti parádně zazpívaly Vyletěla holubička... Na bánovskéj věži... a Boty sem si
kúpíl... Matyáš Pichovec ze 4. A, který chodí do Filmáku, vše natočil a video už visí na YouTube Filmového kroužku ZŠ Bánov.

Slovácké divadlo představuje nové předplatné
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti odtajnilo nabídku
nových titulů na příští rok. Nové předplatné nazvané Kde
domov tvůj? Slovácké divadlo odstartuje po novém roce. „Na
novém dramaturgickém plánu jsme si dali opravdu záležet
a jsme hrdí, že celou sezónu budeme připomínat vznik samostatného Československa a budeme se na něj dívat z mnoha
různých úhlů,“ prozrazuje ředitel Slováckého divadla Michal
Zetel. „Naslouchali jsme našim divákům, takže plán je ušitý
přímo jim na tělo a nic nebude chybět, výběr bude pestrý,“
dodává. „Nové předplatné představujeme ve vašem zpravodaji exkluzivně poprvé a vážíme si našich bánovských diváků. Příští rok bude velkolepý,“ netají se nadšením tiskový
mluvčí divadla a herec Josef Kubáník.

Čím se může pochlubit Slovácké divadlo?

V lednu jsou na programu hned dvě premiéry. První novinkou bude na začátku ledna jevištní adaptace knihy Fedora
Gála a anonyma Matěje Přes ploty, kterou se souborem připravuje režisér Michal Skočovský. Dalším titulem bude na
konci ledna nestárnoucí Shakespearova hra Mnoho povyku pro nic v režii Zdeňka Duška. „Miluju českou a světovou
klasiku a těším se na Shakespeara a na Kříž u potoka. Oba
tituly režírují hvězdy. Zdeněk Dušek s námi spolupracuje
pravidelně a naposledy ve Slováckém divadle uvedl oceňované drama Henrika Ibsena Nepřítel lidu. Martin Františák
nastudoval před časem ve Slováckém divadle rovněž Ibsenovu hru Nora, za kterou byla Tereza Novotná nominovaná
na prestižní Cenu Thálie. A chtěl bych si zahrát u Zoji Mikotové, se kterou jsem dělal spolu s Květou Fialovou hru Oskar
a růžová paní a letos krásnou pohádku O Květušce, zahrádce
a babici Zimici,“ doplňuje Josef Kubáník.

Fedor Gál @ Matěj: PŘES PLOTY – 6. 1. 2018

V minulé sezóně divadelníci uvedli v premiéře celkem 14 inscenací.
Dosáhli opět hranice rekordních 8 000 předplatitelů, což je
nejvíc v ČR.
Divadlo v roce 2016 navštívil rekordní počet diváků (89 452)
a herci odehráli rekordní počet inscenací (339)
Slováčtí divadelníci letos obdrželi pozvání na čtyři divadelní
festivaly a divadlo získalo titul „Rekordman roku“ za nejlepší
reklamní kampaň.
Jaké tituly předplatné nabídne a kdy bude premiéra?
William Shakespeare: MNOHO POVYKU PRO NIC – 27. 1. 2018
Karolína Světlá: KŘÍŽ U POTOKA – 24. 3. 2018

Zoja Mikotová, Iva Šulajová: KDY BUDE PO VÁLCE – 21. 4. 2018
István Örkény: RODINA TÓTŮ – 16. 6. 2018

Josef Kajetán Tyl, František Škroup: FIDLOVAČKA – 15. 9. 2018

Mimo předplatné - Lutz Hübner: ÚČA MUSÍ PRYČ! – 22. 1. 2018

Kříž u potoka v režii Martina Františáka divadlo uvede na
začátku jara a na duben je naplánována premiéra autorské
koláže Zoji Mikotové a Ivy Šulajové KDY bude po válce. Před
prázdninami v červnu se mohou diváci těšit na Rodinu Tótů
v režii Igora Stránského. Posledním titulem nového předplatného bude v září česká klasika Fidlovačka v režii Michala
Zetela. Mimo předplatné divadlo uvede v rámci alternativní
dramaturgické linie SloOFFácké divadlo hru Úča musí pryč!
v režii Michala Zetela. Premiéra je naplánována na konec
ledna.

Autor jevištní předlohy hry Přes ploty Fedor Gál (vpravo) a režisér Michal Skočovský na zahajovací zkoušce ve Slováckém divadle. Světová premiéra je naplánovaná na 6. ledna 2018.

Nové předplatné mohou zájemci zakoupit v pokladně nebo
na webových stránkách Slováckého divadla.
Blanka Šmejdovcová

(Foto Marek Malůšek)
-11-

Léto s Kohútkem

Zvláštní zpráva o folkoru

Uprostřed letních prázdnin strávili Kohútci společný víkend
na chatě u slovenských sousedů. Jelikož je to super parta,
kterou spojuje láska k folkloru, vydali se na folklorní festival Jánošíkové dni v Terchové. Čekala na ně dobrodružná
cesta vlakem plná skvělé nálady. Na slunečné dny na horské
chatě s okouzlující přírodou a večery strávené na úžasném
programu, na kterém mohli podpořit i nám blízký folklorní
soubor Vlčnovjan, budou jistě všichni rádi vzpomínat. Chtěli si víkend jaksepatří užít, a proto se rozhodli být pouze diváky a poznávat nové kroje, tance a písně z různých koutů
světa. Veselá atmosféra se doslova vrývala pod kůži. Dobře si
zazpívali, zatancovali, ochutnali místní dobroty, ale hlavně
nabrali tolik energie, že někteří z ní čerpají dodnes. Všichni
si výlet pochvalovali a už teď se těší na další společné zážitky. Po návratu začali opět pilně trénovat na vystoupení,
které je čekalo v polovině srpna v Babicích. Část tanečníků u některých pásem čekala i premiéra. S doprovodem CM
Žandár patřili k hlavní složce odpoledního programu Na
Mýtince. Vystoupení se zdařila a Kohútci za ně sklidili velký
úspěch. Příjemný večer pokračoval besedou u cimbálu s CM
Žandár, při které se vzpomínaly nejen zážitky z folklorních
festivalů.

Je načase, abychom my, bánovjané, požádali Fond nehmotného kulturního děditství Unesco o zapsání do seznamu.
(Když tam može byt Vlčnov, proč né aj Bánov.)

V tomto roce došlo v Kohútku k organizačním změnám,
po mnoha letech post vedoucího převzal po dlouholetém
tanečníkovi Víťovi Zálešákovi Aleš Pavlíček. Kohútek chytil druhý dech a připravuje se na řadu vystoupení. I díky
novým členům se tempo trochu zpomalilo a oprašujeme
všechna pásma, aby se je doučili i ti noví. Přejeme jim, aby
jim elán dlouho sloužil jako nám ostatním. Víťovi děkujeme
za všechnu obětavou práci pro Kohútek po všechny roky.
A teď vzhůru s přípravou na 45. výročí Kohútku.

FS Kohútek
(Foto zaslal FS Kohútek)

Už dlouho se v odborných kruzích snažíme objasnit opomíjenou skutečnost: Fšecky známé folkorní pěsničky vznikly
v Bánově a tetičky kořenářky ich roznésly po celéj republice
československéj. Médija v té době nebyla, aby je reprodukovala v bánovském originále. Tím se stalo, že si je každá oblast
různě upravovala a pak si je prohlásila za své. Ale původ byl
v Bánově. Máme s tím stále problémy to prosazovat, tak s
tím bojujeme. Někteří se tomu faktu brání, ale to je tak jediné, co je možné proti tomu udělat. Neustoupíme a budeme
naši pravdu obhajovat třeba aj ve Štrasburgu.
Všecky pěsničky sú původně bánovské. To je historická skutečnost.
A další důležitá, zatím opomíjená, událost. V Bánově vznikla originální verze tance verbuňk. „Bánovský včeuařský
verbuňk“. Jeho vznik je mladšího data a vyšel s ním poprvé
nejmenovaný člen Hútku (je to známý včelař), který nám
popsal, jak tato verze spontánně vznikla. Při začátcích včelaření se mu stalo, že při neopatrné práci při stáčení medu
ho včely bodaly a tak poskakováním a boucháním do holení
se je snažil setřást. Když nám to předvedl, naznali jsme, že je
to nový druh verbuňku. Poradili jsme mu, aby s materiálem
více pracoval a dotáhl ho k dokonalosti. Potom požádáme
o doplnění k ostatním stávajícím formám do fondu. Zatím
je ve fázi, kdy s ním musíme pracovat a vyčkávat, jestli ho
náhodou nezdokonalí při dalším nezdaru u stáčení medu.
Ještě počkáme.
Myslím si, že je toho dost na to ,aby nás do seznamu přijali
a zařadili do spolku, kde ostatně už máme dávno patřit.
Přece není možné, aby tam Bánov nebyl. Šak gde byu Vlčnov,
když už byu Bánov.
Jára Cimrman v.r. Bánov

Knihovna
Na začátku září pobavil děti v knihovně kouzelník Mišuge
z Brna.
Ludmila Horňáková
(Foto zaslala Knihovna Bánov)

Kohútek
Soubor Kohútek oslaví v příštím roce své 45. výročí.
Naším přáním je, aby se v programu objevili bývalí členové
a jejich děti.
Proto tímto zveme všechny bývalé členy, kteří by měli chuť
zapojit se krátce do programu na informační schůzku, která proběhne dne 27. 10. 2017 v 18 hod. v sále ZŠ Bánov (vstup
přes sportovní halu). V případě zájmu se můžete ozvat i na
e-mail kohutek.banov@seznam.cz .
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Florbal konečně i v Bánově! Můžeš trénovat i hrát zápasy!
V pátek 15. září 2017 proběhl ve Sportovní hale v Bánově náborový trénink do florbalu. 25 dětí mělo možnost (pod vedením kvalifikovaných trenérů florbalu) vyzkoušet si ukázkový trénink, kdy se zapojí všichni zájemci.
„Děti měly k dispozici také různé velikosti a typy florbalek, aby jim co nejlépe vyhovovaly. Trénink v sobě propojil
řadu herních prvků dle současné metodiky, aby děti byly
v neustálém pohybu a současně to pro ně byl radostný prožitek volnočasové aktivity s motivací k další účasti,“ uvedl
šéftrenér Libor Kment.
Od středy 20. září 2017 budou mít děti a mládež možnost navštěvovat ve sportovní hale pravidelné tréninky, a to vždy ve
středu od 16.00 do 17:30 hodin, a poté se zapojí do pravidelných ligových soutěží a turnajů. Dalším zájemcům si s sebou
stačí vzít sportovní oblečení - tričko, kraťasy a sportovní
obuv. Rádi pak zapůjčíme správně dlouhou i tvrdou florbalku
a pro budoucí gólmany máme i kompletní výstroj i s helmou.
Info. na e-mailu: uherskybrod@orel.cz, př. tel. 777 623 930.
Petr Gabriel, sekretář, FbC Orel Uherský Brod

Klub seniorů se připomíná

Poděkování

Náš Klub se už stal neodmyslitelnou součástí bánovského
společenského a kulturního života. Máme několik oblastí,
ve kterých připravujeme akce pro členy. Stabilní kádr členů
doplňují ti, kteří se k nám připojují jen někdy, podle svých
zálib. Připomínáme, že členem se stane každý senior, který se zúčastní některé akce. Všichni jsou mezi námi vítáni.
Dnes připomeneme výlety a zájezdy letošního roku. V zimě
jezdíme každý rok do divadla - letos jsme byli v Městském
divadle v Olomouci na výborném muzikálu „Hledám děvče
na boogie woogie“. Následoval zájezd na Jarní výstavu květin do Kroměříže. Velmi oblíbené jsou jednodenní zájezdy
do termálních koupališť na Slovensku. Každý rok jedeme
v červnu do Dunajské Stredy a v září do Velkého Mederu.

V poslední srpnovou sobotu se hrstka banovských žen a dívek vydala do Nivnice na turnaj ve fotbale žen, který probíhal v rámci Olympiady Východního Slovácka. Vervou,
odhodláním a touhou po „cenné placce“ jsme se nakonec
prokopaly do finále. Ve vyhroceném zápase jsme nebojovaly jen proti týmu z Bystřice pod Lopeníkem, ale také proti
velmi parnému počasí a únavě. Ráda bych poděkovala všem
holkám, které se zúčastnily, za bojovnost a super hru! Dík
patří i Natce Vrábelové, která se nás s trpělivostí snažila
něčemu naučit na trénincích. Také týmu žáků FC Bánov, že
jsme si s nimi mohly zahrát nanečisto a že nás trochu prohnali. Děkujeme Břeťovi Polanskému a celému FC Bánov, že
nám umožnili trénovat a poskytli nám pomůcky k tréninku, hlavně dresy, ve kterých jsme naši obec reprezentovaly.
V neposlední řadě i panu starostovi Markovi Mahdalovi, že
i přes loňský neúspěch v nás věřil, přihlásil nás a dělal nám
nejen řidiče, ale i oporu a podporoval nás. A hlavně děkujeme fanouškům, kteří si našli čas a přijeli nás do Nivnice podpořit! Díky moc! Snad se příští rok opět sejdeme a budeme
moct slavit další úspěch!
Za „babské efcéčko“ napsala
Andrea Urbancová

Už po páté jsme připravili také dvoudenní zájezd. Po Polsku, Rakousku, Maďarsku a jižních Čechách jsme letos byli
na severní Moravě. Navštívili jsme Velké Losiny, elektrárnu Dlouhé Stráně, Lázně Jeseník, Karlovu Studánku, město
Opavu a zámek Hradec nad Moravicí. A ještě se na pozvání
Obecního úřadu účastníme družebního zájezdu do Bánova
na Slovensku. Prostě je z čeho vybírat. Přidejte se k nám,
bude se vám mezi námi určitě líbit.
Za Klub seniorů Bánov
Josef Čapek
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Olympiáda Východního Slovácka 2017
Florbalový turnaj mládeže v Bánově:

Turnaj v petangue obecních zaměstnanců:

Mladší žáci:

1. Bauka (VS), Kománková (Niv)
2. Bujáček (SL), Janča (Kor)
3. Polanská (Ba), Vystrčilová (Ba), Wampulová (Ba)

1. Bánov
2. Nivnice
3. Korytná
4. Vlčnov
5. Suchá Loz
6. Korytná B

Turnaj v kopané žen v Nivnici:
1. Bánov
2. Bystřice pod Lopeníkem
3. Suchá Loz
4. Korytná
5. Nivnice
6. Vlčnov

Starší žáci:
1. Nivnice
2. Bánov
3. Vlčnov
4. Suchá Loz
5. Bystřice pod Lopeníkem
6. Korytná

Téměř ze všech soutěží, kterých se Bánov zúčastnil, přivezl
medaile. Děkujeme všem reprezentantkám a reprezentantům obce za účast na soutěžích OH Východního Slovácka
a přejeme mnoho dalších úspěchů!
Marek Mahdal, starosta
(Foto zaslal OÚ Bánov)

Tenisový turnaj v Korytné:
Mládež:
1. Bánov (Münsterová, Beníček)
2. Nivnice (Trtek, Matušák)
3. Nivnice (Mikulec, Výmola)
Dospělí
1. Nivnice (Bagář, Bulejko)
2. Bánov (Vystrčil, Vacula)
3. Bánov (Münster, Milo)
Šachový turnaj v Suché Lozi:
Poř.

St. č.

Jméno

Rtg

FED

Klub

Body

BH.

1

2

Vystrčil Martin

1973

CZE

Suchá
Loz

7½

51

2

4

Mostek Jan

1696

CZE

Vlčnov

7

50

3

1

Staňa Marek

2029

CZE

Vlčnov

7

48

4

9

Kadlčík Petr

1482

CZE

Vlčnov

6½

48½

5

8

Kadlčík Marek

1488

CZE

Vlčnov

6

42½

6

3

Podškubka Ondřej

1754

CZE

Vlčnov

5½

48½

7

7

Pavelčík Jaroslav

1537

CZE

Vlčnov

5½

38½

8

10

Soukeník František

1477

CZE

Nivnice

5

48½

9

5

Javor Jan

1657

CZE

Vlčnov

5

44

10

13

Žižka Miroslav

1309

CZE

Bystřice

5

42½

11

16

Kubiš Josef

1000

CZE

Korytná

5

41

12

12

Tesáček Jiří

1342

CZE

Nivnice

4½

45½

13

6

Velecký Marek

1562

CZE

Nivnice

4½

42½

14

17

Balouch Milan

0

CZE

Bánov

4

44½

15

18

Kňazovčík Josef

0

CZE

Bystřice

4

41½

16

11

Janča František

1424

CZE

Korytná

4

38½

17

14

Habarta Kamil

1174

CZE

Nivnice

4

37

18

20

Nehněvajsa Václav

0

CZE

Korytná

4

31½

19

21

Rusman Václav

0

CZE

Korytná

3

31½

20

24

Vystrčil Lukáš

0

CZE

Suchá
Loz

3

31

21

22

Skyba Vojtěch

0

CZE

Nivnice

2½

30½

2

32½

22

23

Vystrčil František

0

CZE

Suchá
Loz

23

15

Kiss Michal

1000

CZE

Nivnice

2

29½

CZE

Suchá
Loz

1½

33

24

19

Král Vojtěch

0

-14-

Bánov - Open čtyřher v tenise
V sobotu 2. září 2017 se uskutečnil 14. ročník putovního poháru Bánov - Open čtyřher v tenise, za účasti hráčů Východního Slovácka. Turnaj se uskutečnil ve sportovním areálu
TJ Hluk za účasti 9 dvojic, neregistrovaných hráčů kategorie
dospělí. Při rozlosování v 9 hodin se vytvořily dvě skupiny,
které bojovaly o postup do semifinále a finále.
Počasí bylo příznivé pro sportování. O půl 10 byl oficiálně
zahájen turnaj ve skupinách, každý ze soupeřů odehrál čtyři
utkání a tím byla sestavena účast v pavouku pro zařazení do
semifinále.
Semifinále odehrály dvojice:

Všichni se diví, že v naší obci je tolik talentovaných dětí, kteří trénují a hrají v okolních obcích a nemají tuto příležitost
v domácím prostředí. Dnešní mládež je třeba podpořit, neboť u počítačů a tabletů svou fyzickou kondici nezískají.
Vítězové 14. ročníku Bánov - Open:
1. místo - Kunovský Radek, Dostálek František
2. místo - Pomykal Zdeněk, Pavel Marek
3. místo - Vystrčil Marek, Vacula Josef.
Vítězům gratulujeme, Obecnímu úřadu děkujeme za podporu a věříme, že otázka kurtů bude v brzké době vyřešena.
Za ATK ( Amatérský tenisový klub) Bánov
Ing. Petr Zálešák

Münster David, Milo Ludovít
Vystrčil Marek, Vacula Josef
Pomykal Zdeněk, Marek Pavel
Kunovský Radek, Dostálek František.
Ve 14 hodin proběhlo semifinále. Do finále se probojovali:
Pomykal Zdeněk, Pavel Marek, Kunovský Radek a Dostálek
František. Turnaj byl v přátelském a bojovém duchu ukončen v 17 hodin, kde byly předány ceny sponzorů, za ně vřele
děkujeme a těšíme se, že 15. ročník bude posílen z řad dalších
zájemců a účastníků tohoto sportu. Cizí účastníci se diví, jak
je možné, že Bánov reprezentuje tolik hráčů tenisu, když
v Bánově není tenisový kurt. Dokázali to na olympijských
hrách Východního Slovácka v Korytné, které pořádaly obce
Východního Slovácka v měsíci červnu, kde ze čtyř pohárů
vyhráli tři Bánovjané, např. žáci:
Münsterová Sandra, Beníček Jonáš - zlatá medaile,
dospělí : Vystrčil Marek, Vacula Josef - stříbrná medaile
Münster David, Milo Ludovít - bronzová medaile

Memoriál Zdeňka Zálešáka

Chtěl bych se zpětně vrátit k akci Bánovské leto. Jistě jste zaznamenali změnu, která letos na této akci proběhla. Po domluvě s vedením obce jsme nedělní folklorní program rozdělili
a folklorní část jsme posunuli o týden dříve s tím, že využijeme stanů, které se staví na tuto akci. Nazvali jsme ji Folklorní
memoriál Zdeňka Zálešáka. Zjistili jsme, že se termín shoduje
s výročím posvěcení bánovského kostela a domluvili jsme se
s panem farářem, že se budeme na oslavě aktivně podílet.
A zkusíme zagitovat i další krojované k účasti na slavnostní
mši.
Je to trochu opomíjené výročí. Zasloužilo by si důstojně
a slavnostně oslavit. Protože naše hody jsou v listopadu
a počasí už venkovním oslavám mnohdy nepřeje, tak chceme výročí posvěcení spojit s memoriálem už natrvalo
a využít letního počasí. Někteří z nás tak trochu závidí, jak
v jiných vesnicích chodí nastrojené krojované průvody
k slavnostní mši. Možná by se dalo oslovit více lidí k účasti
v kroji, i když v Bánově už větší množství krojů není. Ale
zkusit by se to mělo. Udělat si takové menší letní hody.
Memoriál budeme ve stejném termínu pořádat i v příštích
letech. Celá událost bude už natrvalo spojena s oslavou posvěcení bánovského kostela. Je to sice až za necelý rok, ale
tím více bude času o tom popřemýšlet.

Farní Den rodiny

Letošní mše svatá na zahájení školního roku byla spojena
s farním Dnem rodiny. V neděli 3. září tak neproběhla „hrubá“ v obvyklém čase, ale až ve 14 hodin. A již její zahájení
bylo opravdu slavnostní. Prvňáčci si v průvodu přinesli
až před oltář své zbrusu nové školní aktovky a položili je
k ostatním, které si přinesli starší žáci. Během mše pak
P. Jiří požehnal nejen desítky školních batohů, ale hlavně školáky, kteří je budou nosit, a popřál všem úspěšný školní rok.
Po skončení mše svaté proběhlo požehnání rodinám s dětmi
u sochy Panny Marie před kostelem. Připravený program na
farní zahradě, který měl následovat, se z důvodu nepříznivého počasí přesunul do sportovní haly. Dětem to ale vůbec
nevadilo. Čekala je tam totiž veverka Terka, tombola, hry
a různé soutěže. Ta hlavní soutěž byla tentokráte výtvarná.
Děti měly za úkol ztvárnit odpověď na otázku: Jak vypadá
veverka? A porota vůbec neměla snadný úkol vybrat a ocenit pět nejlepších. Krásných obrázků a jiných výtvorů se
totiž sešlo přes třicet. O hudební doprovod během akce se
postaral pan Vlastimil Novák s vokalistkou Markétkou. Celé
odpoledne provázela příjemná atmosféra, které ukázala, že
farnost není jen instituce, ale především otevřené společenství lidí.
Magdalena Janků

Za letošní memoriál bych, sice opožděně, chtěl poděkovat
zejména panu starostovi a místostarostovi a všem obecním
zaměstnancům, paní Markétě Ševčíkové, panu faráři i pomocníkům, kteří mu obětavě pomáhali, aby se celá akce podařila. Všem moc děkujeme!
Za mužský sbor Hútek Olin Havel
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Přivýdělek

www.primavydelek.cz

Program I – Ekofond Východního Slovácka 2017
Vážení občané,

„změna klimatu“ – to je pojem, který v posledních letech
slýcháme stále častěji a bohužel spíše v negativních souvislostech. Nepříjemným dopadem těchto změn jsou mimo jiné
dlouhá suchá období, kdy dešťové srážky během roku nejsou dost vydatné a rovnoměrně rozložené tak, aby množství vody obsažené v půdě bylo dostatečné pro zdravý růst
vegetace, která tím velmi trpí. Současně se také snižuje hladina spodní vody. Na většině našeho území zatím ještě nepociťujeme nedostatek pitné vody – zatím.
Ministerstvo životního prostředí má snahu podporovat
zlepšení hospodaření s vodou vč. vody dešťové, proto vyhlašuje tzv. program dešťovka, kde je možné získat dotaci
na pořízení akumulačních nádrží na zachytávání srážkové vody a dále na zařízení pro její využívání. Jedná se však
o poněkud náročnější řešení, na které spousta občanů nedosáhne.
Náš mikroregion Východní Slovácko se snaží ve svých aktivitách zaměřovat i na oblast životního prostředí a rozhodl v rámci svých možností soustředit se na problém sucha
přímo v našich obcích. Jako první dostupný prostředek byla
zvažována možnost pořízení menších akumulačních nádrží
na dešťovou vodu, které by pro zalévání vegetace postupně
mohl využívat snad každý majitel domu se zahradou. Řada z
vás už jistě nějakým způsobem dešťovku zachytává a používá pro zalévání, ale zcela určitě je tu ještě velký prostor pro
rozšíření této praxe.

či jako tzv. REKO IBC kontejnery. Tato REKO varianta znamená, že samotný plastový kontejner je nový, ale rám a paleta jsou repasované.
V případě, že si budete pořizovat použitý kontejner, doporučujeme velmi pečlivě si zjistit, na co byl použitý. Mohlo
se jednat o nějaký potravinářský produkt (např. sirup), ale
také mohlo jít o kyseliny, průmyslové oleje či jakékoliv jiné
chemikálie. Seriózní dodavatelé upozorňují, že i po vymytí
kontejneru a následném používání např. pro dešťovou vodu
se mohou ve vodě vyskytovat stopová množství původních
chemických látek, což jistě není žádoucí.
Nové ICB kontejnery jsou nabízeny za cenu kolem 6000 Kč,
což není málo. Asi jako ideální varianta se jeví tzv. REKO kontejnery, které mají novou vnitřní plastovou nádobu a jejich
cena se pohybuje mezi 2500 – 3000 Kč. Pokusíme se najít solidního dodavatele, který by za příznivou cenu byl schopen
dodat i větší množství kontejnerů, což by snížilo jednotkové
i přepravní náklady. Pokud byste chtěli využít této možnosti, informujte pracovníky OÚ už při podávání žádosti.
Informace poskytují:
- pracovníci obecních úřadů
- projektový manažer: Milan Bauka, 604 164 264,
milanbauka@seznam.cz
zaslal obecní úřad v Bánově

Východní Slovácko se proto rozhodlo založit finanční fond,
ze kterého by občanům byly poskytovány dotace na pořízení akumulačních nádrží s min. objemem 1 m3. Výše dotace je
stanovena na max. 1000 Kč a současně na max. 50 % pořizovacích nákladů. V letošním roce chceme podpořit nákup 380
nádrží a v případě zájmu hodláme v podporách pokračovat
i v budoucích letech. Vzhledem k tomu, že poskytovatelem
dotací bude mikroregion – svazek obcí, je nutné se při poskytování dotací podřídit zákonným požadavkům. Proto
jsou dokumenty pro vyhlášení fondu trošku obsáhlejší, než
by se nám zdálo přiměřené, ale není třeba se administrace
lekat, s pomocí pracovníků obecních úřadů vše zvládneme.
Takže – jak na to ?
Program I – Ekofond Východního Slovácka 2017 je zveřejněný od 30. 8. 2017 na elektronických úředních deskách obecních úřadů obcí ve Východním Slovácku a také na webových
stránkách Východního Slovácka. Základní dokument o programu obsahuje všechny informace – kdo, kdy, kde a na co
může žádat o dotaci, jakým způsobem se žádost podává, kdy
se může nádrž nakoupit, jak se nákup vyúčtuje atd.
Mezi zveřejněnými dokumenty je i Žádost o poskytnutí dotace, která je jednoduchá a částečně už předvyplněná (účel,
odůvodnění). Příjem žádostí bude od 2. 10. 2017 do 20. 10. 2017
na obecních úřadech.

NEMOVITOSTI – INZERCE

- Formulář pro vyúčtování (finanční vypořádání dotace) –
ten se bude předkládat až po nákupu nádrže – nejpozději do
30. 11. 2017.

Hledám ke koupi rodinný dům
s pěkným pozemkem nebo dvorkem
v Bánově, příp. okolí. Volejte nebo
piště na tel: 604 641 463

Východní Slovácko přímo neurčuje, jaký typ nádrže – kontejneru si musí žadatelé pořídit: může se jednat o nové či již
použité nádrže. Pravděpodobně nejčastěji si žadatelé budou kupovat plastové 1 m3 kontejnery s ochranným rámem
umístěné na paletě. Nejrozšířenější je typ IBC kontejnerů,
které se nabízejí buď jako úplně nové, repasované (použité)

Sháním ke koupi byt v Bánově
nebo v Uherském Brodu.
Kontakt na tel: 739 823 546

Dále jsou zveřejněny ještě tyto dokumenty:
- Veřejnoprávní smlouva – vzor pro informovanost žadatelů
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Kalendář akcí
9. 10. 2017
28. 10. 2017
29. 10. 2017
6. 11. 2017
10.-13. 11. 2017
13. 11. 2017
24. 11. 2017
1. 12. 2017
2. 12. 2017
4. 12. 2017
11. 12. 2017
12. 12. 2017
23. 12. 2017
25. 12. 2017
26. 12. 2017
31. 12. 2017

Svoz papíru
Bánovský dráček
Přechod na zimní čas
Svoz plastů
Martinské hody
Svoz papíru
Kateřinské posezení
Rozsvěcování vánočního stromu
Obecní zabijačka
Svoz plastů
Svoz papíru
Beseda pro důchodce
Zpívání u vánočního stromu
Vánoční koncert v kostele
Nohejbalový turnaj
Silvestrovský výšlap k rozhledně

Setkání ročníku 1937
V sobotu 16. září se v restauraci U Bujáků uskutečnilo setkání 80ti letých rodáků z roku 1937. Byl to jeden z nejsilnějších předválečných ročníků, jehož řady do současných dnů
už hodně prořídly. I když se mnozí další omlouvali kvůli
zdravotním neduhům, zbylo nás ještě dost na to, abychom
si zapěli slavné „Živióó...“ A celé odpoledne proběhlo ve společenské a pohodové atmosféře, zavzpomínali jsme na legrácky ze školních let, naše učitele a dokonce „otčenáškem„
pozdravili všechny, kteří jsou už vysoko nahoře. A tak, jak
naše úvodní přivítání bylo srdečné a úpřimné, i to večerní
loučení bylo mnohém dojemnější než kdysi za mlada. A my
už víme, proč...

Ordinační doba MUDr. Konečné v roce 2017
Na základě chyby, která vznikla při tiskovém zpracování obecního kalendáře na rok 2017, upřesňujeme
běžnou ordinační dobu dětské lékařky MUDr. Dagmar
Konečné:
pondělí		

9:30 - 10:30 hod. - nemocní;

		

10:30 - 11:30 hod. - prevence

středa 		

10:30 - 11:30 hod. - nemocní;

		

11:30 - 12:30 - poradna

Josef Švehlík
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Viktor Švehlík 			
Lukáš Horňák 			
Patrik Forro 			
Jakub Vaněk 			
Jáchym Trvaj 			
Jan Vaňhara 			
Dominik Vacula 		

Naši jubilanti:
94
439
524
549
247
743
290

Rozloučili jsme se:
Anna Juřeníková 		
Anežka Horňáková 		
Cecilie Mahdalová 		
Ludovít Kazinota 		
Zdeněk Chovanec		

549
345
379
330
22

55. výročí sňatku
Jaroslav a Karin Švehlíkovi

97 let
Marie Jankůjová 		

201

92 let
Filomena Slezáková 		
Marie Madajová 		

426
464

91 let
Anna Zálešáková 		

69

80 let
Anna Jankůjová 		
Pavel Sládek 			

457
423

468

50. výročí sňatku
Jaroslav a Marie Večeřovi
Josef a Emílie Matějíčkovi
Josef a Jana Holáskovi 		

89
556
573

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Poděkování

Oslava jubilantů ročníku 1947 a jejich spolužáků se konala 17. 6. 2017 v obřadní síni OÚ, kde nám připravili příjemné přivítání dobrou slivovicí a taky velmi hezkým programem. Radost nám také udělaly šikovné bánovské krojované děti, další
účinkující a projev pana starosty. O tom, že byl i dojemný, svědčí i to, že mnozí jen s námahou zadržovali slzy. Starostovi,
OÚ a všem účinkujícím děkujeme.
Za ročník 1947 Mandíková Marie, Čapková Ludmila

Zahájení školní roku

(Foto zaslala ZŠ Bánov)

Babí léto

Slavnosti vína

(Foto Libor Píška)

Krojová svatba v Bánově 30. 9. 2017

(Foto Tomáš Tvrdoň)

(Foto zaslal Jakub Šustr)
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10. – 13. 11. 2017
Pátek | 10. 11. 2017

Taneční zábava se skupinami STREET69, LIKE-IT
a TABÁK - KABÁT Revival
20.30 hod., sportovní hala, pořádá FC Bánov
Sobota | 11. 11. 2017

Atrakce pro děti, malování na obličej, tvořivá dílnička
14.00–18.00 hod., sportovní hala

Prodejní výstava keramiky Adély Volné
14.00–18.00 hod., suterén Obecního úřadu

Slavnostní mše ke cti sv. Martina za účasti svatomartinské družiny
17.00 hod., kostel sv. Martina

Legenda o sv. Martinovi a svatomartinský průvod
18.00 hod., kostel sv. Martina, od kostela na Jarmek

Světelná show v podání skupiny Palitchi
18.30 hod., hřiště na Jarmeku

Beseda u cimbálu s CM Rozmarýn
20.00 hod., sál Základní školy, pořádá Hútek
Neděle | 12. 11. 2017

Slavnostní mše ke cti sv. Martina s účastí krojovaných
10.00 hod., kostel sv. Martina, řazení do průvodu od 9.30 hod. u fary

Atrakce pro děti, malování na obličej, tvořivá dílnička
14.00–18.00 hod., sportovní hala

Prodejní výstava keramiky Adély Volné
14.00–18.00 hod., suterén Obecního úřadu

Pondělí | 13. 11. 2017
Hodky v hospodě na Trestňáku, Hodky v restauraci u Bujáků, Hodky v restauraci U Koníka
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