BÁNOVSKÝ

2/2018

zpravodaj

Slavností předání nového zásahové vozidla CAS 20, 4. 5. 2018

(Foto SDH Bánov)

Slavnostní otevření nového víceúčelového hřiště, 23. 6. 2018

(Foto Ondřej Haščák, Přemysl Čech)

Premiéra divadelní hry Biomatka aneb Běž do řiti s kus-kusem, 28. 4. 2018

(Foto Andrea Kočicová)

Slovo starosty
přednost týmy FC Bánov a cvičení TJ Sokol. Správcem hřiště je pan Pavel Janča, se kterým můžete veškeré rezervace
domlouvat. Tartanové hřiště, na kterém je možné hrát malá
kopaná, volejbal, basketbal, florbal, tenis, badminton a další
sporty, bude k pronájmu za cenu 100 Kč za hodinu. Hřiště
s umělou trávou je celodenně volně přístupné pro děti. Pokud
by však skupina hráčů chtěla hřiště rezervovat pro hru malé
kopané na určitý čas, taktéž je to možné prostřednictvím
správce. Provozní řád bude zveřejněn na webových stránkách obce. Stavba hřiště v podobě, jak ji dnes vidíme, včetně
umělé trávy, schodiště do kabin i předláždění chodníku ve
zkratce, stála 10 350 000 Kč. Na tento projekt nám přispělo
Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 5 000 000 Kč. Velký
dík patří i dětem ze ZŠ Bánov, které na tvorbě projektu pracovaly s námi, a také manažerům MAS Východní Slovácko
Pavlu Radovi a Milanu Baukovi, kteří projekt administrovali. Těším se, že hřiště přinese občanům prostor pro zábavu
a sportovní odpočinek a dětem místo, kde se mohou scházet
a bavit se hrami a sportem. Správce má samozřejmě možnost
vykázat z hřiště kohokoliv, kdo se na něm nevěnuje sportu.
Takže nějaké „hloučkování“ mládeže za jiným účelem než je
sport rozhodně nebudeme tolerovat. Pro další vyžití mládeže bude v zadní části dětského hřiště v červenci instalována
workoutová sestava pro venkovní cvičení.

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v letním čísle zpravodaje a přeji pohodové čtení u bazénů a chlazených nápojů. Jarní teploty
nastavily létu vysokou laťku, tak asi všichni doufáme, že
o to teplejší nebudou letní měsíce ani nás nečeká období přívalových dešťů. Obecním stavbám počasí prospívalo, očistě
chodníků méně, jelikož plevelu se v tomto počasí dařilo až
moc dobře.
V červnu byly dokončeny dvě hlavní letošní stavby. Oprava místní komunikace Na Hradě (obrázek č. 1), která přišla
obec na 3 700 000 Kč, proběhla bez větších komplikací. Po
odstranění starých vrstev jsme sice zjistili, že asi 70 metrů
splaškové kanalizace a 60 metrů dešťové kanalizace jsou
v dezolátním stavu, ale ihned jsme se dohodli na rekonstrukci potrubí a nedošlo tak ke znatelnému zdržení stavby.
Se všemi majiteli jsme se domluvili na napojení sjezdů či dosypání kameniva na krajnici. Věřím, že se podařilo vše dořešit ke spokojenosti dotčených občanů a všem obyvatelům
ulice Na Hradě děkuji za trpělivost a vstřícnost, se kterou
k opravě komunikace přistupovali. Nový asfaltový povrch
byl položen i v uličce K Borkom (obrázek č. 2).

Rád bych se vrátil k jedné nové akci, kterou se nám podařilo
zorganizovat v dubnu. Přes padesát dobrovolníků se zapojilo do úklidu okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Posbírali jsme přes 120 pytlů odpadu. Chtěl bych
tímto apelovat na všechny, kteří se pohybují po přírodě, aby
všechno, co si s sebou přinesou, také s sebou odnesli. Tím
spíš, když se jedná o prázdné PET láhve, skleněné a jiné obaly. Naprosto neuvěřitelné je, že někdo není schopen vyvézt
odpad do sběrného dvora a absolvuje raději cestu s odpadem všeho druhu někam do větrolamu, k potoku a podobně. Je asi zbytečné formou článku ve zpravodaji na někoho
tak hloupého a bezohledného apelovat, ale stejně jsem si
tuto připomínku nemohl odpustit. O to více patří poděkování těm, kteří se nezištně úklidu zúčastnili a pomohli tak
s očistou naší přírody. Za rok budeme pokračovat a snad
bude pytlů s odpadem postupně ubývat.

Obr. č. 1 - Oprava MK Na Hradě

Životnímu prostředí i peněženkám občanů se daří ulevovat
díky novému programu zodpovědného nakládání s odpady. Díky zodpovědnému třídění zapojených domácností, se již podařilo ušetřit více než 150 000Kč, z čehož jsme
120 000 Kč rozdělili ve slevách na poplatku za odpad, který
se právě vybírá a je potřeba jej zaplatit do 30. června. Občas
se objeví připomínka na to, že je systém špatně nastaven,
jelikož někdo i při „poctivém třídění“ dosáhl na nízkou slevu. Vzhledem k tomu, kolik domácností dosáhlo na slevy od
150 Kč po 322 Kč na osobu je zřejmé, že rezervy nemá pouze
systém, ale i vlastní třídění domácností. Jistě se dá i ve třídění ještě zdokonalit, proto bych doporučil dříve než se zabývat
dokonalostí samotného programu, pokusit se najít rezervy
ve vlastním odpadovém hospodářství. Pokud potřebujete prokonzultovat možnosti zlepšení Vašeho třídění, jsme
i s místostarostou vždy připraveni poradit.

Obr. č. 2 - Oprava MK K Borkom

V zimním čísle zpravodaje jsme uváděli graf snížení spotřeby energií za veřejné osvětlení. Tentokrát jsme si připravili graf snížení spotřeby plynu v budově pošty po zateplení
obálky budovy a výměně výplní. I z tohoto grafu můžeme
vidět, že celá investice neměla svůj smysl pouze ve zkrášlení
budovy, ale také úspoře energií, za což jsme moc rádi. Měsíční spotřeba plynu oproti předchozím zimám klesla až
o polovinu (Obrázek č. 3).

V sobotu 23. června jsme pořádali dlouho očekávané otevření víceúčelového sportoviště. Zacvičili nám k tomu Sokoli
s dětským cvičením s názvem „Noty“ a cvičením žen s názvem „Ženobraní“. Holky z páté třídy ZŠ nám předvedly cvičení aerobiku.Od tohoto dne je možné hřiště využívat jak pro
spolky, tak pro jednotlivce. Dopoledne jsou upřednostněny
hodiny tělocviku základní školy. Ve večerních hodinách mají
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Chodníky a osvětlené přechody v Hoštákách – pravomocné stavební povolení již máme a nyní čekáme na rozhodnutí
Státního fondu dopravní infrastruktury o přidělení dotace.
Do konce června by stanovisko SFDI mělo být známo a pokud bude pozitivní, bude následovat veřejná soutěž a ještě
o prázdninách bychom začali chodník opravovat.
Asfaltové polní cesty P2, Pv33 a Pv4 (Ordějov, Močíř) – byly
schváleny poslední smlouvy nutné ke stavebnímu řízení, realizace je předpokládána na jaře.
Prodloužení zatrubnění potoka – probíhá jednání s majiteli
pozemků o umístění chodníku na hraně potoka k ulici Za
Humny. Na umístění „benešů“ mezi zastavěnými částmi již
máme stavební povolení.
Mnoho dalších menších i větších projektů máme ve fázi přípravy, mnohé zatím jen v hlavě. Nicméně čas letí jako bláznivý a nám, jakožto současnému zastupitelstvu i uvolněným členům zastupitelstva pomalu ale jistě končí mandát.
Nebylo by možná proto vhodné představovat ve zpravodaji
všechny plány, které budou i v pouhé přípravě časově zasahovat i daleko za termín komunálních voleb 2018. Tyto plány bych tedy ponechal na programy volebních stran, které
se budou ucházet o Vaši přízeň ve volbách. Další projekční
a jiná činnost již bude záviset na novém zastupitelstvu, popř.
novém starostovi. Jisté je, že i s tím, co je již v běhu, se rozvoj
obce nemůže kvůli volbám nijak zbrzdit ani zastavit a nová
obecní garnitura bude muset naskočit do rozjetého vlaku,
tak snad nebude zatahovat brzdy a bude na rozvoji dále
s nasazením pracovat.

Obr. č. 3 - Spotřeba plynu v budově č.p. 428 před a po zateplení

Několik dalších aktuálně řešených projektů:
Nové rozvody silnoproudu a slaboproudu v ZŠ včetně výměny osvětlení – Rekonstrukce elektřiny včetně počítačové sítě a světel proběhne ve dvou fázích, resp. o letních
prázdninách 2018 a 2019. Předpoklad je, že realizační firma
zrekonstruuje elektřinu ve dvou patrech ZŠ letos a ve dvou
patrech příští rok. V době přípravy zpravodaje probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Tenisové kurty u dětského hřiště – projekt se již zpracovává
a na podzim podáme žádost o dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V příštím roce je předpokládána realizace.
Zastřešení areálu pálenice – do Bánovského leta bohužel zastřešení stát nebude z důvodu zdlouhavé přípravy přeložky
VN, a tím prodlouženého stavebního řízení. Dnes se však řízení již blíží do konce, a pokud se podaří vybrat dodavatele,
může stavba proběhnout na podzim popř. na jaře 2019.

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny plné příjemných dovolených a slunečného počasí a těším na setkání na
Bánovském letě!
Váš starosta
Marek Mahdal

Vodní nádrž 1 „u Šumáku“ – probíhá příprava projektu,
jednání s majiteli sousedních pozemků o navyšování jejich
nivelety apod. (Obrázek č. 4).

Poplatky
Upozornění na poplatky za psa a za popelnice
– do 30. 6. 2018.

Sběrný dvůr
v provozu od 10. 3. 2018 do 28. 11. 2018
•• středa: 15:00–17:00
•• sobota: 8:00–11:00
V zimních měsících je sběrný dvůr uzavřen.

Sportovní hala
Obr. č. 4 - Vodní nádrž 1 - u Šumáku

Sportovní hala bude z důvodu pravidelné údržby
v době letních prázdnin uzavřena.

LBK 2 – dosadba lokálního biokoridoru za obchvatem – žalostný stav „větrolamu“ za bánovským obchvatem od Borků
až k letišti nás přesvědčil o nutnosti nového projektu výsadby v jiném rozsahu a v jiné kvalitě a vzrůstu sazenic. Žádáme
Operační program životní prostřední o finanční podporu
výsadby, která by měla být hrazena až do výše 100 %.

Knihovna
Knihovna bude přes prázdniny otevřena vždy
v úterý 15:30– 8:30.

Chodníky a veřejné osvětlení Šraňky – projekt je připraven,
v létě proběhne výběrové řízení na dodavatele, na podzim
budeme podávat žádost o dotaci.
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Z jednání zastupitelstva obce
•• Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska č. 707, a to v prvním patře v levé části
pro MUDr. Libuši Čapkovou, Bánov č. 584. Pronajímaná
plocha celkem je 54,6 m 2 . Nájemné je stanoveno na částku
5 460 Kč měsíčně. Nájemné se člení na částky: 4 160 Kč nájem
za podlahovou plochu a 1 300 Kč poskytování služeb spojených s pronájmem. Nájemce bude v místnostech provozovat zubní ordinaci. (MUDr. Libuše Čapková nahradí
v zubní ordinaci MUDr. Zdeňku Vrbovou).

(Úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)
ze dne 19. 4. 2018

Zastupitelstvo obce schválilo:
•• Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby “Hlavní
polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33, Pv4 k. ú. Bánov“
uzavřená mezi Česká republika – Státní pozemkový
úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka
Uherské Hradiště a Obcí Bánov, Bánov č. 700 (asfaltové
cesty na Ordějov, ze Suché Loze kolem Ordějova po katastr
BpL + asfaltová cesta z Močíře k ČOV).

Prodeje částí pozemků v zahradách, které jsou dlouhodobě soukromě užívány, ale stále byly ve vlastnictví obce Prodej pozemku p. č.
201/12 v k. ú. Bánov o výměře 23 m2 . Cena 100 Kč/m2 .
Prodej pozemku p. č. 191/2 v k. ú. Bánov o výměře 358 m2 . Cena 100
Kč/m2 .

•• Předběžný souhlas s nepeněžitým vkladem vodohospodářského majetku - Zesilovací stanice na p. č. 1197/2
v k. ú. Těšov, včetně pozemku p. č. 1197/2, včetně příslušenství a technologického vybavení do společnosti Slovácké
vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské
Hradiště.“

Prodej pozemku p. č. 5216/3 v k. ú. Bánov o výměře 6 m2 . Cena 100
Kč/m2 .

•• Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o svozu komunálního odpadu a evidenci obsloužených nádob ze dne 23. 6.
2017 mezi SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10,
120 00 Praha 2 – Vinohrady a Obcí Bánov, Bánov č. 700.
Předmětem dodatku je bod 5.1.: Doba plnění: Smlouva se
uzavírá na dobu 6 měsíců od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. Platnost
dodatku od 1. 7. 2018. (prodloužení smlouvy se svozovou
firmou SUEZ do konce roku 2018. Nové výběrové řízení
na svoz odpadu proběhne na konci roku 2018 na období
2019–2020).

•• Smlouva o poskytování služeb na zajištění činnosti
pověřence pro ochranu osobních údajů, uzavřená mezi
Městem Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01
Uherský Brod a Obcí Bánov, Bánov č. 700.
•• Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2017-07-12 na akci
„Rekonstrukce sportovně rekreačního areálu Bánov“
uzavřený mezi obcí Bánov, Bánov č. 700 a PROSTAVBY, a. s.,
Dědina 447, Otnice. Předmětem dodatku je úprava ceny
díla:

•• Provozní řád víceúčelového hřiště s platností od 1. 7.
2018.

Cena dle původní SoD 9.014.285,23 Kč včetně DPH.
Cena za dodatek č. 2 -125.586,46 Kč včetně DPH.
Cena celkem za původní SoD a dodatek č. 2 8.888.698,77 Kč vč. DPH.

•• Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „ZŠ J. Bublíka v Bánově –
Rekonstrukce vnitřních silnoproudých rozvodů a umělého osvětlení“. Zároveň ZO pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

•• Přílohy č. 4,7 a 8 ke Směrnici č. 1/2017 k Programu zodpovědného nakládání s odpady v obci Bánov.

•• Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2017-07-12 na zhotovení
díla „Rekonstrukce sportovně rekreačního areálu Bánov“
uzavřený mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700 a PROSTAVBY, a. s.,
Dědina 447, 683 54 Otnice. Předmětem dodatku je: termín
dokončení díla: 30. 6. 2018, cena díla. Cena díla se tímto
dodatkem č. 3 smlouvy o dílo upravuje následovně:

ze dne 14. 6. 2018

Zastupitelstvo obce schválilo:
•• Účetní závěrku Obce Bánov, zpracovanou k 31. 12. 2017 za
účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, účetní závěrku MŠ
Bánov, účetní závěrku ZŠ Bánov.

Cena dle původní SoD:
Cena díla bez DPH 7.449.822,50 Kč
DPH 21 % 1.564.462,73 Kč
Celková cena včetně DPH 9.014.285,23 Kč

•• Závěrečný účet obce Bánov za rok 2017 a souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad na základě předložené
zprávy č. 217/2017/EKO.

Cena za dodatek č. 2:
Cena za dodatek č. 2 bez DPH -103.790,46 Kč
DPH 21% -21.796,00 Kč
Cena za dodatek č. 2 celkem včetně DPH -125.586,46 Kč

•• Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřená mezi
ČR – Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka
Uherské Hradiště jako investor stavby, Obcí Bánov jako
budoucí vlastník stavby a Povodí Moravy, s. p., na stavbu „Hlavní polní cestaP2, vedlejší polní cesta Pv33“. (při
výstavbě nové asfaltové cesty na Ordějov bude zhotoven
také nový most pod hrází, který je na pozemku Povodí
Moravy, s. p.).

Cena za dodatek č. 3:
Cena za dodatek č. 3 bez DPH -60.326,53 Kč
DPH 21% -12.669,16 Kč
Cena za dodatek č. 3 celkem včetně DPH -72.996,15 Kč
Cena CELKEM za původní SoD a dodatek a č. 2:
Cena díla bez DPH 7.285.705,51 Kč
DPH 21% 1.529.997.11 Kč
Cena celkem včetně DPH 8.815.702,62 Kč

•• Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů. (V rámci nového zákona o ochraně
osobních údajů je obec povinna přijmout mnoho administrativních a jiných opatření pro ochranu osobních údajů).
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Rozhovor s Petrou Vašíčkovou
Vody doposud spíše klidného „bánovského rybníka“ (myšleno obrazně) rozvířil divadelní spolek „Pod lampú“. Poprvé
o sobě dali divadelníci vědět loni, kdy uvedli hru českého autora Rudolfa Trinnera Když hrdličky cukrovaly… Avšak skutečná
„tsunami“ se strhla až letos v květnu s autorskou hrou Biomatka
aneb Běž do řiti s kus-kusem. Třikrát vyprodaný sál ZŠ asi nikdo
nečekal. Pravděpodobně na to nebyla připravená ani Petra Vašíčková, autorka a režisérka zmíněné hry.

Po zhlédnutí Biomatky by se možná rádi přidali noví členové.
Kde se můžou hlásit a vzali byste je vůbec?
Jeden nový herec už se k nám dokonce přidal! Na příští hru
už máme role rozdělené, ale určitě bychom rádi, kdyby se
k nám připojil i další odvážný ochotník, protože do budoucna by se líp hledaly hry, respektive náměty na další autorské počiny. Ale nevyhodili bychom ani ženskou posilu, ať už
mezi herečky, nebo na místo nápovědy či posily do zákulisí.
Kdo by měl zájem, může za námi přijít na zkoušku v pondělí od 18 hodin do sálu základní školy, nebo může napsat na
divadlopodlampu@gmail.com a poptat se.

Peťo, jak prožíváš úspěch Biomatky? Překvapily tě reakce publika?

Psaní je pro tebe relax. Jsou divadelní hry a scénky jediné tvé
autorské počiny? Nemáš třeba nějaké větší ambice? (román, vydaný knižně?)

Popravdě jsem ještě neměla čas to všechno vstřebat. Doufali jsme, že Biomatka bude lidi bavit, ale nepočítali jsme
s tak velkým zájmem, přidávali jsme reprízy, chystali znovu (a znovu) další lístky, řešili předprodej a spoustu dalších
organizačních věcí, které jsme před premiérou podcenili,
a proto nás (nebo alespoň mě) docela vyčerpávaly. Ale stačí
si vzpomenout, jakou atmosféru herci a diváci vytvořili během každého z těch tří představení, a únava je hned pryč.

Zatím zůstávám spíš u psaní pro náš spolek, ale láká mě zkusit i nějakou hru bez ohledu na obsazení, nebo i prózu. Teď
mi veškerý volný čas, který mám, zabere Divadlo „Pod lampú“, tak třeba někdy časem :)
Za RR Magdalena Janků

Jak se vůbec taková hra píše? Odkud čerpáš inspiraci?

(Foto archiv Petry Vašíčkové)

Původně byla Biomatka taková z nouze ctnost. V našem hereckém složení (samé ženské a jenom dva chlapi) se nedal
najít text, který bychom mohli po Hrdličkách nacvičit. Pamatuješ, co jsme se spolu natrápily a nahledaly, až jsi jednou
řekla: „No a co kdybychom si napsaly svoji hru. Třeba o tom,
jak se rodině v Bánově vrátí dcera z Anglie a je zapálená do
zdravé výživy. To dneska frčí, to by mohlo lidi bavit…“ No
a jakmile byl na světě námět, tak už se to psalo tak nějak
samo. Stačilo se dívat a poslouchat. Vlastně by se dalo říct,
že tu hru napsala dědina sama. A možná i proto má takový
úspěch, spousta lidí se v tom pozná. A velkou část práce odvedli i herci. Když jsem viděla, jak na premiéře perlili, byla
jsem na ně moc pyšná.
Mohla bys čtenářům shrnout, jak vypadaly zkoušky? Jako režisérka jsi mladší než většina herců, poslouchali tě vůbec?
Ale docela jo :) Když jsme dávali spolek dohromady, měla
jsem právě z tohoto trochu strach. Navíc já se neumím rozčílit, kolikrát mám pocit, jak škaredě křičím, a okolí mi pak
řekne, jak se hezky usmívám. Ale bála jsem se zbytečně, myslím, že se z nás vytvořila dobrá parta.
Zkoušky byly většinou veselé, postupně jsme dávali fóry
dohromady, každý něco přihodil… Snažila jsem se představu, kterou jsem o představení měla, předat během zkoušek
hercům, někteří ji převzali, někteří si roli (a text) přetvořili podle sebe, což mě ze začátku trochu rozčilovalo, ale pak
jsem tomu zkusila dát volný průběh a myslím, že ve výsledku se s tím všichni poprali na jedničku.
Prozradíš divákům, na co se můžou těšit v další sezóně?
Teď nás čeká příprava programu na Bánovské leto, kde nás
část vystoupí podobně jako vloni. Do zbytku prázdnin budeme mít divadelní prázdniny a od září se většina z nás pustí
do zkoušení nové hry. Pokud všechno klapne, začne se tady
v okolí na podzim točit celovečerní film Tichý společník
v režii Pavla Göbla, uherskobrodského rodáka, který se stejnojmennou knižní předlohou získal v roce 2009 literární
ocenění Magnesia Litera v kategorii objev roku. Po návštěvě
premiéry Biomatky nám nabídl spolupráci v podobě komparzních a menších rolí. Také nás začínají oslovovat okolní
dědiny, abychom přijeli zahrát Biomatku i k nim, takže to
vypadá, že příští rok budeme mít docela dost práce.

-6-

Vzpomínka na paní Andělu Haida Beníčkovou
Když se v televizi a v novinách objevila informace, že v Anglii zemřela ve 104 letech válečná veteránka, která se narodila v Bánově, tak o ní věděl málokdo. S návrhem na zádušní mši přišel Zbyněk Král. Bez problémů jsme ho přijali s tím, že se spojí s oslavou
osvobození. V průběhu týdne se začaly objevovat různé informace o jejím životě. Až z Prahy se ozvala Eva Žáčková (za svobodna
Beníčková ), že zemřelá je z jejich rodu a že se na ni pamatuje. Velice kvitovala, že jsme se rozhodli uspořádat zádušní mši. Slíbila,
že se setká ještě s příbuznou zmíněné paní žijící v Hradci Králové
a napíše o paní Anděle přesné informace.
Paní Žáčková svůj slib splnila a poslala vzpomínku a upřesnění
zpráv o paní Haida a fotografii s její neteří.
Oldřich Havel
Anděla Haida Beníčková byla dcerou Tomáše Beníčka, bratra
mého dědečka Františka, a sestřenicí mého tatínka Jaromíra
Beníčka (Bánov 21).
Vzpomínám na jejího tatínka, strýčka Tomáše, kterého jsem
často navštěvovala se svojí babičkou Antonií („tetička Tonka
– obchodnice“). Bydlel v „Hoštákách“ v jednom z posledních
domků s malou předzahrádkou, po levé straně silnice do
Bystřice pod Lopeníkem. Zemřel v roce 1947.
Se svojí „pratetou“ Andělou jsem se seznámila v létě 1978,
kdy navštívila i se svou sestrou Boženou a jejími dětmi Bánov a naši rodinu. Bylo to po tak dlouhé době nečekané
a velice emotivní setkání. Společně jsme navštívily hrob jejích rodičů. Od té doby jsme udržovaly velmi přátelské pěkné vztahy. Při svých cestách do Čech často navštívila mne
i moji rodinu v Praze, někdy i se svojí neteří Hanou Raabovou. Hodně jsme se sblížily a udržovaly korespondenci.

Knihovnické okénko
V pexesovém turnaji v knihovně zvítězili Adam Vašíček, Valerie Vystrčilová a Klára Nováková.

Moje prateta Anděla byla milá, dobrosrdečná a laskavá žena.
Byla velmi vzdělaná, měla přirozenou eleganci a šarm sobě
vlastní. Jsem šťastná, že jsem ji poznala, a hrdá, že pochází
z rodu Beníčků, ke kterému patřím.
27. dubna 2018 vyšel v příloze Práva o Anděle Haida článek
redaktora Langa. Ten vycházel z neověřených informací,
polopravd, ba i lží o jejím osobním životě. Proto jsem se obrátila na její jedinou nejbližší osobu, neteř Hanu, aby pravdivě popsala soukromý život své tety.
Anděla Haida neodešla do Anglie s bohatou židovskou rodinou, ale s panem Karlem Hajdou, původem ze Starého Hrozenkova. V Londýně si změnil příjmení na stejně znějící Haida. Byl to velice vzdělaný a chytrý člověk, absolvoval ČVUT
a pracoval jako komerční inženýr. Pochován je ve Valašském
Meziříčí.
Právě v Anglii absolvovala Anděla řadu kurzů, například
psaní na stroji, naučila se řídit auto a se svým manželem založili firmu, která obchodovala se sklem. Zamýšleli také návrat zpět do Čech, po roce 1948 se ale rozhodli zůstat.
V roce 1963 potkala Karla Haidu částečná mozková mrtvice. Aby Anděla mohla pokračovat v obchodování, poprosila
o pomoc v péči o manžela i firmu svou sestru Boženu. Ta pak
v Anglii obvykle trávila celé léto, posléze i se svými dětmi.
Po Karlově smrti se Anděla už nikdy neprovdala.
Sté narozeniny oslavila v jedné z londýnských restauraci se
svou neteří Hanou (přiložené foto). Ve svých 102 letech byla
stále bystrá, jen měla problémy s chůzí.
Na přání paní Anděly Haida bude rozptýlena na hřbitově
v Hradci Králové ke své sestře Boženě.
Eva Žáčková, rozená Beníčková
Hana Raabová, dcera Boženy Šestaubrové, rozené Beníčkové

Ludmila Horňáková
(Foto zaslala Ludmila Horňáková)

(Foto zaslala Eva Žáčková)
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IV. ročník vyhráli manželé Pomykalovi, celkově již potřetí
Již tradičně v druhé květnovém víkendu proběhl v kuželkovém sále SH v Bánově IV. ročník Májového koulení za účasti
celkem 24 manželských párů. Je to turnaj farnosti a v kuželkovém sále jsme přivítali tři páry ze Suché Loze, šest manželských párů z Bystřice a patnáct párů z Bánova.

Za pořadatele jsem velmi rád, že se nám slibně vyvíjí i soutěž
kostýmů – jsou nápadité a počet účastníků roste. A tak jsme
na turnaji mohli potkat postavy ze 101 dalmatínů, šťastnou
sedmičku i triumfové eso, opravdové Mexičany i s kytarami a nakonec i Manku s Rumcajsem s opravdovou bouchačkou. Z řad soutěžících byli za vítěze zvoleni Martina a Franta Horňákovi ze Suché Loze, kterým se Rumcajs s Mankou
opravdu povedl.

Začalo se hrát již v pátek večer a pokračovalo v sobotu odpoledne, kdy všechny přihlášené páry hrály kvalifikační
kolo. Každý pár odehrál 2 x 30 hodů, ve kterých se manželé
pravidelně střídali a snažili se shodit co nejvíce kuželek. Již
páteční večer ukázal, že dvojnásobní vítězi turnaje – manželé Pomykalovi opět „jedou“ na vítězné vlně. Z deseti párů,
které v pátek hrály, srazili právě oni nejvíce kuželek, a tak
„přenocovali na vavřínech“. Zajímavá situace vznikla u Dalajků (starších), kdy Roman s Danielou „zaváleli“ a 242 sražených kuželek dávalo velkou jistotu účasti ve finále. Avšak
člověk má padesát jednou za život, a tak se Roman rozhodl
dát přednost srazu padesátníků v Suché Lozi, a jak správně
pravil, příští rok si již finále nenechá ujít. Nicméně Dalajkovi
byli nakonec dobře zastoupení synem Michalem a nevěstou
Andreou, mladí se díky nedávné svatbě již turnaje mohli zúčastnit a hned se jim podařilo postoupit do jeho finále.

Vyhlášení výsledků a dekorování vítězů proběhlo přímo
v kuželkovém sále, na jeho palubovce. A poté byla beseda
s přípitky vítězům a na zdraví všem zúčastněným. Pořadatelé jsou velmi rádi, že se hlásí nové manželské páry a navíc hned hrají ve finále. Také soutěž kostýmů nabývá na síle
a turnaj je tak zajímavý nejen pro sražené kuželky.
Pořadatelé děkují děvčatům z minibaru za zápis do turnaje,
Otci Jiřímu za medaile a duchovní podporu a farnosti Bánov
za finanční pomoc.
Tak na viděnou na jubilejním V. ročníku v květnu 2019.
Za pořadatele Stanislav Vranka

V první hře sobotního odpoledne zaujal výborným výkonem Aleš Pavlíček a s pomocí své ženy Heleny srazili po
60 hodech krásných 256 kuželek a již podruhé vyhráli kvalifikaci turnaje. Mezi mladými těm starším roste výborná
konkurence, důkazem toho jsou Martina a Ondra Pětníkovi (249 kuželek), nováčci soutěže Monika a Jirka Makydovi
(240 kuželek) a nakonec i Petra a Jakub Vašíčkovi (226 kuželek). Z mimobánovských manželských párů byli nejvíce
úspěšní Hanka a Jarek Baní z Bystřice (212 kuželek) a ze Suché Loze Eliška a Adrián Smetanovi (196 kuželek).

(Foto zaslal Stanislav Vranka)

Hrála se i soutěž devítkářů, u děvčat se to povedlo jen Hance Bané z Bystřice, mužů devítkářů bylo více, ale jen Ondra
Pavlíček dal devítky hned dvě, a tak se se stal vítězem právě
on.
Večerní sobotní finále probíhalo za velkého povzbuzování přítomných a už od začátku Pomykalovi dávali vědět, že
po roční odmlce si vítězné kuželkové sousoší chtějí znovu
přinést domů. Zaujali i Vašíčkovi, přes pomalý „rozjezd“ jim
padalo více a více kuželek a bylo z toho pěkné třetí místo. Ve
finále si to „rozdali“ zatímní vítězové turnaje, Pomykalovi
a Vrankovi. I když jsme se ze začátku drželi, vysokému tempu jsme nedokázali vzdorovat, a tak Petra a Zdeněk Pomykalovi zaslouženě již potřetí zvítězili. Bravo!
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Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství
Za použití úředních pramenů vydán firmou Rudolf Mosse
akc. spol. Svazek II. Seznam adres: Morava. Praha 1939.
Počátkem období „Protektorátu“ vyšel tento tisícistránkový českoněmecký „Adresář“ obsahující „seznam adres všech
protokolovaných a ostatních firem, průmyslníků, obchodníků,
živnostníků, větších rolníků, velkostatkářů, lékařů, zubních lékařů, zvěrolékařů, advokátů a notářů“. Na straně 1383 se v něm
vyskytuje i heslo našeho Bánova.
Můžeme obdivovat, kolik živností u nás bylo. A jak vidíme,
„Adresář“ šel tehdy vytvořit i bez znalostí kontaktních údajů - poštovní adresy, telefonního čísla a e-mailu, internetové
adresy a GPS souřadnice.

Podklad: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/
uuid:4f1dc410-c176-11e4-b2e2-005056827e52?fulltext=b%C3%A1nov&accessibility=undefined&page=uuid:b7a2bfa0-eac9-11e4-a794-5ef3fc9bb22f .
Martin Borák

Olympiáda VS
Obec Bánov děkuje všem reprezentantům v Olympiádě Východního Slovácka. Florbalisté i mladí tenisté získali zlaté
medaile k čemuž jim velmi gratulujeme a za vzornou reprezentaci děkujeme!
Tenis:
kategorie děti:
1. místo Bánov (Sandra Munsterová, Jonáš Beníček),
2. místo Bystřice pod Lopeníkem, 3. místo Nivnice
kategorie dospělí:
1. místo Nivnice, 2. místo Suchá Loz, 3. místo Bánov
Florbal:
1. Bánov, 2. Korytná, 3. Nivnice, 4. Vlčnov, 5. Suchá Loz
6. Bystřice pod Lopeníkem
Marek Mahdal
(Foto zaslal Marek Mahdal)
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Částečný opis z kroniky Bánova – rok 1956
Kronikářem byl místní učitel Josef Tylich.

Rozvoj průmyslu

Úprava obce

Nikdy nebyl v Bánově takový stavební ruch jako v posledních
letech. Vyrostla nová ulice pod novou školou, roste nová ulice „Na močíři“ a na „Hradě“ , vyplňují se prázdná stavební
místa u státní silnice, boří se staré a stavějí nové domy. Místní národní výbor stojí před problémem, jak zajistit stavební
místa všem občanům, kteří o ně žádají. Jen v roce 1956 se přistěhovali do nových vlastních domků občané: Bohumil Novák, č. 268, František Vystrčil, č. 434, Josef Thoř, č. 475, František Švehlík, č. 385, Ludmila Salvetová, č. 381, Josef Horňák,
č. 389, Jan Kočica, č. 12, Martin Zálešák, č. 384, Jan Švehlík,
č. 244. Domovní čísla jim byla přidělena z domů na sucholožském Láně, kterážto čtvrt, původně bánovská, byla přiřazena
k obci Suchá Loz. Kromě již osídlených domků je 17 domků
rozestavěných. V nové ulici pod novou školou byla zavedena v tomto roce elektrická síť. Za vzornou práci a úspěch
v akci „Jarní úklid“ obdržela obec Bánov, jako nejčistší obec
zdravotního obvodu, od okresního výboru ČsČK v Uh. Brodě
pochvalné uznání.
Veřejný život
Minuly doby, kdy na návsi před hostinci postávaly hloučky
nezaměstnaných, kdy jediný autobus, který obstarával spojení s Uherským Brodem, byl často prázdný. Dnes už by jeden
autobus nepojal všechny pracující, kteří jezdí do zaměstnání
do podniků v Uh. Brodě, Gottwaldově nebo Moravské Ostravě i jinde. Jestliže dříve běhávaly selky s máslem a vejci na
trh do Uh. Brodu pěšky, aby ušetřily na jízdném, dnes každý
počká hodinu i dvě na autobus. A přesto, že spojení autobusem je časté, je vždy nával. Jízdenka do Uh. Brodu stojí
2,20 Kčs. Dělníci používají týdenních jízdenek. Jedna týdenní jízdenka do Uh. Brodu je za 5 Kčs.
Zásobování
Zásobování v Bánově obstarávají 3 prodejny potravin (vedoucí: Anežka Beníčková, Božena Filipová, Tomáš Michálek),
1 prodejna průmyslového zboží se širokým sortimentem
(vedoucí Alois Blahoš), 1 prodejna textilního zboží (vedoucí
Františka Beníčková), 1 prodejna obuvi (vedoucí Anna Janková), 1 prodejna masa (vedoucí Jan Dudek), 1 prodejna cukrovinek a mléka (vedoucí František Šťáva), 1 výroba cukrovinek (vedoucí Jan Vystrčil) a 2 pekárny (vedoucí Josef Krajča
a Jan Vystrčil) a 2 pohostinství (vedoucí Karel Bártek a Rudolf Dudek).
Zlevnění cen
Z nařízení KSČ a vlády bylo provedeno k 1. dubnu celostátní zlevnění cen maloobchodního zboží. Toto zlevnění bylo
nejcitelnější u některých druhů textilního zboží, obuvi
a průmyslového zboží. Druhé zlevnění bylo provedeno ke
dni 1. prosince. Týkalo se hlavně sádla, bůčku, předního
masa a mastných výrobků.
Poměry lidopisné
V roce 1956 se narodilo v Bánově 9 dětí, v porodnici
v Uh. Hradišti 38 dětí, celkem 47 dětí. Podle pohlaví bylo
24 chlapců a 23 děvčat. Ve stáří do 1 roku nezemřelo ani jedno
dítě. Vyskytl se pouze 1 případ úmrtí ihned po porodu. Ze starších osob zemřelo 13 mužů a 10 žen. Sňatků uzavřeno celkem
14. Ve dvou případech se nevěsta odstěhovala za manželem,
ve 2 případech se ženich přistěhoval za ženou do Bánova.
Kromě toho bylo uzavřeno 7 sňatků mimo Bánov. Tito manželé bydlí mimo Bánov.

Ze soukromých řemeslníků zůstalo ku konci roku 1956 jen
5: Eduard Mahdal, kovář, Alois Mahdal, kovář, Ludvík Janča,
kolář, Klement Guryča, kovář, a Michal Polanský, obuvník.
Ostatní řemeslníci pracují v družstevních nebo komunálních podnicích, které níže uvádím.
Lidové výrobní družstvo Dřevoděl bylo založeno v roce 1948
v Bánově, avšak již roku 1951 přesídlilo do Uh. Brodu. V Bánově zůstala jen provozovna č. 17, umístěná v bývalém obecním
chudobinci č. p. 245. Vedoucím provozovny je Jan Mahdal
z Bánova, č. 137. Ze zakládajících členů tu pracují: František
Chovanec, č. 510 a Michal Kočica, č. 150.
Lidová tvorba Uh. Brod – provozovna č. 342 v Bánově. Je umístěna v domě č. 342 v bývalé kolářské dílně Maxmiliána Zálešáka. Vedoucím je Maxmilián Zálešák. Dále jsou tu zaměstnáni: Inocenc Ryšávka, č. 354, Jindřich Limanovský, č. 24,
Martin Machalík, č. 267, Bohumil Vystrčil, č. 492, Jan Volný
č. 417, František Kočica, č. 191, Anděla Kočicová, č. 191, Marie
Zálešáková, č. 342, Ludmila Jankůjová ze Suché Loze, č. 175,
Ludmila Guryčová z Bystřice, č. 89, Anděla Ptáčková z Koprníka, č. 124 a Anna Havlová z Koprníka, č. 33. Provozovna
vyrobila v roce 1956 1500 decimálních vah, 1500 beden na
nářadí pro ZPS v Bojkovicích a 125 000 ramínek na šaty.
Kovoděl – středisko 05 – autodílny Bánov - ústředí Mor. Písek.
Byl založen v lednu 1952, umístěn v domě č. 274. Vedoucím
je Vladislav Švehlík. Provádí generální opravy Tater 57 národním podnikům v Čechách a na Moravě. Opravy plánuje
Ústřední svaz výrobních družstev v Praze.
Kovoděl – závod 18. Bánov – instalatérství. Umístěn v domě
č. 100 v Bánově. Vedoucím je majitel domu Josef Buják. Provádí instalaci vodovodů a ústředního topení v národních
podnicích i v soukromí. V roce 1956 prováděl instalaci v léčebných ústavech v Luhačovicích.
Okresní průmyslový kombinát Uh. Brod se sídlem v Luhačovicích – Oděvní služba. Bánov č. 16. Provozovna byla založena
r. 1952, umístěna v domě Metoděje Zálešáka č. 427. Založily
ji Komunální služby města Uh. Brodu. Od 1. října 1956 je ve
správě MNV v Bánově. Vedoucím je Metoděj Kočica. Všichni
zaměstnanci jsou z Bánova a měli samostatné živnosti krejčovské. V dílně šijí a opravují zakázkové oděvy. Materiál dodává sklad v Uh. Brodě.
Obnova – krajský podnik místního průmyslu Bánov. Vedoucím
je Bohumil Hnilička. Provozovna je umístěna v jeho vlastním domě č. 89, byla zřízena r. 1952. Pracuje pro soukromé
spotřebitele a pro okresní svaz spotřebních družstev. Vyrábí kravské a koňské postroje, opravuje matrace, otomany
a hnací řemeny.
Obnova - oprava obuvi v Bánově. Vedoucím je Tomáš Velecký. V roce 1956 přijal opravy 3 627 párů obuvi kožené
i gumové. Z toho - opravil 3 021 párů sám a zbytek - gumáky
- poslal na opravu do Moravského Písku.
Poměry náboženské
Většina bánovských občanů bez rozdílu politického smýšlení plní svědomitě povinnosti příslušníků církve římskokatolické. Jejich největší starostí byla oprava farního kostela,
který utrpěl v posledních letech vážné trhliny. V podzimních měsících byl kostel zajištěn podpěrami zvenku i uvnitř,
aby se na jaře mohlo přistoupit k důkladné rekonstrukci, ke
složení klenby a zpevnění základů. Státní památková správa
v Praze přispěla prostřednictvím Odboru kultury rady ONV
v Gottwaldově na zajišťovací práce částkou 100 000 Kčs na rok
1956. Také občané všech tří obcí farnosti přispívají na opravu kostela. Sbírky konané v kostele vynesly přes 30 000 Kčs.
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Farářem je již od r. 1934 děkan Josef Glos, kaplanem Josef
Váňa.
Poměry zdravotní
V roce 1956 provedl lékař MUDR. Vladimír Junášek celkem
12 438 ošetření a 1 521 návštěv. Celkem odpracoval 3 084 hodin. V roce 1942 byla založena poradna pro matky a kojence.
V roce 1956 navštívilo poradnu celkem 680 matek s kojenci do 1 roku. V Bánově jsou dvě porodní asistentky: Marie
Brnková a Anežka Machalová. První má svůj obvod po levé
straně silnice Trenčín – Uh. Brod. K tomuto obvodu náleží
také Suchá Loz. Druhá má obvod po pravé straně této silnice a celou Bystřici pod Lopeníkem. Kromě toho mají třetinu
Lopeníku střídavě, každá 1 rok. Porodní asistentky pracují
i mimo své obvody v poradně pro těhotné ženy v Uh. Brodě.
V roce 1956 měly také za úkol pozvat do poradny k vyšetření
všechny ženy ročníku 1900–1925 v akci „Boj proti rakovině.“
Dodatky
V Bánově bylo v roce 1956 celkem 440 radiopřijímačů a 5 televizorů. První televizi měl radiomechanik Ludvík Mahdalík
z č. 352. Byl mu zapůjčen z propagačních důvodů do konce
r. 1956. V místním kině bylo v roce 1956 promítnuto celkem
112 filmů na 168 představeních.Představení navštívilo celkem 26 221 diváků. Správcem kina a zároveň pokladníkem
byl Alois Kočica z č. 198, promítačem Rostislav Kočica.
(Foto archiv OÚ)
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Základní škola
Německo, Duisburg

Modrý film a Zdéééněk Hááábl

V termínu od 3. - 9. 6. 2018 se 7 žáků devátého ročníku v
doprovodu 3 vyučujících zúčastnilo v německém Duisburgu mezinárodního setkání v rámci projektu Erasmus+ s
názvem Open up, které bylo zároveň setkáním posledním.
Během téměř celého pobytu v Německu nás provázelo hezké slunečné počasí. Pro naše žáky a jejich vrstevníky z Polska, Německa a Švédska si naši němečtí kolegové připravili
bohatý a zajímavý program (vaření, návštěva zoo s delfíní
show, slézání horolezecké stěny, hry pro nevidomé, aj.), kde
hlavní myšlenkou byla především spolupráce, porozumění a ochota pomoci lidem s postižením. Celý týden završili
všichni přítomní svojí aktivní účastí na závodech v dračích
lodích, kde si část našeho mezinárodního týmu odvezla medaili za 3. místo!! Věříme, že toto setkání bylo pro naše žáky
přínosné nejenom po jazykové stránce, ale především po té
lidské.

Bánovská škola podporuje nejen mediální výchovu, ale skrze ni učí žáky reflektovat svět kolem sebe se všemi jeho krásami i bolestmi.

Mgr. Petra Kočendová
koordinátorka projektu
(Foto zaslala ZŠ Bánov)

Ve středu 30. května 2018 proběhly v sále bánovské školy dvě
světové premiéry filmů, které natočili během zimy a jara
žáci z Filmového kroužku ZŠ Bánov.
Mladší filmaři ze 3. A uvedli svůj snímek MODRÝ FILM,
který natočili ve své třídě, zahráli si v něm jejich spolužáci
a nese drobné prvky tajemna a hororu.
Starší filmaři ze čtvrté až sedmé třídy natočili dokument
ZDÉÉÉNĚK HÁÁÁBL, který je oslavou života. Hlavním hrdinou je mladý muž ze Zlína, který přišel o nohu, nevzdal se,
začal hrát sledge hokej a vypracoval se až na kapitána týmu.
Natáčeli jsme ve Zlíně na zimním stadionu i ve škole, kde se
během paralympiády mohutně fandilo našim sledge hokejistům a mezi nimi i Zdeňku Háblovi. Na premiéru filmu do
Bánova dorazila hlavní postava našeho filmu i manažer mistrovského Sledge hokejového týmu Zlín. V sále se rozpoutala
velká debata a nakonec i autogramiáda. Jsme rádi, že se na
premiéru přišli podívat i rodiče našich filmařů.
Ve čtvrtek 14. června jsme se zúčastnili filmové přehlídky
Musaionfilm 2018 v Muzeu J. A. Komenského. Naše filmíky
zhodnotili pedagogové z FAMU prof. Mgr. Rudolf Adler, režisér a prof. MgA. Marek Jícha, kameraman a zahrnuli nás
neskutečnou chválou. Navíc jsme dostali, ač jsme byli přihlášeni v nesoutěžní sekci, Zvláštní cenu poroty 2018 za
úspěšnou práci s audiovizí ve výuce.
Mgr. Vlastimil Ondra
(Foto Marek Čumíček 6. A)
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O tom, že je škola živý a pestrý organismus, není pochyb. Pestré
a různorodé jsou také zájmy a koníčky našich žáků. Máme u nás
talentované sportovce, florbalisty, fotbalisty, vyznavače bojových umění, hudebníky, herce, zpěváky, výtvarníky, šachisty,
tanečníky a spoustu dalších. O paletě svých zálib se rozepsala
ve slohové práci na volné téma žákyně sedmé třídy Aneta Kročilová.
Mgr. Hana Boráková
Moje koníčky
Mám hodně koníčků a zájmů, některé mi vydržely dodnes
a některé mě po roce přestaly bavit. Všechny koníčky a zájmy mě naplňují a jsem ráda, že se o dané věci zajímám.
Můj koníček, který mi vydržel dodnes, je folklór a kroje.
Už od malička mě rodina vedla k folklóru a krojům. Čtyři
roky jsem chodila do souboru Kuřátko a momentálně už rok
chodím do souboru Kohútek v Bánově. Kroje jsem nosila už
od malička. Mám zkušenost s kopaničárským, březovským
a bánovským krojem. Od letošního roku jsem se začala zajímat o Kopanice, kde jsem vyrůstala, a o vyšívání. Nejraději
vyšívám kopanické výšivky.
Mezi mé dlouhodobé koníčky a zájmy patří fotografování,
kroužek Pantoflíček a vše kolem Norska. Samotnému fotografování se věnuji dva roky. Abych tuto zálibu více rozvinula a posunula se o kousek dál, tak jsem si pořídila fotoaparát. Nejraději fotím makra a krajinu. Přírodu miluji, takže
mě to naplňuje o to více.
Do Pantoflíčku chodím už tři roky a stále mě baví. Je to
kroužek pro ochranu přírody, kde bádáme, a je především
zaměřený na program GLOBE. O Norsko a celou Skandinávii se zajímám dva roky a stále se dozvídám víc a víc věcí.
V budoucnu bych tam chtěla studovat. Mám ráda i cyklistiku. Ráda si jen tak vyjedu na kole do přírody, kde jsem sama
a šťastná.
Těší mě, že většinu koníčků nesdílím sama, ale se svou nejlepší kamarádkou Ájou Pavelkovou, takže se navzájem doplňujeme.
Aneta Kročilová, 7.roč.

V letošním květnu paní učitelky Mgr. Petra Kočendová a Mgr.
Lenka Švehlíková uspořádaly pro zájemce několikadenní poznávací a jazykový zájezd do Londýna. Opět se setkal s velkým
ohlasem a všichni účastníci byli spokojení. O svých dojmech se
v hodině slohu rozepsal - rukopisem jemu vlastním - sedmák
Josef Nevařil.
Mgr. Hana Boráková, vyučující ČJ
Londýn, Anglie
Ráno v jedenáct hodin přijel autobus a my jsme se loučili
s rodiči a nakládali zavazadla. Za chvíli míjíme Bánov, pak
Uherský Brod a vzdalujeme se od domoviny. Interiér autobusu nebyl nic extra. Alespoň měl televizor.
Po hodinách nudy jsme přijeli do Calais ve Francii, kde nám
kontrolovali pasy a následně vyrazili na trajekt. Mísil se ve
mně kontrast krásy moře, které jsem viděl poprvé, a nevolnosti, již způsobovaly motory trajektu. Konečně jsme uzřeli
pobřeží Velké Británie. Útesy byly nádherně bílé. Po přistání
jsme vyrazili do Greenwich, kde byl krásný výhled na Londýn. Zhlédli jsme i starobylý hrad Tower. Ještě jsme stihli St
Paul‘s Cathedral, která je vysoká 86 metrů a London Eye. Konečně jsme se na večer rozjeli do hostitelských rodin. Naše
hostitelka byla velmi příjemná a ubytování také. Druhý den
jsme navštívili Stonehenge a Windsor, kde probíhaly přípravy na svatbu prince Harryho. Pak jsme navštívili Royal Albert Hall a Downing Street. Bohužel čas našeho pobytu utekl
příliš rychle a my jsme se museli vrátit domů.
Anglie byla skvělá, hodně se mi tam líbilo. Na trajektu na
cestě zpět jsme potkali mnoho Čechů a připomněli jsme si
naši vlast. Anglie je skvělá, ale Česko je Česko.
Josef Nevařil
Zájezd do Londýna
Ve dnech 15. – 19. května jsme v počtu 46 dětí vyrazili na cestu do Anglie. Cílem bylo hlavní město Londýn kvůli svým
populárním místům, která známe z televize a obrázků, ale
hlavně to, že se učíme anglicky, můžeme tak aspoň trochu
poznat zemi, jejíž jazyk se učíme a také si zkusit, jestli se dokážeme anglicky domluvit.
Tři dny pobytu jsou celkem málo, ale i tak jsme stihli hodně
vidět. Nachodili jsme přes 30 kilometrů. Prošli jsme nejznámější místa v Londýně, viděli Buckingham Palace, Big Ben /
obložený lešením/, korunovační klenoty, Trafalgar Square a
spoustu dalších. Prošli jsme historický Tower, přešli legendární Tower Bridge k London Eye. 30 minutová jízda byla
nádherným výhledem na Londýn ze všech stran. Svezli jsme
se lodí po Temži, obešli Stonehenge a samozřejmě absolvovali nákup v Primarku.
Předsvatební atmosféra na nás dýchla ve Windsoru, sice
jsme se díky mohutným přípravám na královskou svatbu
tentokrát nedostali dovnitř, ale na druhé straně kdo se může
pochlubit „skoroúčastí“ na takové velké události, která Anglii v těchto dnech doslova pohltila?
Plni dojmů a zážitků jsme se v sobotu vraceli domů. Věříme,
že zájezd byl pro děti poučným i zajímavým zážitkem a že
to byl pouze začátek jejich jazykových a komunikačních dovedností a že se na vlastní zkušenosti všichni přesvědčili, jak
je důležité učit se cizí jazyky.
Lenka Švehlíková a Petra Kočendová
(Foto zaslala ZŠ Bánov)
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Okénko do naší mateřské školy aneb „Co děláme od jara až do léta“
Ani jsme se nenadáli a školní rok se nám blíží ke konci. Opět
jsme zažili spoustu zábavy, viděli jsme a dozvěděli jsme se
mnoho nových věcí.
Na začátku jara jsme si na naší školní zahradě zasadili bylinky, o které se pravidelně a s láskou staráme. Z vypěstovaných bylinek jsme si připravili vlastní čaje a šťávy.
Abychom neopomněli místní faunu, celá školka se vypravila na prohlídku bánovského kravína a zemědělské techniky
zde vystavené.
V květnu jsme na školní zahradě oslavili Den matek, tentokrát v pohádkovém duchu. Pro maminky jsme si nachystali
pásmo s hudbou z Večerníčku a předvedli jim, co jsme se naučili. U stanovišť s pohádkovými bytostmi na děti i maminky čekaly nejrůznější úkoly.
Na výlet jsme se tentokrát vydali na Modrou do archeoskanzenu a do areálu Živá voda. Přes velké obavy, že bude celý
výlet pršet, nám počasí nakonec přálo a slunečné počasí nás
provázelo celým dnem. Největší zážitek měly děti z volně
pobíhajících čínských prasátek a koz, které se nechaly pohladit.
Poslední den v květnu prožili předškoláci se včelami
v rámci celodenního projektu „Naše včely“. Den začali návštěvou u včelaře pana Procházky, kde si mohli vyzkoušet
pomůcky potřebné k získávání medu a starání se o včely.
Také zjistili, že každá včelka má svou práci, některé sbírají
nektar, jiné se starají o královnu… Ale každá z nich je užitečná. Nakonec si odnesli sklenici medu a zdravý med ochutnali.

A byl mooc dobrý. Projekt pokračoval odchytem „včelích
rojů“, plněním úkolů a pracovních listů.
Nemalá radost přišla 1. června na Den dětí. Zahrada mateřské školy opět ožila. Kolemjdoucí mohli zahlédnout děti,
které slavily svůj svátek dováděním v pohádkových kostýmech při hudbě. Jako na každé oslavě, ani tady nechyběly
špekáčky, zmrzlina, balónky a hledání pokladu.
V červnu nás čekalo ještě jedno překvapení. Dne 5. června
v 10 hodin se rozezněly hasičské sirény. Důvodem bylo naštěstí jen cvičení hasičů v naší mateřské škole. Museli jsme
však co nejrychleji opustit budovu a seřadit se na zahradě
školky. Přijelo několik hasičských aut a hasiči se vrhli do
práce. Při cvičení byli zachráněni tři chlapci, kteří zůstali
v budově. Po úspěšné akci je pan vedoucí zásahu pochválil za
statečnost. Děti měly možnost si prohlédnout nové hasičské
auto dobrovolných hasičů z Bánova. Tímto děkujeme a skládáme poklonu všem hasičům. Pevně však doufáme, že do
naší školky zavítají nejdříve až při dalším hasičském cvičení.
Nakonec bychom chtěli velmi poděkovat všem rodičům
a příbuzným, kteří s naší školkou spolupracují a také ji podporují, ať už finančně, nebo věcně. Velmi si toho vážíme.
P.S. K velkému údivu a nadšení nás všech oznamujeme, že
naše želva Helenka nakladla vajíčko. O zdařilém odchovu
Vás budeme informovat v příštím čísle BZ.

-14-

Kolektiv učitelek MŠ
(Foto zaslala MŠ Bánov)

Ukliďme Česko

Zeleň v obci

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili jarního
úklid obce a okolí s názvem Ukliďmě Česko - Ukliďme Bánov.
Za jedno sobotní dopoledne jsme posbírali přes 120 pytlů odpadu (nepočítám pneumatiky a další objemný odpad), který
byl u potoků, v příkopech a keřích podél polních i hlavních
cest. Samozřejmě jsme nestihli uklidit vše, ale myslím, že
jsme bánovské přírodě dost „odlehčili“. Věřím, že na jaro se
sejdeme opět alespoň v tak silné sestavě jako letos.

Vážení spoluobčané,

Pořadatel úklidu
Marek Mahdal, starosta
(Foto zaslal Marek Mahdal)

po dohodě s vedením obce se spolupodílím na vylepšení
zdravotního stavu a vzhledu veřejné zeleně v naší obci.
Na podzim roku 2017 a v předjarních měsících letošního
roku jsem provedla odborné řezy u solitérních a alejových
stromů na území obce. S těmito zásahy vás podrobněji seznámím v příštích vydáních zpravodaje. V tomto článku se
budu věnovat proběhlým výsadbám.
U prodejny potravin COOP Jednota jsem navrhla a zrealizovala výsadbu kvetoucích trvalek a okrasných trav. Záhon rostlin je výškově ve dvou úrovních a z pravé strany je
ohraničen vysokou kamennou zídkou. V horní části záhonu
jsem vysadila skupinu vysokých trav druhu ozdobnice čínská nádherná, která bude tvořit výrazný zelený prvek před
budovou prodejny. Nalevo od těchto trav jsou skupiny kvetoucích polovysokých trvalek, a to terčovek a řebříčků. Dále
jsou zde vysazeny nízké trvalky – koniklece, kamzičníky
a červené karafiáty. Ve spodní části u zdi je polovysoká tráva dochan s krásným nápadným květenstvím, jemná tráva
metlice, žlutý zlatobýl a modré kosatce se žlutým kamzičníkem. Záhon je ukončen skupinou nízkých trav. Zastoupení rostlin v záhonu jsem volila tak, aby v něm od jara do
podzimu vždy něco kvetlo. Přes zimu se trvalky zatáhnou do
země, proto budou přikryty chvojím. Trávy ale budou dekorativní i v zimě. Proti vysychání půdy a prorůstání plevelu
je záhon pokrytý netkanou textilií a zamulčovaný kačírkem.
Záhon nadále pravidelně vypleveluji a zalévám. Zatím jsou
rostliny menší, ale v dalších letech se rozrostou a budeme se
těšit z dalšího barevného koutu v obci.
Další výsadba byla realizována u křížku na křižovatce cest
do Suché Lozi a na Zámeček. Původní výsadba krušpánku
a levandule byla poškozena housenkami. Levanduli stačilo
pouze očistit od suchých výhonů, okopat, přihnojit, zamulčovat drcenou kůrou a opět ožila a krásně kvete. Krušpánek
dostal hodně „na frak“. Housenky jej totálně „oholily“, nezůstal na něm jediný lístek. Proto jsem krušpánek vykopala
a odstranila jsem i půdu, kde by se mohly zárodky škůdce
nacházet. Po výměně půdy jsem zde vysázela vzrostlejší
cypřiše, které jsou odolné proti požeru housenkami. Jako
podrost k těmto jehličnanům jsem zvolila konvalinky. Plochu jsem zamulčovala vyšší vrstvou drcené kůry. Protože
v těchto měsících málo prší, záhon pravidelně zalévám a
doufám, že rostliny budou dál zkrášlovat opravený křížek.
Ing. Olga Kočicová

NEMOVITOSTI – INZERCE
Sháním ke koupi dům se zahrádkou
děkuji
Tel: 739 823 546
Hledáme chatu nebo chalupu
děkuji
Tel: 732 116 651
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Vzpomínka
Dne 12. května jsme vzpomněli nedožitých 90 let naší
maminky, babičky a prababičky paní Anežky Velecké.
Dne 10. června uplyne 50 let od její tragické smrti.
S úctou a láskou stále vzpomínají
dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami.

Sraz ročníku 1948
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Poděkování členům
divadelního spolku „Pod lampú“

Kalendář akcí

Moc mě potěšilo, že se v Bánově opět sešla skupina lidí, kteří
mají rádi divadlo z obou stran – z hlediště i z jeviště. Dobře
se uvedli už prvním vystoupením vloni hrou „Když hrdličky
cukrovaly…“ a jejich krátké a vtipné scénky na Bánovském
letě se nám také moc líbily. Ovšem největší překvapení nám
připravili letos tím, že uvedli vlastní hru, pro kterou námět
napsala Magdalena Janků a scénář připravila Petra Vašíčková. Společně také hru režírovaly. A úspěšně! Svědčí o tom
třikrát plně vyprodaný sál v základní škole, zájem o další
uvedení a několik vyhlídek na účinkování v okolních obcích!
Nechci a nemohu jmenovat jednotlivé herce, protože všichni obdivuhodně zvládli své role.
Přinesli nám pěkné večery, dobrou zábavu a pocit sounáležitosti k naší obci.
Určitě jsem nebyla sama z bývalých divadelních ochotníků
v Bánově, kteří nevynechali žádné představení. My jsme si
přitom zavzpomínali na doby, kdy jsme hráli my a nebylo
toho v Bánově málo. Máme záznamy o tom, že už v roce 1926
uvedli bánovští ochotníci Tělocvičné jednoty Sokol poprvé hru Lucerna, ta se potom u nás hrála ještě v letech 1954
a 1984. Vzpomínáme také na pravidelná divadelní představení v základní škole, kde jsme my začínali. Měli jsme štěstí
na zapálené ochotníky, třeba paní učitelku Lidušku Kopuncovou, pana Františka Švehlíka a řadu dalších.
Když se vrátím ke spolku „Pod lampú“, cítím, jak je to hraní,
ale i to zkoušení moc baví a těší, a to se potom určitě vždycky
přenese i do hlediště. Upřímně vám přeji do další činnosti
úspěchy, ale hlavně radost, kterou dáte sobě i všem, kteří na
vaše vystoupení přijdou.
Děkuji.
Dáša Havlová

Krajský slet
XVI. Všesokolský slet 2018 -

Krajský slet Uherský Brod 16. 6. 2018
Naši školu reprezentovali žáci 1. A a jedna žákyně 2. A.
a předškoláci z MŠ Bánov. Byli velmi šikovní a sestava se jim
povedla na jedničku. Věříme, že si odnesli super zážitek. Ten,
kdo se přišel podívat, strávil příjemné a slunečné odpoledne.

9. 7.		

svoz papíru

20. - 22. 7.

Bánovské leto

6. 8.		

svoz plastů

13. 8.		

svoz papíru

3.9.		

začátek školního roku

3.9.		

svoz plastů

10.9.		

svoz papíru

14.9.		

podzimní bazárek dětského oblečení

22.9.		

Babí léto – Bánovské Zpěvule

1.10.		

svoz plastů

8.10.		

svoz papíru

28.10.		

bánovský dráček

5.11.		

svoz plastů

9.-11.11.		

martinské hody

12.11.		

svoz papíru

23.11.		

kateřinské posezení

Představení studentů JAMU
Zasílám pár fotek z 18. 6. -bohužel - derniéry krásného divadelního představení Komedie o umučení a slavném vzkříšení pána a spasitele našeho Ježíše Krista. Toto představení
končících studentů JAMU (divadelní studio Marta) je z bánovského pohledu významné zejména proto, že titulní roli
ztvárnil pozoruhodným způsobem budoucí slavný rodák
Bánova Pavel Šupina, nyní již herec Slováckého divadla. (Nejde o onu trapnou hru, kde Ježíš znásilňuje muslimku, to je
z repertoáru Husy na provázku) Toto představení, které se
odehrálo v krásných kulisách hradu Špilberk je zcela jiné,
ale už jej asi nikdy neuvidíme, neb študáci se rozprchnou
do svých nových angažmá a těžko se znovu dají dohromady,
i když to stálo za to.

Kristýna Dubravová
(Foto zaslala Kristýna Dubravová)
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JUDr. Petr Novák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rozloučili jsme se:

Naši jubilanti:

Ludmila Blažková
Jiří Zálešák

93 let

50. výročí sňatku

92 let

Jaroslav a Dobromila Niklovi
Josef a Emilie Mandíkovi
František a Marie Balouchovi
Václav a Anežka Bušovi
Jaroslav a Marta Foukalovi

Anna Píšková

55. výročí sňatku
Josef a Marie Zálešákovi

Anna Mahdalová

80 let
Josef Hauerland
Mária Boráková
Anděla Baránková
Miroslav Kubiš
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

(Podle Zákona o ochraně osobních údajů/GDPR se již nezveřejňují č. p.)

Vítání občánků 24. 3. 2018

Vítání občánků 28. 4. 2018

Redakční rada bánovského zpravodaje zve do svých řad nové členy.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu: zpravodaj@obec-banov.cz.
Své náměty a názory nám posílejte na naši e-mailovou adresu: zpravodaj@obec-banov.cz
Uzávěrky pro rok 2018: BZ3: 10. 9., BZ4: 26. 11.

Zpívání u česnekářky, 27. 5. 2018

73. výročí osvobození Bánova, 26. 4. 2018

(Foto Radek Pavlíček)

(Foto Andrea Kočicová)

První svaté přijímání, 27. 5. 2018

(Foto Jakub Piše)

Bánovské leto
20.- 22. 7. 2018
Pátek | 20. 7. 2018

Letní kino – Špindl

od 21 hod., vstupné 50 Kč, hřiště FC Bánov

Sobota | 21. 7. 2018

Zábavné odpoledne pro děti

Mezi děti zavítá kouzelník Maverick, balónková zvířátka,
malování na obličej, dětské tetování, skákací hrady a kolotoče.
od 15 hod., vstupné zdarma, areál pálenice

Večerní zábava se skupinou Artemis, diskotéka
od 20 hod., vstupné 100 Kč, areál pálenice

Neděle | 22. 7. 2018

Nedělní posezení s písničkou

Během odpoledne Vás budou bavit členové Divadelního spolku
Pod lampú, country kapela Mudrlanti a cimbálová muzika Pajtáš.
od 14 hod., vstupné dobrovolné, areál pálenice

Občerstvení zajištěno!
V případě nepříznivého počasí se program uskuteční ve Sportovní hale v Bánově.

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obec 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 ČR E 13138, datum vydání 28. 6. 2018, titulní foto Robin Kočica.
Tisk: vydavatelství Brázda, Tyršova 4, 695 01 Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz

