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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím při čtení dalšího čísla našeho
obecního zpravodaje.
Není sice konec roku, ale přesto je čas bilancovat. Přiblížil se totiž konec volebního období a s ním i nastávající komunální volby.
I když se o přízeň voličů opět ucházíme, měli bychom se ohlédnout, co se v obci za uplynulé čtyři roky událo.
První, co mě napadá, je především to, co jsme zatím nezažili
a snad už ani nezažijeme. Pandemie koronaviru a omezování
veškerého života, na který jsme zvyklí. Uzavření fabrik, škol,
úřadů, koupališť, sportovišť a kulturních sálů, zkrátka úplně všeho. Izolace a zákaz vycházení na ulici. Jak nad tím teď přemýšlím, snad by tomu člověk ani nevěřil, kdybychom to na vlastní
kůži nemuseli prožít. Také jsme se s tím jako obec a úřad museli
vypořádat. Jako zřizovatelé škol jsme neměli vždy lehké rozhodování o tom, zda už zavřít, či ještě ne. Některá omezení vydaná vládou byla zmatečná a některá přišla v noci a od rána už
měla platit. Šily se roušky, rozvážel jsem po našich obchodech
igelitové rukavice, které se mi podařily sehnat, jelikož všechny
e-shopy už měly vyprodáno, atd. Ten začátek byl nejhorší. Když
se zdálo, že se vše uklidňuje, bylo nejvíc nakažených v naší ZŠ
a museli jsme s hejtmanem a krajskou hygienou rozhodovat
o uzavření školy. Dodržovali jsme rozestupy i při zasedáních zastupitelstva, tak jsme zasedali v obřadní síni, a když jsme se pustili do rekonstrukce elektroinstalace, zasedali jsme dokonce ve
školním sále. Nechci tomu věnovat celý zpravodaj, i když by to
určitě šlo a bylo by o čem psát. Nicméně je to asi to nejpalčivější,
co nás v minulých čtyřech letech, možná i desetiletích, potkalo.
Nebylo to zkrátka jednoduché období, ale co se týče obce, myslím, že jsme i tímto dokázali projít bez nějaké paniky a zmatků
nebo zbytečných rozepří. Naopak jsme i v těžkých dobách pracovali a fungovali standardně a pokračovali ve zvelebování obce
a pomáhali spolkům v jejich rozvoji i pořádání akcí. To by vše nešlo
bez zastupitelů, kteří táhli za jeden provaz a vedli slušnou předmětnou diskuzi. Já jim za to za sebe i za celou obec moc děkuji.

Zatrubnění potoka

ho zátylku všech rozpočtů - státu, obcí, firem i domácností. Nebudu dále pokračovat. Ještě z toho nejsme venku, ale litr nafty už
spadl z padesáti na čtyřicet korun, tak věřím, že se blýská na lepší
časy. I když bohatě by stačil návrat k těm časům před covidem
a válkou, na které si už i tak spousta lidí stěžovala. Ty byly zlaté.
Ale i teď ještě není špatně, ještě nepřišlo vyúčtování za elektřinu
2022-23. Omlouvám se, to měl být vtip, i když….
Pustili jsme se do nejedné akce, která nebyla v žádném případě
jednoduchá, ať už stavebně nebo organizačně, ale přiznám se,
že takové výzvy, do kterých se dobrovolně nikdo moc nehrne,
mě baví. Například nápad zrekonstruovat mimo elektřiny i celé
interiéry obecního úřadu a na 4 měsíce všechno přestěhovat do
provizorního úřadu na zdravotním středisku, nezvedl na úřadě
velkou vlnu nadšení. Ani stěhování zpět na úřad během vánočních svátků, aby od nového roku mohl úřad fungovat v novém,
i když ještě chybělo mnoho nedodělků. Ne vždy zkrátka dělám svému okolí jen radost. Nakonec jsme ale vše zvládli, především díky šikovným zaměstnancům a pracovitým kolegyním
z úřadu, které se musely dočasně rekvalifikovat z administrativy
na stěhování a úklid. Vrátili jsme se do krásně zmodernizované
budovy, která má novou počítačovou síť, elektřinu a některé místnosti zbrusu nové.

Koronavirus, neboli Covid 19, způsobil nemalé hospodářské problémy a zvýšení státního dluhu. Ještě jsme se z něj neotřepali
a Rusko napadlo Ukrajinu. Začaly růst ceny komodit, především
těch energetických. Další tvrdá rána do covidem pochroumané-

Pro mě je stále jednou z nejvýznamnějších staveb zatrubnění potoka z Hoštáků do ulice Za Humny. Především proto, že to desítky
let bylo nemožné. Bylo to nemožné i pro nás, když odbor životního
prostředí sdělil, že je nesmysl zatrubňovat potok a neschválí to. Problémy byly vždy i s vlastnictvím, jelikož potok není

Zastřešení pálenice

Bánov Open po 19ti letech poprvé v Bánově
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Hřbitov před rekonstrukcí

Předlážděný bezbarierový hřbitov

na pozemku obce a ani sousední pozemky nebyly obce a vlastníci
tam chodník nechtěli. Čas se posunul, někteří vlastníci se změnili
a podařilo se najít způsob, jak získat stavební povolení na tuto
stavbu. Nicméně i tak to stálo spoustu jednání, dohod, ústupků,
ale nakonec se to povedlo a věc, o které jsem od dětství slýchával, je dnes už dávno zkolaudovaná a užívaná. Pravda, bujný porost u potoka a za stodolou byl pro ochutnávku lehkých Marlborek
vhodnější a nejedna dospívající generace toto místo ocenila i bez
chodníku. Časem se však potok stal zcela neprůchodným, takže
posun je to jednoznačně pozitivní.

A když už se podařily takové věci, přišel čas i na stavbu, jejíž zdárný průběh a úspěšný výsledek v očích všech
občanů jsem považoval za nereálný, s náklady, které
spolknou celoroční investiční rozpočet. Kompletní rekonstrukce hřbitova. Do takové stavby se nikomu moc nechce.
A takto by hřbitov ještě pár let nebo desítek let vydržel. Taková
stavební „mission impossible“. Ale často si říkám heslo sametové
revoluce, „Kdo, když ne my a kdy, když ne teď“… Velké převýšení mezi hrobovými místy, nepravidelné uličky, schodky, kopání
v úzkých uličkách, nebezpeční obrovských škod na náhrobcích
a deskách, nijak příjemná stavba. Také se do ní firmy nijak nehrnuly. Naštěstí se do výběrového řízení přihlásila domácí firma
Uherskobrodská stavební a příjemně překvapila. Pánové Tesaříkovi to zvládli na jedničku, za mě nadmíru dobrý výsledek za
minimálních škod. Samozřejmě, se škodami se počítalo a také se
nějaké staly, ty musí opravit. Sokly krajních hrobů, kde se zrušily
schody a hodně klesnul terén, se musí taky opravit. Místy byl
potřeba i kameník, ale i tak, palec nahoru. Přitom se rozvedla
voda pro zálivku po hřbitově a udělal nový rozvod elektřiny pro
osvětlení. Ne, že by byl stávající rozvod špatný, ale už měl taky
svá léta a aby se do chodníků nemuselo dlouho zasahovat. V dolní části se zakopaly drenáže pro odtok podzemní vody, která je
na hřbitově problémem číslo jedna. Takto bude hřbitov vypadat
několik dalších generací a myslím, že vypadá důstojně a ti, kteří
přijdou po nás i ti, kteří zde již spočinuli, se za nás stydět nemusí.

Stavba, která mi dělá velkou radost je zastřešení na pálenici, včetně
cesty, chodníku, fasády, přístřešku na fasádě, nové kuchyně, zkrátka celého zrekonstruovaného areálu. Tomuto místu jsme v posledních letech věnovali hodně pozornosti i financí, ale jsem si jistý, že se
to vyplatilo. Chodím tam moc rád na zábavy i různé oslavy a těší mě,
že si toto místo cení i ostatní Bánovjané a hojně jej využívají.
Stejně tak potěší pohled na téměř soustavně obsazenou umělou trávu na víceúčelovém sportovišti, na kterém konečně
důstojně tráví žáci základní školy hodiny tělocviku. Ke sportovišti přibyly i tenisové kurty, které se těší také příjemné návštěvnosti. Pro Bánovjany je necháme zdarma, možná dočasně, ať si každý vyzkouší, jestli ho tenis ještě baví nebo začne bavit. Funguje už
i tenisový kroužek, do kterého se mládež může přihlásit. Pro děti
bude tenisový kurt zdarma vždy, samozřejmě za podmínky, že tam
budou hrát tenis a ne posedávat, konzumovat chipsy a energy drink
a obaly samozřejmě nechávat na hrací ploše. Takovým vstup na kurty neumožníme.

Jelikož míst ubývá a urnové hroby jsou v kurzu, stavíme kolumbárium – urnovou zeď. Je možné si již zasmluvnit urnovou

Odpočinková zóna u kostela
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Ulice Pod hradem - před rekonstrukcí

Ulice Pod hradem - nyní

schránku. Vím, je to trochu morbidní téma, ale patří to k životu.
Už nám dochází na hřbitově místo i na urnové hrobečky, takže
toto je jediná varianta, která zajistí hrobová místa, i když jen urnová, na další desítky let. Ze strany od kostela bude za kolumbáriem odpočinkové místo se třemi lavičkami. Je to místo, kde
je stín, a především při pohřbech jej určitě nejen starší občané
rádi využijí.

polních cest kolem přehrady a směrem z Ordějova na Skaličky,
aby se tudy dalo chodit na vycházky nebo projížďky na kole.
O cestách a chodnících se také dá psát dlouho, ale uzavřel bych
to ještě chodníkem na Zámečku, ke kterému se podařilo „přilepit“ i novou cestu, kterou realizoval Zlínský kraj, takže je také
celá ulice jako nová. Už nám chybí jen cesta Nad Uličkou a kolem Jarmeku a pod školními zahradami k Nezdenské. Obě máme
naprojektované, snad bude obec i v dalším volebním období
úspěšná v získávání dotací.

Jedna z nejdůležitějších sítí obce – síť silnic a chodníků doznala v minulých letech také velkého zlepšení. Začali jsme silnicí Pod Hradem. Hodně zabrat dostali obyvatelé Uličky, kde se
postupně budovala kanalizace, vodovod, a nakonec i silnice,
ale ulice je z gruntu nová. Velký posun je v ulicích pod školou.
Podél školních zahrad je nový chodník, světla se přesunula ze
zahrádek k chodníku, u školky je nové oplocení a prostor před
kotelnou jsme otevřeli a vybudovali zde parkoviště pro učitelky
a rodiče. Za mě velký pokrok. Velkou změnou prošla i část ulice směrem k ČOV, kde vznikl nový chodník, který nyní spojuje
novou lokalitu se základní školou a umožňuje bezpečnou cestu
do školy a školky. I tady jsme postavili nové veřejné osvětlení
k chodníku, a dokonce už se nám i svítidla podařila sklopit, aby
nesvítila tolik do protějších oken. Nová silnice v lokalitě ZTVIII,
která se právě dodělává, bude dalším propojením bánovských
cest a bude sloužit nejen obyvatelům přilehlých novostaveb
a pozemků. Velká věc se podařila ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, a to výstavba asfaltových cest na Ordějovsku, spojující tři katastry – Bánov, Suchou Loz a Bystřici pod
Lopeníkem. U Ordějova bych rád pokračoval zprůchodněním

A když jsem u těch dotací. Nikdy jsem nebyl příznivcem dotací.
Zvláště pak těch soukromých, typu výstavba komunitního centra, které se za pět let změní v hotel a náměstkův kamarád má
z milionu najednou majetek 30 milionů a já jako daňový poplatník, který ten hotel částečně zaplatil, mu nyní zaplatím ještě
3000,- Kč za nocleh. To se sem tam stalo a moc dobrý obrázek
to rozdělování dotací nepřidalo. Ani to, že někdo v Praze rozhoduje, jestli je potřebnější dát milion eur z unie pro mokřady
v Tišnově nebo rybník u Vysokého Mýta. Možná by to lépe rozhodlo jiné rozpočtové určení daní namísto systému dotačních
programů. Tak, že by nebyly dotace, ale peníze by se dle RUD
rozdělily poměrně mezi obce. Pravdou ale je, že jiné rozpočtové určení by nám nezískalo tolik financí na naše projekty, jako
naše úspěšné žádosti o dotace. Někdo nežádá vůbec, kvůli velké
administrativní zátěži, někdo nežádá, protože šetří za dotační
management, někdo to umí nazvat sofistikovaněji, třeba jako
křivení trhu, a někdo žádá téměř na všechno, co se chystá zbudovat a existuje nějaký dotační program na plánovanou stavbu.
Já totiž říkám, že peněz pro obecní investice je dost, jenom je
potřeba vědět kde a mít k tomu dobré projekty. Je to práce a starost a hromada papírování. A ke všemu to ještě nekončí vyplacením peněz a kolaudací stavby. Ještě pět let po stavbě se každý
rok dodávají formuláře s množstvím příloh, kterým se říká monitorovací zprávy. Ještě se vypracovává závěrečné vyhodnocení
akce, ještě probíhají kontroly ze strany poskytovatele dotace,
kontroly publicity, atd. Když takových projektů máte v uplynulých pěti letech třeba třicet, jako my, je toho už na dva lidi dost
práce navíc, o tom bychom s paní účetní mohli povídat. Ale od
toho jsme na úřadě. A paní účetní Martina je naštěstí moc šikovná, takže když budeme ještě o něco lepší v těch projektech,
trochu kapacity se určitě ještě najde
Zde uvádím tabulku s výčtem dotovaných a větších nedotovaných projektů, pro představu, jakou část našich investic pokryly
dotace, a co vše se za 4 roky podařilo.

Ulice Pod školou
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Investiční akce v Bánově za období 2018-2022
Rok

2018

2019

2020

Název akce
Víceúčelové sportoviště
Hasičská zbrojnice - stavební úpravy
Hasičské auto SCANIA
Elektroinstalace ZŠ - 3.NP
Workoutová sestava - dětské hřiště
Sekačka Sherpa 4x4
Dotace z ÚP - zaměstnanost
Celkem:
Zastřešení areálu na pálenici
Automobil pro hasiče Volkswagen
Elektroinstalace ZŠ - 2. část
Rekonstrukce chodníku Hoštáky
Dotace z ÚP - zaměstnanost
Výstavba chodníku a VO Šraňky
Cesta Hrad 2. část
Nové parkoviště Za Močířem
Oprava kanalizace v Uličce
ZTV III vodovod + kanalizace
Celkem:
Výstavba chodníku, parkoviště u MŠ
Oplocení MŠ
Realizace prvků ÚSES - LBK 2
Dotace z ÚP - zaměstnanost
Dětské hřiště Jakubovec
Budova pálenice - stavební úpravy
Komunikace - Ulička
Zatrubnění potoka v Hoštákách
Sběrný dvůr - asfalt a odvodnění
Nové parkoviště - pálenice
Komunální traktor Iseki
Garáž u hasičské zbrojnice
Celkem:

Celkové náklady
11 267 727
483 156
6 208 830
1 437 433
186 057
314 430
314 839
20 212 472
6 933 314
1 050 518
5 293 375
4 581 054
255 000
1 739 963
4 584 487
436 214
876 559
2 524 885
28 275 369
3 082 723
644 115
4 317 570
254 996
600 726
2 474 110
4 967 370
4 749 337
424 420
133 991
1 083 555
459 272
23 192 185

Dotace
5 000 000
302 318
3 000 000
0
0
0
314 839
8 617 157
2 394 000
750 000
2 570 000
3 067 388
255 000
1 652 390
3 109 593
0
0
0
13 798 371
1 658 000
0
4 317 570
254 996
414 000
0
0
0
0
0
0
0
6 644 566

Náklady obce
6 267 727
180 838
3 208 830
1 437 433
186 057
314 430
0
11 595 315
4 539 314
300 518
2 723 375
1 513 666
0
87 573
1 474 894
436 214
876 559
2 524 885
14 476 998
1 424 723
644 115
0
0
186726
2 474 110
4 967 370
4 749 337
424 420
133 991
1 083 555
459 272
16 547 619

Vodní nádrž
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Rok

2021

2022

Název akce
Chodníky Zámeček + VO u přechodu
Kontejnerový nosič k Iseki traktoru
Kroje pro Bánovjany + akordeon
Chodníky Zámeček + VO u přechodu
Bezdrátový rozhlas + srážkoměr
Komunikace, chodník+VO pod školou
Vodovod K Borkom
Kanalizace Lán, nová stoka A10
Chodník ve zkratce
Kamerový systém po obci
Vodní nádrž u Šumáku VN 1
Elektroinstalace a interiér OÚ
Realizace prvků ÚSES - LBK 2
Odkup areálu Drizoro
Výsadba ovocných stromů
Polní cesty- Státní pozemkový úřad
Celkem:
Tenisové kurty
Chodník Jakubovec
Plynovod ZTV3
Surovinový kotel - pálenice
Sekačka Iseki
Lis na papír
Kompostéry pro občany
Dosazovací nádrž ČOV
Hřbitov - zpevněné plochy
Silnice ZTV III - nová ulice
Celkem:

2018 - 2022

Celkové náklady
3 944 065
269 104
285 500
3 944 065
2 374 978
5 304 580
186 650
3 253 968
450 000
266 174
11 869 324
7 230 268
353 042
4 901 312
240 500
19 800 000
64 673 530
6 769 105
705 505
927 756
513 200
318 000
196 790
779 000
1 890 000
9 010 012
5 091 007
26 200 375

Dotace
2 971 131
0
239 000
2 971 131
1 573 155
2 985 771
0
0
0
0
7 496 000
3 982 205
353 042
0
240 500
19 800 000
42 611 935
2 000 000
0
0
0
0
0
590 000
0
6 439 327
0
9 029 327

Náklady obce
972 934
0
46 000
972 934
801 823
2 318 809
186 650
3 253 968
450 000
266 174
4 373 324
3 248 063
0
4 901 312
0
0
21 791 991
4 769 105
705 505
927 756
513 200
318 000
196 790
189 000
1 890 000
2 570 685
5 091 007
17 171 048

162 553 931

80 701 356

81 582 971

Jak zde vidíte, polovinu našich investic zaplatily získané finance.
A teď zkuste každý druhý řádek vyškrtnout. Zdaleka bychom neměli obec takovou, jakou máme.

by stromů jsou záležitosti, kterým by se každá obec měla věnovat
a chci, aby se jí Bánov věnoval i nadále. V dalších letech máme
v plánu vysázet ještě asi dvojnásobek tohoto počtu stromů v několika dalších větrolamech a koridorech. Jak jsem již zmiňoval kdysi
v novinách, nemůžeme jenom stavět z betonu a asfaltu, musíme
přírodě i něco vrátit. Nebojte se, nepropadám žádnému zelenému
fanatismu, ale tak nějak s rozumem, každý musí vědět, že z betonu
ani vychytralé lidstvo nebude žít a dýchat. S životním prostředím
souvisí také odpady, které řešíme neustále, jelikož kdybychom
neřešili, už by dělaly minimálně dvojnásobnou ránu do rozpočtu
než nyní. Umíme jako občané třídit a doufám, že si první příčku ve
Zlínském kraji obhájíme i za rok. Rozdali jsme další várku kompostérů. Díky zapojení do projektu Svazu obcí Východní Moravy jsme
získali dotaci a 160 kompostérů, které dnes můžete běžně zakoupit za 5000,- Kč/ks, jsme do domácností rozdali zdarma. Co se
týče většího množství bioodpadu, ale pouze trávy a listí, můžeme
opět od 1. září vozit měkký zahradní odpad na hnojiště u letiště.
Dohodl jsem se s firmou Lukrom, že prvních 20 metrů hnojiště
bude vyhrazeno pro účely obce Bánov a jejích občanů. Kamera je
již zprovozněna a místo bude vyznačeno sloupky, pokud můžeme
sypat. Jen prosím žádné dřevnaté stonky ani túje, nic takového.
Lukromu asi po pátém požáru a dřevinách rozmístěných po celé
délce hnojiště došla trpělivost a zakázal vjezd k objektu. Podařilo
se mi s vedoucím dojednat tuto variantu, kdy si za tuto plochu cca
400 m2 bude ručit obec. Prosím, dodržujte pravidla, vozte
tam opravdu jen listí a trávu.

Co jsem ještě nezmínil, jsou naše investice do životního prostředí.
Za posledních 8 let jsme vysadili přes 17 tisíc stromů do několika
větrolamů, biokoridorů, ale i v intravilánu obce nebo u nové vodní nádrže. To je další z krásných a velmi prospěšných staveb, ze
kterých mám velkou radost. Zadržování vody v krajině a výsad-

Výsadba biokoridoru LBK2
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Jarní výsadba

Letní výsadba

Velmi důležité pro naši obec jsou organizace, které zřizujeme mateřská a základní škola.

Založili jsme po obci spoustu různých záhonků a ostrůvků s travinami a jinými rostlinami. Přidali jsme spoustu košů a několik
laviček. Rozdáváme sáčky na psí exkrementy, ale co to pomůže.
Vždycky mezi námi budou takoví, kteří nám tuto radost neustále hatí. Nechají psy běhat a kálet po zahrádkách a chodnících,
odhazují odpadky třeba i pár metrů od odpadkového koše, atd.
Marný boj s lidskou hloupostí a neomaleností nikdy nevyhrajeme. Nechci házet majitele psů do jednoho pytle, většina jsou
slušní lidé a všechno uklidí. Ale s majiteli psů je to jako s majiteli
aut. Většina jezdí slušně, starají se a dělají tak, aby druhé neobtěžovali, ale najde se malá část lidí, která je naprosto bezohledná, jezdí rychle po obci, parkuje po silnicích, kde pak ostatní
musí kličkovat. Mnohdy jsou to takoví vykutálenci, kteří parkují
radši na cestě nebo na obecním parkovišti, aby si nejezdili po
svém průjezdu a podobně. To zůstává rozum stát. Ale na ty si
ještě posvítíme. Chtěl bych toho ještě moc říct nebo napsat, ale
to je už na knihu.

V základní škole jsme opravili elektroinstalaci, počítačovou síť
a osvětlení. Zabralo to dvojí prázdniny a s vypětím sil se vše stihlo do začátku školního roku. V Základní škole došlo v letošním
roce k velké změně. Do zaslouženého důchodu odešel dlouholetý
ředitel pan Jiří Suchý, kterému za jeho práci moc děkuji. Vystřídal jej zástupce ředitele a nám všem známý učitel naší školy, pan
Vlastimil Ondra, kterému přeji, ať se mu v rozvoji naší školy daří
a těším se na další spolupráci (minimálně během září ).
Na mateřské škole jsme dokončili opravu střechy posledního
pavilonu a oplotili zahradu. Vybavili jsme čtvrtou třídu, která
nebyla otevřena přes dvacet let. To je moc dobrá zpráva. Počet
dětí v Bánově stoupá. Ač se občas zdá, že v Bánově není žádný
rozvoj bydlení, což svým způsobem chápu, jelikož pamatuji, jak
dlouho trvalo najít v Bánově stavební pozemek na prodej, není
to zase tak špatné. Za posledních 8 let obecní úřad přidělil 55
čísel popisných novostavbám. Patří tam i rodinné domy v původní zástavbě, které byly zdemolovány a vystaveny nové, a samozřejmě novostavby v nových lokalitách. Obec příliš pozemků
k rozparcelování nemá, ale snad se v blízkých letech podaří alespoň zasíťovat nějakou zónu pro zástavbu.
Během celého roku se vždy snažíme, aby v obci bylo čisté a příjemné prostředí. Zametáme, plejeme a zastřiháváme veřejnou
zeleň. Zasadili jsme pásy cibulovin, které na jaře zbarví hlavní
ulici a přidali na sloupy květináče, které rozkvetou přes léto.

Na závěr se musím dostat ještě k obecním spolkům. Je dobře, že
má Bánov spoustu spolků, jak sportovních, tak folklorních. Škoda každého spolku, který by měl zaniknout nebo nevzniknout.
Není pravda, že čert stvořil spolky (i když by se mohl někde najít
spolek, který k tomu má blízko), spolky jsou nositelem největší
části kultury obce. Bez aktivních spolků obec nemá nic. Jelikož
sám člověk neznamená téměř nic. Pouze ve společenství a přátelství je síla věci měnit k lepšímu a následně se z nich společně
radovat. Ať už v rodině, partě, spolku nebo obci. Proto moc děkuji všem spolkům, členům, a hlavně jejich vedoucím za neo-

Kancelář starosty

Kuchyňka OÚ
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a zaměstnankyním obce i uklizečkám patří velký dík za práci,
kterou pro obec dělají. Také týmu sportovní haly patří velký dík,
hala je celý školní rok největším centrem života v obci a její zaměstnanci musí být stále ve střehu. Poděkování patří i učitelům
a učitelkám našich škol, za to že, vychovávají naše děti a dělají
z nich šikovné a chytré lidi. Ale bez školníka, školnice a kuchařek
by to vůbec nebylo možné, takže i k nim míří naše díky. Nezbytná a nelehká je práce redakční rady tohoto zpravodaje, které také patří moje poklona. Nebudu dále takto jmenovitě nebo
funkčně pokračovat. Děkuji zkrátka všem, kteří se na chodu této
obce podílejí, a děkuji vám všem občanům, kteří máte svou obec
rádi, staráte se hezky o své domy a jejich okolí (i když je to „na
obecním“) a pomáháte nám obec rozvíjet, ať už nápadem, radou
nebo zprávou o tom, co nám někde nefunguje. Hlavně děkuji
všem, kteří jednají slušně, i když řeší třeba nepříjemný problém.
Křik vyvolává jen křik a hulvátství u mě vyvolává nechuť pomoct
nebo věc řešit, to je zcela normální. Kdo za mnou přijde se zvýšeným hlasem a nátlakem, nepochodí. Vždycky je důležité se
ovládat a být slušný. Sem tam se najde někdo, kdo i mě naštve
nebo otráví, ale v celém tom starostovském světě je to tak malý
zlomek lidí, že to rychle zapomínám a od práce starosty mě to
ani jedním procentem neodrazuje. Pokud jsem ještě neodradil
ani já vás, bylo by mi ctí v práci pokračovat, ale o tom rozhodnou až volby a následně sestavené zastupitelstvo obce. Nechci si
dělat politickou reklamu v obecním zpravodaji, a proto plány do
budoucna nechám až na volební programy kandidujících stran.
Věřím, že největší reklama je vidět v obci za uplynulých 8 let, ať
už pozitivní či pro někoho negativní, to už nezměním, ale snažili
jsme se a budeme se snažit dál. Jak už víme, kandidují dvě volební strany – Občanští demokraté a nezávislé osobnosti a KDU-ČSL
a já přeji všem kandidátům úspěch a poklidné předvolební dny.

Vestibul obřadní síně

cenitelnou a někdy nedoceněnou práci a přeji si, aby se jejich
spolkům i v následujícím volebním období dařilo. Zvláště děkuji
vedení farnosti a panu faráři Jiřímu Putalovi, že se hezky starají
o náš kostel sv. Martina. Kostel je nejen naší hlavní kulturní památkou, ale hlavně centrem dění duchovního i kulturního, místem, kde ti nejmenší při křtu přicházejí do našeho křesťanského
společenství a místem, kde se s našimi blízkými loučíme na poslední cestě. Moc si tohoto místa vážím a doufám, že bude stále
centrem života v obci.
Děkuji ještě jednou všem zastupitelům za jejich práci, rozvážnost
a trpělivost se mnou. Za tu děkuji také svým kolegyním z úřadu,
kterým ale patří díky hlavně za jejich obětavost a profesionalitu.
Velké poděkování patří mojí pravé ruce, místostarostovi Marianovi, který má na starosti obecní četu a komunální záležitosti, včetně odpadů, údržby zeleně a všech dalších věcí z každodenního chodu obce. Má na starost i některé investice a stavby
a pomáhá mi se vším, co je potřeba. Technickým zaměstnancům

Přeji krásný konec léta a šťastnou ruku při volbách!
Váš starosta Marek Mahdal
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Harmonium Tour

aneb vzkříšení zapomenutého
nástroje
Druhá prázdninová neděle se nesla ve znamení kulturního zážitku. Alespoň tedy pro ty, kteří zavítali do
kostela sv. Martina na koncert varhaníka a pedagoga
Ondřeje Muchy.
Ten představil velmi starý hudební nástroj – harmonium, což je
mnohohlasý vzduchový klávesový nástroj podobný varhanám.
Harmonium jako takové je staré necelých 200 let. Dnes již ale patří k zapomenutým nástrojům a spousta jich byla z kostelů a kaplí
vyhozena. Harmonium, které jsme měli možnost vidět a slyšet,
pochází z roku 1884 a bylo vyrobeno v USA.
Během koncertu zazněly známé skladby mistrů světové i české
hudby. Od Wolfganga Amadea Mozarta až po Johanna Sebastiana
Bacha či Antonína Dvořáka. Velmi pěkně zněla skladba Vojtěcha
Říhovského, velikána duchovní hudby 1. poloviny 20. století. Ondřeje Muchu při recitálu doprovodil houslista Jan Tomanek, se kterým spolupracuje. Ondřej Mucha se věnuje koncertní činnosti ve
hře na varhany, harmonium a cembalo. Všechny nástroje už u nás
představil. Věnuje se také chrámové hudbě, působí jako varhaník
v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově.
V závěru si mohla asi třicítka zúčastněných nástroj prohlédnout
i vyzkoušet. Mistr zodpověděl zvědavé dotazy a rozvinula se
i menší debata. Děkujeme farnosti za zorganizování této akce.
Ludmila Horňáková

Občané Bánova mohou na
hnojiště u letiště odkládat
bioodpad - pouze na
vyhrazené místo - 20× 20 m
na začátku plochy od
příjezdové komunikace.
!!POUZE TRÁVA, LISTÍ A OVOCE!
ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY,
DŘEVNATÝCH STONKŮ,
OŘEZANÝCH TÚJÍ, SENA A
VEŠKERÝCH JINÝCH ODPADŮ.
Prostor je střežený kamerovým systémem.
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Skvělý úspěch

Naše škola měla zastoupení v obou částech soutěže. Autorkami
vydařených výtvarných prací byly Marie Mahdalová, Jana Vítková
a Jana Kubišová, všechny ze 7.B.

našich žákyň v soutěži!

Literární prací se zapojila do soutěže Eliška Uhlířová z 9.B.
Máme velkou radost z 1. místa Elišky Uhlířové, která patří ke
stálicím úspěšně reprezentujícím naši školu v nejrůznějších literárních projektech, a srdečně blahopřejeme. Eliška absolvovala
9. třídu, pokračovat bude na střední škole s uměleckým zaměřením. Touto cestou jí děkujeme, že celé čtyři roky svými pracemi
skvěle reprezentovala naši školu v literárních soutěžích a získala
mnoho výborných ocenění.

Střední školou a COPT Uherský Brod byla vyhlášena
literární a výtvarná soutěž u příležitosti 430. výročí
narození Jana Amose Komenského, pořádaná pod záštitou Zuzany Fišerové, radní Zlínského kraje pro oblast
kultury a školství.

Mgr. Hana Boráková

autorka: Jana Vítková

autorka: Jana Kubišová

Jan Amos Komenský – učitel 21. století

autorka: Marie Mahdalová

Jana Amose připomínají - jak chováním, tak stylem jejich učení. Naslouchají, inspirují, podporují. Učí hrou, tak jak by si to
Jan Amos Komenský určitě přál. Jejich styl učení mě velice bavil, byl zábavný i naučný současně. Dělali jsme různé projekty,
navštěvovali jsme exkurze a podnikali jsme výlety s poučnými
zastávkami a mnoho dalších a dalších věcí. Každým rokem se k
nám do 2ika přidávalo víc a víc dětí, které měly zájem o domácí
vzdělávání.

(Moje Jany Amosky…)
Jan Amos Komenský byl velký školský reformátor. Už na tehdejší dobu měl velmi pokrokové myšlení a nápady. Své nápady
dokázal uskutečnit a držet se jich. Jednou z jeho mnoha myšlenek a nápadů, které se mi moc líbí, je škola hrou. Kdybych
měla charakterizovat učitele, který mi připomíná Komenského
v 21. století a nese jeho odkaz, tak by to nebyl jeden Jan Amos
Komenský, ale rovnou tři Jany Amosky Komenské.

Pak přišel čas jít dál. Nastoupila jsem na druhý stupeň základní
školy tentokrát opět s mými kamarády ze školky. Společně jsme
vykročily na novou cestu do sousedního Bánova. A právě tady
v Bánově na mě čekala moje třetí Jana Amoska. Moje současná učitelka češtiny, paní učitelka Hanka. Taktéž úžasná osoba,
která mě podporuje v tom, co mě baví a jde. A to je psaní. Je
laskavá ke mně i k celé naší třídě.

Měla jsem to štěstí, že mě učily, provázely. Na prvním stupni
jsem nechodila do klasické školy, ale byla jsem doma a v soukromé škole, kde jsem se vzdělávala domácím individuálním vzděláváním, tedy i hrou. Dva roky mě učila moje mamka. Každý půl
rok jsem jezdila na přezkoušení za úžasnou Luckou Svobodovou
z Asociace domácího vzdělávání. Někdy do Prahy a jindy do
Deštné, kde jsem byla zapsána v kmenové škole.

Odkaz Jana Amose Komenského je stále živý, díky těmto učitelkám. Jsem za to moc ráda. A jsem také pyšná, že žijí v rodném
kraji Jana Amose Komenského.

A jednou se stalo, že jsme jeli na přezkoušení do Zlína. Do začínající soukromé školy 2ika, do které jsem ještě ten rok nastoupila do 3. ročníku. Byla jsem prvním dítětem, které na tuto školu
zavítalo jako jejich první oﬁciální žák, když tedy nebudu počítat
děti Kamči a Ivči. Kamča a Ivča. Ano, takhle se ty dvě moje Jany
Amosky Komenské jmenovaly. Ivča, učitelka češtiny, a Kamča,
učitelka matematiky a angličtiny. Tyto dvě úžasné osoby mi moc

Eliška Uhlířová, 15 let
II. kategorie
Základní škola Josefa Bublíka Bánov 507
9. ročník
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Tradiční farní den trochu netradičně
Na konec prázdnin nás již tradičně zve Otec Jiří na farní den. Akce je spojena s žehnáním aktovek a mší svatou za všechny žáky, studenty, učitele i nepedagogické
pracovníky ve školství.
Letos jsme se kvůli počasí nemohli sejít na farní zahradě, ale díky
pohotové spolupráci s panem starostou mohl proběhnout program
na pálenici. Tento přesun se v průběhu akce ukázal jako velmi
moudrý. Velkou dešťovou přeháňku jsme přečkali pěkně v suchu
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v zastřešeném areálu a dokonce jsme se mohli kochat nádhernou
duhou. Děti ani nemusely slézt ze skákacího hradu. Účast byla
hojná a všichni farníci si užili příjemné odpoledne. Kromě skákacího hradu byla pro děti připravena stanoviště s úkoly, malování
na obličej, diskotéka a soutěže s klauny Hulou a Hopem a dokonce
se losovala i tombola. Poděkování a pochvala patří celému organizačnímu týmu.
Veronika Petrůjová

279. výročí vysvěcení kostela sv. Martina v Bánově

a Folklórní memoriál Zdeňka Zálešáka
Letošní oslavy výročí vysvěcení bánovského kostela
a Memoriál byly opět provázeny příznivým letním počasím.

Dopolední slavnost byla zahájena za doprovodu DH Bánovjanka
průvodem krojovaných (členové bánovských folklórních souborů,
včetně těch nejmenších), členů dalších zájmových složek a vedení obce. Slavnostní mši svatou za farní společenství a za zemřelé
bánovské folkloristy sloužil P. Jiří Pospíšil, farář na Strání. Osla-

va tak významného výročí by si možná zasloužila větší pozornost
farníků, než jaké se jí dostalo v tomto roce. Během mše svaté
s nadšením zpívala bánovská schola, chlapi z Hútku zazpívali po
sv. přijímání „ Díky Ti, Pane“. Odpoledne se v areálu Pálenice konal Memoriál. Na základě zkušeností z předcházejících ročníků byl
program rozdělen do dvou bloků. V každém bloku vystoupily se
svým pásmem všechny zúčastněné soubory. Jak Kudlanky s hudebním doprovodem primáše Stanislava Gabriela, tak Lanžhočané
s Josefem Uhrem zazpívali standardně na vysoké úrovni. Vystoupení Národopisného souboru Klobučan s taneční složkou bylo oživením a určitě rozproudilo krev všem přítomným divákům, kteří
se přišli v hojném počtu pobavit i zavzpomínat na bývalé bánovské
folkloristy. Ani letos nechybělo jejich vzpomínkové tablo. Písní
„Na horách studénky“ zazpívanou všemi účinkujícími byl oficiální
program ukončen. Pokračováním byla volná zábava, kdy CM Klobučanu zahrála k tanci a poslechu.
Poděkování patří jako vždy všem za udržování tradice a úctu
k bánovskému kostelu. Příznivcům za návštěvu a podporu folklóru
v Bánově, všem, kdo přiložili ruku k dílu. Farnímu úřadu díky za
spoluúčast se zajištěním občerstvení a OÚ za pomoc s realizací
celé akce.
Text a foto Bohumil Pavlíček

Oprava sloupů východní brány v bánovském dvoře
Možná jste již zaznamenali, že historické sloupy východní brány v areálu bánovského dvora prochází rozsáhlou opravou.
Restaurátorské práce provádí tým MgA. Tomáše Martináka z
Uherského Hradiště a hotovo by mělo být do konce října 2022. Na
projekt se podařilo získat dotace ze Zlínského kraje z Programu na
podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu ve výši 43%. Akce je spolufinancována
Zlínským krajem.
Hana Zálešáková
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Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

Jan Skopeček na návštěvě v Bánově
Při návštěvě Zlínského kraje 3. srpna navštívil Bánov
místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jan Skopeček.
Po návštěvě obecního úřadu jsme pana místopředsedu provedli
po obci a představili zrealizované projekty i plány do budoucna,
včetně uvažované demolice bývalé hlívárny a výstavby kulturního
domu, přičemž jsme probírali jaké existují možnosti financování
takovýchto projektů. Ocenil jsem spolupráci se Státním pozemkovým úřadem a doporučil, aby SPÚ byl dostatečně financován, aby
bylo možné realizovat projekty vycházející z pozemkových úprav,
jako jsou zpevněné polní cesty, výsadby nebo vodní plochy, které obce nejsou schopny ze svých rozpočtů finacovat, ale jsou pro
krajinu velmi důležité. Panu místopředsedovi jsem ukázal také
neutěšený stav přehrady Ordějov a navrhnul, aby se stát zabýval
legislativním řešením uložení sedimentu z potoků a vodních nádrží na okolní zemědělskou půdu, ze které je větrnou a vodní erozí
splaven. Povodí Moravy totiž odůvodňuje nevybagrování dna přehrady Ordějov nemožností uložení sedliny na okolní pole a příliš
vysokými náklady na skládkování. Situaci musíme s Povodím dále
řešit.
Děkujeme za příjemnou návštěvu a podnětnou diskuzi.
Marek Mahdal
starosta

FS Kohútek ve Slovenském Bánově
V sobotu 27.8.2022 jsme se poprvé zúčastnili přátelské
družby ve Slovenském Bánově.

Program o dožinkách si pro nás připravili senioři. Bylo to moc
krásné vystoupení, zpíval a tleskal celý sál.

Po příjezdu na místo byla atmosféra velmi příjemná. Starosta slovenského Bánova společně s ostatními nám ukázali to nejkrásnější
z obce.

I my jsme ukázali našim slovenským přátelům, že umíme zpívat.
Společně se Zpěvulemi, zástupci Hútku a našich občanů jsme zazpívali pár písniček, zatančili jsme si a na rozloučenou s našimi
přáteli zazpívali Zahrada Moravy a odjeli domů. Byl to krásně strávený den.

Navštívili jsme vinici, kde proběhla degustace místního vína, koňaku a sýrů. Pak jsme se přesunuli do nově opravené hasičské
zbrojnice. Náš pan starosta Marek Mahdal předal hasičům prapor
na udržení přátelství a dobrých vztahů. Následovala prohlídka mateřské školky a v 17.00 hodin program v místním kulturním domě.
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Děkujeme našemu panu starostovi, že udržuje dlouholeté přátelství mezi obcemi.
Andrea Koníčková

Prázdninové akce knihovny

O prázdninách jsme pro děti uspořádaly dvě akce. Hned
první den prázdnin se konala už druhá procházka s kočárky a navíc i s odrážedly.

To abychom nalákaly i chlapce. Sešla se však jen děvčátka. Tentokrát bylo počasí velmi horké a opět musel být program zkrácen
a mířen do stinných míst Bánova. Tancovalo se, cvičilo, závodilo
a samozřejmě četlo.

V srpnu jsme k nám pozvaly divadlo dvou herců ze Zlína, jenž se
prezentují jako Divadlo z Truhlice. Zvolily jsme venkovní prostředí
areálu pálenice, aby mohlo přijít víc dětí i rodičů. Prostory knihovny jsou přece jen stísněné. Velké dusno neodradilo přes osmdesát
diváků, kteří se v chládku pod střechou dobře bavili s Truhlíkem
a Truhličkou a jejich hudební pohádkou o stolování. Děti využily
i menší hřiště hned vedle jeviště a odcházely s úsměvem na rtech.
Magdalena Vašíčková

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
DO DĚTSKÉHO FOLKLÓRNÍHO
SOUBORU KOHÚTEK BUDE
V PONDĚLÍ ..

Dětský folklórní soubor Kohútek přijme do svého kolektivu
šikovné chlapce a děvčata ve věku od 5 let. Soubor, má ve
svém repertoáru převážně písně a tance z Bánova a okolí.
Přijďte nás podpořit a naučit se lidové písně, tance a zvyky
z oblasti, ve které žijete!
Rádi Vás přivítáme na zkoušce souboru, která se bude konat
v pondělí od 16:00 v sále ZŠ Bánov. Vchod přes sportovní
halu. Začínáme již 19.9.2022.
Během roku nebudeme přijímat žádné děti.
Na setkání s Vámi se těší vedoucí souboru
Koníčková Andrea tel: 604 213 003
Pavlíčková Hanka a Pavelková Andrea
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Plamínek Bánov
a jeho vedoucí Kuba Malenovský.
Ahoj Kubo, řekni mi, jak jsi se dostal k dobrovolným hasičům v Bánově.
K dobrovolným hasičům mě dovedla moje manželka. Ta nastoupila jako první, jelikož to byl její sen pracovat u záchranné složky.
Co tě k tomu vedlo?
Skvělý pocit, když člověk může pomáhat tam, kde je to potřeba.
Je to určitá dávka adrenalinu a také spousta aktivit v rámci akcí
dobrovolných hasičů.
Kdy tě napadla myšlenka založit dětský hasičský kroužek
Plamínek?
Po nějaké době působení u dobrovolných hasičů jsem si řekl, že by
nebylo na škodu založit kroužek a začít vychovávat nové potenciální hasiče, kterých není nikdy dost.
Co je hlavní náplní kroužku?
Jsou to především pohybové aktivity a základy první pomoci. Po
celý rok jsme pracovali na tom, aby se děti naučily vzájemně si
pomáhat a spolupracovat mezi sebou.
Poslouchají tě děti?
Noooo. Ale jo.
O prázdninách jste absolvovali jednodenní soustředění na
Kopánkách. Líbilo se dětem?
Ano. Za nás krásné dva dny. Myslím si, že děti si to moc užily,
a to byl důvod proč jsme tuhle akci vymysleli a budeme v ní pokračovat.
Přibíráte nové členy?
Zatím ne. V současné době máme plno. Uvidíme, co nám přinese
nový školní rok.
Děkuji za rozhovor a přeji vám všem spoustu krásných
společných zážitků.
Za redakční radu Andrea Koníčková
Bánovský zpravodaj | 3/2022
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FC Bánov - přípravka
Na sobou 18. 6. 2022 jsme obdrželi pozvánku na fotbalový turnaj Javořina Cup ve Slavkově. Kromě Bánova
bylo přizváno ještě dalších 7 týmů z okolních vesnic.
V kategorii 2015 a mladší Bánov bez jediné porážky obsadil výborné 1. místo. V kategorii 2013 a mladší jsme získali velmi pěkné
4. místo.
Turnaj se konal za krásného počasí v pěkném areálu. Pořadatelé
měli všechno pečlivě připravené a tak jsme se všichni mohli věnovat naplno fotbalu.

Při vyhlášení konečného pořadí obdržel každý hráč medaili a celý
tým si vezl domů pohár i s diplomem. Bylo to příjemné sobotní
dopoledne, které jsme si spolu s dětmi velmi užili.
Na začátku srpna jsme opět začali trénovat a připravovat se na
novou sezónu.
Tímto bych rád pozval další malé fotbalisty i jejich rodiče
mezi nás. Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek – starší
přípravka od 16:30 a mladší přípravka (2017 a starší) od
17:30. Těšíme se na Vás!
Sportu zdar, fotbalu zvlášť!
Honza Vaňhara
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Erasmus+ v Bánově
Jak už jsem nastínila v minulém čísle BZ, na sklonku
školního roku, pár dnů před vydáním vysvědčení, proběhlo v naší škole závěrečné mezinárodní setkání k projektu „Walking the Talk“, na který se sjeli naši přátelé
a kolegové z Řecka a Turecka.
I když se dá říct, že už nejsme pořadatelskými nováčky a máme
spoustu akcí organizačně zdařile zvládnutých, vždy před začátkem nové akce panuje i v našem týmu velká nervozita. Zejména
jedná-li se o akci mezinárodní. Program a aktivity těchto setkání
jsou vždy naplánovány od pondělí do pátku, ale účastníci přijíždějí

a odjíždějí v závislosti na dopravě, většinou té letecké. Abychom
našim přátelům zjednodušili přepravu k nám do Bánova, respektive do Uherského Brodu, kde byli všichni ubytování na hotelu
Monde, objednaným autobusem jsme pro ně zajeli do Vídně. Cesta tam nám v autobuse rychle ubíhala a já jsem s kolegou Radkem
Masařem ještě dopilovávala program prvního dne. Naši hosté nás
všichni organizovaně již netrpělivě očekávali na smluveném místě
ve Vídni, a tak jsem rychle naložili kufry a hosty a vydali se na
cestu směr Bánov. Už po překročení státní hranice cestou k nám
jsme s Radkem zaznamenali, jak si naši řečtí Turci fotí a natáčejí
okolní krajinu a připadali jsme si jako průvodci, kteří vezou spíše zájezd Japonců proslulých svým neustálým focením a natáčením. Nenápadně jsme na sebe mrkali a oba tajně doufali, že se jim
u nás bude líbit.
V pondělí ráno jsme všichni zainteresovaní, včetně našich dětí,
netrpělivě očekávali příjezd našich zahraničních hostů do školy.
Po slavnostním uvítání v sále školy našim již bývalým ředitelem
Jiřím Suchým, hosty taktéž přivítal i bánovský starosta Marek
Mahdal a předal jim dárky v podobě krojovaných panenek. Poté
následovala komentovaná prohlídka školy a haly našimi žáky. Po
krátkém občerstvení jsme se všichni přesunuli do školní zahrady,
kde probíhaly seznamovací aktivity. Tu se poprvé děti začínaly
pomalu sbližovat a tvořit mezinárodní skupinky. Po obědě, který
nám připravily naše kuchařky ve školní jídelně, jsme se šli projít
po Bánově. Ukázali jsme našim přátelům zdejší dominanty, ať už
3 kříže, kostel sv. Martina, sýpku či dřevěné řezby od našeho bánovského rodáka Karla Vránka. Naši přátelé pozorně poslouchali
své průvodce popisující anglicky místa našeho zastavení a i tuto
cestu neopomněli pečlivě fotodokumentovat.
V úterý jsme měli na programu Hi-tech centrum na Slováckých
strojírnách, kde nám dopolední program připravili naši středoškol-
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ští kolegové. Všichni zúčastnění si zde mohli pomocí stavebnic seskládat jednoduché rádio, shlédnout filmy ve 3D kině či zasoutěžit
pomocí virtuální reality. Z těchto aktivit byli naši přátelé i naši žáci
nadšení. Na zpáteční pěší cestě do Uherského Brodu děti ve smíšených skupinách odpovídaly na kvízové otázky spojené s nejznámějším učitelem národů, Jana Ámose Komenského.
Na středu byla naplánována návštěva Zoo Zlín, kde děti opět pracovaly v mezinárodních týmech. Všichni měli za úkol najít odpovědi na 18 záludných otázek spojených se zdejšími zvířaty a výběhy. I zde jsme měli objednané počasí. Naši hosté byli zoologickou
zahradou a zdejším místem unešeni. Po obědě jsme se přesunuli
ze Zlína do Kroměříže a navštívili Květnou zahradu a zdejší proslulé bludiště. Znaveni po celodenním chození na sluníčku jsme se
v odpoledních hodinách rádi vydali na zpáteční cestu domů.

Na závěr nám naši zahraniční přátelé poděkovali, dle nich, za
nezapomenutelný zážitek, kdy si mnozí z nich připadali „jako
v pohádce“. Všichni obdivovali naše upravené zahrádky, domy,
čerstvý vzduch, krajinu, pitnou vodu, srdečnost a pohostinnost
našich lidí, ale i vybavenost školy a naší vesnice. Obtěžkáni taškami plných šišek, telefony s nespočtem fotografií polí, lesů, zahrad, domků a nám nepochopitelných dalších suvenýrů, vyrazili
naposled směr autobusová zastávka. A my ostatní jsme zamáčkli
slzy, zamávali jim naposled na cestu a řekli si: „Uf, máme to za
sebou“. Zase na chvíli.

Čtvrteční program byl opět u nás ve škole a nesl se v duchu místních tradic a zvyků. Děti si během dopoledne s Martinou Pavlíčkovou upekly Honzovy buchty, po kterých se jenom zaprášilo,
s Lenkou Švehlíkovou a Vlastikem Ondrou si zatančily a zazpívaly
místní písničky, ukázaly místní kroje a se mnou a Radkem nakreslili obrazy nejrůznějšími částmi těla. Odpoledne si pak na venkovním hřišti zahrály fotbal, basketbal a volejbal.

Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat všem svým kolegům, ať už se účastnili či neúčastnili daného projektu, zaměstnancům školy - kuchařkám, školníkovi, uklízečkám, Ivě Hanyšové,
Ivě Mačkové, dále rodičům a zapojeným žákům, rovněž panu starostovi, ale především Lence Švehlíkové, Radku Masařovi a bývalému panu řediteli Suchému, bez kterých by tento týden neproběhl tak hladce a neměl takový úspěch, jaký měl.
Mgr. Petra Kočendová,
koordinátorka projektu Erasmus+

Poslední den a všechny aktivity probíhaly ve školní zahradě. Zde
se k nám dopoledne připojili naši bývalí žáci (P. Borák, J. Nevařil, A. Kročilová a S. Šimoníková), aby nám pomohli na připravených stanovištích. Po dopoledním programu následoval oběd,
tentokrát jej pro všechny účastníky připravili rodiče našich žáků.
Stoly se prohýbaly pod řízky, bramborovým a těstovinovým salátem, mechovým dortem, roládami, chlebíčky, jednohubkami
a nemohly chybět ani Boží milosti. Všechno chutnalo náramně
a my se všichni jenom olizovali. Ten, kdo chtěl, mohl si opéct špekáček. Tato aktivita byla pro naše zahraniční hosty hit. Nechápali
jsme proč, až do chvíle, kdy nám naše turecká kolegyně prozradila, že tuto aktivitu ona a i její žáci viděli jenom v televizi. Ono
v 16 milionovém Istanbulu se na jednu stranu není čemu divit. Ale
každopádně nás to překvapilo a mnohé naše děti pobavilo. Den
jsme završili předáním certifikátů a malých dárků, které našim kamarádům mají připomenout chvíle strávené u nás v Bánově.
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Pasování předškoláků na školáky 2021/2022

Hurá zpátky do školky!
Po velkých prázdninách se opět rozjíždí vlak školních
radostí a povinností. Školka je zase naplněná dětskou
radostí, smíchem a štěbetáním.
Ve třídách se tvoří nové kolektivy dětí a za dozoru paní učitelek
vznikají krásná přátelství a kamarádi na celý život.
1. třída PLAVČÍCI
děti 3 – 5 leté

p. ředitelka Renata Machalíková
p. uč. Věra Kazíková

2. třída NÁMOŘNÍCI
děti 3 – 5 leté

p. uč. Yvetta Vaňková
p. uč. Eliška Vrágová

3. třída KORMIDELNÍCI
děti 3 – 5 leté

p. uč. Mgr. Ludmila Horňáková
p. uč. Mgr. Šárka Polanská

4. třída KAPITÁNI
děti 5 – 7 leté

p. uč. Mgr. Markéta Zálešáková
p. uč. Kristýna Staňková

Co je po prázdninách nového? Snad jen personální obsazení a počty dětí ve třídách.
Naši mateřskou školu bude v letošním školním roce 2022/2023
navštěvovat 92 dětí.
S dětmi nám budou v jednotlivých třídách pomáhat Jana Hniličková jako asistent pedagoga a Michaela Šimoníková jako školní
asistentka.
O čistou školku se starají Anežka Beníčková a Soňa Stupňánková.
Dobroty do bříška zajišťují paní kuchařka a vedoucí školní jídelny
Hana Vavrysová a Andrea Daňková. Školku nám odemyká, zamyká, uklízí a stará se o školní zahradu paní školnice Renata Hniličková. Na všechno pak dohlíží naše paní ředitelka Renata Machalíková, letos nově s paní zástupkyní Mgr. Markétou Zálešákovou.
Pohodový vstup do nového školního roku 2022/2023 všem
dětem a rodičům přeje
kolektiv MŠ Bánov
Bánovský zpravodaj | 3/2022
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Obecní úřad Bánov má k zapůjčení
kompletní dámské bánovské kroje,
pánské bánovské kroje, chlapecký
bánovský kroj a dívčí kroj k prvnímu
sv. příjímání.
K zapůjčení po telefonické domluvě.
Andrea Koníčková, tel.:604 213 003

Zprávy z farnosti
Kněžské svěcení a primice P. Josefa Biernáta
V sobotu 25. června 2022 přijal v olomoucké katedrále kněžské
svěcení P. Josef Biernát a v sobotu 2. července 2022 slavil v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi svou Primiční mši sv. Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit tuto krásnou slavnost, která
byla velkou událostí pro obec i farnost. Od července byl P. Josef
jmenován kaplanem v Bystřici pod Hostýnem. P. Jožkovi přejeme
k jeho službě Boží požehnání, dary Ducha sv. a ochranu P. Marie.

Jubileum P. Václava Vrby

Pobožnost za zemřelé
Pobožnost za zemřelé spojená s požehnáním hrobů bude v Bánově
v neděli 6. listopadu 2022 v 16:00 hod. odpoledne na hřbitově.

Svatomartinské hody
Sobota 12. listopadu 2022
17:00 - Večerní bohoslužba. Po mši sv. bude před kostelem připraven krátký program ke cti sv. Martina a poté vyjde svatomartinský průvod od kostela na Jarmek. Lampiony s sebou.
Neděle 13. listopadu 2022
10:30 - Slavnostní bohoslužba za účasti krojovaných a místních
spolků. Bohoslužbu bude sloužit P. Jaroslav Kníchal, hlavní kaplan
AČR, rodák z Nedachlebic.

V pátek 23. září se dožívá 70 let P. Václav Vrba, bývalý farář v
Bánově v letech 1990–2001 a nyní farář a děkan ve Veselí nad
Moravou. Do dalších let přejeme vše dobré, dar zdraví a Boží požehnání.

P. Jiří Putala
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Rozlosování FC BÁNOV - PODZIM 2022

Muži - Okresní přebor
Ne

7.8.

17:00

doma

Dorost - KS dorost sk.B
Nivnice/Bánov, hř. Nivnice

Žáci - Okresní soutěž - MC

Přípravka st. + ml.- OP, (4 kola)

volno

volno

volno

volno

volno

volno

Huštěnovice
Ne

17:00

venku

Kněžpole

14.8.

15:45

OA

Ne

16.30

doma

21.8.

Nezdenice
Ne

16:30

venku

Ostr. Lhota

28.8.

15:15

OA

Ne

16:00

doma

4.9.

Traplice/Jankovice
Ne

11.9.

16:00

18.9.

Babice
Ne

20.8.

25.9.

doma

15:30

venku

14:15

OA

15:30

doma

Nedakonice

Ne

2.10.
9.10.

Ne

16.10.

Ne

23.10.

15:00

venku

14:00

OA

15:00

doma

28.8.

12:30

venku

Ne

11:00

odjezd

S. Loz

So!!

13:00

doma

Ne

3.9.

venku

Ne

Hradčovice

So!!

12:30

doma

Ne

17.9.

Luhačovice

So!!

1.10.

OA - osobní auto /

11.9.

venku

Ne

25.9.

11:00

odjezd

St. Hrozenkov

So!!

14:30

venku

13:15

OA

8.10.

14:30

doma

So!!

doma

14:30

venku
OA

So

27.8.

st.

14:00 doma

Hradčovice

ml.

15:00

13:30

doma

Ne

12:00

venku

So !!

Bílovice

10:45

odjezd

Újezdec

So!!

11:30

doma

Ne

22.10.

So
Strání

10:00 doma

So

3.9.
10.9.
17.9.

9.10.

30.10.

12:00

venku

13:15

OA

Ne

30.10.

Záhorovice

14:00 doma
15:00

st.

10:00 venku

ml.

10:00
10:00 venku

Dol. Němčí

ml.

10:00

1.10.

Slavkov
So

8.10.
15.10.

st.

14:00 doma

ml.

15:00

st.

14:00 doma

ml.

15:00

15:00 venku

So

14:00 odjezd

Hradčovice

ml.

10:00

10:00 doma

So

st.

14:00 doma

ml.

15:00

22.10.

Újezdec

NT
Pá 28.10. 10:00

Újezdec-Uh. Brod B

st.
ml.

st.

Vlčnov

23.10.

10:00 venku
10:00

24.9.

So
10:00 doma

15.10.

st.
ml.

NT
St 28.9. 14:00

ČSK Uh. Brod dívky

Ne

So

12:00 odjezd

Orel Uh. Brod

15.10.

So

13:00 venku

volno

NT
Pá 28.10. 12:00

13:15

venku

NT
St 28.9. 10:00

Uh. Ostroh

14:00 venku
15:00

odjezd

10:00 doma

18.9.

st.
ml.

9:15

Orel Uh. Brod

12:30

12:00

20.8.

10:00

10:00 doma

Nivnice

24.9.

So

Újezdec

odjezd

Hluk

30.10.

4.9.

8:15

NT
Pá 28.10. 15:30
Jarošov

28.8.

10:00

10.9.

So!!

doma

Vlčnov

Morkovice

So!!

10:00

Rudice

Prakšice

Strání B

Ne

21.8.

NT
St 28.9. 13:00

FC Slovácko C
Jalubí

Ne

Prakšice

Napajedla

Havřice
Ne

doma

Boršice u Buchl.

NT
St 28.9. 15:30
Ne

13:30

Dolní Němčí

Bílovice
Ne

So!!

Staré Město B

st.

10:00 venku

NT
Pá 28.10. 14:00

10:30

venku

9:30

odjezd

volno

ZT - změna termínu

??? - Předehrávka - pouze za příznivého počasí !!

Společenská kronika
Narození:
Vít Sedlák
Jiří Vašíček
Isabella Janků

Naši jubilanti:

632
179
307

Rozloučili jsme se:
Eliška Střelcová
Bohumil Zálešák
Josef Mandík
Alois Petrůj
Růžena Jurná
Beata Bačková
Dušan Rajtár

633
69
1
129
37
482
503

97 let
Filomena Slezáková

426

92 let
Vlasta Zálešáková

567

85 let
Pavel Sládek

423

80 let
Bohumil Mahdal
Marie Nováková

232
127

60. výročí sňatku
Karel a Marie Malendovi
Miloslav a Josefa Mandíkovi
Josef a Ludmila Mahdalovi
Jaroslav a Karin Švehlíkovi

62
96
542
468

55. výročí sňatku
Josef a Emilie Matějíčkovi
Josef a Jana Holáskovi

556
573

50. výročí sňatku
Vladislav a Anna Vaculíkovi 653
Antonín a Ludmila Hauerlandovi 378
Jiří a Emílie Novákovi
42
Ladislav a Emilie Vystrčilovi
142

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
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.banov@seznam.cz, www.banov.cz,
občasník, ev. č. MK ČR E 13138, datum vydání 8. 9. 2022, titulní foto Andrea Pavelková
Tisk: vydavatelství Brázda, Tyršova 4,695 01 Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz
e-mail: zpravodaj.banov@seznam.cz
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První školní den v ZŠ Bánov
Milí žáci a rodiče.
V bánovské škole působím od září 1999. V roce 2011 jsem se stal
zástupcem ředitele pana Jiřího Suchého. Společně jsme navázali
na jeho předchozí spolupráci s paní zástupkyněmi Helenou Vystrčilovou a Jarmilou Kolkovou. Všem těmto tandemům šlo vždy
o to, aby bánovští, sucholožští, bystřičtí, lopeničtí či březovští žáci
dostávali nejen kvalitní vzdělávání, ale aby vyrůstali v podnětném
a přijímajícím prostředí. Nadto jsme budovali úzkou spolupráci
s rodiči a obcí.
Z žádných výše zmiňovaných postojů a z žádné z cest nechce
uhnout ani nový tandem ve vedení školy a pochopitelně chceme
školu dále vylepšovat jak po stránce materiální, tak po stránce
vzdělávací a vztahové.

novými kantory - Mgr. Markéta Radostová, I. stupeň; Bc. Lenka
Oharková - přírodopis a zeměpis; Bc. Jakub Hrbáč, informatika
a angličtina, máme devět žáků, pro něž čeština není mateřský jazyk a zahajujeme provoz ranní družiny.
Moc děkuji panu končícímu panu řediteli Jiřímu Suchému za vše,
co pro žáky, pedagogy a rodiče v bánovské škole vykonal. Zaslouží
si to velký obdiv a mnohem větší prostor pro vyjádření vděčnosti,
než skýtá tento článek.
Budoucnost je široká pláň. Věřím, že nás na ní čekají četné podnětné okamžiky a mnoho radosti při objevování a vstřebávání informací a navazování nových přátelství.
Zdravím ze ZŠ Bánov.
Vlastimil Ondra

Do nového školního roku 2022/23 vstupujeme s novým zástupcem ředitele - Mgr. Radek Masař, se dvěmi prvními třídami, třemi
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www.banov.cz

Kohútek v Liptále 20. 8. 2022

Foto: Andrea Pavelková, Adéla Volná
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