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Slovo starosty

Chodníky v Hoštákách
Chodník v Hoštákách je také hotový. Odvodňovací žlaby namísto koryt zakrytých plechy a nová zámková dlažba včetně opravených kostkových vjezdů dala hlavnímu průtahu obcí mnohem
hezčí vzhled. I košaté koruny okrasných stromů změnily ráz ulice
k lepšímu. Mimo jiné je chodník mnohem bezpečnější pro chodce, jednodušší pro zimní i letní údržbu a několikrát se znásobila
odvodňovací schopnost ve vjezdech. Několikrát jsem diskutoval
o potřebnosti jednosměrky před obchodem Enapo. Někomu se
podbízela otázka, na co dělat jednosměrku, když jsme si mohli najíždět a vyjíždět jak chceme, kudy chceme a parkovat, kde chceme. No právě. Parkoviště je vždy účelnější, když je zde alespoň
naznačeno, jak mají auta stát. Navíc je nebezpečné vyjíždět z dolního vjezdu směrem doleva k poště, jelikož vzdálenost od zatáčky
je krátká pro případnou reakci auta jedoucího od Bystřice p. L.
To je vše vyznačeno v projektu včetně rozhledových trojúhelníků
a nutného dopravního značení, není to nějaký rozmar obecního
úřadu. Přesto jsem přesvědčený, že je to nejlepší možné řešení a
velmi brzo si zvykneme. Doprava i na parkovišti musí mít pravidla, jinak vzniká zmatek a méně ohleduplní řidiči pak zabírají více
místa než je potřeba, nehledě na to, že neustále hrozí kolize. Další
věc je, že ač parkoviště fungovalo jen jako zpevněná plocha bez jakéhokoliv dopravního řešení, sice fungovalo dlouho, ale že to zcela nevyhovuje předpisům, bylo asi také zřejmé. Tím pádem, když
se parkoviště buduje nové v roce 2019, mělo by vyhovovat předpisům platným v tomto roce. Celkové náklady na opravy chodníků
po obou stranách Hoštáků, včetně osvětlených přechodů a parkoviště u obchodu byly 4 500 000,- Kč. Z toho 3 000 000,- hradí
Státní fond dopravní infrastruktury.

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v horkých letních dnech při dalším vydání našeho obecního zpravodaje a dovolte mi, abych
shrnul, co se za poslední čtvrtrok v obci událo a co
nás čeká. Tentokrát začnu hlavními investicemi obce
v tomto roce.

Zastřešení kulturního areálu u pálenice
Stihli jsme to. Do Bánovského leta bude vše hotové. Samotné
zastřešení se zpevněnými plochami, bufetem a sociálkami je již
hotové. V polovině června se začala frézovat komunikace procházející areálem a zlikvidovalo se schodiště od vstupní branky.
Podél zdi budovy pálenice povede chodník a zbytek komunikace
bude v asfaltovém povrchu lemovaném novými obrubníky. Vedle
zastřešení budou ještě usazeny hrací prvky pro děti, které budou
dětem sloužit v době pořádání letních rodinných oslav, stejně jako
písčitá plocha pro hru petangue. V příštích letech máme v plánu
zrekonstruovat „velkou“ kuchyni v pálenici, aby zde bylo možno
připravovat catering pro větší letní oslavy. Rekonstrukce čeká
také střechu a fasádu budovy pálenice. Přitom se postaví ještě přístřešek za budovou pálenice směrem ke dvoru, v místě, kde bývá
udírna či jiné občerstvení. Areál už nyní vypadá dobře a je vidět,
že bude sloužit nejen občanům Bánova k soukromým i obecním
oslavám. Všechny střechy a plochy jsou svedeny do kačáku, tak
když sem tam zaprší, mělo by to celkem obstojně udržovat i hladinu. Náklady projektu jsou nemalé, ale myslím, že si naše obec
tento areál zaslouží. K tomu mám ještě jednu příjemnou zprávu,
a to že jsme uspěli s žádostí o dotaci na tento projekt z Programu obnovy venkova u Ministerstva pro místní rozvoj a obdržíme
cca 2 400 000,- Kč (to jsme se dozvěděli až 18. června – milá
zpráva na závěr akce). Celkové náklady zastřešení s bufetem činí
4 500 000,- Kč a nová komunikace s chodníkem 900 000,- Kč.

Parkoviště u potravin ENAPO

Parkoviště Za Močířem
Rozšířené parkoviště v ulici Za Močířem je vydlážděno ze zasakovací dlažby. Jedno parkovací místo jsme obětovali na vytvoření
dvou „květináčů“, do kterých jsme zasadili stromy a nízký keřový
porost, který nevyžaduje velkou údržbu a alespoň přeruší dlouhou betonovou plochu. Doufám, že budou řidiči v ulici uvědomělí
a nebudou se již opakovat problémy s parkováním na silnici, které
komplikovalo průjezd techniky, popelářů i výjezd z garáží rodinných domů.

Chodník ve zkratce
Část chodníku ve zkratce je předlážděna do nových obrubníků. V příštím roce budeme pokračovat až k poště.

Zastřešení areálu pálenice
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Fasáda na sportovní hale, průjezd
parkovištěm k hřišti

jsme ještě celý červen doháněli, jelikož vše už bylo hodně vzrostlé, a jak už to tak bývá, sem tam se do spěchu ještě něco pokazí,
nebo musí zaměstnanci urgentně řešit něco jiného. Tím jsem chtěl
omluvit údržbu, pokud někoho vyšší tráva v obci irituje, že i tento
jev byl v červnu v obci viditelný. Také to nemám rád, ale samozřejmě tak, jak nejde uklidit sníh najednou za hodinu, tak se ani po
měsíci dešťů nedá poséct celá obec za pět dní.

Na sportovní hale byly strženy staré palubky a byla natažena nová
fasáda. Zároveň bylo zprůjezdněno parkoviště u haly směrem
k hřišti. Padl jeden dotaz, proč je průjezd přímo uprostřed parkoviště a není proti cestě k Trestňáku, tedy blíže k fasádě haly. Za prvé
– museli bychom zrušit několik stávajících parkovacích míst, což
je zcela nelogické a zbytečné. Za druhé - průjezd neslouží pouze
Trestňáku, ale i víceúčelovému sportovišti a příjezdu k zadnímu
vstupu do haly.

Co letos zatím nebude, je úprava parkování a celková revitalizace
prostoru před zdravotním střediskem. Projekční práce ještě nejsou u konce, a to nás čeká stavební řízení a samozřejmě zkusíme
„sehnat nějaký ten peníz navíc“.

Vodovod a kanalizace Za poliklinikou - ZTV III

Další věc, která se letos nevydařila je jarní úklid „Ukliďme Bánov“.
Počasí nám moc nepřálo (ikdyž teď by nám moc přálo kdyby pršelo) a nedostali jsme se do přírody než stihly příkopy zarůst. Příští rok to zkusíme lépe načasovat. Nic však nebrání jednotlivcům
či skupinkám vzít si na vycházku do přírody, nějaký ten igelitový
pytlík a posbírat, co potkají. Vím, že mnozí, nejen myslivci, to tak
dělají, a za to jim děkuji.

V době vydání zpravodaje by měla být již stavba i zkolaudována.
Polní cesta je upravena asfaltovým recyklátem, aby případní projíždějící netahali bláto do přilehlých ulic. Přesto prosím řidiče, aby
tudy neprojížděli, mimo těch, kteří zde obhospodařují své pozemky.

Oprava místní komunikace Pod Hradem

Když už se dostávám k děkování, děkuji také všem reprezentantům v olympiádě Východního Slovácka organizačním týmům.
Výsledky Bánova jsou pěkné a těšíme se na letní utkání žen ve
fotbale.

Oprava části komunikace Pod Hradem začne 8. července. Až do
konce srpna bude silnice zcela uzavřena. Průjezd nebude možný
vůbec a domácí budou moci po domluvě se stavbou přijet ke svému domu jen v době, kdy nebude probíhat stavební provoz a kdy
nebude silnice vybagrována. Vozidla doporučuji parkovat v zahradách s příjezdem z Dílů. Obyvatelé protější strany ulice si budou
muset dohodnout parkování buď poblíž na vjezdu u některých
známých nebo nechat vůz až u kostela.

Jedna zpráva mě zasáhla asi nepřipraveného a jsem z ní docela
smutný. Náš pan farář Jiří Kupka končí svoji službu v bánovské
farnosti. Možná i to, že začínal působit jako farář v Bánově ve
stejné době jako já na pozici starosty, mělo drobný vliv na to, že
mi opravdu přirostl k srdci a myslím, tedy spíše vím, že nejenom
mně. Pan farář je velmi pracovitý člověk, má spoustu dobrých
inovativních nápadů, nebojí se věci měnit, má perfektní organizační schopnosti a opravdu velkou schopnost spojovat lidi a tak by
to mělo být. Snad mohu mluvit za všechny Bánovjany, když vyjádřím panu faráři velké poděkování a pochvalu za vše, co v Bánově
vykonal a zároveň mu za nás popřeji, aby se mu v novém působišti
dařilo a byl zdravý a spokojený. Věřím a doufám, že i nový farář
se o naši farnost bude tak hezky starat a taktéž mu přeji v Bánově
jenom krásné dny.

Lokální biokoridor LBK2
Výběrové řízení na dodavatele vyhrála firma KAVYL z Mohelna.
Výběr dodavatele byl náročný, jelikož jsme kladli důraz na dobré
reference a zkušenosti s výsadbou v extravilánu. Po špatných zkušenostech snad dopadne výsadba už dobře. Na podzim se začíná.
Celý rozpočet, tedy 4 650 000,- Kč nám hradí Státní fond životního prostředí.

Elektroinstalace ZŠ

Na závěr bych chtěl všechny pozvat na Bánovské leto. Speciálně
letos žádám odvážné kuchaře a kuchařky, aby obětovali chvilku
svého času a zkusili připravit nějakou pochutinu na gastroden,
který proběhne v neděli 21. 7. 2019 za doprovodu kapely Mudrlanti. Mohou něco uvařit jednotlivci, spolky, rodiny, ale třeba i „uličané“ (například vím, že v dolní části Lánu se udí různé pochutiny
co chvíla – tomu se také nebráníme). Nemusí to být pouze česnekové pokrmy. A jak jsem již minule zmiňoval, náklady na suroviny
uhradíme, jen tu domácí chuť a osvědčené recepty nekoupíme.
Ty bychom právě potřebovali od Vás. Kdo by byl ochotný něčím
přispět, ozvěte se přímo mně nebo komukoliv z OÚ, abychom
s Vašimi pochutinami mohli počítat.

O prázdninách bude dokončena nová elektroinstalace v základní
škole. Do některých tříd z východní strany bude instalována klimatizace. Školní sál bude taktéž klimatizován a opatřen ventilací
a venkovními žaluziemi, aby zde bylo při divadelních představeních, koštech a dalších setkáních „dýchatelno“.

Dopravní automobil pro JSDH Bánov a garáž
S hasiči svépomocí postavíme garáž na dopravní automobil. Na
garáž materiálově přispěje obec a bude stát ve dvoře za budovou
hasičské zbrojnice. Na dodávku pak přispěje Ministerstvo vnitra
a Zlínský kraj celkovou částkou dotace 750 000,- Kč. Obec za
nový vybavený dopravní automobil Volkswagen Transporter doplatí 290 tisíc Kč.
Z drobnějších akcí jsme ještě v knihovně vyměnili staré naklánějící
se regály na knihy za nové, pevnější. O prázdninách se bude pracovat i na mateřské školce, kde se vymění krytina na první budově
a na poště vyměníme dveře a zárubně. V pálenici pak vyměníme
chladiče za modernější, které mají lepší účinnost a tak spotřebují
polovinu vody ke chlazení.

Krásné letní dny a příjemně
prožité dovolené přeje
Váš starosta Marek Mahdal.

Letos věnujeme i zvláštní péči nové výsadbě, kterou jste mohli vidět jak u pomníku, tak u česnekářky nebo na nových přechodech
v Hoštákách. Jedno zkrášlení čeká hlavní ulici, ale to si nechám
jako překvapení. Květnové deště zbrzdily sečení trávy po obci, tak
Bánovský zpravodaj | 2/2019

4

Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 2. 5. 2019

ze dne 20. 6. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Kupní smlouva uzavřená mezi Obcí Bánov a ARAVER CZ,
s.r.o. na 1 ks dopravního automobilu zn. „Volkswagen Trans
porter“ pro JSDH Bánov. Cena včetně DPH je 1,040.418,- Kč.

• Účetní závěrku Obce Bánov, zpracovanou k 31.12.2018 za
účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

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

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

Účetní závěrku MŠ Bánov, zpracovanou k 31.12.2018 za účetní
období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

• Program rozvoje obce Bánov na období 2019 – 2026.
• Smlouvu o dílo na akci Oprava místní komunikace Pod Hradem
v obci Bánov“ uzavřená mezi Obcí Bánov a STRABAG a.s.
Cena včetně DPH je 4,442.277,- Kč.

Účetní závěrku ZŠ Bánov, zpracovanou k 31.12.2018 za účetní
období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ ve
výši 112.786,75 Kč do rezervního fondu.

• Dofinancování dopravního automobilu pro JSDH obce Bánov.
• Smlouvu o umístění a provozování optického zařízení mezi
obcí Bánov, Bánov 700 a GEMNET, s.r.o., Bánov 501.
Smlou va se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12
měsíců. Bezúplatně.

• Závěrečný účet obce Bánov za rok 2018 a souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad na základě předložené
zprávy č. 89/2018/EKO.
• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov, Bánov č.
700 a E.ON Distribuce, a.s, České Budějovice 7, na stavbu
„Bánov T 18 ZD Dvůr“. Věcné břemeno spočívá v právu zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu –
trafostanici. Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou
úplatu ve výši 5 000,- Kč bez DPH.

• Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Obcí
Bánov, Bánov 700, jako povinným a GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, jako oprávněným a Ester Kubišovou, Bánov č.
219, jako investorem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně ve výši
750,- Kč.
• Smlouva č. 1300/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
uzavřená mezi Státním fondem dopravní infrastruktury,
Sokolovská 278, Praha 9 jako poskytovatelem a Obcí Bánov,
Bánov 700 jako příjemcem, na akci „Oprava chodníků
s bezbariérovým řešením a osvětlením přechodů, k.ú. Bánov“
– ISPROFOND 5727510168. V roce 2019 bude poskytnuta
maximálně částka 3,074.000,00 Kč.

• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov, Bánov
700 a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice 7, na stavbu
„Bánov, u pálenice, přel. VN395 a NN, Obec“. Věcné břemeno
spočívá v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu – kabelové vedení NN + VN, sloup,
uzemnění, telekomunikační síť. Věcné břemeno se sjednává
za jednorázovou úplatu ve výši 21 500,- Kč bez DPH.
• Prodej pozemku parc. č. 342/2 v k.ú. Bánov o výměře 71 m2.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 4.6.2019 do
19.6.2019. Cena je 100,- Kč/m2. Cena celkem 7 100,- Kč.

• Vzor smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu
inženýrských sítí v lokalitě „Za poliklinikou – Požáry“. Výše
příspěvku za 1 stavební pozemek o šířce cca 20 metrů je
150 000,- Kč. Příspěvek může být ponížen o náklady na
připojení nízkého napětí (12 500,- Kč), pokud poplatek za
připojení k síti uhradil poskytovatel z vlastních prostředků
distributorovi elektrické energie, společnosti E.ON, a.s.

• Prodej pozemku parc. č. 4381/25 v k.ú. Bánov o výměře
142 m2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 4.6.2019
do 19.6.2019. Cena je 300,- Kč/m2. Cena celkem 42 600,- Kč.
• Smlouva o dílo na akci: „Výstavba účelové komunikace
a chodníku u pálenice, obec Bánov“, uzavřená mezi Obcí
Bánov, Bánov č. 700 a ZEMNÍ PRÁCE BaB s.r.o., Nábřežní
1100, Nivnice. Celková cena včetně DPH je 795.645,- Kč.

• Účast obce na dražbě pozemků p.č. 6166 v k.ú. Bánov
o výměře 10392 m2, druh pozemku orná půda a pozemku p.č.
6962 o výměře 3278 m2, druh pozemku orná půda. Vedením
exekuce je pověřena soudní exekutorka Mgr. Jana Kalistová,
Exekutorský úřad Praha 8, Vilímovská 671/10, 160 00 Praha
6. Exekuce je vedena na návrh oprávněného K A M E X, spol.
s r.o., Kostelanská 2122, Staré Město, proti povinnému
Ing. Zdeňku Beníčkovi, Nám. Svobody 29, Buchlovice.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby v dražbě činil podání
až do výše 300 000,- Kč.

• Domovní řád Domu s chráněnými byty obce Bánov.
• Dodatek č. 1 na změny stavby – vícepráce a méněpráce
uzavřený mezi Obcí Bánov , Bánov 700 a Uherskobrodská
stavební s.r.o., Bánov č. 7.
Cena díla celkem bez DPH dle SOD:
3,162.347,-Kč
Dodatek č. 1 bez DPH:
375.077,97 Kč
Cena celkem bez DPH:
3,537.424,97 Kč
DPH 21%
742.859,24 Kč

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• Prodej pozemku parc. č. 5439 v k.ú. Bánov o výměře
410 m2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od
16.4.2019 do 2.5.2019.

Cena celkem včetně DPH:

4,280.284,21 Kč

• Smlouva o dílo uzavřená mezi obcí Bánov, Bánov 700 a KAVYL,
spol, s r.o., Mohelno č. 563, 675 75 Mohelno, na akci
„Založení ÚSES – LBK 2, k.ú. Bánov“. Celková nabídková cena
včetně DPH v Kč je 4,652.406,40.
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Slovo faráře
otce Jiřího Kupky
Vážení občané Bánova,
kteří čtete tyto řádky, chci vás všechny srdečně pozdravit jako duchovní otec farnosti. Takto jsem před
pěti lety začínal článek v bánovském zpravodaji. Takto začínám i dnes, kdy z farnosti odcházím. Chci Vás
všechny srdečně pozdravit a poděkovat dobrému Bohu
a Vám všem za krásných pět let.
Přišel jsem do Bánova po pětiletém působení vicerektora v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, kde se připravují studenti na kněžskou službu. Vždycky jsem se snažil vést je k tomu,
aby se stali dobrými pastýři té farnosti, do které je jednou biskup
pošle. Aby měli vnímavé a citlivé srdce pro mladé i starší, věřící
i od Boha vzdálené. Aby na nich bylo vidět, že žijí plně pro Boha
a svou službu faráře neberou jen jako své zaměstnání, ale jako poslání být duchovními otci. O stejné jsem se snažil i já, být otcem
těm, kdo o to budou stát. Zda se mi to podařilo, či nikoliv, posuďte
prosím sami.

Otec Jiří Kupka

Milí občané Bánova, milí bánovští farníci, srdečný dík Vám všem.
Upřímně děkuji zvláště panu starostovi a panu místostarostovi, za
velmi dobrou spolupráci a ochotu vždy pomoci. Osobně jsem tuto
pozitivní skutečnost vnímal nesčetněkrát nejen v rovině úřední,
pracovní, ale i osobní. Děkuji.

Vnímal jsem velmi silně, že bánovská obec žije bohatým kulturním, společenským a duchovním životem. To je obrovská deviza
do budoucnosti. Poznal jsem spoustu úžasných lidí, malých i velkých, se srdcem otevřeným a s chutí udělat něco pro druhé. Cenil
jsem si lidské houževnatosti, píle, zápalu pro danou věc, ale také
ve všech směrech dobré vůle Bánovjanů, se kterými jsem měl tu
možnost a čest se potkávat. Díky.

Mé díky patří vedení Základní a Mateřské školy, všem spolkům:
Zpěvulím, Hútku, Kohútku, hasičům, myslivcům, včelařům, prostě všem lidem dobré vůle. Vytrvejte v dobrém!
Každému z vás přeji hodně spokojenosti, pevné zdraví a sil do každodenního snažení být dobrými lidmi a dobrými křesťany. K tomu
ať nám všem žehná dobrý Bůh.

Na základě rozhodnutí otců biskupů z Čech a Moravy odcházím
do Olomouce, kde jako ředitel Teologického konviktu, budu doprovázet studenty, kteří se rozhodují jít cestou ke kněžství, aby
se během školního roku pevně rozhodli a studiem se připravili na
další vzdělávání na Teologické fakultě a v kněžském semináři.

P. Jiří Kupka, farář

Farní den v Bánově
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Bánovská Biomatka

padě jsme však neodolali. V pátek 7. 6. 2019 jsme se zúčastnili
Setkání na Prknech, pořádané Divadlem Prkno ve Veverské Bítýšce. Pořadatelé v čele s moderátorkou ČRo Brno Jarkou Vykoupilovou a tamní diváci nás přivítali vlídnou a přátelskou atmosférou
a také zde Biomatka zabodovala – přivezli jsme Cenu Pavla Vašíčka
(Cena za mimořádný počin na památku režiséra a spoluzakladatele
Divadla Prkno) a Cenu za nejlepší ženský herecký výkon pro Janu
Beníčkovou za roli zvědavé sousedky Milky.

boduje na divadelních festivalech

Divadelní spolek „Pod lampú“ Bánov má po premiéře Biomatky hodně napilno. Ve hře, která původně
byla napsána na míru Bánovjanům, se totiž poznává
i spousta přespolních, a poptávka po odehrání představení v okolních obcích je velká – momentálně máme
za sebou již 22. reprízu.

Pokud jste Biomatku ještě neviděli a chtěli byste, přehled plánovaných představení najdete na našich webových stránkách www.
divadlopodlampu.estranky.cz. Hostování nás čeká ještě hodně,
ale nebojte, pro domácí diváky plánujeme (zřejmě) v roce 2020
velké a veselé derniérové rozloučení.

Úspěch u diváků nám dodal odvahu zkusit náš kus (- kus) přihlásit
na krajskou postupovou přehlídku amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín 2019. V neděli 17. 3. 2019 jsme tedy sbalili
kulisy a vydali se reprezentovat život na Slovácku do světa. Naše
obavy, že bánovskému nářečí a mentalitě tak daleko nebudou rozumět, se ukázaly liché. I na Hané totiž řeší zdravý životní styl
a mezigenerační soužití, a i hanáckému divákovi občas nezbývá
než se tomu od srdce zasmát. Také porota, složená z divadelních
odborníků, byla vlídná, odhlédla od technických a profesních nedokonalostí a naši Biomatku hodnotila srdcem. Označila ji za Bánovský sit-com plný hlášek, divou anglickou zahradu, jíž pevné
obrysy dává zdařilý scénář a divokými šlahouny jsou pak samotní
herci. Přivezli jsme trojí ocenění, a i když jsme nepostoupili dál,
jsme nadmíru spokojení.

Petra Vašíčková

Kromě krásně prožité neděle nám Kojetínská přehlídka dala také
nové divadelní přátele a pozvánky na další divadelní festivaly.
Kvůli vytíženosti jsme museli většinu odmítnout, v jednom pří-
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Manželé Vašíčkovi zvítězili

v Májovém koulení
V pátek a v sobotu 17.- 18. května 2019 se v kuželkovém sále SH odehrál již pátý ročník Májového koulení. Do soutěže se přihlásilo celkem 19 manželských
párů, šest z Bystřice, jeden ze Suché Loze a dvanáct
z Bánova.
V pátek a v sobotu 17.- 18. května 2019 se v kuželkovém sále SH
odehrál již pátý ročník Májového koulení. Do soutěže se přihlásilo
celkem 19 manželských párů, šest z Bystřice, jeden ze Suché Loze
a dvanáct z Bánova.

A Velké finále?

V pátek významnou část hrací doby vyplnili Bystřičané, každý
rok v Bánově přivítáme minimálně šest párů. Podle zákulisních
informací byli i v Bánově trénovat a výsledky se dostavily, hned
dva páry – Hodulíkovi a Krkoškovi se kvalifikovalli do Velkého finále. Bájnou hranici 200 sražených kuželek v pátek překonali ještě
Dáša a Laďa Horňákovi, Anička a Zbyněk Královi a v závěru večera pak již „ostřílený“ pár soutěže - manželé Míša a Ondra Pavlíčkovi. Atmosféra pátečního večera byla pohodová a spekulovalo se,
co přinese sobota.

V úvodních hrách a bouřlivé atmosféře se favoriti nenechali zaskočit a do semifinálových bojů postoupili manželé H+A Pavlíčkovi,
Pomykalovi, M+O Pavlíčkovi a Vašíčkovi.To byla silná a vyrovnaná sestava a měli jsme se věru nač těšit. V prvním semifinále nás
Helenka s Alešem a Petra se Zdenkem drželi v napětí do posledního hodu. Znovu se ukázalo, že každý nový hod je nová příležitost.
O jedinou sraženou kuželku postoupili do finále H+A Pavlíčkovi
a manželé Pomykalovi si tak poprvé v turnaji mohli zkusit boj
o třetí místo.

V sobotu odpoledne se začalo v komorním duchu. Tato atmosféra
Helence a Aleši Pavlíčkovým naprosto vyhovuje, srazili 267 kuželek a již potřetí za sebou vyhráli kvalifikaci turnaje. V turnaji startující již podruhé – manželé Míša a Jirka Vašíčkovi se nenechali
zahanbit a srazili jen o deset kuželek méně. A po volnějším úvodu také trojnásobní vítězi Petra a Zdenek Pomykalovi „zaváleli“
a sražením 246 kuželek se s jistotou kvalifikovali do Velkého finále. K nim se přidali Martina a Ondra Pětníkovi, kteří již Velké finále minule hráli. V poslední hře sobotního podvečera se představil
i jediný pár ze Suché Loze, a to Eliška a Adrian Smetanovi. A hráli
velmi dobře, čtyři kuželky je dělili od 200-ky.

Ve druhém semifinále to bylo také velmi vyrovnané, Vašíčkovi si
postupně vypracovali malý náskok a ten dokázali oproti Míše a Ondrovi Pavlíčkovým udržet, ba nakonec na konci zvýšit. Bitva o třetí
místo byla předčasným finále, Pomykalovi to dokážou vyhecovat.
Tahali se s Míšou a Ondrou Pavlíčkovými o každou kuželku. Jen
chvilkový výpadek u Pomykalů rozhodl o tom, že třetí místo v turnaji nakonec brali Pavlíčkovi a pytlík brambor zbyl na Pomykalovi.
Ve finále Velkého finále se utkali dva nejlepší z kvalifikace – manželé Helenka a Aleš Pavlíčkovi a manželé Míša a Jirka Vašíčkovi.
Vašíčkovi opět nenechali nic náhodě a postupně zvyšovali náskok
a dosáhli tak prvního vítězství v turnaji, a to zcela zaslouženě. Myslím, že Májové sousoší je ve správných rukou.

A protože se manželé Královi z Velkého finále odhlásili a Hodulíkům se nedalo dovolat, tak Smetanovi se jako poslední pár kvalifikovali do další fáze turnaje. Ten měl tak poprvé ve své historii
zastoupení všech tří obcí ve Velkém finále.

A ještě k nesoutěžní kategorii „O nejlepší kostým“. Oproti výtečným hrám v turnaji byla tato kategorie letos velmi slabá. Představily se nám pouze skutečné dva páry v kostýmech, shodou
okolností i účastnici letošního finále – manželé Vašíčkovi a H+A
Pavlíčkovi. A právě převlek hajného Robátka a jeho ženy Josefky
v podání Helenky a Aleše u ostatních soutěžících v turnaji přesvědčivě zvítězil. A pořadatelé doufají ve tvůrčí nápaditost účastníků turnaje pro příští ročník. Mít double za výhru ve hře i za kostým je totiž další meta turnaje.
Vyhlášení výsledků a dekorování vítězů proběhlo přímo v kuželkovém sále, na jeho palubovce. A následná beseda účastníků turnaje
společně s Otcem Jiřím je vždy velmi příjemná. Velké díky patří
Petře a Zdenkovi Pomykalovým, opět vzorně připravili hodovní
stůl. Podle tradice, příští rok to čeká na manžele Vašíčkovi. Tož
budeme se těšit !
Pořadatelé děkují děvčatům z minibaru za zápis do turnaje, Otci
Jiřímu za medaile a duchovní podporu a farnosti Bánov za finanční
pomoc.
Na viděnou na VI. ročníku v květnu 2020.
Za pořadatele
Stanislav Vranka
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Úspěchy dětí

I letos se předškoláci zapojili do projektu České obce sokolské
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, jehož cílem je vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, radost z dosaženého výsledku při plnění nejen sportovních, ale i rozumových činností.
Velkou radostí jsou obrázkové sešitky plné samolepek, které si děti
nalepí po zvládnutí jednotlivých úkolů. Česká obec sokolská děti
odměňuje i drobnými dárky – přívěsky, diplomy nebo medailemi.

z mateřské školy

Další školní rok je téměř za námi, mladší děti si našly své nové kamarády, zapojily se do denních činností, zvykly si na režim mateřské školy a dobu strávenou bez svých blízkých. Starší děti si upevňovaly
své schopnosti a dovednosti, aby u zápisu dokázaly,
že jsou připraveny na vstup do 1. třídy. Tento rok posíláme 19 natěšených prvňáčků do ZŠ.

Se „Sokolem“ jsme spolupracovali i v jiné aktivitě. Pod vedením
sestry Marie Beníčkové se děti připravovaly na závody všestrannosti předškolních dětí. A v Uherském Hradišti uspěly! Celkové prvenství si odnesla Viktorka Hrbáčová, bronz získala Sárinka Pětníková.
V mladší kategorii skončil Vinýsek Vystrčil na stříbrném stupni. Na
první příčce se umístila také Natali Katcheva v kategorii nejmladších. Děkujeme za skvělou reprezentaci a BLAHOPŘEJEME!
A co ještě stihneme poslední červnový měsíc? Na děti čeká olympiáda pod záštitou T. J. Sokol Bánov na novém sportovním hřišti,
kde si děti můžou změřit síly v disciplínách jako hod tenisovým
míčkem, skok snožmo, běh na 20 metrů aj. Na závěr předškoláky
čeká oblíbené spaní v MŠ a jejich loučení zakončené slavnostním
pasováním na školáky.

Na závěr plaveckého výcviku se 5 dětí zúčastnilo plavecké soutěže
s názvem Žabka Žofka, kde předvedly, co se za 15 hodin výuky
naučily. Plnily úkoly jako splývání, lovení předmětu pod vodou,
přeběhnutí po plovoucích deskách, skok do vody, proplouvání obručemi, plavání v hlubokém bazénu. Konkurence byla jako vždy
veliká, ale letos jsme měli kvalitní tým, který se umístil na třetím
místě za brodskými školkami. BLAHOPŘEJEME a děkujeme Terezce Ryšávkové, Esterce Štursové, Lukáškovi Smutkovi, Magdalénce Pavlíčkové a Dominičkovi Beníčkovi.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM PŘEJE KOLEKTIV MŠ!
Veronika Viktorová

Foto_ Radek Pavlíček
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Memoriál Zdeňka Zálešáka
a oslava výročí posvěcení Bánovského kostela
14. července od 14 hod.
Farní zahrada
Folklorní odpoledne:
vystoupí Mužáci ze Šardic, Plkotnice, Bystřičtí heligonkáři, Hútek
Letošní memoriál jsme se z důvodu velkých úprav v prostoru
pálenice domluvili s vedením obce přesunout na zmíněnou zahradu. Rozhodly dvě věci. Jelikož je dokončení úprav na pálenici spojené se slavnostním otevřením na termín Bánovského leta
(patrně 21.7.), nebylo by vhodné pořádat akci před tímto termínem. A neměli jsme jistotu,že se vše stihne a tak jsme nemohli
zavolat více souborů, které jsme původně plánovali. Po dohodě
s panem farářem, jsme se rozhodli pro menší akci.

Ale poslední věc, která nás překvapila na poslední chvíli je odchod pana faráře. A tak si myslíme, že to pojmeme i jako rozloučení a společně zazpíváme a poděkujeme vzácnému člověku.
Plánovali jsme pozvat i bánovské soubory, ale mají už v tomto
termínu domluvené vystoupení mimo obec.
Tak všechny farníky srdečně zveme a doufáme, že se vše podaří
a bude to zdařilá akce.
Oldřich Havel

PS. občerstvení bude samozřejmě zajištěné, aj stany budú a posezení nachystané aj
ozvučení a snád aj počasí bude krásné.

Bánovští sokolíci
opět vítězní

reprezentovali Lukáš Smutek a Vincent Vystrčil narození v roce
2013. Výkony bánovských sokolíků vedle paní učitelky bedlivě sledovali také jejich rodiče a těšili se z velmi dobrých výkonů.

V sobotu 25. května se v Uherském Hradišti konal
tradiční přebor předškolních dětí župy Komenského
v sokolské všestrannosti. V minulých letech jsme
v této soutěži slavili řady úspěchů a vedle sportovního
talentu bánovských dětí na nich měla lví podíl i paní
učitelka Marie Beníčková.

Soutěžilo se ve sportovní gymnastice a atletice. Disciplíny sportovní gymnastiky byla prostná, přeskok a lavička. V atletice
se soutěžilo v běhu na 20 m, skoku z místa a hodu tenisovým
míčkem.
Z chlapců si výborně vedl Vincent Vystrčil. Ve sportovní gymnastice zvítězil, zvláště prostná a přeskok mu šly náramně.
V atletice měl těžkého soupeře z Uherského Brodu. Bohužel vždy
skončil těsně za ním a skončil tak v atletice na druhém místě. Po
součtu bodů ze všech disciplín pak z toho bylo krásné druhé místo
v přeboru a stříbrná placka na hrudi. Vincente moc pěkné, díky.
Starším děvčatům se v soutěži tolik nedařilo, zato ročník 2013 se
blýsknul skvělými výkony.
Ve sportovní gymnastice Sára skončila pátá a Viktorie třetí, ale
v atletice tato naše děvčata zcela dominovala. Sára hodila nejdál
míčkem a Viktorie umí parádně skákat z místa a rychle běhat.
A když se sečetly body za dosažené výkony, Bánov začal hned dvakrát slavit. Sára po součtu bodů ze všech disciplín skončila na pěkném třetím místě a vítězkou župního přeboru u mladších děvčat se
stala Viktorie Hrbáčová. Tož, bylo to veliké. Bánovští sokolíci tak
zkompletovali celou medailovou sadu a zase jsme slavili.

A protože jsme se minulý rok neúčastnili (děti nacvičovaly skladbu Noty pro Sokolský slet), byli jsme zvědaví, zda na předchozí
úspěchy navážeme. Župní přebor je rozdělen na kategorii dívek
a chlapců a ty se dále ještě dělí do podkategorií dle roku narození. Za Bánov se tak soutěže účastnila děvčata Tereza Bachůrková
a Tereza Ryšávková narozené v roce 2012 a Sára Pětníková s Viktorií Hrbáčovou narozené v roce 2013. V chlapecké kategorii nás
Bánovský zpravodaj | 2/2019
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Výbor bánovského Sokola děkuje všem zúčastněným dětem na
dosažené výkony a velmi si cení medailových pozic Viktorie, Vincenta a Sáry. Bylo o nás opět slyšet a to je moc dobře. Děkujeme
také paní učitelce Marii Beníčkové za vzornou přípravu a vedení
dětí během soutěže. A díky patří také zúčastněným rodičům za
jejich zájem a povzbuzení.
Za T.J. Sokol Bánov
Stanislav Vranka

S NADĚJÍ

den od pondělí do pátku a denně se vrací domů. I o víkendech
a svátcích jsou se svými rodinami a služba je proto velmi důležitá
pro rodinné pečující, neboť jim dává možnost věnovat se svému
zaměstnání, odpočinout si a zároveň být se svými blízkými.

na cestě normálním životem

Chráněné bydlení je pobytovou službou, kde se žije s velkou mírou samostatnosti. Její klienti čerpají podporu v různých oblastech života a služba je velmi individualizovaná. Je spojena s prací
v chráněných i běžných podmínkách, se starostí o domácnost,
s partnerskými a přátelskými vztahy. Její podstatou je podpora lidí
v rámci podmínek zcela běžného života. I proto je v Otrokovicích
rozmístěna v běžné zástavbě - z vnějšku žádnou z budov nijak nepoznáte.

NADĚJE v Otrokovicích působí 26 let. Poskytuje 6
sociálních služeb pomáhajících lidem s mentálním a
kombinovaným zdravotním postižením žít běžným
způsobem a být platnou součástí společnosti.
Vycházíme z toho, že potřeby našich klientů se v ničem neodlišují
od potřeb ostatních lidí. Jsou stejné jako naše, jen jejich naplňování se děje s podporou a někdy obtížnějšími cestami.

Na chráněné bydlení navazuje terénní služba podpora samostatného bydlení, která lidem pomáhá už výhradně v jejich vlastním
prostředí – ve vlastním bytě a přesně v těch situacích, v nichž lidé
oporu potřebují: může jít například o pomoc v kontaktu s institucemi, při nákupech a vaření nebo ve finančním plánování. Službu
využívají lidé s vyšší mírou soběstačnosti a schopností žít samostatně.

Od svého vzniku se NADĚJE věnovala dětem s mentálním postižením, které nemohly žít se svými rodiči. V roce 1997 nás postihla
povodeň, která zcela zničila domov, došlo k rekonstrukci a znovuobnovení činnosti. Děti rostly a staly se dospělými lidmi. Začaly
vznikat další služby i pro lidi s mentálním handicapem, kteří žili ve
svých rodinách.

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní službou a je určena lidem s lehčím a středně těžkým handicapem. Ti se v rámci nácviku
pracovních a sociálních dovedností připravují na přechod do zaměstnání nebo prostě smysluplně v rámci vlastního rozvoje tráví
volný čas. Je realizována v rámci různých programů tak, aby v ní
každý našel své místo odpovídající jeho zájmům a potřebám.

Největší službou NADĚJE je dnes stále právě domov pro osoby se
zdravotním postižením. Je pobytovou službou, lidé zde tedy žijí
trvale. Je místem, které poskytuje blízkost, bezpečí a přijetí lidem
s nejtěžším handicapem. Základním a nejdůležitějším předpokladem je porozumění, k němuž vede složitá cesta vyžadující schopnost alternativní komunikace a práce s těmi, jejichž možnost vyjadřovat se verbálně je často omezená.

Sociální rehabilitace jako služba ambulantní i terénní připravuje
klienty na zvládání nejrůznějších životních situací. Lidé s mentálním handicapem trénují například orientaci ve městě, orientaci
v čase a prostoru, vaření, úklid, jednání na úřadě a mnoho dalších
praktických dovedností.

Podobně je tomu v ambulantní službě denní stacionář. Rozdíl spočívá v množství času, který zde klienti tráví. Službu využívají přes

Na pracovní a sociální rehabilitaci pak navazuje organizace, kterou NADĚJE založila v roce 2012. Jmenuje se Naděje, otrokovická o.p.s. a vytváří chráněné pracovní příležitosti pro lidi, kteří
úspěšně prošli sociálně pracovní terapií. Jednoduše řečeno, nabízí
možnost pracovat a od jejího vzniku v ní získalo pracovní příležitost 57 lidí převážně s mentálním a kombinovaným zdravotním
postižením.
Je naší radostí, že sociální služby otrokovické pobočky NADĚJE
v minulém roce pomohly 191 lidem.
tým NADĚJE 2019

Hledáme dům v této lokalitě
i k rekonstrukci.
Nabídněte na tel.
604 124 590.
Děkuji
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Panský dvůr v době „od Serényi k Serényi“
Majiteli Bánovského panství v 17. století byly šlechtické rody. V jejich zastoupení se však o panství (jinak
nazývané „statek“) staral správce, v zápisech uváděný jako „panský hejtman“ nebo „správce statku“ nebo
obecně „úředník“. O některých správcích se dochovaly
tyto následující informace:

„... jsouce ve službách panských, žádného platu nedává ...“, to
znamená, že neplatil vrchnosti daně. (Že by se jednalo o onoho
pana Svatojiřského?) Minimálně od roku 1656 bydlel v domě na
místě nynějšího domu č. 122. Podle zápisů v urbáři z 18. listopadu
1686 a 30. dubna 1688 bydlel v tomto domě čtvrtláník „Martin
Dvořský“, patrně jeho syn. Ten již vrchnosti daně platil, to znamená, že on už „ve službách panských“ nebyl.

V soudním spise k bánovskému mýtu z 28. prosince 1637 se uvádí „... dostatecžně Zmocznieny Urozeny a Statecžny Rytirž Pan
Andreass Tarnoczyh, Auřednyk Panstwi Banowskeho ...“, jako
zástupce majitelky Bánovského panství „... W(aší) M(ilos)ti Urozene Pani Pani Barbory Apponi, rozené Ssereni ...“.

Z Matriky zemřelých se dozvídáme, že 7. dubna 1685 zemřel
a 8. dubna 1685 byl po 9 týdnech života pochovaný „Jirzik Pawla
Dworžkeho“. Dále 18. ledna 1687 zemřela a 20. ledna byla pochována 97 letá „Bieta Dworzka“. A o rok později, 4. února zemřel
a 6. února byl pochován 70 letý „Jan Dvorzaczek“. Zda to byli příbuzní Andryaše a Martina nebo sloužící Dvora „dvořáci - hofeři“,
se patrně již nikdy nedozvíme.

Z „Černé knihy městečka Bojkovic“, ze soudního dopisu z 1. června
1644, se dozvídáme informaci „A jsouce právě tej chvíle p. ouředník bánovský u Jeho Milosti pána …“, míněno u hraběte Serényiho
na Novém Světlově.
Z lánového rejstříku z roku 1677 se k roku 1656 vztahuje záznam,
že dům s půllánem polí (v místě nynějších domů č. 420 až 30)
obýval „Řehoř Moravičanský“, nejspíše panský úředník a svobodný občan.
Jedním ze správců byl také „pan správce Andryaš Svatojiřský“
o němž se dochoval záznam z dopisu brodských radních z 19. července 1660. Ve spisech „sporů hraničních“ k 8. listopadu 1673 se
výše zmíněný Andryaš Svatojiřský uvádí jako „dvorský Bánovský“.
Jednalo se o sloužícího ve Dvoře, řečeného „dvořák“, z němčiny
„hofer“.
V urbáři z 28. září 1674 se uvádí „Andreáš Dvořský, hošták“
(v lánovém rejstříku z roku 1677 uváděný jako čtvrtláník), který

V soudních spisech „sporů hraničních“ se k 1. září 1672 a v následujícím roce 1673 jako zástupce Bánovského panství uvádí „pan
Jan Maximilian, šlechtic z Čuperthallu“, který vystupuje jménem
majitelů Bánovského panství, pana hraběte Kryštofa Bathyanyiho
a jeho manželky Anny Marie rozené Palocian.
Podle soudního spisu k bánovskému mýtu z roku 1667 zastával
funkci „správce statku Jiří Alexandr Hladký, svobodný občan“,
který je od roku 1674 titulován jako „hejtman statku bánovského“. V roce 1677 zastupoval Bánovské panství při státní vizitaci
lánového rejstříku, jehož správnost svým podpisem a pečetí stvrdil
3. července. Z Matriky pokřtěných se dozvídáme, že 9. února 1683
„G. D. Georgius Hladky“ (zkratka „G. D.“ před jménem znamená latinská slova „Generosus Dominus“, česky „urozený pán“)
a „Zusanna Wlasska(?)“ byli křestními kmotry „Georgiuse“ syna
„Johannese et Cathariny Beniami(des)“ z Bánova, narozeného
8. února. Je zajímavé, že jejich dítěti byl za kmotra sám panský
hejtman. Třeba se jednalo o jeho příbuzné nebo významnější rodinu nebo o jeho chráněnce, ‚benjamínky‘.
Jiří Alexandr Hladký zahynul tragicky onoho 14. července 1683
v Uherském Brodě při nájezdu Tökölyho vojsk, který postihl i okolní obce, Bánov nevyjímaje. O Jiřím Alexandru Hladkém víme, že
obýval dům s půllánem polí, nacházející se v místě nynějších domů
č. 420 až 30. V urbáři z roku 1686 je tento dům uváděn již jako pustý. Z Matriky zemřelých se dozvídáme, že 1. dubna 1688 zemřela
a 2. dubna byla pochována 90 letá „Aniczka Hladka“, nejspíše
jeho příbuzná.
Centrem Bánovského panství byl panský dvůr (jinak též dvorec,
německy „Hof“), situovaný na jihovýchodním okraji Bánova,
poblíž rozcestí cest směrem do „městeczka“ Nivnice a „dediny“
Suchá Loz, dodnes zvaný Dvůr. Popis ani nákres panského dvora se nedochoval, ale zřejmě se zde nacházely jak obytné budovy
pro úředníky i sloužící, tak především hospodářské objekty - stáje,
chlévy, sklady, atd. V dochovaných pramenech se k panskému
dvoru vztahuje označení z roku 1667 „zámek“ a z roku 1689 „sídlo
rytíře“ (německy „Rittersitz“). Bližší informace se však nedochovaly a proto s určitostí nelze tato označení vysvětlit. Obdobně není
písemně podložena ústní zpráva, že ve Dvoře jedna místnost byla
„bratrským sborem (kostelem)“. V roce 1663 byl Dvůr při tureckých nájezdech vypálený a nejspíše i opakovaně při nájezdu v roce
1683.
Panským úředníkům byli kromě „dvořáků - hoferů“ přímo podřízeni také „vlastní poddaní Jeho velkomožné vysoce hraběcí Milosti“,
kteří i s rodinami ve Dvoře bydleli. Podle urbáře z roku 1674 se jed-

Portrét architekta Enrica Zuccalliho
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nalo o 9 mužských zástupců. V roce 1686 mezi „vlastní poddané“
Bánovského dvora mohli patřit i manželé Labutovi. Jak uvádí na 23.
straně „Bojkovická matrika sezdaných“, dne 7. července 1686 se
v kostele Svatého Vavřince v Bojkovicích konala svatba mezi „Martinem, synem Nicolaie Zlatnika z Wasilska“ (míněn dvůr Vasilsko
u Bojkovic náležící panství Světlovskému) s „Dorotheou vdovou zesnulého Joannise Labutie z Bánowa“. Sňatku nejspíše předcházelo
jednání mezi bánovskou a světlovskou vrchností ve věci souhlasu
se sňatkem. Ohlášky nebo jinak řečeno „shozeni z kazatelny“ byli
30. června, 2. července a naposledy v den samotného obřadu.
Na Bánovském panství také sídlil úředník pro zájmy státní pokladny (zajišťující řádný odvod daně do státní poklady), jinak zvaný
fiskální úředník. Dalším úředníkem byl určitě účetní/písař, který
vše evidoval.
V roce 1687 koupil Bánovské panství sousední šlechtický rod Serényiů, kteří jej sloučili se Světlovským panstvím, jehož centrem byl
zámek Nový Světlov (u Bojkovic). Celé panství tak spravoval „panský hejtman světlovský“. V roce 1689 odkoupil Bánovské panství
sousední šlechtický rod Kouniců, kteří jej připojili ke svému Uherskobrodskému panství, s centrem v Uherském Brodě, spravovanému „panským hejtmanem uherskobrodským“. I když kupní smlouva byla podepsána v květnu 1689 se splatností peněz do svátku sv.
Michala téhož roku, zápis do „zemských desek“ (předchůdce dnešního katastru nemovitostí) byl proveden až roku 1692 a to nejspíše
z důvodu nevyřešené povinnosti mít na panství fiskálního úředníka
(osvobození od této povinnosti měl podle smlouvy zajistit hrabě
Kounic). Přesto Kounicové započali na Bánovském panství hospodařit již od roku 1689. Počátkem roku 1690 byla zahájena přestavba poničeného bánovského
Dvora, o které se dozvídáme
z německy psaných účetních
knih panství (zvaných „důchodů“ – příjmů a výdajů) za roky
1690 až 1692, které vedl kounický účetní (zvaný „důchodní“) P. A. Bobal a následně
v letech 1693 až 1704 účetní
J. Fr. Jurášek. Z nich se dozvídáme o těchto konkrétních
činnostech:

Náčrt kamenného rámu brány Dvora

V letech 1690 a 1691 pracovali
na stavbě pod vedením předáka „vlašští“ zedníci (tj. zedníci
pocházeli z Vlach, z dnešní Itálie). V roce 1690 tesař „Adam
Uhrfues“ zhotovil 26 kusů lešení a další věci ze dřeva. Taktéž, stavěl lešení v roce 1691.
V následujícím roce 1692 prováděl další tesařské práce.
V roce 1690 kameník „Paul
Zwohal“ vytesal pro některou
část stavby 14 podstavců. Jiný
kameník „Martin Diwoky“
z Luhačovic v roce 1690 vytesal pro stavbu 2 rámy pro brány nebo dveře. V následujícím
roce 1691 vytesal další rám
pro bránu nebo dveře koňské
stáje a další kamenické práce
včetně prací v délce 41½ „sto-

py“. (Přesnou hodnotu délkové míry „stopa“ neznáme, jednalo se
o délku přibližně 0,3 metry.) V roce 1693 neznámý kameník pro
stavbu vytesal kamenné dveřní a okenní rámy a 2 kusy kamenných
rámů horních a dolních bran. Taktéž v roce 1693 neznámý řemeslník vymaloval 6 slepých oken.
Výše uvedení řemeslníci nejspíše nepracovali sami, ale měli své tovaryše a pomocníky. Taktéž na stavbě mohli pomocnými pracemi
pomáhat „vlastní poddaní“ vrchnosti, případně ostatní bánovští
poddaní v rámci robotních prací. Z účtů víme, že v letech 1690
a 1691 za svou práci dostal zaplacené bánovský kovář „Johann
Mahdalik“, který vlašským zedníkům ostřil nářadí a prováděl pro
ně další kovářské práce.
Práce zahrnovaly přestavbu budov, jejichž základy mohou být
ukryté v současných půdorysech staveb a v jejích obvodových
zdech a zahrnovaly také dostavbu stávajících dochovaných objektů. Jednalo se o objekty Dvora (v účtech vedeného jako „Banower
Hof“), Zámku (v účtech vedeného jako „Banower Schloss“)
a objekty v účtech blíže neurčené – „Banower Gebey“. V listopadu
1770 byly objekty Dvora a Zámku zaevidovány pod čísly 97 až 99.
Zda byly mezi výdaji zahrnuty i náklady na opravu blízkého dvora
Ordějov, patřícímu také k Bánovskému panství, nevíme.
Otázkou zůstává, kdo onu přestavbu architektonicky a projekčně
zajišťoval? Nový majitel panství hrabě Dominik Ondřej Kounic
(*1655 v Brně, +1705 ve Vídni) zastával ve Svaté říši římské významné politické postavení. Ze svých diplomatických cest z bavorského kurfiřtského dvora se sídlem v Mnichově si v roce 1689 na
své panství přivedl architekta Enrica Zuccalliho (*1642 v Roveredu, od roku 1682 ženatý s Marií Magdalenou Caduff, +1724 v Mnichově) a jeho zednického mistra (a zároveň příbuzného) Antonia
Guiseppe Rivu (*1650 v Roveredu, +1714 v Bonnu). Architekt Zuccalli pro Kounice pracoval do roku 1691, kdy jej postupně nahradil
architekt ‚v klerice‘ Domenico Martinelli (*1650 v Lucce, +1718
v Lucce). Zednický mistr Riva pro Kounice pracoval až do roku
1694. Všichni tři jmenovaní Vlaši měli podíl na realizaci našeho
nového barokního kostela sv. Martina. Zda se však některý z nich
podílel na realizaci Dvora a Zámku, nevíme.
Martin Borák
Podklady:
Archiv Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodu. Č. 111. Soudní spis k bánovskému
mýtu z 28. prosinci 1637. (Převzato z poznámek Františka Boráka.)
-eáe- : Historická besídka. Spory hraniční. Slovácké noviny 1910, ročník XXVII. Č.
5-15. (Konkrétně k 1. září 1672, k roku 1673 a k 8. listopadu 1673). (Přístupné na
http://www.digitalniknihovna.cz/vkol/periodical/uuid:e2013289-5cd7-4005-827c-38dd8e7f34ac .)
Moravský zemský archiv v Brně. UB M4. Kounický archiv. Soudní spis k bánovskému
mýtu z roku 1667. (Převzato z: Borák, František: Bánov. Brno 1949, s. 21. Přístupné na
www.digitalniknihovna.cz .)
Kučera, Jan: Paměti král. města Uh. Brodu. Brno 1903, s. 329-330 (Dopis brodských
radních k 19. červenci 1660.) (Přístupné na https://archive.org/stream/pamtikrliekrlov00kugoog#page/n350/mode/2up .)
Trpík, Karel: Moravské Slovensko a Malé Karpaty. Turistická příručka. Uherské Hradiště 1920, s. 95 a 96. (Přístupné na www.digitalniknihovna.cz .)
Raufbrief über das Gut Banow 22. Mai 1689 von Se Hochgeborn Herrn Grafen Johann
Carl von Serenyi au Se Hochgeborn Dominik Andreas Reichs Grafen von Kaunitz. ZDh
II, 120, 155. (Převzato z poznámek Františka Boráka.)
Richter, Václav: Náčrt činnosti Domenica Martinelliho na Moravě. Sborník prací
Filozofické fakulty Brno, F7. Brno 1963, s. 81-82 (poznámka č. 64) a s. 85-86 (poznámka č. 101). (Přístupné na: https://digilib.phil.muni.cz/ —> F_HistoriaeArtium_07-1963-1_4.pdf .)
Lorenz, Hellmut - Kroupa, Jiří - Bohadlo, Stanislav - Miltová, Radka: Domenico Martinelli - Tvář génia barokní architektury. Genie der Barockarchitektur. Rousínov 2006.
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Ochrana rostlin

pupeny vlivem poškození vlnovníkem rybízovým, musíme vždy po sklizni
postříkat přípravkem Nissorun 10 WP a samozřejmě předtím ostříhat větvičky s hálkami.

v červenci

Od začátku měsíce začínáme u jabloní s opakovanými postřiky v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vápenatými solemi proti vzniku Ca-deficientní skvrnitosti jablek. Použijeme přípravky obsahující chlorid vápenatý,
např. Kalkosol 25 či Kalkosan 30 v 0,3–0,6% koncentraci nebo ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Další preparáty, které je možné použít, jsou
Fertikal, Lamag vápník, Wuxal Sus Kalcium, Wuxal Aminocal. Začínáme
s uvedenými nižšími koncentracemi a ty pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležité je pak poslední ošetření 14 dnů před sklizní.
Koncem června končíme s ošetřováním jádrovin proti strupovitosti. Pamatujme však, že naopak začátek července je rozhodující k zabránění výskytu
padlí na jabloních v příští sezoně. Z těchto důvodů aplikujeme v první polovině července v ochraně proti této chorobě závěrečný postřik buď strobiluriny (Zato 50 WG-OL 14 dnů, Discus-OL 35dnů, nebo nově zaváděný Tercel
obsahující pyraklostrobin a účinnou látku Delanu dithianon s OL 35dnů).
Tyto ochranné lhůty se musí respektovat při sklizni raných odrůd, lze použít
i fungicidy ze skupiny inhibitorů demetylace (Talent OL 28 dnů, Topas 100
EC s OL 35 dnů). Konečně můžeme použít k opakované aplikaci specifický
přípravek proti padlí, což je preparát na bázi elementární síry (Kumulus WG
s krátkou OL 3 dny).
Koncem července (nejpozději začátkem srpna) musíme ošetřit jabloně proti
druhé generaci obaleče jablečného a švestky proti druhé generaci obaleče
švestkového, abychom zabránili pozdní červivosti plodů. Opět je třeba sledovat feromonové lapáky včas v příslušném intervalu od masivního náletu
obaleče jablečného provést ošetření povolenými larvicidy (Lepinox Plus,
Reldan 22, Mospilan 20 SP, SpinTor, případně Integro). V posledních letech, zvláště když v srpnu, případně v prvé polovině září přetrvávají teplé
noci, je nálet obalečů provleklý, pak musíme insekticidy použít opakovaně.
K poslednímu zásahu před sklizní jabloní se hodí zvláště SpinTor pro krátkou
OL 7 dnů. K řešení náletu obaleče švestkového, po odebrání povolení přípravku Calypso 480 SC pro zahrádkáře, v příštích letech zůstává jedině stav
řešit pomocí Dimilinu 48 SC nebo Insegaru 25 WP. Oba přípravky obsahují
účinné látky ze skupiny regulátorů růstu a vývoje hmyzu, oba jsou významně toxické pro vodní organismy a oba se aplikují v době kladení vajíček, tj.
při vrcholu náletu na feromonový lapák. Každopádně je rozumnější použít
ekologicky přijatelné přípravky Integro s OL 14 dnů, s kterým se ošetřuje
8-10 dnú po vrcholu náletu nebo bioekologický přípravek Lepinox Plus s aplikací 3-5 dnů po vrcholu náletu na feromonový lapák s možností opakovaného použití v případě potřeby v intervalu 10 dnů. Naopak Integro vykazuje pro
tvorbu insekticidního filmu na povrchu ošetřených částí stromu až 21denní
reziduální aktivitu a tím snižuje počet nutných, opakovaných zásahů v období déle trvajícího tlaku škůdců.
V červenci, při deštivém počasí se mohou objevit na horní straně listů slivoní
malé nepravidelně roztroušené skvrny a na spodní straně listů drobná hnědá
ložiska letních spor rzi slivoňové (Tranzschelia runi-spinosae). Při časném
napadení listy žloutnou a opadávají. Jde o dvoubytnou rez. Přezimuje na
sasankách a jaterníku a na jaře se větrem přenáší na peckoviny. Opatření
spočívá v odstranění napadených listů a hostitelských rostlin. Při chemické
ochraně se osvědčuje Horizon 250 EW a Talent. V lokalitách, kde se tato
choroba pravidelně vyskytuje, se doporučuje preventivní ochrana dokonce
od konce dubna.
U bobulovin musíme po sklizni ošetřit keře a stromky. U angreštu především likvidujeme hnědé padlí. Ostříháme napadené větvičky, prosvětlíme
korunky a ošetříme stromky přípravkem Discus. Náchylné odrůdy červeného rybízu naopak po sklizni ošetříme proti antraknóze přípravkem Dithane
DG Neotec. Černý rybíz potřebuje spíše ochranu proti septoriové skvrnitosti
(i zde působí dobře Dithane DG Neotec) a též i ošetření proti hnědému padlí.
Červený a zvláště pak černý rybíz, u kterého se na jaře objevily zvětšené
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Po sklizni jahod se musíme postarat o jahodiště. Tříletý porost je třeba odstranit. Mladší kultury, které chceme uchovat do příští sezony, mohou být
postiženy jednak fytoftorovými hnilobami poškozujícími kořeny, rhizomy
a plody jahodníku, dále bílou nebo fialovou skvrnitostí listů a konečně
i roztočíkem jahodníkovým. Proti fytoftorovým hnilobám působí Aliette 80
WG. Od roku 2008 byl registrován proti fytoftorovým hnilobám biologický
přípravek Polyversum. Oba prostředky používáme k máčení sazenic před
výsadbou a k pásové zálivce po výsadbě. Aliette aplikujeme při zálivce ke
kořenům v 1% suspenzi a sazenice před výsadbou namáčíme preventivně
v 0,25% suspenzi. Polyversum se používá k oběma úkonům v 0,02% koncentraci. Proti bílé a fialové skvrnitosti listů se doporučuje ihned po sklizni
sežnout porost, následně jej přihnojit a ošetřit fungicidem Dithane DG Neotec (0,2 % k postřiku). Roztočík jahodníkový má během roku až 7 překrývajících se generací. Nejvíce se množí v dubnu a na vrcholu léta. Je vhodné
jednak v červenci odstranit zakrnělé, silně napadené trsy, a navíc je důležité
provést chemické ošetření. Postřik přípravkem Vertimec 1.8 EC nutno aplikovat do listových srdíček, tj. do středů jahodníkových trsů.
V posledních letech se na listech a rubině plodů vlašských ořechů prakticky
každoročně objevují známky poškození od vlnovníků. Vlnovník puchýřovitý
způsobuje bradavčitost listů a rubiny plodů a vlnovník ořešákový vyvolává
plstnatost na listech. Proti těmto škůdcům není u nás registrován zatím
žádný přípravek. Tito roztoči, podobně jako vlnovník rybízový, přezimují
v pupenech, nikoliv na listech, takže zde nepomůže dokonce ani shrabování
a pálení spadlých listů na podzim. Lze předpokládat, že proti vlnovníkům
by mohl být účinný na jaře přípravek Sulka K či Sulka New, obsahující polysulfidickou síru a snad i akaricid Nissorun 10 WP. Je třeba si uvědomit,
že vlnovníci jsou ukryti na spodní straně listů. V literatuře se uvádí, že tyto
vlnovníky údajně likviduje i dravý roztoč Typhlodromus pyri.
U zeleniny a brambor je třeba i v tomto měsíci pokračovat v ošetřování
proti plísním. Univerzálním přípravkem proti nim před sklizní je systémový
přípravek Acrobat MZ WG. Nově je proti plísním u zeleniny zaregistrován
k ošetření strobilurinový přípravek Ortiva. Působí proti plísni cibule, bílé
sklerociové hnilobě česneku, plísni rajčete a proti plísni dýňovitých (registrace u zeleniny je však mnohem širší). Nastane-li však už u okurek doba
sklizně, musíme použít Aliette 80 WG, protože má ochrannou lhůtu jen
3 dny a lze ho tedy využívat v intervalech mezi jednotlivými sběry. Ze stejných důvodů lze používat u rajčat mezi jednotlivými sklizněmi Ridomil Gold
MZ Pepite, který má ochrannou lhůtu též pouze 3 dny. V době sklizně raných brambor lze aplikovat v intervalu mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy rovněž Ridomil Gold MZ Pepite nebo mnohem účinnější nově zavedený přípravek, který je k dostání i v malobalení pod názvem
Infinito. U obou vyjmenovaných přípravků je ochranná lhůta stanovena na
7 dnů. Infinito však navíc chrání i hlízy proti poškození plísní bramborovou.
Na košťálovinách škodí kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné v letním období hlavně molice vlaštovičníková, která může tuto zeleninu zcela
znehodnotit. Při výskytu vyjmenovaných škůdců je třeba okamžitě zasáhnout. Proti molici vlaštovičníkové často nezbývá nic jiného než v krátkých
intervalech nejméně 3x opakovaně použít přípravek Karate se Zeon technologií 5 CS. Oficiálně proti tomuto škůdci je registrován pouze přípravek Neudosan ve 2% koncentraci (maximálně 3x v intervalu 7 dnů). Velkopěstitelé
se konečně dočkali, neboť pro profesionální uživatele je povolen proti molici
vlaštovičníkové u koštálových zelenin specifický přípravek s názvem Movento 150 OD. Na kapustě a zelí způsobují velké škody kromě housenek běláska
zelného patrných na povrchu hlávek, dále pak housenky můry zelné, můry
kapustové a běláska řepového. Housenky těchto škůdců na rozdíl od běláska
zelného žijí skrytě uvnitř hlávek, po vylíhnutí se hned „zavrtávají“ do hlávek,
které pak následně zahnívají. Na tyto škůdce je nutné včas aplikovat některý
z povolených pyrethroidů s přídavkem smáčedla, dokud se housenky nezavrtají do hlávek (např. Karate se Zeon technologií 5 CS). Ochrana provedená
později je již prakticky neúčinná.
Zahrádkáři Bánov

Knihovnické okénko
V knihovně se pořád něco děje. Pro naše čtenáře
objednáváme knihy nové a vyřazujeme staré, protože
o ty už velký zájem není. Řada lidí přináší do knihovny
své již nečtené knihy, aby ještě někomu posloužily.
Za to vám patří velký dík.
Naše knihovna takto získala už spoustu krásných knih, zejména
pro děti. Také z knihobudky máme několik „úlovků“. Jsem ráda,
že se knihobudka využívá, sama jsem tam našla pěkné knihy pro
své děti nebo jsem je nechala zaevidovat do bánovské knihovny.
Velkou radost máme z nových regálů na knihy v dospělém oddělení. Jsou pevnější a určitě reprezentativnější. Hned vypadá knihovna lépe. Děkuji tímto obecnímu úřadu, že na knihovnu pamatují
a obnovují.
Akce, které jste měli možnost navštívit v posledních měsících,
byly podařené. V březnu si děvčátka dosyta vyhrála s panenkami
Barbie, v dubnu před Velikonocemi jsme malovali vajíčka voskem
a květen patřil přednášce o jedlých planých rostlinách. Tu vedla
knihovnice z Velehradu, která se bylinkami zabývá. Účastníci získali množství informací, dobrých tipů, mohli lecos ochutnat nebo
se zeptat na vše, co je zajímá.
O letošních letních prázdninách nás čeká kompletní revize knih,
která bude provedena pracovníky z hradišťské knihovny. V létě
bude knihovna otevřena vždy v úterý 15:30 – 18:30.
Ludmila Horňáková

Malovaný kraj
Jde o národopisný a vlastivědný časopis regionu
Slovácko, který vychází již od roku 1946, a to
v současné době jako celobarevný dvouměsíčník.
Titulní strana obálky aktuálního, tj. březnovo-dubnového čísla
nám motivem z kopaničářského Vyškovce důrazně připomíná, že
se začíná o svou vládu konečně hlásit jaro.
Z obsahu časopisu lze připomenout hned několik článků zaměřených
na Uherskohradišťsko. Do Huštěnovic vás zavede příspěvek věnovaný tamnímu obecnímu muzeu, do Šumic pak pojednání o tom,
že tady byl v 50. letech nalezen dnes již však nezvěstný, nezvykle
velký mamutí kel. Nechybí ani medailon někdejšího elitního vojenského právníka gen. Jana Vančury z Uherského Hradiště. V cyklu
o výrobcích lidových krojů zavítají čtenáři na pomyslnou návštěvu
k Mileně Křivánkové z Uherského Ostrohu. Jiný text dá nahlédnout
do bohaté historie Slováckých krúžků na jihovýchodní Moravě. Připraven je i příspěvek o výrobci cimbálů Jiřím Galuškovi z Ostrožské
Nové Vsi a bohužel rovněž nekrolog zpěváka a spolupracovníka řady
folklorních souborů na celé východní části Moravy, MUDr. Zdeňka
Ondráška z Kunovic. A v závěru ještě najdete anotaci loni vydané
dvoudílné publikace s prostým názvem – Kunovice.
Malovaný kraj je ovšem, jak už bylo sděleno výše, časopisem celého Slovácka, a tak je v něm těch zajímavých příspěvků mnohem
více!
Více se o obsahu periodika a jeho zaměření dozvíte na webových
stránkách www.malovanykraj.cz
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JEDNOTKA SDH OBCE BÁNOV
Zpráva o činnosti jednotky za rok 2018
V souladu s ustanoveními zákona o požární ochraně
je zřizovateli předkládána výroční zpráva o činnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bánov. Účelem této zprávy je informování zřizovatele
i občanů o činnosti jednotky a aktivitách jejich
členů za období uplynulých dvanácti měsíců.
Rok 2018 byl bohatý na mnoho událostí. Jednalo se o zásahy, ale
také o odbornou přípravu a v neposlední řadě také další činnosti,
kterým se členové bánovské hasičské jednotky věnovali. Na následujících několika stranách uvádíme shrnutí těchto událostí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE,
ČLENSKÁ ZÁKLADNA, TECHNIKA
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bánov je jednotkou požární ochrany kategorie III/1 - jednotka SDH obce s členy, kteří
vykonávají službu v jednotce požární ochrany
dobrovolně s územní působností zpravidla do 10
min. jízdy z místa dislokace na místo události.
Jednotka zabezpečuje výjezd jednoho hasičského družstva o zmenšeném početním stavu.
V současné době má jednotka 21 členů. Z nich
je 13 zařazeno v operačním odboru, tzn., že
jsou určeni pro výjezdy. Dalších 8 členů je dle
vnitřní organizace zařazeno v organizačním odboru. Tito hasiči nejsou zařazeni do výjezdu,

Členové jednotky
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avšak svou činností významně přispívají k udržení akceschopnosti
a dobrého postavení naší jednotky.
Pokud jde o technické vybavení jednotky, lze konstatovat, že je
na vynikající úrovni. Každý hasič určený pro výjezd má k dispozici
odpovídající ochranné pracovní pomůcky, ať už se jedná o speciální třívrstvé zásahové oděvy, rukavice, přilby nebo speciální
obuv. Dále disponujeme moderními dýchacími přístroji, kalovým
i plovoucím čerpadlem, motorovou a rozbrušovací pilou, elektrocentrálou, vysavačem na nebezpečný hmyz a dalšími věcnými
prostředky, které umožňují poskytovat účinnou pomoc obyvatelům v nouzi.
Zcela zásadního posunu jsme dosáhli u zásahového vozidla. Dosavadní vozidlo CAS 25 na podvozku Liaz 101 z roku 1988, které
jsme svého času získali bezúplatným převodem od HZS Zlínského kraje, bylo nahrazeno zcela novým zásahovým vozidlem CAS
20 na podvozku SCANIA. To bylo pořízeno z prostředků rozpočtu
obce Bánov, státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje. Starosta obce novou Scanii předal do užívání jednotce v den svátku patrona hasičů sv. Floriána
v pátek 4. května 2018 při slavnostním ceremoniálu. Novému vozu požehnal bánovský farář
P. Jiří Kupka. Svou návštěvou nás poctili hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, okresní ředitel
hasičů Jaroslav Olbert, zástupci dodavatelské
společnosti, členové hasičských sborů z okolních obcí a v neposlední řadě také spousta bánovských i přespolních občanů.

SCANIA P480 4x4 s nádstavbou CAS 20

Foto: David Švec

Prověřovací cvičení MŠ Bánov

ZÁSAHY

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A DALŠÍ ČINNOST

Základním posláním jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
je pomoc při požárech, živelných pohromách či jiných mimořádných událostech. V roce 2018 jsme vyjížděli k celkem 8 událostem
(-3 oproti roku 2017). Z toho byly 3 požáry (-2), 4 technické pomoci (-1) a jedno prověřovací cvičení. Na území obce Bánov jsme
řešili 4 mimořádné události (-1). Ve čtyřech případech jsme byli na
místě zásahu první.

K činnosti hasičů neodmyslitelně patří také odborná příprava,
která slouží k upevňování a prohlubování nezbytných znalostí
a zkušeností členů výjezdové jednotky.

STRUČNÝ PŘEHLED ZÁSAHŮ:

Každý měsíc také probíhají kondiční jízdy jako odborná příprava
strojníků. V rámci těchto jízd se ověřuje akceschopnost zásahové
techniky a řidiči prohlubují zkušenosti při řízení tohoto typu vozidla. Každoročně probíhá na stanici HZS cyklická odborná příprava velitelů, strojníků a obsluhy motorových a rozbrušovacích pil.
Účast na kurzech je pro členy povinná a bez jejich absolvování člen
nemůže funkci velitele, resp. strojníka vykonávat.

Datum

Čas

Popis zásahu

16. 3. 2018

22:42 hod.

Požár chaty, Lopeník

23. 5. 2018

17:26 hod.

Požár lakovny, Nivnice

5. 6. 2018

10:02 hod.

Požár v mateřské škole,
Bánov (prověřovací cvičení)

22. 8. 2018

19:00 hod.

Technická pomoc, Bánov

1. 9. 2018

23:41 hod.

Technická pomoc, Bánov

8. 9. 2018

01:32 hod.

Požár plastových
kontejnerů, Nivnice

30. 10. 2018

05:54 hod.

Technická pomoc, Žítková

20. 12. 2018

19:35 hod.

Požár vozidla, Bánov

Při pravidelných setkáních jsme se věnovali vybraným tématům
z bojového a cvičebního řádu jednotek požární ochrany. K tomuto
patřil také praktický výcvik s věcnými prostředky požární ochrany
a s dýchací technikou.

V sobotu 14. dubna jsme se společně s dobrovolnými hasiči z Bojkovic účastnili součinnostního výcviku na stanici HZS Uherský
Brod. Pod dohledem profesionálních hasičů jsme si při celodenním zaměstnání zopakovali např. zásady práce ve výškách a nad
volnou hloubkou, trénovali jsme postupy při hašení požáru skladu
pohonných hmot a střechy objektu nebo vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
Kromě zásahů a odborné přípravy jsme se věnovali také dalším
činnostem, zejména v rámci společenského vyžití v obci. Za
všechny zmiňujeme pořádání šibřinek, kterými byla ukončena
plesová sezona, podíl na organizaci Bánovského leta nebo zajištění
protipožárních a dopravně-bezpečnostních opatření při hodovém
průvodu.

ZÁVĚR
Uplynulý rok opět přinesl mnoho zajímavého. Jednotka se podílela
na řešení mimořádných událostí nejen v obci, ale také jejím okolí. Hasiči se účastnili odborné přípravy, podíleli se na organizaci
obecních akcí a společně darovali krev. Nejen těmito, ale i dalšími
každodenními aktivitami pomáhali naplňovat vize společenské odpovědnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bánov.
Všem členům hasičské jednotky v Bánově patří velké poděkování, za jejich odhodlání a obětavou práci, kterou v uplynulém roce
odvedli.
Ondřej Čubík

Výcvik strojníků
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FLORBAL v Bánově
Olympiáda Východního
Slovácka 2019

Dne 4.5.2019 se v naší obci konala Olympiáda Východního Slovácka 2019 ve Florbale žáků 5. – 8. tříd.
Zúčastnily se jich mužstva z Bystřice pod Lopeníkem,
Suché Loze, Vlčnova, Nivnice, Korytné a pořadatelské
obce Bánov.
Nástup byl ve 12:30 hodin, kdy všichni hráči se seřadili na ploše
Bánovské sportovní haly. Zde byli přivítání místostarostou Mariánem Čubíkem, rozhodčími Radomírem Kočicou a novým rozhodčím Janem Pavelkou ( žákem 9.A. třídy ), kteří jim zopakovali
pravidla hry a zdůraznili, že sport je pro zábavu a pro potěšení.
Striktně zdůraznili, že nesportovní chování ve hře a fauly budou
ihned trestat posazením hráče na trestnou lavici.
V 13:15 hodin nastoupily první mužstva Korytné a Vlčnova ke hře
a Olympiáda byla zahájena. Hrací čas byl stanoven na 10 minut
s možností střídání, ale jenom za hry. Hrál tedy každý s každým,
aby si všichni mezi sebou poměřili síly. Mužstva byla různá, v jenom byli hráči menšího vzrůstu a v jiném zase většího vzrůstu. To
však nepotvrdilo to, že větší uměli více hrát florbal. I ti menší byli
šikovní při hře s hokejkou, dobře se uměli proplétat mezi nohama
větších soupeřů a proto hra byla oboustranně kvalitní. Bystřice
pod Lopeníkem z důvodu malého počtu hráčů, nasadila další kluky
z Bánova, kteří se nevešli na limitovanou hráčskou listinu, avšak
se souhlasem pořadatelů. Jednalo se o Tomáše Mandíka, Michala
Vystrčila a dokonce i mezi sebe vzali jednu dívku z Bánova Terezu
Čubíkovou z 8.A..

Sestava Bánovského družstva:
1. gólman Vojtěch Pavelka 6.B. 2. gólman Ondřej Machalík 7.B.,
Radek Kročil 8.A., Jirka Nevařil 6.A., Samuel Buják 8.A., František Tvrdoň 7.B., Jakub Vacula 6.A., Antonín Tvrdoň 5.A., Ondřej
Daněk 7.B., Vojta Machalík 6.A., trenér Tomáš Tvrdoň, zdravotník Jana Tvrdoňová.
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Bánovské florbalové družstvo

Výsledková listina:
Korytná – Vlčnov 1:3, Suchá Loz – Nivnice 1:3, Bystřice p.L.–
Bánov 1:5, Korytná - Suchá Loz 2:5, Vlčnov – Bánov 0:3, Nivnice - Bystřice p.L. 9:1, Suchá Loz – Vlčnov 4:0, Bystřice p.L.
– Korytná 0:4, Bánov – Nivnice 0:4, Suchá Loz - Bystřice p.L.
6:0, Vlčnov – Nivnice 0:4, Korytná – Bánov 1:6, Bystřice p.L.
– Vlčnov 0:5, Bánov - Suchá Loz 3:0, Nivnice – Korytná 6:0

Pořadí :
1. místo Nivnice
2. místo Bánov
3. místo Suchá Loz
4. místo Vlčnov
5. místo Korytná
6. místo Bystřice p.L.
Výhercům byly předány poháry dle pořadí a každý hráč obdržel
medaili. Byli rozhodčími vybráni další hráči a to nejlepší brankář,
nejlepší střelec, nejlepší obránce a nejlepší útočník kteří rovněž
obdrželi dárkový balíček.
K závěru bych chtěl říci, že Olympiáda proběhla bez zranění, bez
nějakých nepříjemností, kluci byli spokojení. Poděkování si zaslouží i zaměstnanci OÚ Bánov, kteří Olympiádu pořádali a taky
umožnily dva před tréninky k sehrání hráčů.
Tomáš Tvrdoň

Bánovský tenis
V sobotu 15. června se v Korytné opět utkali tenisté z obcí Východního Slovácka. V dětské kategorii zvítězila bánovská dvojice
Sandra Münsterová a Jonáš Beníček - gratulujeme a děkujeme!
V dospělé kategorii se na Bánov tentokrát medaile nedostalo,
přestože se dvojice Marek Machalík a Vašek Machalík probojovali
až do semifinále. Poděkování patří také Davidu Münsterovi, který
se ujal sestavení bánovského týmu a organizačního zajištění bánovské výpravy. Děkujeme a zase za rok v Korytné!
Za obec Bánov
Marek Mahdal, starosta

První svaté přijímání v Bánově
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Setkání rodáků ročník 1969
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Setkání rodáků ročník 1959

21

www.banov.cz

Nábor hokejistů do HC Kohůti
na sezonu 2019 – 2020

ZMĚNA ORDINACE
MUDR. KADLČKOVÉ

Min. 15let – plná hokejová výstroj
Tréninky pátek 19:45 – 21:15 Uh. Brod
Zápasy sobota Uh. Brod - Uh. Ostroh

Změna ordinace MUDr. Kadlčkové
v době od 1. 7. do 31. 8. 2019:
vždy v úterý a v pátek
NEORDINUJE.

Více na www.ahl2011.cz
Kapitán týmu – Břetislav Chovanec – 731 769 864

Sportovní hala

je po dobu letních prázdnin
uzavřena

Společenská kronika
Narození:

Libuše Fiedlerová
Eliška Bučková
Rozárie Vaňková
Elen Přibylová
Viktorie Trojanová
Štěpán Durďák
Mikuláš Jankůj
Tobias Řezníček
Marian Čubík
Matyáš Popelka

Rozloučili jsme se:
Vlastimil Ryšávka
Františka Nováková
Kristina Vystrčilová
Pavlína Horňáková
Marie Ochodnická
Maria Hniličková
Leoš Dronski

Uzavření
manželství:
Jakub Hauerland
a Karolína Vaculová
Filip Mahdal
a Nikola Polášková

Naši jubilanti:
94 let
Anna Mahdalová
93 let

85 let

Anna Trtková
Anna Zpěváková
Antonín Zálešák
80 let
Alois Petrůj
Eva Mahdalová
Anna Hauerlandová
Jarmila Polanská
55.výročí sňatku
Stanislav a Božena Stuchlíkovi

Anna Píšková
91 let

50.výročí sňatku

Jarmila Šalušková
Františka Mahdalová

František a Marie Velečtí
Josef a Ludmila Hauerlandovi
Miroslav a Jana Novákovi

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 1. 7. 2019, titulní foto Andrea Pavelková
Tisk: vydavatelství Brázda, Tyršova 4,695 01 Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz
POZOR! Změna e-mailové adresy redakce Bánovského zpravodaje! nový e-mail: zpravodaj.banov@seznam.cz
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Červnové vítání občánků
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19.- 21. 7. 2019

Pátek Letní kino – Po čem muži touží

19. 7. 2019

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

Sobota Zábavné odpoledne pro děti
20. 7. 2019

Mezi děti zavítá Kouzelník MAX a jeho kamarádka Jája ve svém pořadu MAXPARÁDA!
Malování na obličej, dětské tetování, skákací hrady a kolotoče.
od 15 hod., vstupné zdarma, areál pálenice

Večerní zábava se skupinami

Prague Queen
Artemis (Rock, Uh. Ostroh)

(Queen revival, Praha)

+ diskotéka

od 20 hod., vstupné 120 Kč, areál pálenice

Neděle Slavnostní otevření kulturního areálu
21. 7. 2019

Gastroden s ochutnávkou - Tradiční pochutiny obcí mikroregionů Východní
Slovácko a Čachtice-Kopanice + bánovské pochutiny z domácích kuchyní.
Během odpoledne Vás budou bavit členové Divadelního spolku Pod lampú
a country kapela Mudrlanti.
od 14 hod., vstupné dobrovolné, areál pálenice

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

