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Svatomartinské hody, 10. listopadu 2018

(Foto Andrea Kočicová)

Vzpomínkové oslavy k 100.výročí vzniku Československa v Bánově, 26. října 2018

(Foto Přemysl Čech)

Slovo starosty
Zdravím vás na konci roku a zároveň na začátku nového
volebního období. V říjnu proběhly volby do zastupitelstev
obcí, což se samozřejmě týkalo i nás. V souvislosti s tím
bych rád poděkoval všem občanům, kteří přišli k volbám
a podíleli se tak na rozhodování o tom, kdo povede naši obec
v dalších čtyřech letech. Čím je volební účast nižší, tím může
být veřejné mínění více zkresleno a výsledek pak nemusí
odpovídat tomu, co by většina občanů preferovala. Účast ve
volbách je však dobrovolná a tak jsem rád, že účast v Bánově
nebyla nijak podprůměrná. Výsledek voleb nás samozřejmě potěšil a jsme rádi, že můžeme pokračovat v práci i další
čtyři roky a děkujeme i s místostarostou zastupitelům, kteří
nám dali důvěru k zastupování naší obce.

Výměna regálů na knihy v obecní knihovně.
Nátěr oken a oprava fasády na sportovní hale.
Podání žádosti o dotaci na tenisové kurty.
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci na dětské hřiště-Jakubovec.
Postupná obnova interiérových dveří na zdr. středisku, podlahy na WC.
Podání žádosti o dotaci na opravu chodníků na hřbitově.
Nové chlazení na pálenici.
Výměna interiérových dveří v budově pošty + podlahy na chodbách.
Zastřešení venkovního areálu pálenice + zázemí.
Inženýrské sítě v ZTV III.
Projekt. příprava revitalizace prostoru před zdravotním střediskem,
podání žádosti o dotaci.
Lokální biokoridor 2 – nová výsadba biokoridoru za obchvatem.
Dopravní automobil pro hasiče – pořízení dodávky s dotací od MVČR
a Zlínského kraje.

Vzhledem k tomu, že souhrn investic i kulturního a sportovního dění v letech 2014–2018, tedy i značné části tohoto
roku jsem se věnoval v minulém, předvolebním, čísle zpravodaje, a tak není třeba se dále o realizovaných projektech
opakovat. Vzpomenu jen opravu chodníků v Hoštákách.
V letošním roce se stihl zrekonstruovat celý úsek na levé
straně směrem na Bystřici pod Lopeníkem, a část i na pravé straně. Před zimou jsou práce ukončeny a rozpracované
úseky jsou dodlážděny tak, aby byl chodník v plném rozsahu
použitelný a připravený na zimní údržbu. Stihly se také dva
upravené bezbariérové osvětlené přechody, které vyhovují
normám a jsou z hlediska bezpečnosti chodců takové, jaké
mají být. Do konce dubna 2019 by měla být předána hotová
stavba chodníků až po zrekonstruovanou část chodníku Na
Láně. Děkuji všem obyvatelům dotčených nemovitostí za trpělivost a spolupráci při opravách.

Dále pracujeme, mimo jiné, na změně územního plánu a na
přípravě strategického rozvojového dokumentu obce, který
bude nutný pro předkládání žádostí o dotace. Práce je tedy
stále dost a my doufáme, že se vše zdárně podaří.
Na závěr bych chtěl moc poděkovat končící redakční radě
zpravodaje pod vedením Kristýny Dubravové za jejich dosavadní práci na přípravě zpravodajů. Je škoda, že tato šikovná skupina končí, ale zpravodaj určitě budeme vydávat
dále. Tímto tedy žádám zájemce, kteří by se chtěli ujmout
přípravy bánovského zpravodaje, aby se přihlásili na obecním úřadě.
Vážení přátelé, přeji vám příjemné prožití vánočních svátků.
Dětem přeji, aby se jim splnila všechna přání a dospělým,
aby si především odpočinuli, zastavili se od každodenního
shonu a užili si Vánoce se svými nejbližšími. Do nového roku
přeji všem hlavně pevné zdraví a samé dobré zprávy!

Dlouhé horké léto přineslo velkou úrodu ovoce, a tak nyní
obecní pálenice jede v plném proudu. Objevilo se několik
dotazů na pálení letních kvasů, ale množství zájemců nebylo
takové, abychom naplnili termíny pálení například už v září,
souvisle až do pálení švestek. Pálit se totiž musí v podstatě
nepřetržitě, jelikož při vícedenní pauze musí být opět přivolána celní správa k zaplombování pálenice a při dalším
započetí pálení k odplombování. Tento proces absolvujeme
pouze na začátku a na konci „páleničářské“ sezony. S letošním létem je spojeno i extrémní sucho, což i při pálení tvoří
nemalou starost. „Kačák“, který je využíván k výměně vody
v chladícím zařízení, po vybudování nové kanalizace ztratil
stálý přítok vody a je téměř prázdný. Doplňuje se pouze za
dešťů, což tento rok mockrát nevyšlo. Na příští rok máme
naplánovanou výměnu chladičů za modernější systém, který spotřebuje polovinu vody, přesto musíme dořešit nejen
doplňování vody do chladičů, ale také „co s Kačákem“. Co je
ale pozitivní - slivovice bude hodně. Pálenice je obsazena až
do konce března, tak snad i na koštu slivovice bude rekordní množství vzorků. Páleničář si tuto sezonu vůni slivovice
určitě dostatečně užije a všem přeju, aby se povedla pálenka
co nejlepší.

Váš starosta
Marek Mahdal

Hoštáky - chodník, původní stav

V prosinci proběhne zastupitelstvo, které schválí rozpočet
na příští rok. V návrhu rozpočtu počítáme, mimo provozní
položky, s následujícími investicemi:
Oprava místní komunikace Na Hradě – 2. část.
Opravy účelových komunikací – polních cest s využitím recyklátu.
Parkovací místa v ulici Za Močířem.
Chodník a veřejné osvětlení Šraňky.
Dokončení rekonstrukce chodníku Hoštáky.
Rekonstrukce chodníku podél zahrady ZŠ a MŠ.
Vodní nádrž u Šumáku – stavební řízení, podání žádosti o dotaci.
Nové oplocení zahrady mateřské školy.
Oprava střechy na první budově mateřské školy.
Nová elektroinstalace a osvětlení v základní škole – 2. část + PC síť.

Hoštáky - chodník po rekonstrukci
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Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce pověřuje:

(Úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)
ze dne 22. 11. 2018

•• Starostu obce Bc. Marka Mahdala k zastupování obce
Bánov na valné hromadě Honebního společenstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•• Rozpočtové opatření 5/2018.

•• Starostu obce Bc. Marka Mahdala zastupováním obce
Bánov v orgánech MAS Východní Slovácko, z.s. a DSO
Východní Slovácko.

•• Prodej části pozemku parc. č. 80/1 v k. ú. Bánov o výměře 124 m 2 kupujícímu RealBell s. r. o., Pod Nivami 330, 760
01 Zlín. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od
6. 11. 2018 do 22. 11. 2018. Cena za 1 m 2 je 100 Kč.

•• Starostu obce Bc. Marka Mahdala nebo místostarostu
obce Mariana Čubíka k zastupování obce Bánov na valné
hromadě SVaK.

•• Odkup pozemku parc. č. 4943/1 v k. ú. Bánov o výměře 3738 m 2 od vlastníků Karla Nováka a MUDr. Ivanky
Novákové. Cena za 1 m 2 je 100 Kč.

•• Starostu Bc. Marka Mahdala jako člena ZO určeného pro
komunikaci s úřadem územního plánování.

•• Odkup části pozemku parc. č. 5225 o výměře 5 m 2 , p. č.
7409/2 o výměře 5 m 2 , p. č. 6/1 o výměře 24 m 2 v k. ú. Bánov
od společnosti Viza Bánov, s. r. o. Cena za 1 m 2 u všech těchto částí pozemků je 200 Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
•• Žádost o vypracování územní studie pro lokalitu BI 147.

•• Zrušení předkupního práva ve prospěch obce Bánov,
Bánov 700 u pozemku p. č. 7409 v k. ú. Bánov o výměře 50
m 2 ve vlastnictví firmy VIZA Bánov, s. r. o.

Výsledky voleb do ZO obce

•• Smlouvu č. 1300/B1/2018 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 mezi Státním fondem dopravní
infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 a Obcí
Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov na akci „Oprava chodníků s bezbariérovým řešením a osvětlením přechodů,
k. ú. Bánov“ – ISPROFOND 5727510168. Budou poskytnuty
finanční prostředky ve výši 3 074 000 Kč.

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu
voličů a jejich dodatků - 1727.
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 1065.
Celkový počet voličů odevzdaných úředních obálek - 1057.

•• Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p. Dřevařská 932/11,
Veveří, 602 00 Brno jako pronajímatel a budoucí povinný
a Obcí Bánov, Bánov č. 700 jako nájemce a budoucí oprávněný. Předmětem nájmu jsou části pozemků parc. č. 5386
a 5567/1 v k. ú. Bánov o celkové výměře 3550 m 2 k provedení stavby vodního díla – průtočné nádrže na DVT
Bánovský potok a předmětem služebnosti je strpět na
pozemcích stavbu a umožnit vstup a vjezd na pozemky dle
GP. Nájemné ve výši 46860 Kč (13,20 Kč/m 2) ročně je splatné ode dne předání staveniště a služebnost bude zřízena
za pětinásobek ročního nájemného do 60 dnů po zaměření
stavby.

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty, hranice počtu hlasů pro
změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
1. Zbyněk Král 		
2. Marie Fremlová 		
3. Petr Borák 		
4. Mária Nováková 		
5. Stanislav Vranka
6. Luděk Vavrys 		
7. Kristýna Mikulčíková
8. Šimon Král 		
9. Irena Hauerlandová
10. Radek Pavelka 		
11. Petr Mahdal 		

•• Delegování zástupců zřizovatele Mgr. Kateřiny
Novákové a Dr. Ing. Iva Vystrčila, MBA do Školské rady při
Základní škole Josefa Bublíka, Bánov na zbytek funkčního
období rady za Luďka Vavryse a Mgr. Petra Boráka.
•• Dodatek smlouvy č. 1 mezi Obcí Bánov, Bánov 700 jako
objednatelem a firmou SILAMO, s. r. o., U porážky 2337, 688
01 Uherský Brod, jako zhotovitelem díla „Oprava chodníků s bezbariérovým řešením a osvětlením přechodů, k. ú.
Bánov“. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení
na 30. 4. 2019.
••

269
297
259
228
234
211
221
205
237
200
188

Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
1. Marek Mahdal		
2. Marian Čubík		
3. Pavel Janča 		
4. Ivo Vystrcil 		
5. Štepán Koníček 		
6. Jarmila Zálešáková
7. Vítězslav Volný 		
8. Kateřina Nováková
9. Jan Vaňhara
10. Jiří Janča 		
11. Lubomír Chovanec

Zastupitelstvo obce zřizuje:

•• Kulturní výbor ke dni 22. 11. 2018. Předseda Jarmila
Zálešáková, členové Pavel Janča a Mgr. Kateřina Nováková.
•• Sbor pro občanské záležitosti ke dni 22. 11. 2018. Předseda
Pavel Janča.

845
797
751
712
733
702
748
746
727
707
717

zaslal OÚ Bánov
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Odpadové hospodářství obcí Východního Slovácka

Otevírací doba v období vánočních svátků

OBEC BÁNOV pořádá

Obecní úřad

21. 12. 2018		
27. 12. 2018		
28. 12. - 1. 1. 2019		

NOVOROČNÍ KONCERT

zavřeno
8:00 - 13:00 hod.

Pěvecký sbor DVOŘÁK
Komorní sbor DVOŘÁK
Dirigent Antonín Veselka

zavřeno

Sportovní hala

20. 12. 2018 		
23. - 25. 12. 2018		
26. 12. 2018		
27. - 29. 12. 2018		

30. 12. 2018 - 1. 1. 2019

zavřeno
zavřeno

Bánov – sál ZŠ
neděle 6. ledna 2019, v 15.30 hod

otevřeno dle turnaje (nohejbal)
16:00 - 22:00 hod.
zavřeno
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Vánoce 2018
Jsme milováni Bohem! Proto se stal Boží Syn jedním z nás,
člověkem, který přijímal lidskou lásku matky Marie a otce
Josefa, svatých rodičů, aby pak rozdával lásku božskou.
Svým životem a službou ukazoval, že Bůh je Láska. Ať zakoušíte o letošních vánocích božskou lásku betlémského dítěte
Ježíše a lidskou lásku blízkých a přátel.
Žehná P. Jiří Kupka, farář Bánov
Kdybychom věděli, jak moc nás náš Pán miluje, umřeli bychom
radostí! Nevěřím, že jsou srdce tak tvrdá, že nemilují, když jsou
tak milována.
sv. Jan Maria Vianney

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbám v kostele sv. Martina v Bánově
Pondělí 24. 12. 2018

14:00

Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší. Po bohoslužbě
otevření Betléma ze slámy u fary.
Pozn. děti, vezměte si prosím zvoneček!

23:00

„Půlnoční“ bohoslužba, po bohoslužbě zpívání koled u betléma
ze slámy.

10:30

Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka.

17:00

Vánoční koncert

Středa 26. 12. 2018

10:30

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem.

Pátek 28. 12. 2018

17:30

Vánoční bohoslužba se zaměřením na děti
„U Jákobovy studny“.

Sobota 29. 12. 2018

18:00

Vánoční bohoslužba

Neděle 30. 12. 2018

10:30

Bohoslužba spojená s obnovou manželských slibů.

Pondělí 31. 1. 2018

10:30

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2018.

Úterý 1. 1. 2019

10:30

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání.

Pátek 4. 1. 2018

9:30

Bohoslužba v Domě s chráněnými byty.

17:30

Bohoslužba se zaměřením na děti „U Jákobovy studny“

18:30

Vánoční koncert. Vystoupí Collegium Classic.

9:30

Požehnání a vyslání koledníků, Tříkrálová sbírka.

18:00

Vánoční bohoslužba

10:30

Bohoslužba spojená se žehnáním vody, křídy, kadidla a obřad
zavírání jesliček.
Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

Štědrý den

Úterý 25. 12. 2018

Slavnost Narození Páně

Svátek sv. Štěpána

Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
Sv. Silvestr

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Sobota 5. 1. 2018

Neděle 6. 1. 2018

Zjevení Páně; Tři králové

Betlém ze slámy u fary bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 6. 1. 2019 denně od 8.00 do 20.00hod.
Vestibul kostela sv. Martina bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 6. 1. 2019 denně od 8.00 do 20.00hod.
P. Jiří Kupka
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45. narozeniny Kohútku
se zúčastnily hlavně bánovské soubory a muzikanti spjatí
s Kohútkem a také bývalí členové souboru. Kromě programu byla pro návštěvníky připravena řada dalších zajímavostí – kroniky, fotografie, fotokoutek. V programu
účinkovaly soubory Hútek, Kohútek (současná generace, exgenerace, dívčí sbor), Kuřátko, Malý Kohútek, Zpěvule, cimbálové muziky Pajtáš, Strúček, Žandár, verbíř Pavel Šupina
a s pěveckým číslem „chlapi Hrbáči“. Vzhledem k počtu
účinkujících jsme, bohužel, nemohli dát každému více prostoru, protože jsme nechtěli pořad více natahovat. Kdo chtěl,
mohl si pak ještě zazpívat a zatancovat při besedě u cimbálu, což většina také udělala. Hodnocení vystoupení necháme na jiných. My, a doufáme, že i ostatní účinkující, jsme si
svá vystoupení užili a již teď se těšíme na další. Potěšil nás
i zájem bývalých Kohútků, kteří se v hojném počtu aktivně
do programu zapojili a dokonce někteří projevili i zájem se
k nám připojit častěji. Jsme rádi, že všichni účinkující naše
pozvání přijali a našeho slavení se zúčastnili. Obzvlášť děkujeme muzikantům za vstřícnost při nacvičování programu a za hraní při besedě u cimbálu. Účast byla hojná, místa
v hale i na galerii byla téměř všechna obsazena. Věříme,
že se všem akce líbila a splnila jejich očekávání a že si snad
každý i nějakou tu písničku zazpíval nebo zatancoval a třeba zavzpomínal i na své působení v bánovském nejstarším
folklórním souboru. Třeba se v někom znovu probudila vášeň k folklóru a chce se k nám připojit. Každého rádi uvidíme
a přivítáme mezi námi, ať už by se jednalo o bývalého
Kohútka nebo někoho nového.

O založení, historii, názvu, muzikantech, generacích, vystoupeních i znovuvzkříšení folklorního souboru Kohútek
za 45 let jeho existence již psala v minulém čísle Bánovského
zpravodaje zakladatelka, choreografka a dlouholetá vedoucí
souboru „naše paní učitelka“ Mgr. Helena Vystrčilová.
Jako každý správný oslavenec jsme se i my rozhodli půlkulaté výročí souboru oslavit. Jelikož tento rok jsme byli na
řadě i s pořádáním hodové zábavy u cimbálu, přišel nám
dobrý nápad tyto dvě akce spojit a uspořádat folklorní pořad k 45. výročí založení souboru na bánovské hody. Jak se
praví v Bánově (a asi i jinde), „udělali bysme to při jednych
vdolečkách“. Dalším důvodem bylo i to, že na hody bývá
v Bánově hodně rodáků, kteří již žijí jinde a mohli by se akce
zúčastnit. Jelikož jsme chtěli, aby se vystoupení zúčastnil
i Malý Kohútek, bylo potřeba s pořadem začít poměrně brzy
(a na Bánov obzvlášť) sobota, zažitá pro besedu u cimbálu,
nepřicházela v úvahu kvůli časové kolizi s ostatním programem bánovských hodů u kostela a na Jarmeku. Proto
bylo nutné domluvit výměnu termínu s FC Bánov, který v
pátek pořádá na hody zábavu ve sportovní hale. FC Bánov
nám vyšel vstříc a s výměnou termínu souhlasil, za což ještě
jednou děkujeme. Mohli jsme tedy začít s přípravou programu a zajišťováním organizačních záležitostí. Na organizaci
a přípravě se podíleli všichni členové souboru, ale nejvíce
starostí měla Andrea Koníčková a Kristýna Dubravová, za
což jim patří velký dík. Velmi děkujeme také Markétě Ševčíkové za průvodní slovo, členům Klubu seniorů za pomoc
při přípravě a samotném průběhu akce, dále Divadelnímu
spolku „Pod Lampú“ za zapůjčení rekvizit a osvětlení, Jídelně Vystrčil, Liborovi Píškovi, Milanovi a Ivě Kočicovým,
Tamaře Volné, Áji Kočicové, Spolku myslivců Bánov, Filipovi Veleckému, a zejména panu starostovi a Obci Bánov
a všem, kteří se na přípravě a organizaci jakkoliv podíleli.
Jednou z hlavních myšlenek při tvorbě programu bylo, aby

Jak už to bývá, když se něco organizuje, každý si přeje „ať už
je po tom“. Teď si spíš říkáme: „Ať už sa zas neco chystá, ať sa
máme na co těšit.
Děkujeme za účast! Folklóru zdar a bánovskému zvlášť.
FS Kohútek
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(Foto Radek Pavlíček a Lukáš Velecký)

Pobyt v lázních Piešťany
Od úterý 13. listopadu do neděle 18. listopadu trávilo 42 seniorů již podruhé ozdravný pobyt v lázních Piešťany v hotelu
Harmonia na břehu Slňavského jezera. Dopravu nám zajišťoval hotel. V úterý v 11 hodin jsme čekali na parkovišti. Před
plánovaným odjezdem zazvonil telefon, že autobus je před
marketem a nikde nejsou lidi. Po chvilce telefonátu bylo jasné, že autobus čeká v Bánově pri Nových Zámkoch, řidič se
operativně rozhodl, že pojede do Bánova našeho. Nejdříve
jsme byli trochu překvapeni, ale rozhodli jsme se zahájit pobyt v restauraci u Koníka drobným občerstvením a načali
jsme první láhev slivovice. Nakonec čekání bylo příjemné
a zdálo se jako chvilka. Z hotelu nám volali, že na nás s obědem počkají. Velké bylo překvapení, že nikdo nic nenamítal
a všichni zdržení brali jako součást programu. Prostě chyba
se může stát a naši senioři jsou velmi tolerantní.
Součástí pobytu bylo ubytování ve dvoulůžkových pokojích, plná penze a pro každého pět léčebných procedur. Další
masáže, procedury si mohl každý připlatit. V nabídce byly
placené zájezdy. Každý večer byla diskotéka, film, a jiná kulturní zábava. Zdravé jádro Zpěvulí jeden večer přestrojené
za cikánky tančily a zpívaly cikánské písně, které měly velký
úspěch.
Celý pobyt byl hrazen účastníky. Všichni naši senioři byli
spokojeni s prací velmi mladého personálu, s kvalitou
a množstvím jídla i s organizováním léčebných procedur.
Celých šest dnů zde bylo jasno, slunečno a pro nás milé překvapení, úplné bezvětří.
Názor všech zúčastněných byl, že pokud dostaneme příště
opět tak výhodnou nabídku, jedeme znovu.
Josef Čapek

(Foto zaslal Josef Čapek)

Mateřská škola slavila 100. výročí vzniku republiky a 40. výročí otevření naší MŠ

(Foto zaslala MŠ Bánov)
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Biřmování v Bánově
V sobotu 27. října se konalo v bánovském kostele biřmování. Tuto svátost přijalo 19 mladých věřících, kteří se na její
přijetí po celý rok duchovně připravovali pod vedením pana
faráře Jiřího Kupky. Svátost biřmování znamená posílení,
upevňování. Touto svátostí je biřmovanec dokonaleji spojen s církví, je obdařen zvláštní silou Ducha svatého a je mu
udělena křesťanská dospělost. Do Bánova přijel biřmovat
olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík, původem ze
Strání. Je chvályhodné a potěšující, že naši mladí jsou vedeni
nejen k víře, ale i k tradicím a někteří se oblékli na tuto slavnost do bánovského kroje.
Ludmila Horňáková
Foto zaslala Ludmila Horňáková

Přípravka si zakopala na trávníku v Uherském Hradišti
Sliby se mají plnit nejen o Vánocích. O to víc, když je to pro
děti a jejich zážitky. Bánovské přípravce jsem slíbila, že ode
mě dostanou malý dárek, a tak se i stalo. O svatomartinském hodovém víkendu se mladí hráči v doprovodu trenérů
p. Luxe, p. Mojžíška a svých rodičů, kteří se zapojili do řad
v hledišti jako fanoušci, zúčastnili jako doprovod na trávník
FC Slovácka.
Druhý víkend v listopadu hráli hráči FC Slovácko zápas proti FC Slovan Liberec. Naše mládež se připojila k mužstvu
Slovácka. Děti byly nervózní a jejich hlášky do placu byly
hodně úsměvné. „Já samou trémou snad požvýkám dres,“
říká jeden z hráčů přípravky. S trémou a napětím se mladí
převlekli do dresů Slovácka a šli na hřiště. Jejich oči zářily
nadšením, radostí a napětím, co je asi čeká.
Fotbalisti je vzali za ruce a společně šli na velký osvícený
stadion, kde už čekali netrpěliví fanoušci fotbalu. I když zápas dopadl v neprospěch Slovácka, naše přípravka o poločase vyhrála nad přípravkou domácích 2:3. Děti se snažily
„urvat“ míč pro sebe, šikovně si nahrávaly. I náš brankař si
sólovým výletem přes hřiště dal jednu branku.
Po poločasovém zápase přípravek děti udělaly „děkovačku“
směrem ke slováckému kotli, tam popadaly na kolena a za
potlesku diváků odešly do kabin. Myslím, že si to užili nejen
oni, ale i rodiče. Chtěla bych jim touto cestou ještě jednou
poděkovat, že si našli na hodový víkend čas a přijeli s dětmi.
Děkuju i trenérům, že to vzali zodpovědně a s chutí. Je potřeba je podporovat a vést je k radosti ze hry.
Jana Matějíčková st.
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Základní škola
Florbal - 1. místo pro nejmladší dívky a 2. místo pro kluky!

Scénické čtení herců Slováckého divadla

Po roce opět mladé Bánovjanky z prvního stupně naší ZŠ
dominovaly v okresním kole ČEPS CUPu a ukázaly okolním týmům, že v bánovské škole se hraje opravdu parádní
florbal. Však máme pod Školním klubem ZŠ Bánov hned tři
florbalové kroužky na prvním stupni, které vede paní učitelka Romana Münsterová. Nyní děvčata čeká krajské kolo
a kdoví, zda i něco dalšího. Držme jim pěsti! V týmu jsou: Andrea Francová, Bára Hauerlandová, Klára Nováková, Denisa
Pavlíčková, Kamila Rapantová, Eliška Vítková, Julie Vystrčilová, Dominika Zálešáková a Viktorie Zálešáková.

Jedním z několika cílů, který máme ve vizi školy, je čtenářská gramotnost našich žáků. Proto ve škole vydáváme od
roku 2001 školní časopis Bublanina, proto do školy zveme na
besedy nejlepší české spisovatele, proto máme jednu třídu
vybavenou kobercem, sedačkami a křesly a zde s žáky čteme
knížky – říkáme tomu „gaučink“. No a do tohoto vějíře akcí,
které děláme nad rámec vzdělávacího programu směrem
k hlubokému pochopení čteného textu, zapadá i scénické
čtení.

Z okrskového do okresního kola FLORBAL AŠSK postoupili
i šesťáci a sedmáci ze 2. místa. V týmu hrají: Ondřej Daněk,
Vojtěch Machalík, Jakub Matějíček, Vojtěch Pavelka, Petr
Sedlák, František Tvrdoň, Jakub Vacula a Stanislav Vacula.
Mgr. Vlastimil Ondra

Po skupině LISTOVÁNÍ v minulém školním roce k nám v listopadu zavítali herci Slováckého divadla - Tereza Hrabalová,
Jiří Hejcman a David Vacke. Žákům 4.–9. ročníku dramatizovali knihu VZNIK ČSR 1918 (Velezrada se trestá) od spisovatelky Veroniky Válkové.
Hlavní hrdinka příběhu, dvanáctiletá Bára, se zásluhou svého kouzelného atlasu ocitne v posledních měsících 1. světové
války. Představení dovedlo vyprávění až do okamžiku prvních oslav vzniku svobodné Československé republiky, jež
jsme si ve škole hodně připomínali a také aktivně slavili.
Nezapomínáme ani na nejmenší. Na čtvrtek 20. 12. 2018
máme pro 1.–3. třídu připraveno scénické čtení Alenka
v říši za zrcadlem. To přijedou herci z Prahy a pozvali jsme
i děti z mateřské školy a ze spádových škol Bystřice pod Lopeníkem a Suché Lozi, s jejichž učiteli se scházíme a spolupracujeme.
Mgr. Vlastimil Ondra

(Foto Marek Čumíček, člen Filmového kroužku ZŠ Bánov)
Spoluprací k profesionalitě
Ve středu 7. 11. 2018 jsme v rámci velkého projektu SPOLUPRACÍ K PROFESIONALITĚ, jehož jsme již od roku 2016 součástí, uvítali v naší škole učitele z řady škol Zlínského a Moravskoslezského kraje.
V rámci projektu prochází již druhá dvojice učitelů naší
školy dvouletým výcvikem na interní mentory. Mentoring
je forma profesního rozvoje učitele. Děkujeme našim školitelkám ze Společnosti pro kvalitu školy Saše Dobrovolné
a Lence Hartmanové, které na profil své školící společnosti
napsaly posléze toto: „Vřelé přijetí, pohostinnost, skromnost
a pedagogická inspirace v mnoha ohledech. K tomu odborné
vedení vybízející k sebereflexi, hledání dalších cest a společnému učení. Děkujeme ZŠ Josefa Bublíka, Bánov.“
A navíc v ten samý den byly v rámci jiného projektu již
podruhé v krátkém čase za sebou na celodenním školení
v Brně naše tři matikářky.

(Foto Mgr. Romana Münsterová a Mgr. Radek Masař)

Jsme rádi, že můžeme tvrdit, že jsme neustále se vzdělávající
škola.
Mgr. Vlastimil Ondra
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Výstup na Velký Lopeník
V sobotu 20. 10. 2018 jsme vyrazili s žáky z přírodovědného klubu Pantoflíček na Velký Lopeník. O půl deváté ráno
jsme se setkali na zastávce autobusu. Byla mlha a nevlídno.
Jakmile začal autobus za Bystřicí šplhat do kopce, objevilo
se sluníčko. Vystoupili jsme u chaty Monte Lope a po žluté
značce zamířili do Lopenického sedla.
Zhruba po třiceti minutách ostřejší chůze jsme na místě
a nabíráme síly pro výstup ze sedla po zelené značce k Malému Lopeníku. Pod Malým Lopeníkem se zhoršilo počasí,
a tak se noříme do cárů mlhy. Pokračujeme podél hranice se
Slovenskem, pak následuje prudké stoupání na vrchol Velkého Lopeníku.
Počasí v nadmořské výšce 911 m není zrovna ideální. Máme
pocit, že jsme v prádelně a z rozhledny koukáme jen do mlhy.
Po svačině rychle sestupujeme zpět k Malému Lopeníku
a odtud se vydáváme po žluté značce k chatě Lopeník. Počasí
se umoudřilo a opět svítí slunce, i když není zrovna teplo.
Od chaty pokračujeme dál po žluté značce na protější hřeben, kde se napojujeme na červenou a pokračujeme na louky
pod Studeným vrchem. Po krátké pauze opouštíme červenou značku a sestupujeme do údolí na okraj Panského háje,
kde sbíráme semena klokoče zpeřeného. Dál pokračujeme
k Ordějovu a odtud je to už jen kousek (3 km) do Bánova.
Celková délka trasy byla asi 20 km.
Mgr. Jiří Suchý

(Foto Mgr. Jiří Suchý)
Slavnost strašidel

DENDROLOGIE aneb příprava na Globe Games 2019

V úterý 23. 10. 2018 se to okolo školy strašidly jen hemžilo!
Na parkovišti měli všichni možnost plnit strašidelné úkoly, které si pro ně připravili žáci 9. třídy. Odvážní mohli po
splnění úkolů projít strašidelnou stezkou přes školní zahradu. Slavnost pro děti připravili žáci 9. třídy s třídním učitelem M. Gazdíkem, pan školník P. Hauerland a paní učitelky
R. Münsterová, L. Borovská, J. Malá a M. Vystrčilová.

V pátek 23. listopadu 2018 jsme se v Pantoflíčku učili, jak zjistit výšku stromu a jak odebrat vzorek dendrologickým vrtákem. Budeme to potřebovat pro náš projekt na Globe Games
2019 v Kadani.
Aneta Kročilová

Mgr. Romana Münsterová

(Foto Aneta Kročilová)
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Kolumbárium

Nabídka s velkým předstihem

K napsání článku mne inspirovala účast na rozloučení se zemřelým kamarádem ve Starém Městě.

Soubor Hútek prostřednictvím našeho člena plánuje dlouhodobě dopředu zájezd do Italských Dolomit po stopách
první světové války. Památníky se nacházejí v kouzelném
prostředí. Poblíž lyžařského centra Marmolada a řeky Piávy.

Tam jsem si v mezičase prohlížel hřbitov a zaujalo mne
vkusně upravené kolumbárium.
Velmi pěkné pietní místo čtvercového půdorysu. Zdi plné
desek se jmény zemřelých, vkusné zdobení, uprostřed květinová výsadba a lavičky k odpočinku a rozjímání.

Plánovaný termín je 17.-19. května 2019. Předpokládaná cena
vychází při počtu 40 účastníků na částku 4 300-4 500 Kč za
osobu.

Kolumbárium (od latinského holubník) je způsob, jak uložit
urnu nebo více uren ve zdi. Jsou na to uzpůsobeny schrány, kryté žulovými deskami s nápisy zesnulých, případně
sklem, a na urny je vidět.

Plán zájezdu

Čím je člověk starší a prožívá poslední čtvrtinu života tak
přemýšlí, co bude, až to přijde. A ne každý má ujasněné, jak
se svými ostatky naložit. V dnešní době se více lidí nechává
zpopelnit a uložení urny do kolumbária je jednou z možností.
Začínám uvažovat, že by mně stačil takovýto způsob uložení
mých ostatků.
Argumentuji si pro sebe takto: -nemáme na hřbitově hrob.
- chci se nechat zpopelnit. - co nejméně chci zatěžovat děti,
které bydlí daleko starostí o hrob.
Myslím si, že údržba kolumbária je nejméně náročná na čas.
Také náklady jsou podstatně nižší, ale to není hlavní důvod.
Sami slyšíme a čteme, kolik havárií v době „dušiček“ přibývá a co času a stresu zabere cestování. Přece zavzpomínat
a zapálit svíčku se dá i na druhém konci světa. Lidé se budou stále více stěhovat mimo Bánov a také další se dostěhují.
Ale hroby zůstávají a také starost o ně. Hřbitov už je pomalu
naplněný a nafukovací není. A problémy nakonec bude mít
časem každý.
Nevím, s nikým jsem se o tom moc nebavil a ani nevím, jestli
se v blízkém horizontu o této problematice uvažovalo. Toto
je jen můj náhled na tento budoucí problém. Myslím si, že
by se mělo více debatovat o budoucnosti hřbitova i o využití
tohoto způsobu ukládání zemřelých na hřbitově v Bánově.
Oldřich Havel

Průzkum provádíme ve velkém předstihu, abychom zjistili,
zda jsme schopni čtyřicet míst naplnit, aby navrhovaná cena
vyšla.
1. den pátek

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Odpoledne příjezd
k tajuplné řece Soča ve Slovinsku, návštěva městečka Kobarit a jeho okolí muzeum Velké války. Přejezd do města Most
na Soči. Hraniční město Gorizia Nová Gorica, odjezd na ubytování.
2. den sobota
Návštěva vybraných památek rozlehlé bitvy na Piávě v Itálii, Jezero Lago di Fedaia v Dolomitech možnost výjezdu na
vrchol Marmalady. Přejezdy do okolí měst Vittorio Venetta
a Canegliano, odjezd na ubytování
3. den neděle
Návštěva legendární strategické výšiny Monte Grappa ,která sehrála významnou roli v bitvě na Piávě. Ve večerních hodinách odjezd domů.
Obě noci doporučují ve Slovinsku u hraničního města Nova
Gorica čtyřhvězdičkový hotel Sabotin, Cesta IX Korpusa
Solkan. Je to sice průzkum půl roku předem, ale náš člen
František už cestu jako řidič absolvoval a zajistil i kvalitního
průvodce. Dva naši členové uvedenou destinaci navštívili
a nešetřili chválou. V případě, že by se někdo více zajímal
o uvedený plánovaný zájezd, tak dotazy směřovat na vedení
Hútku, případně na Františka Krsičku (jestli ho ovšem zastanete doma). Zájez organizuje cestovka České kormidlo
z Brna.
Oldřich Havel
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Košt slivovice

Počátky lékařů v Bánově

Na posledním 9. ročníku koštu slivovice a ostatních ovocných destilátů v Bánově konaném 24. března 2018, který pořádá Klub seniorů, se sešlo celkem 211 vzorků, z toho slivovice 133. Dále v koštu byla meruňka, hruška, jablko a ostatní
méně početní destiláty.

Prvním lékařem v obci byl od roku 1940 MUDr. Vladimír
Junášek. Ordinoval v ulici „na Zámečku“, ve svém domě
č. 482, známém dodnes pod názvem „Junáškova vila“. Telefonní číslo k němu bylo 14. Zdravotní sestru mu dělala paní
Dovrtělová, bydlící v podnájmu v domě Masny pana Zálešáka, v Hoštákoch č. 427. Později mu zdravotní sestru dělala
jeho druhá manželka Milada. Byl prý velmi šikovný, prováděl i drobné operace a „zubařinu“.

Slivovice:
		
		

1. Vystrčilová Anna, Bánov
2. Sukovitý Pavel, Staré Město‘
3. Kočica František, Uherský Brod

Kalvádos:
Hruška:		
Meruňka:
Ostatní:		

SPS Staré Město
Viktora Roman, Popovice
Zálešák Lubomír, Brno
Kočica František, Uh. Brod (špendlík)

Absolutním vítězem koštu se stala paní Vystrčilová Anna
z Bánova a to již podruhé za poslední 4 ročníky. Srdečně
blahopřejeme.
10. ročník již tradičního bánovského koštu se bude konat
v sobotu 23. března 2019 od 16 hodin ve sportovní hale –
školním sále. Do soutěže se budou přijímat všechny druhy
ovocných destilátů v jednotných lahvičkách o objemu 0,3 l
opatřených visačkou. Jednotlivé lahvičky na vzorky s visačkou a následné odevzdání vzorků bude u členů přípravného
výboru: Čapek Josef (Bánov 87), Beníček Josef (Bánov 38),
Kočica Vladimír (Bánov 331), Nevařilík František (Bánov 561),
Mahdal Miroslav (Bánov 285).

Od roku 1956 začal v obci profesně působit také dentista
Josef Korček (Bedřichových) z Jakubovca č. 303. Prozatím
na 1-2 hodiny denně, protože ještě působil jako zaměstnanec OÚNZ (Okresního úřadu národního zdraví) v národním podniku Závody přesného strojírenství v Uherském
Brodě (dnešní Česká zbrojovka, a. s.). Zdravotní sestru mu
dělala Emílie Bujáčková z Bystřice pod Lopeníkem. Později
mu zdravotní sestru dělala paní Anežka Kadlčíková, rozená
Jankůjová (Jozífkových) z Jakubovca č. 418. Zubní ambulanci
měl zařízenou v tehdy „polyfunkčním domě“ Beníčkových
zvaných „u Paníčků“ naproti kostela č. 125, v části domu do
dvora. Telefonní číslo k němu bylo 24. Pamětníci s úsměvem
vzpomínají jeho vrtačku na šlapací pohon.
Martin Borák

Vzorky se začínají sbírat od úterý 2. ledna 2018 a uzávěrka
sběru vzorků bude ve středu 28. února 2018. Za každý vzorek
a cenu do tomboly bude vstupenka zdarma.
Degustace vzorků bude dvoukolová a nejlepších 30-40 vzorků postoupí do kola šampionů.
Podle počtu sebraných vzorků budou osloveny místní složky o delegování do tříčlenných degustačních komisí. Při
vyhlašování výsledků koštu budou pro úspěšné vystavovatele připraveny diplomy a věcné ceny, dále budou připraveny ochutnávky všech vystavených vzorků, skleničky
s logem klubu seniorů Bánov, bohatá tombola, zvěřinový
guláš, škvarky a další občerstvení. K příjemné pohodě zahraje cimbálová muzika Pajtáš, zazpívá a zatančí folklorní
soubor Kohútek, hrát bude Eda Švehlík a s novým pásmem
nás pobaví Bánovské zpěvule. Tradičně celým programem
bude provázet Markéta Ševčíková, hlasatelka českého rozhlasu.

3. srpna 1946 – bánovské Sokolky na výletě v Luhačovicích s MUDr. Junáškem a jeho paní Zorou.

Po dvou letech neúrody nám konečně příroda přála a je hojnost všeho ovoce , modrého nejvíc, a tak doufáme, že vzorků
při 10. kulatém výročí bude rekordní počet.
Ještě jednou děkujeme sponzorům za bohatou tombolu
a doufáme, že nám znovu přispějí na slavnostní 10 výročí
Bánovského koštu a taky se ho zúčastní. Srdečně je zveme.
Věřím, že na koštu prožijeme velmi příjemné odpoledne, na
které vás všechny srdečně zve klub seniorů Bánov.
Josef Čapek

Milí spoluobčané, přijměte od nás poděkování
za spolupráci v roce 2018,
přání příjemného prožití svátků vánočních
a do nového roku 2019 hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.
Redakční rada Bánovského zpravodaje

3. srpna 1946 – koupání v Luhačovické přehradě
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Vaření guláše na Lopeníku

Zahrádkáři - podzim
U všech ovocných stromů a keřů provádíme těsně po opadu listů tzv. podzimní asanační postřik bakteriostatickým
a fungicidním měďnatým přípravkem. Touto aplikační kapalinou ošetříme nejen stromy a keře, ale i zbylé opadané listy
pod stromy. Takové ošetření např. Kuprikolem 50 je zvláště
potřebné u broskvoní, kde podstatně omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce, dále výskyt korových nekróz peckovin
a navíc účinně zasáhne proti rozšiřující se chorobě tzv. suché
skvrnitosti listů a plodů peckovin. Toto houbové onemocnění se během vegetace projevuje především dírkovatostí listů
až jejich opadem, dále suchou skvrnitostí plodů. V zimním
období se manifestuje především odumíráním pupenů a nekrózou pletiv na jednoletých výhonech kolem odumřelých
pupenů. Infekce touto houbou (Stigmina carpophila) pak
dovede podstatně oslabit kondici a úrodnost stromů, především broskvoní, ale i ostatních peckovin. Právě na podzim,
v době opadu listů, mohou vzniknout podmínky příznivé
pro infekci letorostů touto houbou přes jizvy po listových
stopkách. Optimální pro vznik této infekce je častý déšť
a příznivé teploty v tomto období. Stačí však, když jsou teploty lehce nad nulou (2-3°C).
Spadlé listy ze stromů a keřů na podzim shrabujeme. Listy napadené minujícími živočišnými škůdci likvidujeme.
Pokud jsou napadeny listovými chorobami, zarýváme je do
půdy, zakopáváme do země nebo je můžeme i zkompostovat.
Podmínkou však je, aby poslední vrstva listí na kompostu
byla dokonale překryta vrstvou zeminy nebo jiného materiálu (např. posečené trávy). V listopadu můžeme ničit i mšici
krvavou, a to tak, že k patám jabloní nasypeme prachové pálené vápno. V něm uhynou i larvy vlnatky krvavé, které se
sem stěhují k přezimování.
Nejlépe těsně před nástupem mrazíků vysazujeme na záhony česnek. Je třeba jej před výsadbou vždy namořit proti vlnovníku česnekovému a proti houbovým chorobám. Vlnovník je spolehlivě likvidován přípravkem Sulka obsahujícím
polysulfid síry. Registrace původní Sulky bohužel skončila,
na trhu je však náhrada pod názvy Síra SK 520, Sulka K,
Sulka New a Sulka Extra. Tyto přípravky jsou vedeny jako
hnojivo, obsahují kromě polysulfidické síry bezchlorový
draslík a dusík. Dle etiket jsou vhodné tyto přípravky kromě
původního hnojení i na moření česneku. Zde stačí k efektu
4% suspenze (40ml/1l vody)a délka moření 6-12 hodin. Od
prosince 2010 byl znovu povolen přípravek s účinnou látkou
iprodione pod názvem Rovral Aquaflo (zde stačí 0,4% suspenze a délka moření proti houbovým chorobám 20 minut).
Nejdříve moříme stroužky česneku přípravkem s polysulfidem (Sulka K nebo Síra SK 520) a poté (nikoliv naopak) odděleně moříme česnek proti houbovým chorobám.

Reprezentanti ve vaření guláše na Lopeníku,
obsadili 4. místo
Foto zaslal David Münster

XIV. ročník plesu sv. Huberta
Členové Spolku myslivců Bánov, pořádají tradičně v sobotu
2. února 2019 XIV. ročník plesu sv. Huberta. Čeká Vás skvělá
zábava se skupinou Kasanova a dechovkou Túfaranka.
Dále je připravena:
- ukázka latinskoamerických a klasických tanců,
- myslivečtí Trubači Přerov,
- myslivecká kuchyně šéfkuchaře Tondy – dančí svíčková
a zvěřinový guláš.
Ve finále večera skvělá tombola - 15 hlavních cen – první
ceny tradičně budou jelen a velkoplošná obrazovka, dále
minimálně 200 cen k přímé výhře.
Bližší informace a rezervace míst na tel. 737 259 499 nebo
572 646 220, paní Janulíková.
Těšíme se na vás!

V této době odstraňujeme ze zahrady staré a nemocné stromy a keře. Zvláště radikálně je třeba likvidovat peckoviny
postižené virovou šárkou, dále pak jabloně postižené fytoplazmovou proliferací, případně hrušně postižené fytoplazmovým chřadnutím, dále maliník se známkami fytoplazmové zakrslosti s metlovitostí, meruňky a broskvoně
postižené evropskou žloutenkou peckovin (ESFY) a konečně ve vinohradu keře révy vinné postižené fytoplazmovým zloutnutím a červenáním listů (stolburem bramboru). Pozor, ze země musíme odstraňovat všechny dokonce
i drobnější kořeny, z nichž by mohly vyrůst postižené odnože. Po provedení podzimního asanačního postřiku měďnatým fungicidem vyčistíme postřikovač a uložíme ho spolu
s ochrannými přípravky do suché místnosti, kde teplota
přes zimu neklesne pod bod mrazu.
zaslal Jiří Novák
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Spolek myslivců Bánov

NEMOVITOSTI – INZERCE
Hledám ke koupi rodinný dům
Děkuji za jakoukoli nabídku.
Kontakt na tel: 604 124 590

Naléhavě hledám ke koupi byt 2+1
Nabídněte na telefonu: 737 939 848

Ekologické aktivity mikroregionu Východní Slovácko
Mikroregion Východní Slovácko je dobrovolný svazek 6 obcí
– Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá
Loz a Vlčnov, které se v r. 2005 rozhodly založit společnou
organizaci za účelem všestranného rozvoje a spolupráce
členských obcí. Jednou z těchto oblastí je i ochrana životního prostředí, kde mikroregion realizoval několik projektů,
které bychom Vám v tomto článku rádi představili. Převážná část projektů souvisí s odpadovým hospodářstvím obcí,
další se zaměřuje na hospodaření s vodou.
Kompostování na Východním Slovácku 2012
Snaha o snižování množství směsného komunálního odpadu je dlouhodobým úsilím našich obcí. Jednou z možností
je předcházet jeho vzniku, např. kompostováním biologicky rozložitelného materiálu, a to ideálně přímo v místě, kde
vzniká, tzn. na pozemcích jednotlivých zahrad u rodinných
domů. V roce 2012 se mikroregion rozhodl podat žádost
o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení 1251 ks kompostérů o objemu 900 l a 600 l. Žádost
v hodnocení uspěla, takže mikroregion získal dotaci 2 050
000,- Kč na realizaci projektu, jehož celkové náklady činily 2 278 000,- Kč. Po výběrovém řízení byly tedy nakoupeny
kompostéry, které získaly přihlášené domácnosti do bezplatné výpůjčky s následným převodem do vlastnictví po
uplynutí 5 let.
Kompostování na Východním Slovácku 2016
Po realizaci prvního projektu jsme ze strany občanů registrovali zájem o další kompostéry, proto se snažil mikroregion
připravit nový projekt a v příhodné době opět požádat o evropskou dotaci. Nová žádost byla podána v roce 2016, uspěla
a v následujícím roce bylo nakoupeno a zapůjčeno občanům
1542 ks kompostérů o objemu 1100 l. Jako doplněk projektu
jsme pořídili 12 ks elektrických drtičů větví, které obce na
požádání půjčují svým občanům. Hodnota projektu činila
4 936 000 Kč, dotace 4 194 000 Kč.
Odpadové hospodářství
Vznik odpadů a jejich likvidaci řeší všechny obce ve vyspělém světě, kam se samozřejmě řadíme také my. Nejlevnější
odpady jsou ty, které vůbec nevzniknou. Hierarchie nakládání s odpady je tato: předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (např. energetické),

odstranění (skládkování, spalování). Při nakládání s odpady je třeba tuto hierarchii uplatňovat, nicméně aplikace
v praxi je velmi obtížná. Přesto se snažíme dílčími kroky situaci řešit. Náklady na odpadové hospodářství obcí jsou už
v současné době vysoké a vzhledem k očekávanému vývoji
(razantní navýšení poplatků za skládkování až zákaz skládkování) by se mohly v budoucnu dále prudce zvyšovat. Co
tedy mikroregion, resp. jeho obce proti tomu podnikají ?
Ekofond 2017; Ekofond 2018
„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.
Mikroregion Východní Slovácko se rozhodl v rámci svých
možností soustředit se na problém sucha a 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 užitečné praxe.
Východní Slovácko se proto v r. 2017 a v r. 2018 rozhodlo založit finanční fond, ze kterého byly občanům poskytovány
dotace na pořízení akumulačních nádrží s min. objemem
1 m3. Výše dotace byla stanovena na max. 1000 Kč a současně
na max. 50 % pořizovacích nákladů 1 nádrže. Z EKOFODU
jsme podpořili instalaci celkem 150 nádrží, přičemž alokované finanční prostředky umožňovaly podporu více než dvojnásobku. V případě zájmu občanů VS hodláme v podporách
pokračovat i v budoucích letech. Jestliže uvažujete o pořízení nádrže, prosíme o sdělení předběžného zájmu, a to buď
na Vašem OÚ nebo přímo manažerovi VS – Milan Bauka,
tel. 604 164 264, milanbauka@seznam.cz.

Klub maminek s malými dětmi – BERUŠKY
V mateřské škole se scházejí maminky, které jsou se svými
dětmi na mateřské dovolené, aby si děti zvykaly na kolektiv
dětí a také na prostředí MŠ. Funguje to tak už několik let.
Kdo přijde, ten si hraje. Letos klub nikdo nevede, maminky
už jsou sehrané i bez vedoucí. Vždy v úterý v deset hodin se
z tělocvičny mateřské školy ozývá dětské „Dobrý den, dobrý
den, dneska zlobit nebudem.“ A nejen to. Děti si na úvod zopakují říkanky spojené s pohybem, zazpívají písničky a zatancují. Pak následuje volné hraní, při němž se dosyta využívá školkové nářadí a náčiní, odrážedla, skákací hrad apod.
V tomto školním roce se maminky nově schází také v bánovské knihovně. Jde vždy o první úterý v měsíci. Termíny pro
zájemce jsou vypsány na nástěnce u knihovny a na dveřích
MŠ. Děti se v knihovně seznamují zase s jiným prostředím,
jistě pro ně inspirujícím. Po úvodních básničkách si mohou hrát v čítárně, prohlížet knížky nebo si popovídat. Za
knihovnu jsem moc ráda, že je využívaná i takto a že je živá.
Ludmila Horňáková
Foto zaslala Ludmila Horňáková
-15-

zaslal OÚ Bánov

Vinařská obec roku 2018

Kalendář akcí 2019

V sobotu 6. října 2018 ve velkém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti přebral starosta Bánova od vedení přípravného výboru Slováckých slavností vína a otevřených památek
Stanislava Blahy, starosty UH a Antonína Macha, ředitele
Klubu kultury UH cenu „Vinařská obec roku 2018“. Cenu každoročně uděluje přípravný výbor Slavností vína za celkový
přínos obce folkloru, pořádání folklorních akcí, udržování
lidových tradic a přínosu obce a jejích souborů samotným
Slavnostem vína a otevřených památek. Moc si ceny vážíme
a přípravnému výboru děkujeme! Cenu si zaslouží především naše soubory Kohútek, Hútek a Zpěvule, které každoročně zdobí slavnostní průvod, vystupují se svým programem na stanovišti mikroregionu Východní Slovácko, ale
také pořádají ve své obci folklorní akce, které připomínají
bánovské tance, písničky a ukazují krásné bánovské kroje.
Děkujeme!
Marek Mahdal
starosta

5. 1.		

Tříkrálová sbírka

19. 1.		

Farní ples

26. 1.		

Školní ples

1. 2.		

pololetní prázdniny

2. 2.		

Myslivecký ples

25. 2.-1.3.

jarní prázdniny

2. 3.		

Fašank

2. 3.		

Hasičské šibřinky

6. 3.		

Popeleční středa

8.-9. 3.		

Obecní turnaj v kuželkách

16. 3.		

Bánovské tandemy – kuželky

23. 3.		

Košt slivovice

Ordinační hodiny v období Vánoc
MuDr. Gazdíková
27. a 28. 12.
7:00-9:00
31. 12.		
dovolená
MuDr. Kadlčková
21. 12. 		
dovolená‘
27. a 28. 12.
9:30-11:30 - pouze akutní případy
31. 12.		
dovolená
MUDr. Dagmar Konečná

oznamuje, že ke dni 1. 1. 2019 ukončuje činnost ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v obci Bánov. I nadále bude
poskytovat péči svým registrovaným pacientům v ordinaci
v Uherském Brodě, Partyzánů 2174. Ordinační hodiny pracoviště v Uh. Brodě budou aktualizovány k 1. 1. 2019, kdy dojde k jejich
navýšení.

VŠEM? VŠEM? VŠEM!!! – Spojení 2 advokátních kanceláří =
AK BRNO
Dnem 2. 1. 2019 zahajují společnou činnost advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jitky Brázdové

a JUDr. Petra NOváka na adrese Uherský Brod Kaunicova 62 (poslední dům na Kaunicově nahoře).
Naše motto: cito, tuto et iucunde – rychle, bezpečně a příjemně
Tisíce děkovných dopisů, doporučeno i v případech klinické smrti.
Naše tempo je zběsilé, pracujeme 24 hodin denně, a když to nestihneme na oběd, tak i déle
Nebudeme popisovat rozsah naší činnosti, spíše bude lepší uvést, čím se nezabýváme. Jde o 2 oblasti.
Rozvody v Kábulu a stížnosti na kvalitu potravin v Súdánu.
Obhajujeme v trestních věcech (40 let praxe v trestním právu) zastupujeme i poškozené u dopravních
nehod, spolupracujeme se znalci z mnoha oborů i jinými adv. kancelářemi. Zabýváme se pracovním
i rodinným a obchodním právem, v novém občanském zákoníku se vyznáme, ceny mírné – přiměřené
regionu.
Vyzkoušejte si nás Mgr. Ing. Jitka Brázdová

JUDr. Petr Novák

Tel.: 724 276 333

Tel.: 602 781 865
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Narození:

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti:

Antonín Hauerland
Tomáš Filgas
Daniel Janíček
Josef Hodulík
Kateřina Húšťavová
Karolína Nyklová
Tereza Dulínková
Aneta Velecká
Melanie Luxová
Nela Malendová

96 let

Rozloučili jsme se:

90 let

Josef Ryšávka
Justina Hřibová
Miloslav Kapitán
Anděla Malhocká

Leoš Dronski

50. výročí sňatku

Bohumil Zálešák
95 let
Marie Gardoňová
92 let
Božena Kočicová

80 let
Františka Zvářalová

František a Ludmila Mackovi
Oldřich a Marie Havlovi
55. výročí sňatku
Pavel a Marie Sládkovi

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

Vítání občánků, 18. 11. 2018

(Foto Andrea Kočicová)

Rozsvícení vánočního stromu 30. listopadu, 2018

Obecní zabijačka, 8. prosince 2018

(Foto Andrea Kočicová)

(Foto Marek Mahdal, Andrea Kočicová)

VÁNOČNÍ ČAS

KALENDÁŘ AKCÍ KONANÝCH V BÁNOVĚ
11. 12. 2018
12. 12. 2018
12. 12. 2018
23. 12. 2018
24. 12. 2018

BESEDA PRO DŮCHODCE

v 15:00 hod., sál ZŠ Bánov (vstup přes Sportovní halu)

VÁNOČNÍ AKADEMIE

v 16:00 hod., sál ZŠ Bánov

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

v 18:00 hod., u obecního vánočního stromu

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

v 17:00 hod.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA PRO DĚTI, RODIČE A STARŠÍ,
SPOJENÁ S OBŘADEM OTEVÍRÁNÍ JESLIČEK

ve 14:00 hod., kostel Sv. Martina (Děti, vezměte si, prosím, zvoneček!)

24.12. 2018
25. 12. 2018

„PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA

ve 23:00 hod., kostel Sv. Martina, po jejím skončení bude zpívání koled u farního betléma

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA NAROZENÍ PÁNĚ,
DOPROVÁZÍ DECHOVÁ HUDBA BÁNOVJANKA
v 10:30 hod., kostel Sv. Martina

25. 12. 2018
26. 12. 2018
26. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018
27. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
29. 12. 2018
30. 12. 2018

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

v 17:00 hod., kostel Sv. Martina

MEMORIÁL LIBORA ŠOPÍKA - 11. ROČNÍK NOHEJBALOVEHO TURNAJE

od 9:00 hod., Sportovní hala

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, BOHOSLUŽBA SPOJENÁ S OBŘADEM ŽEHNÁNÍ DĚTEM

v 10:30 hod., kostel Sv. Martina

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S MUDRLANTY

v 15.00 hod., pálenice

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE NEREGISTR. HRÁČŮ – DOSPĚLÝCH

zápis hráčů od 8:30 hod., tělocvična ZŠ, pořádá T.J. Sokol Bánov

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE NEREGISTR. HRÁČŮ – MLÁDEŽE

zápis hráčů od 14:30 hodin,tělocvična ZŠ, pořádá T.J. Sokol Bánov

VÁNOČNÍ SOKOLENÍ ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ T.J. SOKOL BÁNOV

v 17:00 hod., hlavní sál + kuželna SH, tělocvična ZŠ, pořádá T.J. Sokol Bánov

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTI „U JÁKOBOVY STUDNY“

v 17:30 hod., kostel Sv. Martina

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA

v 18:00 hod., kostel Sv. Martina

SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA,
BOHOSLUŽBA SPOJENÁ S OBNOVOU MANŽELSKÝCH SLIBŮ
v 10:30 hod., kostel Sv. Martina

31. 12. 2018
31. 12. 2018
6. 1. 2019

BOHOSLUŽBA NA PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2018

v 10:30 hod., kostel Sv. Martina

SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA NA ROZHLEDNU

v 10:00 hod., od Obecního úřadu

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PĚVECKÉHO A KOMORNÍHO SBORU DVOŘÁK, UH. BROD

v 15:30 hod., sál ZŠ Bánov

24. 12. 2018 – 6. 1. 2019

MOŽNOST PROHLÍDKY BETLÉMA ZE SLÁMY

od 8 do 20 hod., areál fary
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