Listopadové vítání občánků

Obecní zabijačka
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2019 už se nám chýlí ke svému konci a nás čeká
krásné, i když někdy i náročné, období adventu
a vánoční svátky.
Tak jako každoročně si dovolím ohlédnout se za uplynulým rokem a
trochu si zrekapitulovat, co se nám podvedlo, co máme nového, co
se naopak nestihlo, a také co plánujeme na rok 2020. Otevřel jsem
loňské vydání vánočního zpravodaje a použiji odtud seznam z mého
článku k tomuto vyhodnocení.

Co se nám tedy povedlo zrealizovat a co ne?
 Oprava místní komunikace Na Hradě – 2. část
 Opravy účelových komunikací – opravy polních cest



Inženýrské sítě v ZTV III (vodovod a kanalizace
předány 06/2019)



Projektová příprava revitalizace prostoru před zdravotním
střediskem, podání žádosti o dotaci (projektová dokumentace
se dokončuje, bude následovat stavební řízení)



Lokální biokoridor 2 – nová výsadba biokoridoru za
obchvatem (opravena oplocenka, vysazeny nové stromky,
nyní bude 3 roky probíhat následná péče)



Dopravní automobil pro hasiče – pořízení dodávky s dotací
od MVČR a Zlínského kraje (Volkswagen Transporter předán
hasičům 1. 11. 2019)

s využitím recyklátu (cesta k rozhledně)





Parkovací místa v ulici Za Močířem



Rekonstrukce chodníku podél zahrady ZŠ a MŠ (zdržení
stavebního řízení, realizace 2020)



Nové oplocení zahrady mateřské školy (musí být provedeno
v koordinaci se stavbou chodníku)



Vodní nádrž u Šumáku – stavební řízení, podání žádosti
o dotaci (stavební povolení jsme získali, žádost byla podána
v září. čekáme na výsledek hodnocení žádosti)




Oprava střechy na první budově mateřské školy





Výměna regálů na knihy v obecní knihovně



Chodník a veřejné osvětlení Šraňky
Dokončení rekonstrukce chodníku Hoštáky a osvětlení
přechodů

v Uličce (Investor SVAK)

Nová elektroinstalace a osvětlení v základní škole – 2. část
+ PC síť

Podání žádosti o dotaci na tenisové kurty (nebyl vhodný
dotační titul, navíc chybělo stavební povolení kvůli
požadované přeložce vodovodu, žádost budeme podávat
na rok 2020)



Podání žádosti o dotaci na opravu chodníků na hřbitově
(nebyl vhodný dotační titul)




Nové chlazení na pálenici

Garáž pro dopravní automobil hasičů




Předlažba a nové veřejné osvětlení v části „zkratky“

Nové nerezové chladiče v pálenici
Nová přípojka NN na sportoviště, zrušení sloupů VO podél
cesty na hřiště
Přemístění VO v Jakubovci na betonové sloupy a likvidace
starých ocelových stožárů

rekonstrukce vodovodu (SVaK)

Příprava projektu a podání žádosti o dotaci na dětské hřiště
v Jakubovci (projekt byl připraven a na začátku roku 2019
podána žádost, ale projekt nebyl podpořen, druhý pokus
podání žádosti bude na rok 2020)
Postupná obnova interiérových dveří na zdravotním
středisku, podlahy na WC





A co máme v plánu na příští rok mimo stavby,
které se přesunují z letošního roku?
 Oprava místní komunikace Ulička – po dokončení

Nátěr oken a oprava fasády na sportovní hale





Navíc se povedlo zrealizovat:
 Nové přípojky kanalizace (investor Obec Bánov) k nové stoce

Výměna interiérových dveří v budově pošty (leden-únor
2020) + podlahy na chodbách
Zastřešení venkovního areálu pálenice + zázemí (slavnostní
otevření 07/2019)
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Oprava střechy, fasády a kuchyně na budově pálenice







Prodloužení zatrubnění potoka v Hoštákách



Pořízení nového komunálního malotraktoru

Parkoviště vedle bufetu na pálenici
Dokončit předlažby ve „zkratce“, vyměnit stožáry a svítidla VO
Vodní nádrž u Šumáku
Bezdrátový rozhlas
Oprava chodníku, parkovací stání, nové veřejné osvětlení
a zeď u mateřské školy
Výměna svítidel ve sportovní hale
Rekonstrukce chodníku Na Zámečku
Předlažba páteřního chodníku na hřbitově
Rekultivace bývalých silážních jam pro využití na suť nebo
bioodpad

www.banov.cz

Jednou z věcí, která nás stále trápí, je oprava polní cesty na Ordějov, kterou má realizovat Státní pozemkový úřad. Ministerstvo zemědělství nevyčlenilo finance na investice tohoto typu, a přestože
SPÚ má projekt i včetně stavebního povolení, realizovat se zatím
nebude ani v roce 2020. Cesta je už v žalostném stavu, ale investovat statisicové částky do lokálních oprav pro obec nemá cenu,
pokud se má silnice opravovat kompletně. Drobné opravy pomocí
asfaltového recyklátu v tomto případě nejsou moc šikovné, a tak
stále doufáme, že alespoň na rok 2021 už se podaří pozemkovému
úřadu nějaké finance na cestu získat. V opačném případě budeme
muset přistoupit k postupným opravám z vlastního rozpočtu.

a lampionků. Na Jarmeku jsme tentokrát viděli ohňovou show na
koních v podání skupiny Štvanci a ohňostroj, který i s občerstvením pro všechny připravila firma Kozap. Mezitím se už ve sportovní
hale chystala taneční zábava se skupinami Křídla a Profil Rock. I na
zábavě byla účast hojná a podle stavu veřejného prostranství v okolí haly se někteří bavili až moc. Nevím, asi v hale moc topíme, když
je ráno venku několik stovek kelímků, ale když už si hosté přinesou
svůj alkohol, alespoň by nemuseli láhve rozbíjet o zem. Není to zas
tak dávno, co jsem byl náctiletý, ale tak nějak se to dost rychle mění
a dnes vůbec nechápu, co se některým v těch hlavách odehrává.
No, bohužel. Organizátoři takových akcí musí posílit pořadatelskou službu a udržet tak pořádek i v okolí haly. V neděli se konala
slavnostní krojovaná mše ke cti svatého Martina, které se účastnili
i zástupci bánovských spolků. Odpoledne byla pro děti ve školním
sále dětská diskotéka plná soutěží a další atrakce pro pobavení.
V suterénu jsme se mohli pokochat i nakoupit výrobky z keramické
dílny Adélky Volné, v hale pak výrobky Věrky Bušové. V pondělí
v našich hospodách tradičně zavoněly zabijačkové speciality.
Všem, kteří se na celém hodovém programu podíleli, moc děkuji
a těším se zase za rok.

Na co se těším a doufám, že konečně vyjde, je zatrubnění potoka
v Hoštákách. Jelikož odbor životního prostředí nesouhlasil se zatrubněním až po most v ulici Za Humny, bylo potřeba vyřešit, kam
umístit chodník podél potoka, aby bylo možné úsek zprůchodnit
pro chodce, jinak by celá akce postrádala smysl. Dohodli jsme se
s majiteli pozemků podél potoka na prodeji potřebné části pozemků a akci by nemělo nic bránit. Jedině snad cena. Letos jsme totiž jedenkrát už soutěžili zhotovitele na zatrubnění, ale přihlásil se
pouze jeden zájemce a cena dvojnásobně převyšovala rozpočet od
projektanta, a proto jsme soutěž zrušili. Nyní připravujeme nové
výběrové řízení, tak snad bude úspěšnější.

Po hodech už nás čekají tradiční vánoční akce. Obecní vánoční strom už nám svítí a tak mi nezbývá, než všem zastupitelům,
zaměstnancům obce a dalším spolupracovníkům poděkovat za
spolupráci v uplynulém roce a Vám všem popřát krásný adventní
čas, pozvat Vás na všechny akce, které se v prosinci budou konat,
abychom si mohli společně popřát a připít na konec roku 2019 a
začátek nového kulatého roku 2020.

Abych nezůstával jen u staveb, vrátím se i k hodům. Letos byly
Svatomartinské hody zahájeny ve znamení oslav 10. výročí našeho mužského pěveckého souboru Hútek. Hútci zvolili dosud
nevyzkoušené koncertní uspořádání posezení ve sportovní hale
a myslím, že se to vyplatilo. Program nebyl vyrušován konverzací
u stolů, jak tomu bývá zvykem, a hosté si mohli užít všechna vystoupení naplno. Hútkům ještě jednou blahopřeji a přeji mnoho
elánu, dobrý hlas a hlavně zdravíčko všem členům. V hodovou
sobotu sice poprchalo, ale na večerní průvod už se počasí umoudřilo a umožnilo tak stovkám lidí připomenout si život sv. Martina
a přesunout se na Jarmek za hřmotu bubnů a světel mnoha blikaček
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Vážení přátelé, přeji Vám krásné pohodové Vánoce
v kruhu svých nejbližších a do nového roku samé
štěstí, dobrou náladu a pevné zdraví!
Váš starosta Marek Mahdal
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Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 24. 10. 2019

• Prodej části pozemku parc.č. 80/1 o výměře 85 m2 v k.ú.
Bánov, vzniklého dělením dle GP 1077-42/2019. Záměr prodeje
byl vyvěšen na úřední desce od 7.10.2019 do 23.10.2019. Cena
je 100,- Kč/m2. Cena celkem 8 500,- Kč. (Prodej části
pozemku, která je dlouhodobě využívána jako zahrada
rodinného domu).

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

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Dodatek č. 7 ke smlouvě č. PV 06/01/2003 o zajištění provozu
vodohospodářského zařízení mezi Obcí Bánov a Slovácké
vodárny a kanalizace, a.s., Uherské Hradiště. Rozsah
provozovaného majetku se rozšiřuje o ZTV Bánov III SO 01
– Vodovod (Prodloužení vodovodu „Za poliklinikou“).

• Souhlas vlastníka pozemku – Obce Bánov, Bánov 700, která
jako vlastník pozemku p.č. 7218 v k.ú. Bánov souhlasí
s realizací opatření LBK 3 – Bánov, na výše uvedené parcele
a umožní žadateli, Spolku Povětrník, Vídeňská 255/42, Štýřice,
639 00 Brno, IČ 043 10 292, realizaci projektu a následnou péči
a údržbu po dobu 10 let od ukončení realizace. (Výsadba
biokoridoru podél cesty k rozhledně Králov, po levé straně
od křížku po „Hájíček“).

• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov a E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice 7. Sjednává se za
jednorázovou náhradu ve výši 6 600,- Kč bez DPH. Jedná se
o připojení NN k víceúčelovému sportovišti.
• Smlouva o dílo na zhotovení díla: „Výstavba chodníků v obci
Bánov“ mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700 a SILAMO s.r.o.,
U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod. Cena díla celkem je
1 586 844,- Kč včetně DPH (Chodníky a veřejné osvětlení
Šraňky).

• Odkup části podílů pozemku 2046/101 v k.ú. Bánov, Močíř.

Kalendář akcí 2020
4.1.
18.1.
25.1.
31.1.
7.–8.2.
14.2.
22.2.
22.2.
26.2.
2.–6.3.
14.3.
29.3.
9.–10.4.
10.4.
27.4.
1.5.
8.–9.5.
30.6.
17.–19.7.
1.9.
26.9.
6.–8.11.
27.11.
5.12.
8.12.
23.12.
26.12.
31.12.

Termíny svozu tříděného odpadu
v roce 2020
PLAST

PAPÍR

vždy první pondělí v měsíci

vždy druhé pondělí v měsíci

6.1.
3.2.
2.3.
6.4.
4.5.
1.6.
7.7. úterý
3.8.
7.9.
5.10.
2.11.
7.12.

13.1.
10.2.
9.3.
14.4. úterý
11.5.
8.6.
13.7.
10.8.
14.9.
12.10.
9.11.
14.12.

Otevírací doba Sportovní haly
v době vánočních svátků:
19.12.
22.-25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12. a 1.1.2020

Zavřeno
Zavřeno
Otevřeno dle turnaje (nohejbal)
Otevřeno 16 – 22
Otevřeno 15 – 22
Zavřeno
Otevřeno 16 - 22
Zavřeno

Provoz obecního úřadu
v době vánočních svátků:

Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples
Školní ples
pololetní prázdniny
Obecní turnaj v kuželkách
Charitní ples
Fašank
Hasičské šibřinky
Popeleční středa
Jarní prázdniny
Bánovské tandemy – kuželky
Nové leto
Velikonoční prázdniny
Hraná Křížová cesta na Skalu
Oslavy osvobození obce
Prvomájové posezení
Májové koulení – kuželky manželské páry
Ukončení školního roku
Bánovské leto
Začátek školního roku
Babí léto – Bánovské Zpěvule
Martinské hody
Rozsvěcování vánočního stromu
Obecní zabijačka
Beseda pro důchodce
Zpívání u vánočního stromu
Nohejbalový turnaj
Silvestrovský výšlap k rozhledně

zavřeno od pátku 20.12.2019 do čtvrtka 2.1.2020
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Divadlo

A právě toto přijetí od diváků, která nás provází, nám dodává chuť
a sílu ochotnický „maraton“ absolvovat a hrdě tak naši obec reprezentovat na poli kulturním a divadelním. Dalšími motory, které
nás provázejí na cestách a bez kterých bychom nemohli fungovat, jsou ty v obecní dodávce, ve které jezdíme na představení,
a v dodávce Marka Vystrčila z Nábytek Vystrčil, který nám od samého začátku našeho zájezdování auto bezúplatně půjčuje k převozu kulis. Touto cestou bychom chtěli Marku Vystrčilovi i Obci
Bánov poděkovat za jejich ochotu a podporu. Velké díky patří také
Áji Kočicové, která vždy rychlostí blesku připraví plakáty a programy k plánovaným reprízám.

ve ﬁlmu

Milí diváci,

v divadle Pod lampú máme za sebou sezónu plnou zážitků, práce, cestování a nových zkušeností. S naší
Biomatkou jsme v roce 2019 stáli na dvaceti různých
prknech v blízkém i vzdálenějším okolí, a na každém
z nich jsme potkali vstřícné lidi z řad pořadatelů i veselé publikum, kterému nejsou problémy plynoucí
z mezigeneračního soužití cizí a s chutí se jim zasmálo.

Bánovský zpravodaj | 4/2019

V loňském roce se nám dostalo nabídky, která přichází velmi
zřídka – zahrát si ve filmu. Na premiéru Biomatky v roce 2018 se
přišel podívat filmový režisér a scénárista Pavel Göbl s dramaturgem Janem Gogolou st. a produkční Adélou Vernerovou, kteří v té
době objížděli okolí, hledali pro svůj vznikající film Tichý společník
vhodné lokace a také pokukovali po místních „nehercích“, které
by mohli obsadit a dostat tak do filmu místní dialekt.
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Biomatka se filmařům líbila, a tak nám nabídli spolupráci ve formě komparzu pro celý spolek a roli Fandy pro našeho Františka,
Mariana Čubíka. Rádi jsme nabídku přijali, zatím však s rezervou
- čekalo nás víc jak roční čekání, jestli tvůrci seženou pro filmování
dostatek financí.
Sehnali, a mezitím jsme obdrželi nabídky na další vedlejší role.
Kamarádku hlavní postavy Miry Maliny (Ondřej Malý), Helenku,
ztvárnila nadějná budoucí herečka Vendulka Pochylová. Její matku, královnu diskoték a Mirovu tajnou lásku, si zahrála Lída Horňáková. Místní ochlastu Mařku, kterou se Fanda snaží odnaučil
závislosti na alkoholu, si zkusila Petra Vašíčková. Do role hospodské s přehledem vplula Bohunka Odehnalová. Maruška Švehlíková
hrála tetu Lenky (Klára Issová). Eda Švehlík byl v roli faráře tak
přirozený, že si několik občanů Bystřice pod Lopeníkem, kde se
právě natáčelo, myslelo, že se skutečně nechal vysvětit (a on jim
jejich domněnky nevyvracel, spíše naopak – jedna tetina si dodnes
myslí, že slouží ve farnosti ve Veselí nad Moravou). Magda Janků
a Míša Vystrčilová ztvárnily Petřiny kamarádky. Jitka Vranková,
Dáša Vašíčková a Jana Beníčková si v komparzních rolích zahrály
místní „drbny“, Libor Píška, Víťa Kachlík a Martin Slíva zase štamgasty v Bystřické hospodě. Holky Pavlíčkovy (Míša i Adélka s Deniskou) a Peťa Matějíček s Kubou Vašíčkem sledovali, jak Ondra
Malý skáče pod kamion, a téměř všichni jsme se sešli na závěrečném natáčení na hřbitově. Jeden natáčecí den v retrospektivních
90. letech si vyzkoušeli i Zuzanka a Adámek Vašíčkovi.

té doby nezažil…“ Tož cudné to bylo, to ano. Ale jinak si Klára
a s ní i celý štáb Mariana oblíbili. Strávil na natáčení celých šestnáct dní a svým skromným, pracovitým a zodpovědným přístupem si vysloužil při své poslední klapce od filmařů velký potlesk.
Pokud byste měli zájem přečíst si stejnojmennou knižní předlohu,
jedna kopie je k dispozici v Bánovské knihovně. Premiéra filmu je
plánovaná na červenec 2020.
A na stejný měsíc, 3. 7. 2020, je v Bánově naplánována i derniéra
Biomatky. Těžko se nám s ní bude loučit, ale v nejlepším se má
přestat, a i když nás Laděnka pořád baví, rádi bychom se pustili do
něčeho nového. Vlastně – už jsme se pustili. V tuto dobu probíhají
přípravy nové hry s názvem Kovbojka aneb Velká trnková loupež.
Vyrábí a malují se kulisy, vymýšlí se hudba, vybírají se kostýmy,
všechno tak, abychom od Nového roku mohli začít naplno zkoušet
a na podzim 2020 vám představili Bánov zahalený do westernového hávu. Na přípravách s námi spolupracují paní Věra Chovancová s muzikanty z Olšavské Ovocenky, kteří společně přenáší
lidové písničky do country stylu, herec Slováckého divadla Pavel
Šupina, který nám pomohl s mluveným slovem a firma Nábytek
Vystrčil s naším novým členem Leošem Buchtou, která se ujala
výroby kulis. Všem patří za jejich ochotu velký dík.
Pokud byste chtěli vidět Biomatku ještě před derniérou, přehled
plánovaných představení najdete na www.divadlopodlampu.estranky.cz. Ani po derniéře se s ní však nerozloučíme úplně. Během jara 2020 plánujeme vydání DVD se záznamem z představení, které bude k prodeji od druhé poloviny příštího roku.

A jak probíhalo natáčení?

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2020
spoustu zdraví, síly, radosti a kulturních zážitků.

Z velké části by se dalo shrnout do jednoho slova – čekání. Čekání
na maskérnu. Čekání v maskérně. Čekání na place. Čekání před
kamerou. Čekání od pěti od rána do osmi do večera.

Divadlo „Pod lampú“

Ale u čekání můžete pozorovat. Kolik mravenčí práce je třeba
udělat. Z kolika různých úhlů jde natočit jeden záběr. Kolik lidí
se motá kolem jedné kamery. Kolik detailů je potřeba sledovat,
aby po sestříhání nebylo poznat, že se dvě minuty filmu točí několik hodin. Jak rozdílný přístup dokáží produkční mít k hercům a
komparzu. Kolik energie a jak velký kus sebe do toho celou dobu
vkládal Pavel Göbl.
Každý si během filmování našel svoje. Zjistili jsme, že slavní herci
jsou lidé z masa a kostí. Klára Issová že je milá a skromná. Ondřej
Malý že je skutečný profík, stejně jako herci ze Slováckého divadla. Bolek Polívka že je tak vstřícný a vtipný, jak působí. Pavel
Göbl že je svůj a na nic si nehraje. Vráťa Brabenec z Plastic People
of Universe že je Vráťa Brabenec z Plastic People of Universe.
A jak to skutečně bylo s postelovou scénou Kláry Issové s našim
Marianem? Podle jeho slov následovně: „Nic cudnějšího sem do
7
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Rozhovor:

Jiří Putala

Milí čtenáři,

v podzimním vydání Bánovského zpravodaje jsme
se rozloučili s otcem Jiřím Kupkou a nyní vám přinášíme rozhovor s novým panem farářem, otcem
Jiřím Putalou.
Pane faráři, můžete se nám na úvod stručně představit?
Pocházím z obce Hovězí na Vsetínsku (to se dobře pamatuje :-)
Mám pět starších sourozenců, kteří už mají své rodiny, z rodičů
mám už jen maminku. Původně jsem vyučený elektromechanik,
po vojně nějakou dobu pracoval, dva roky v podniku MEZ Vsetín
a dva roky jako ošetřovatel v Charitě Vsetín. Pak jsem šel studovat
teologii.
Proč jste se stal knězem a kdy a kde jste byl vysvěcen?
U mě to bylo tak, že jsem nad svým životním povolání během dospívání moc nepřemýšlel. V té době jsme nevěděl, čím budu a myslel jsem si, že vím, čím nebudu – nebudu knězem. Ale dopadlo
to nakonec vše jinak. Vliv na to měla společenství mládeže, do
kterých jsem po vojně chodil, rozhodující pak byla pouť do Medžugorje v roce 1991. Tam se mě poprvé Bůh zvláštní způsobem dotkl
a pak už to byla jen otázka času. Trvalo mi to dva roky, než jsem
to dokázal přijmout... :-) Přípravu ke kněžství jsem začal v roce
1994, studium ukončil v roce 2000 a po roční jáhenské praxi jsem
byl vysvěcen 30. 6. 2001 v Olomouci.

V Bánově jste zatím krátkou dobu. Jak se Vám tady líbí?
Jaké jsou první dojmy?

Kde všude jste působil, než jste přišel do Bánova?

Je tu krásné prostředí a milí, vstřícní lidé.

V rámci jáhenské roční praxe jsem byl v Otrokovicích, jako kaplan
pak rok v nedalekém Slavičíně. Samostatně jsem byl nejprve čtyři
roky administrátor v Postřelmově na Šumpersku a třináct let farářem v Chropyni, Břestě a Kyselovicích. Nějakou dobu jsem také
dojížděl do Žalkovic.

Je něco, co byste chtěl v Bánově změnit?
Jsem tady krátkou dobu, takže v tuto chvíli určitě neplánuju žádné
zásadní změny.
Co Vás v poslední době nejvíc potěšilo a zarmoutilo?
Potěšila mne určitě pěkná setkání, ať už v rámci hodů, nebo třeba
křtů, či podobných událostí.
Důvody k zármutku asi nemám, snad bych rád měl více času a sil
na všechno to dění v Bánově a okolí.
Máte při Vašem povolání čas i na nějaké koníčky?
Rád chodím na pěší poutě, nebo se protáhnu na kole, jen jsem
to po problémech s kolenem musel trochu omezit... Rád si také
zazpívám v dobré společnosti, nebo něco přečtu.
Co byste na závěr vzkázal našim čtenářům?
Přeju všem čtenářům otevřené srdce, aby dokázali vidět, to vše
dobré a pěkné kolem nás. Myslím, že je toho Bohu díky dost, jen
si to někdy necháme zastínit tím špatným.
Děkuji za rozhovor a přeji ať se daří a ať se Vám u nás líbí!
Za redakční radu
Hana Zálešáková

Bánovský zpravodaj | 4/2019

8

Svatomartinské hody 2019
Letošní „svatomartinské třídenní“ zahájil slavnostním
vystoupením k desátému výročí vzniku mužský pěvecký
spolek „Hútek“. Byl na řadě s pořádáním hodové zábavy. Po vzoru loňského jubilanta „Kohútku“ se osvědčilo
spojení oslavy jubilea s hodovým posezením na páteční
večer ve Sportovní hale.

u kostela a následný průvod je asi široko daleko jedinečný. Zpočátku se zdálo, že světelný průvod bude letos slabší oproti minulým
letům, opak byl však nakonec pravdou. Těší se oblibě, a tak ve
velkém počtu dětí s lampiony a dospělých se svíčkami dorazil na
Jarmek, kde proběhla velkolepá ohňová show na koních v podání
skupiny Štvanci.

V neděli už před desátou se postupně scházeli krojovaní a členové
místních spolků k faře, aby se řadili do průvodu. Přišli i ti nejmenší, všichni pak společně vešli do tradičně nádherně květinami vyzdobeného kostela. Mohli jsme také opět docenit „“Bánovjanku“,
která se spolu s varhany postarala o hudební doprovod . Slavnostní mši svatou celebroval P. Antonín Bachan z Hluku. Jeho promluva určitě zaujala všechny přítomné. Stalo se už tradicí, že zpěvem
písně „Díky Ti, Pane“ chlapi z Hútku děkují za nás všechny.

Pořadu se zhostili ve velkém stylu, všechna vystoupení byla nadmíru zdařilá. Některé dary a gratulace pojali jejich příznivci vskutku originálně.. Tak ať jim to tak dobře zpívá další desítky let, stále
šíří lidovou píseň, radost a udržují tradice!
Na sobotní i nedělní odpoledne byla pro děti tradičně připravena
dětská diskotéka a další atrakce pro děti. Také letos si Adéla Volná a Věrka Bušová připravily na obě odpoledne prodejní výstavu
svých výrobků.

Letošní nedělní hodová mše svatá byla pro našeho nového pana
faráře premiérou. Všechno zdárně zvládl. A stejně jako předcházející roky, přišlo také od něj pozvání na letošní svatomartinské
víno a vdolečky. K zakončení slavnostního dopoledne u kostela
vyhrávala „Bánovjanka“.

Sobotní slavnostní mši svatou se zaměřením na děti, mladé a rodiny letos celebroval P. Zdeněk Gerhard Klimeš z Nivnice. Mohli
jsme se tak i v Bánově přesvědčit o tom, že je mimo jiné, výborný
kazatel . Bánovské „Zpěvule“ vzdaly svým zpěvem hold sv. Martinovi. Nemohla chybět ani mariánská píseň.

Je třeba poděkovat každému, kdo se zapojil do přípravy,zajištění
a klidného průběhu letošních bánovských svatomartinských hodů.

Bánovské hody jsou nemyslitelné bez „Pocty sv. Martinovi“ - patronu nejen kostela, ale také celé obce, za účasti svatomartinské družiny. Pojetím hraného příběhu ze života svatého Martina

Text Marie Pavlíčková
Foto Radek Pavlíček
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Co znamenala hesla sametové revoluce?
Výukový program ZŠ BÁNOV k 30. výročí pádu komunismu | 1. - 15. listopadu 2019
Jsme hrdí, že jsme se v učitelském sboru perfektně domluvili,
semkli a udělali se svými žáky další krok k moderní výuce moderních dějin. Tato výuka zasáhla průřezem řadu vyučovacích hodin.
Cílem bylo přes hesla z demonstrací během Sametové revoluce
1989 vysvětlit žákům, o co tehdy v naší zemi šlo.
INFORMATIKA: Žáci na dobových fotografiích vyhledávali hesla na transparentech z demonstrací a vytvářeli prezentace pro své
třídy.
VÝTVARKA: Ve všech třídách žáci malovali, na základě svých
prezentací, transparenty s dobovými hesly. Bylo jich vyrobeno na
dvě stě!
TŘÍDNICKÁ HODINA: Pátek 8. 11. 2019 - proběhl velký výlep
plakátů po celé škole. Chodby, schodiště i vestibul jsou nyní vyta-

petovány. Je radost i dobrodružství školou procházet. Žáci se diví,
dospěláci mají silné pocity déjà vu.
VLASTIVĚDA, DĚJEPIS A OBČANKA: Vyučující vodí žáky po
škole a debatují nad obsahy jednotlivých hesel. Promítáme film
k Sametové revoluci z projektu Jeden svět na školách.
HUDEBKA: Už měsíc tu jede Karel Kryl a Jaroslav Hutka. V pátek
1. 11. 2019 jsme tu měli koncert Ziggyho Horvátha.
Navíc velmi známý fotograf Jan Šilpoch nám zdarma poskytl svoji
legendární fotku ze 17. 11. 1989 z Národní třídy. Už ji máme vytištěnou, slepenou a vyvěšenou ve velikosti 2,5 m x 1,5 m. Přijďte
se podívat do školy. Nejméně do 12. 12. 2019 budeme mít hesla
Sametové revoluce na chodbách školy vyvěšeny.
Fota a text: Vlastimil Ondra

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BÁNOV Vás zve na tradiční

Turnaj neregistrovaných a nezařazených hráčů
nad 15 let v kategoriích muži, ženy, čtyřhra:

Pátek 27.12.2019 od 9:00.
Registrace od 8:30. Startovné: 50Kč.
Turnaj mládeže do 15 let:

Sobota 28.12.2019 od 15:00.
Registrace od 14:30. Bez startovného.

Turnaje se konají v tělocvičně ZŠ Bánov.
Vstup ze sportovní haly.
Sportovní obuv. Vlastní pálku.

Bánovský zpravodaj | 4/2019
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Ohlédnutí za oslavou: Deset let trvání Hútku
Velký nápis Hútek nám na poslední chvíli nalepil, jako sponzorský
dar, pan Kolísek.

V období začátku bánovských Martinských hodů jsme
uskutečnili dvě nezávislé akce k této příležitosti. Oslavy by se daly rozdělit na dvě vystoupení.

Tím se po zhasnutí v hale navodila atmosféra jako v divadle.
Všechny tyto technické úpravy vše prodraží, ale náš cíl dosáhnout
kvalitu se splnil. Nechceme radit, ale myslíme si, že jsme přišli na
způsob, jak i ve sportovní hale docílit intimní atmosféru.

Prvním počinem bylo zpívání do Českého rozhlasu v přímém
přenosu v pořadu Na pěknú notečku. Celé to vzniklo původně z
prozaického důvodu. Radek Pavlíček, který se s Jiřím Kokmotosem zná, jej požádal, jestli by nemohl moderovat naše vystoupení
k desátému výročí. To se nepodařilo, ale moderátor nabídl variantu přímého přenosu. Domluva vznikla někdy na jaře s tím, že
musíme mít cimbálovou muziku. Cimbálovkou byla muzika Burčáci, naši staří kamarádi. Původně jsme měli zpívat v Brně, ale
z technických důvodů se akce přesunula do Bánova. Celé vysílání
se povedlo a je zaznamenané a možné k přehrání na YouTube na
počítači. Na stránkách Hútek Bánov je odkaz.

Po skončení jsme měli vzadu přichystanou stolovou úpravu a na
další spontánní zábavu si každý svou židli přenesl ke stolu. Pozvaní hosté ovšem byli usazeni po stranách ke stolům od začátku.
Doufáme, že to nebyla první ani poslední akce v takto pěkném
provedení.
Říká se „když ťa nikdo nepochválí, pochval sa sám“.
Oba programy, které jsme připravili, byly kvalitní a uspokojily
svojí úrovní. A také jsme odvedli kus „politické práce“ pro Bánov,
jak s úsměvem říkáme po každé akci. A sami jsme se vším byli
velice spokojeni.

Nejdůležitější bylo ovšem důstojně oslavit desáté výročí vzniku
souboru, které jsme stanovili na pátek 8.11. na bánovské hody.
Aby slavnost měla úroveň, rozhodli jsme oslavu situovat do haly.
Pozvali jsme naše spřátelené soubory, muziky a soubor Cifra. Tím
nám ovšem nastaly problémy, jak zajistit kvalitní ozvučení v tak
velkém neutěšeném prostoru. Nakonec jsme se rozhodli pro řešení, které se pro zdařilý průběh ukázalo být nejlepším. Původně
jsme chtěli posunout podium blíž k divákům, pro které jsme situovali židle do řad (jako v kině). Pak někdo přišel s nápadem neposunovat podium, ale posunout diváky blíž. A měli jsme vyhráno,(ale to jsme ještě určitě nevěděli). To není, ale všechno, podium
jsme zakončili plachtou a zvukaři zajistili, ozvučení i osvětlení.

V pátek všichni účinkující předvedli kvalitní výkony a někteří také
program „odlehčili“, a tak si nikdo nestěžoval na délku anebo nudné pasáže. Záměrně nepíšu,kdo a s jakým úspěchem vystoupil,
protože ten, který se na vystoupení přišel podívat, ví a umí posoudit sám.
Všem, co se na obou zdařilých programech podíleli, velice pěkně
děkujeme.
Za Hútek
Oldřich Havel

Jazyková škola 3. věku
aneb kroužek angličtiny pro 55+

ZAHÁJENÍ:
KDY:
KDE:
ČAS:
ÚROVEŇ:
S SEBOU:
TĚŠÍ SE NA VÁS:
PŘIHLAŠUJTE SE:

23. ledna 2020 v 9 hod.
každý čtvrtek
suterén Obecního úřadu v Bánově
9.00 - 10.00 hod.
začátečníci
psací potřeby, sešit A5 s linkami a dobrou náladu
lektorka, Bc. Pavla Vystrčilová
na tel. 605 286 223 nebo na Obecním úřadě Bánov

(projekt je financován z prostředků Obce a je zdarma)
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Kynologický klub Bánov

Začátkem sedmdesátých let minulého století byl v Bánově založen Kynologický klub nadšenci tohoto sportu
M.Machalíkem, J.Machalíkem a E. Lassakem. V roce
1973 byl František Tvrdoň zvolený předsedou tohoto
klubu. Pod jeho vedením se kynologický sport pozitivně
rozmáhal jak ve výcviku, tak v materiálně technickém
zázemí.

Od Obecního úřadu jsme obdrželi pozemek na Skaličkách, kde působíme dodnes. Za podpory Svazarmu a později OÚ Bánov, který nám tento pozemek pronajal za symbolickou cenu, jsme měli
konečně svoje zázemí. Po nezbytných terénních úpravách jsme
zakoupili vyřazený vagon, ze kterého jsme svépomocí vybudovali
nynější klubovnu, z druhého vagonu sklad výcvikových pomůcek
a dalších potřeb. Nadále se snažíme náš areál udržovat a také vylepšovat. V roce 2017 po příchodu nového člena Ing. Michala Kašného jsme za jeho pomoci, jak materiální tak finanční, vybudovali
nové kotce, oplocení a stabilní gril. Obecní úřad nám vypomohl s
vybudováním dlažby u kotců.
Účelem našeho sportoviště je nejen sportovní vyžití členů tohoto
klubu, ale také výcvik a chov psů pro Policii ČR a vojsko. Ve sportu
se věnujeme výcviku podle zkušebních řádů, kterých je několik
– národní zkušební řád, mezinárodní zkušební řád a mnoho dal-

ších. Zkoušky pořádáme v našem klubu, kde se mohou přihlásit
i členové jiných okolních kynologických klubů. Na tyto zkoušky
je vždy delegován rozhodčí prostřednictvím výcvikové komise
Moravskoslezského kynologického svazu. V letošním roce jsme
pořádali zkoušky v měsíci květnu, zúčastnilo se 6 členů naší organizace a 3 z jiných organizací, posuzovat zkoušky byl delegován
Ing. M.Vávra z Otrokovic. Příprava psů na takové zkoušky, které
obsahují tři odvětví – stopa, poslušnost, obrana – je časově a odborně dost náročná. Při jedněch zkouškách může jeden rozhodčí
posoudit maximálně deset psů na jedné akci, i tak 7 z 9 psovodů
se svými psy zkoušky splnilo.
V našem Kynologickém klubu se mladým a novým členům po odborné stránce věnuje určený výcvikář a figurant. Organizační záležitosti řeší rada klubu a celé dění klubu řídí od 1. 1. 2019 předseda
klubu Ing. Michal Kašný.
Touto cestou bychom chtěli hlavně poděkovat Obecnímu úřadu
Bánov za pomoc a podporu našemu Kynologickému klubu a současně bychom chtěli pozvat nové nadějné cvičitele do našich řad.
Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a
pohody.
Rudolf Viktorin
hospodář KK

SEZÓNA r.2019 v Kynologickém klubu Bánov
Česká republika je celosvětově považovaná za jednu
z kynologických velmocí. Žijí zde dle odhadů téměř
dva milióny psů a v průměru počtu psů ku počtu obyvatel jde o světové prvenství. Kynologie je i označení
výcvikářů, chovatelů, sportovců se psy a v neposlední
řadě také nadšenců, kteří se psům věnují na neformální
úrovni. Nejde tak vůbec o bezvýznamnou činnost.
Jaká je tedy kynologie v Bánově? Každý rok je jiná. Dovolte nám se
podělit s Vámi, jaký byl rok 2019 v našem kynologickém spolku.
Plány, výcviky, školení, výstavy, předváděcí ukázky se psy, dobrovolná osvětová činnost, údržba a zlepšování areálu, ale i oslavy
životních jubileí členů nebo posezení u grilu či kávy. To je to, co
členy v Kynologickém spolku Bánov sdružuje. Veřejně o tom informujeme také na webu spolku http://kk.banov.cz.
Bánovský zpravodaj | 4/2019
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Zázemí spolku, zejména chata, kotce a tréninkové prostory jsou
pro nás výchozím bodem a reprezentují nás mj. i před potenciálně
novými členy, především z řad mládeže, před návštěvami ve spolku, či při spolupráci se spřátelenými spolky z příhraničí Slovenska,
konkrétně KK Piešťany a KK Beckov, se kterými se pravidelně
navštěvujeme a trénujeme. Patří zde velké poděkování za stovky
a stovky hodin, které na budování areálu všichni předchůdci odpracovali. Nejvýznačněji někdejší předseda pan František Tvrdoň
a současný hospodář spolku pan Rudolf Viktorin a nikdo z naší
mladší generace se ještě nepřiblížil jimi osobně věnovaným hodinám na výstavbě a rozvoji areálu na Skaličkách. Dovolte mně znovu vyslovit velké poděkování a uznání za odvedenou práci panu
F.Tvrdoňovi a R.Viktorinovi. Děkuji také všem aktivně připívajícím členům za osobní iniciativu a čas věnovaný společnému areálu, konkrétně v sezoně r.2019 od března do září na 16-ti brigádách
zaměřených na údržbu a obnovu areálu spolku a jeho okolí.

Výcvikovou činnost reprezentují pravidelné nedělní tréninky od
. do . hod, které jsou zaměřeny na splnění zkoušek
z výkonu psů. Spolek Bánov jako jeden z mála v regionu pořádá
tyto zkoušky každoročně mnoho let. 6 psovodů z našeho spolku
se svými psy absolvovalo v sobotu 4. května Sportovní zkoušky
z výkonu psů dle národního i mezinárodního zkušebního řádu.
Rozhodčím byl předseda výcvikové komise svazu Ing. Miroslav
Vávra. Gratulujeme majitelům k úspěšnému završení části jejich
tréninkové práce! Z pohledu služební kynologie pro nás byl poučný a přínosný společný trénink s policisty z výcvikového střediska
SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE POLICIE ČR z Dobrotic u Holešova, kde se
v kurzech připravují psi k všestrannému využití u ozbrojených složek - tedy pro hlídkovou a výjezdovou službu a speciální činnost,
tj. psi k vyhledání osob v dopravních prostředcích. Tito specialisté
jsou následně zařazeni především u služby cizinecké policie.
Jednou z dobrovolných činností členů byla ukázka výcviku na oslavách výročí 125 let hasičů v Šumicích. Akce měla velkou popularitu a ohlas jak u přítomných dospělých, dětí tak i pořadatelů,
kteří s námi byli velmi spokojeni. Pro majitele psíků z Bánova,
Bystřice p.L., S.Loze proběhlo v sobotu, 16. listopadu v areálu

spolku v Bánově ČIPOVÁNÍ PSŮ. Dle novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. od 1. ledna 2020 vzniká povinnost majiteli každého psa na území ČR označit psa mikročipem, jinak bude zákonem
povinné očkování psa proti vzteklině pro Státní veterinární správu
bráno jako neplatné a majitel takového psa může být pokutován
za nedodržení zákona. Pro náš spolek další dobrovolná akce - čistě nezisková, na úkor vlastního času členů, kde peníze z čipování
obdržel veterinární lékař (nikoliv spolek).
Od dubna do září probíhá výstavní sezóna psů. Tady jsme na mezinárodní úrovní a máme výsledky. V roce 2019 náš spolek na výstavách reprezentovala mladá fenka německého ovčáka Quennie
Haus Triplet v těchto státech: 4x Německo, 3x Slovenská republika, 2x Česká republika a 1x Rakousko, což je z Bánova dohromady
bezmála ujetých 6 200 kilometrů.
Quennie na těchto akcí v silné mezinárodní konkurenci a u různých rozhodčích ze 6-ti států (Česká republika, Slovenská republika, Srbsko, Maďarsko, Rakousko, Německá spolková republika)
získala:
4x VÍTĚZSTVÍ a titul Vítěze (2x Česko, 1x Slovensko, 1x Německá
spolková republika)
4x DRUHÉ MÍSTO (2x Slovensko, 1x Rakousko, 1x Německá spolková republika)
a 112. MÍSTO celkově na světě na SV-Bundessiegerzuchtschau
2019 v německém Norimberku, což je celosvětová akce výhradně
pro toto plemeno. Letos soutěžilo téměř 2500 německých ovčáků ze všech kontinentů zeměkoule rozdělených do tří věkových
tříd. Quennie nás tímto umístěním ve třídě mladých reprezentovala skvěle! Podstatné je i to, že je Quennie „rodačkou“ z Bánova, narodila se 3. července 2018 u nás doma v Bánově a v jejím
rodokmenu je už 7 generací psů, které jsme vlastnili, trénovali
a chovali. Za pomoc a spoustu času věnovaného fyzické přípravě,
na trénincích technického předvedení, cestách a samotných kvalifikačních výstavách bych obzvlášť rád poděkoval mojí manželce
Evě i mým dětem.
Závěrem roku 2019 děkuji všem členům spolku za odvedenou
neziskovou činnost a práci, osobně investované peníze a čas pro
druhé, také hlavním finančním podporovatelům činnosti spolku
v r.2019 fy AutoDOOR Uherský Brod a OÚ Bánov, bez kterých
by to nešlo, a těšíme se na sezonu roku 2020, která je i mj. 50
sezonou trvání kynologického spolku v Bánově, což budeme chtít
také náležitě oslavit!
Ing. Michal Kašný
předseda spolku
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www.banov.cz

O holubářích

Poštovnímu holubářství se věnují chovatelé v Evropě
již přes sto let. Kolébka tohoto sportu je především v
Belgii. Zde došlo k vyšlechtění současného poštovního
holuba. Soustavným tréninkem a selekcí na požadované znaky se u poštovního holuba rozvinuly orientační a
letové schopnosti.
Dnešní opeření sportovci dosahují mimořádných výkonů. Vynikající orientační smysl umožňuje holubům se navracet do svých domovských holubníků nebývalou rychlostí i z několikasetkilometrových vzdáleností. Těchto vlastností se využívalo už od nepaměti
ve službách válečnictví.
Asi největší zajímavostí na poštovním holubářství je schopnost
poštovního holuba vracet se z neskutečných vzdáleností do svého
domovského holubníku. A co na této zábavě chovatele již po generace nejvíce „rajcuje“? V principu je to pořád stejné. Poštovní
holubářství je o soutěžení a každý chce vyhrát. A jaká je nejlepší
cesta k úspěchu? Názorů na zvolenou taktiku je asi tolik, co je organizovaných holubářů.
Výsledek závodu ovlivňuje mnoho ukazatelů. Mezi ně patří kvalita
a původ závodníků, jejich zdravotní stav, kvalita chovatelského
zařízení, způsob chovu, krmení, kondice holuba a mnoho dalších
faktorů. V neposlední řadě musíte mít také trochu sportovního
štěstí. I když se vám na jedné straně podaří vybalancovat věci,
které ovlivňují špičkové výkony, čeká na druhé straně na letícího
závodníka během závodů mnoho nástrah. Asi největším nebezpečím jsou přemnožení draví ptáci. Ti mají na svědomí největší procento ztracených závodníků. Mezi další problémy patří chemizace
v zemědělství, dráty elektrického napětí, hustá doprava a hovoří
se i o elektromagnetickém smogu zhoršujícím orientační schopnosti. Přesto vlastní závody a hlavně dolet mají obrovské kouzlo.
Chovatel v době očekávaného příletu sedí před domovským holubníkem a čeká na své závodníky. S ostatními chovateli telefonicky
konzultuje dobu vypuštění a podle vzdálenosti propočítává první

přílety. Pak to přijde. Z oblohy se snáší první závodníci a vplouvají
do svých holubníků. Nastává zaznamenávání času příletu. Dříve
se používaly mechanické konstatovací hodiny, do kterých se vkládaly gumičky umístěné na noze závodníka. V dnešní době dolet
holuba zaznamenává elektronika pomocí čipu.
Další velikou alchymií jsou různé způsoby chovu holubů určených
pro vlastní sportovní výkony. Hlavní závodní období je od dubna
do září. Kromě tradičního způsobu chovu se dnes často používá
tzv. vdovský model. Spárovaný holub se vidí s holubicí pouze proto, aby byl lépe motivovaný pro rychlý návrat do holubníku. Po
doletu je mu odměnou letmé setkání se svou partnerkou a znovu je ze závodníka vdovec. U klasické metody je využívána jiná
motivace. Pokud holub krmí holoubata, po vypuštění se snaží co
nejrychleji vrátit se do holubníku, aby mohl nasytit své potomky.
Modelů pro získání špičkových výsledků je mnoho a vlastně každý
holubář má svoje tajemství, jak docílit nejlepších výsledků
Jako perličku uvádím, že je závodění holubářů atraktivní na celém
světě. Souboj anglické královny s boxerem Muhammadem Alim,
samozřejměmě, že ne v boxu.Závodili holubi a anglická královna
vyhrála (teda její holub), tento souboj. Oba jsou vášnivími holubáři.
Dále, že cena špičkových holubů u nás dosahuje cen auta a špičkové holubníky ceny domu.
Bánovští holubáři
Nyní je v bánovské organizaci 15 členů, kteří se účastní závodů.
V roce 2019 absolvovali naši holubi 19 závodů, z toho 11 krátkých
tratí 150-390 km, 4 střední tratě 550 km a 4 dlouhé tratě 8001080km. Dále závody holoubat narozených březen-duben (5 závodů). Na všechny tyto akce bylo nutné se perfektně připravit, aby se
dostavil úspěch a tím završil snahu chovatele o nejlepší výsledek.
V tomto roce titul Mistra obhájil Josef Zálešák
Radi bychom poděkovali zakládajícím členům Boh. Pavlíčkovi,
Jos. Vystrčilovi a Jos Horňákovi, kteří už “závodí v nebi“, a položili
základ naší organizace, čímž umožnili pokračování naší činnosti.
P.S. ZO CHPH přeje všem občanům krásné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku.
Josef Zálešák

Nový automobil

Hasiči dostali nový dopravní automobil, který byl pořízen z prostředků MVČR - Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru - ve výši 450 000,- Kč. Zlínský kraj poskytl 300 000,- Kč a obec Bánov se podílela
částkou 290 000,- Kč.
Obec také financovala nákup materiálu na výstavbu nové garáže,
na které se nemalou měrou podíleli členové i nečlenové SDH Bánov, jako například Jakub Šopík, který i když není naším členem,
odvedl velký kus práce bez nároku na jakoukoliv odměnu. Toho si
nesmírně vážíme a tímto mu moc děkujeme, Kubo díky!
No a samozřejmě velký dík patří také všem členům SDH Bánov,
kteří přiložili ruku k dílu, aby se dobrá věc podařila. Dosavadní náklady na výstavbu garáže jsou ve výši 492 tis. Kč. Zbývá dokončit
fasádu, kterou bychom chtěli na jaře zrealizovat opět svépomocí.
Za jednotku SDH Bánov
Marian Čubík, velitel
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malým krystalkům glukózy a četným pylovým zrnkům tuhnou relativně brzy. Krystalizace medu je však jeho přirozená vlastnost
a záruka kvality, protože každý med zkrystalizuje a pokud ne, tak
je něco špatně.
Jeden recept na zahřátí: 40 ml vašeho oblíbeného bylinného
likéru zalijte 150 ml horké vody, přidejte lžičku medu a citrónovou
šťávu.

Když na Hromnice slunce z nebe se zasměje,
včelaři, tvoje hrnce medem ti zaleje.

Včelaři v Bánově
Kdo čaj s medem ráno pije,
nestoná a dlouho žije.
Začátek letošní sezóny sliboval dobrou medovou úrodu, ale rozmary počasí způsobily výrazný úbytek nektarové snůšky a celkový
medový výnos květových medů byl silně podprůměrný. Naopak
medovicová snůška byla dobrá a tak včelaři, kteří mají svá stanoviště u lesů, mohli být spokojeni. V naší obci jsme vytočili celkem
990 kg medu, což zaostává za loňským rokem o 1 400 kg, dále
jsme získali 73 kg vosku a vychovali 29 matek.

Bánovská včelařská organizace má 15 členů a v příštím roce přivítá
nového včelaře. Včelaříme na 17 stanovištích s celkem 147 včelstvy. Na podzim jsou včelstva již zakrmená, přeléčená a připravená na zimu. Bohužel ani letošní podzim a jeho rozmary počasí nepřály včelařům. Nezvykle vysoké teploty měly za následek velmi
časté prolety včel, které v přírodě již nenašly dostatečné množství
pylu a nektaru, a proto docházelo k vykrádání slabších včelstev.
Takto vyloupená včelstva již nemají šanci na přežití. Rovněž z důvodu teplého podzimu a přemnoženého roztoče Varroa destructor
docházelo k velkému úhynu včelstev na celém území České republiky. A proto všichni včelaři vyhlížejí první prolety svých včel
v příštím roce s napětím.
Chceme poděkovat vedení obce Bánov za přízeň a podporu naší
včelařské činnosti v letošním roce.
A do nového roku Vám všem přejeme pohodu, radost, štěstí
a hlavně zdraví. Krásné a požehnané Vánoce.
Za bánovské včelaře
Jan Procházka

I když je letos medu málo, tak bych vám chtěl o tomto nejznámějším včelím produktu něco málo napsat. Med patří do kategorie superpotravina, což znamená, že je složen z přírodních látek
s vysokým nutričním obsahem. Med je jedna z potravin, která obsahuje všechny látky potřebné k udržení života včetně enzymů,
vitaminů, minerálů a vody. Med je produktem včely medonosné,
která sbírá na květech nektar nebo na stromech medovici. Včela
nektar obohatí látkami z vlastního těla, pozmění je ve svém trávicím ústrojí a uskladní jej v plástech, kde dozrává v med.

Hledám ke koupi
dům v této lokalitě.

Základní rozdělení medu je podle jeho původu. Med květový
(světlý), který včela získává z nektaru květů. A med medovicový (tmavý), který včela sbírá na stromech jako výměšek mšic.
Oba medy se svým složením od sebe liší. Světlý nektarový med
je bohatý na bílkoviny, které pocházejí z pylových zrn, obsahuje
zároveň i více jednoduchých cukrů, které jsou v našem těle lehce
stravitelné. Květové medy mají až 10 000 x více pylu než medy
medovicové. Medovicový med je díky vyššímu obsahu složitých
cukrů hůře stravitelný, obsahuje velmi málo bílkovin, ale ceníme
si jej pro vysoký obsah silic, které rozpouštějí hlen a usnadňují
vykašlávání. Medovicový med je také oblíben, protože krystalizuje (tuhne) mnohem později než med květový. Světlé medy díky

Ideálně se zahrádkou,
nebo aspoň dvorek.
tel. 605 803 436
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Jest, jak sa patří!

Udržitelné předsevzetí

Zima - ledviny

Přemýšláte, jaké že zvolit předsevzetí?
Nehleďte na to, co zrovna světem letí!
Zapomeňte aj na to, co zrovna světem hýbe.
S takým tempem tu ráz sotva neco zbyde.

Vykročení správnú nohú vinšuju a dobře zvolit
předsevzetí!!!

aneb slovácká zdravo-stravní poezija
Slovácko-čínsko meducínský pohled

Dyž předci našich pradědáků chodili měnit sliovicu za střelný prach do Číny,
pochytili od tetin šikmookých aj cosi z principů jejich tradiční meducíny.
Co z toho je příznačné hlavně pro období zimy?
Dobře sa postarat o v tomto období nejnáchylnější ledviny.
A k nim přidružený orgán - měchýř močový.
Co k nim dále patří, tělo napoví:
Kosti, klúby, sluch a uši.
Čtěte znova, kdo ste hluší.

Proto když nakupujeme neenom potraviny,
hleďme, že jejich původ jest zde od nás z domoviny.
Aspoň z České republiky, ideálně z místa,
kde je možnost přesvědčit sa, jak sa produkt chystá.

Kdo kruhy pod očima má jak z loga olympiády
a bolesti v kolenoch či v bedrách ozývajú sa rády,
či snad jeho vlas předčasně šediví,
nech narušenéj funkci ledvin sa nediví.

Kolik ropy ušetří sa za všecky ty přepravy,
věda tvrdí, předci svědčí, má to vliv aj na zdraví.
Súsedství si snadno uhlídá,
kolik hnojiv či plošných léků náš farmář v sadbě
a chovu užívá.

Dbaj přes zimu odpočinku a vnitřního rozjímání dosti,
neb v ledvinách je sídlo životní energije a plodnosti.
Kdo sa temu protiví, pak temu neenom práskání střelné prachu,
působí na duši nadměrného, rozhozeným ledvinám typického, strachu.

Kupujeme česnek z Číny,
proč ale, šak je tak iný.
Těžko dřený, vyhnojený.
Ze Slovácka, ten sa cení!

Všeci by chtěli vápníku ve stravě dosti,
však až správný poměr s hořčíkem ho dostává do kostí.
Stejně tak je potřeba vitamínu K2 a D,
jehož člověk v zimním slunku hojně nenajde.
Je třeba ledvinám doplnit aj potřebnéj soli,
však z jakých zdrojů vám následující svolí:
Kvašená zelenina, vývary a jiné vařené pokrmy, kde je sůl najlépe v zelenině vázaná.
Naopak z obchodů konzervy, brambůrky či přesolené sýry sú věc zakázaná.
V umírněném množství slanina, tlačenka, škvarky, jitrnice či jelita,
sú v našem kraji pro období zimy tradičně věc zarytá.
Neboť jak uváďajú anatomických textů shluky
ledviny obalujú a chránijá neenom před chladem právě tuky.

Dále nám poradí ke kúpi dobrého,
když kupované je BIO, ze zemědělství ekologického.
Kdo nechce sobě, nech aspoň když neco sháňá darem,
nech hledá věci od našich súsedú a zdejších farem.
Uvažujme, jesi je nám třeba ovoca tropického?
Když máme tu tolik možností našeho typického.
Pomeranč a mandarinka přes zimu je menší zločin,
když pocházá aspoň z evropských končin.
A cože ty plantáže? Dávajú v Africe černochom prácu?
Naopak, púsobijá tam těm luďom a krajině devastacu.
To naše chutě onu kupní sílu určujú,
že tam ludé nežijú jak dřív, a že pro naše rozmary leckde
aj děcka robijú.
A co k temu více? Mizením pralesa trpijú aj opice, hadi
či hadice.

Dobře sa oblékat a zahřát sa aj stravú,
vývarama, pečením, čili delší tepelnú úpravú.
Zahřívající - Jangové, je aj zvýšit ve stravě podíl bílkovinný,
však celoročně by toto mohlo zatížit játra a právě aj ledviny.
Jangové sú aj kvalitní zrající sýry, cibula, česnek, vlašské ořechy nebo zvěřina,
pepř, skořica, zázvor, hřebíček, badyán, s mírú svařák či horká medovina.
Pohanka, jáhly a především ryby sú blahodárné pro ledviny
a taktéž správným postupem připravené fazola, čočka, ba veškeré luštěniny.
Slabé-li ledviny, měchýř tvoří horkost = zánět velký či malinký,
pak ledviny zahřejú (JANGové) maliny a měchýř zchladijá (JINové) brusinky.
Cukr a alkohol, to nech je vzácné,
snadné je oslabit, však posílit pracné...
Konzumujete denně tropické ovoce, letní zeleninu či saláty?
V zimních měsícoch sa to dá přirovnat, jak dyby chodil člověk po mrázu nahatý.
Odhalte sa, však ne šatem, ale sami sobě
a smýšlajte o svéj podstatě, v téjto roční době.
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Inspiraca tkví ověřená po staletí,
u dědákú pradědákú, však meněj u dětí jejich dětí.
To, co tu bylo od pradávna,
prospívá nám a též místu, o tom žádná.
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Čeledíni, nádeníci, muži aj s ženama.
přec s vyšši poptávkú níž shýbneme s cenama
region sa líp uživí a přibude práca,
to jak předci žili, nech sa nám sem vracá!

Vinšuju do roku 2020 minimálně 365
příležitostí, kdy Vás može těšit svět.
Provázaj Vás zdraví, láska a štěstí
a vězte, kterak každý den spokojeně vésti.
Marek Smetana

Setkání Bánov – Bánov
V pátek 11. října 2019 proběhlo tradiční setkání žáků
naší a slovenské školy v Bánove pri Nových Zámkoch.
Slovenští kolegové připravili zajímavý program. V první části programu se smíšené týmy seznamovaly se současností i s historií Bánova a plnily přitom různé úkoly (lanová dráha, určování azimutu,
poznávání fotografií, aktivity v muzeu, tanec). Po obědě pokračovalo sportovní odpoledne. Kluci hráli fotbal a dívky vybíjenou. Po
skončení setkání se některým žákům nechtělo jet domů. Příští rok
bude setkání u nás.
Jiří Suchý

Bohoslužby o Vánocích 2019 v kostele sv. Martina v Bánově
Úterý 24. 12. 2019
Štědrý den

Středa 25. 12. 2019
Boží Hod vánoční
Čtvrtek 26. 12. 2019
Sv. Štěpána
Neděle 29. 12. 2019
Svátek sv. Rodiny
Úterý 31. 12. 2019
Silvestr
Čtvrtek 1. 1. 2020
Nový rok
Sobota 4. 1. 2020

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

Příležitost k předvánoční svátosti smíření
bude v neděli 15. prosince 2019 od 14:00 do
16:00 hodin v kostele sv. Martina.

23:00
10:30

„Půlnoční mše sv.“
Slavnostní bohoslužba Slavnost Narození Páně

10:30

Bohoslužba ke svátku sv. Štěpána

Betlém ze slámy u fary bude otevřen pro veřejnost od 25. 12. 2019 do 5. 1. 2020 denně
od 8:00 do 20:00 hodin. Na Štědrý den
24. 12. bude otevřen po bohoslužbě od cca
15:00 hod.

10:30

Mše sv. s možností obnovy manželských slibů

10:30

Bohoslužba na závěr občanského roku

10:30

Bohoslužba ke svátku Matky Boží P. Marie

9:30
18:00

Požehnání a vyslání koledníků Tříkrálové sbírky
Večerní bohoslužba

14:00

Předsíň kostela sv. Martina bude otevřena
pro veřejnost v čase Vánoc denně od 8:00
do 18:00 hod.
Přijměte pozvání na Živý Betlém, který se
uskuteční v neděli 5. ledna 2020 v Suché
Lozi, začátek v 15:00 hod. u kostela.

„A slovo se stalo Tělem
a přebývalo mezi námi.“
Jan 1,14
Radostné a pokojné prožití svátku, které připomínají, že Bůh se v Ježíši stal jedním z nás,
a také vše dobré do nového roku 2020 všem
čtenářům přeje
P. Jiří Putala
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Krojové hody v mateřské škole
Tradice a zvyky je třeba připomínat už od mala, proto
jsme letos před bánovskými hody v naší mateřské škole
představily dětem typický bánovský kroj.
Nosí se při různých slavnostech a hody jsou výbornou příležitostí,
kdy ho vzít na sebe. Týden před svatomartinskými hody jsme s dětmi pekli, uklízeli, hráli si s koníky, na husy a povídali si o sv. Martinovi, patronovi naší farnosti. V pátek vše vyvrcholilo společným
hodováním a veselicí v tělocvičně. Děti se dozvěděly, jak se nazývají části dívčího i chlapeckého kroje a tři z nich si ho i vyzkoušeli.
Pak následovalo zpívání bánovských lidových písní a tancování
při hudbě za zvuku bánovského Kohútku. Jsme rády, že jsme děti
s krojem mohly seznámit a tradice dál rozvíjet.
Ludmila Horňáková

Bánovský zpravodaj | 4/2019
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Myslivci

v roce 2019

S končícím rokem nastává čas ohlédnutí se a rekapitulace uplynulého období. Dovolte mi, abych Vás ve
stručnosti seznámil s činností členů Spolku myslivců
Bánov.
Začátek roku je jako vždy ve znamení péče o zvěř, zajištění dostatku krmiva a klidu v honitbě. V lednu je čas plesů. Tradiční ples
sv. Huberta se stal pro svou úroveň a bohatou tombolu vyhlášený
nejen v Bánově, ale i v okolních obcích. Svědčí o tom jak počet,
tak i hodnocení návštěvníků a hostů plesu.
Jarní období je čas začátku nové sezóny. Je potřeba uklidit krmeliště, opravit poškozená nebo vybudovat nová krmící a lovecká
zařízení. V této době myslivci pomáhají při obnovení a výsadbě
nových pasek po těžbě dřeva, později při likvidaci oplocení starších sečí.
V letním období jsme se kromě zajišťování krmiva na další zimní
období také rozhodli k výměně dřevěného obložení štítu lovecké
chaty a výměně krytiny skladu dřeva. Velmi důležitou součástí
ochrany zvěře je neustálé udržování pachových ohradníků podél
obchvatu, kde vlivem stále rostoucího provozu dochází k úhynu
velkého množství zvěře pod koly aut. Naši členové také pomáhali
při organizaci Bánovského leta, stejně jako ostatní složky obce.
O prázdninách proběhlo posezení na myslivecké chatě pro naše
rodinné příslušníky a přátele, spojené s velmi oblíbenou střelbou
na asfaltové holuby. Taktéž jsme se zúčastnili jako členové družstva Bánov soutěže ve střelbě, pořádané ve Vlčnově v rámci mikroregionu Východního Slovácka.
S velkým potěšením mohu konstatovat, že se v uplynulém období
zvýšil zájem mladých Bánovjanů o myslivost, ať už jako noví členové spolku, nebo jako adepti o první lovecký lístek v rámci praxe
v naší honitbě.

Hlavní společnou loveckou akcí byla naháňka v lesní části naší
honitby za účasti našich hostů, zakončená tzv. „poslední lečí“
s pohoštěním a tombolou v restauraci U Koníka. Další akcí bude
vycházka na svátek sv. Štěpána. Letos je také naplánován lov zajíců v sadech firmy Bissolo Gabriele u přehrady, aby se předešlo
výrazným škodám na mladých ovocných stromcích.
Hlavní, nejvíce časově náročnou aktivitou našeho mysliveckého
spolku, je lov prasete divokého. A to nejen kvůli redukci jeho stavu, vzhledem ke škodám na polních plodinách, ale také z důvodu
zpomalení šíření moru těchto prasat. Drobná zvěř, hlavně zajíci
a koroptve, se opět stala běžnou zvěří v polní části naší honitby.
K jejímu rozšíření přispělo teplé a suché počasí v jarních měsících
a dostatek potravy zejména hrabošů pro dravce.
Zvěř srnčí, dančí a mufloní je lovena individuálně v době lovu určeného zákonem. Intenzivní lov mladé dančí zvěře je extrémně
důležitý v rámci zachování přiměřených početních stavů v našich
lesních oblastech, které jsou součástí CHKO Bílé Karpaty.
Závěrem přeji jménem všech členů Spolku myslivců Bánov krásné
a klidné svátky vánoční, hodně štěstí a samozřejmě zdraví v novém roce 2020.
Josef Kočica, člen spolku

Klub seniorů v Bánově máme 10 let
Na Kateřinském posezení v pátek 29. listopadu jsme
malinko slavili – náš Klub má 10 let !! Naše organizace
je registrovaná dne 3.11.2009.
Za dobu naší existence jsme připravili nepřebernou řadu akcí. Ze
začátku (v letech 2010 a 2011) nám připravil Synot pobytové zájezdy – dvou až pětidenní, na které rádi vzpomínáme. V letech
2012 a 2013 nám agentura Zámek Nový Světlov nabídla řadu kulturních zážitků, za velmi výhodných podmínek se zajištěnou dopravou. Viděli jsme celou řadu představení zlínského Městského
divadla a Filharmonie Ostrava. Pravidelně dvakrát ročně jezdíme
na jednodenní zájezdy do termálních koupelí na Slovensku a to ve
Velkém Mederu a Dunajské Stredě. Navštívíli jsme ale také Malé
Bielice, Trenčanské Teplice a Rajecké Teplice. Dvoudenní zájezdy
směřovaly do Krakowa v Polsku, do Salzburgu, Budapešti, jižních

Čech, na severní Moravu, jižní Moravu a letos jsme jeli do Rakouska, údolím Vachau s plavbou po Dunaji. Byli jsme také v Praze
v Poslanecké sněmovně a v Chrámu sv. Cyrila a Metoděje – Národním památníku hrdinů Heydrichády. Dvakrát ročně navštěvujeme divadla v Brně, Zlíně a Olomouci. Máme Prvomájové
a Kateřinské posezení. Hlavní akcí byl každoročně Košt slivovice.
V roce 2020 si vezmeme volno a věříme, že se nám v dalším roce
za pomoci mladších seniorů podaří znovu Košt uskutečnit.
Rádi připomínáme, že členem našeho Klubu je každý, kdo se zúčastní jakékoliv naší akce. Příspěvky se neplatí ! Přijďte mezi nás
– budete vítáni !!
Zatím poslední akcí byl rekreační lázeňský pobyt v Piešťanech,
který jsme připravili již třikrát.
Josef Čapek
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HC Kohúti letí dál

ZŠ Bánov vyšel další
mezinárodní projekt
pro žáky

Liga AHL se zúžila. Zůstalo pouze 5 stávajících a stabilních klubů
viz tabulka.

Po roční pauze se naší škole podařilo získat grant v rámci mezinárodního projektu Erasmus+, který je podporován Evropskou
unií a koordinován naší řeckou partnerskou školou.

HC Kohúti se stále drží díky podpoře všech fanoušků, rodinných
příslušníků, naší obce, pana starosty. Díky náboru náš tým opět
posílil o mladé a nadějné hráče Samuela Bujáka a Lukáše Bulejka.
Takže vedení klubu je docela spokojeno a tým v čele s Břetislavem
„BREDYM“ Chovancem, mimo jiné prvním v tabulce nejlepších
střelců celé ligy AHL s 5 brankami.
Celková druhá příčka Kanadského bodování našeho Céčka (kapitána Břetislava Chovance) mezi více jak 110 hráči ukazuje, že má
ještě dostatek sil bojovat i nadále nejen na Téčku.
TABULKA AHL 2019/2020

Tento grant opět umožní 18 žákům 7. a 8. ročníku naší školy v průběhu dvou let vycestovat do škol do řecké Levadei, italského Varese a tureckého Istanbulu. Na podzim roku 2020 přivítají naši žáci
své kamarády ze zapojených zemí u nás v Bánově. Cílem projektu
je vytvořit brožuru s více jak 30 vyučovacími hodinami, které jsou
zaměřeny na činnostní učení a výuku v přírodě.

1.
2.
3.
4.
5.

HC Korytná
HC Mařatice 2017
HC Piráti Lagunators
HC Kohůti Bánov
HC Ostrožská Lhota

www.ahl2011.cz

9
9
6
6
0

Dětský den
s hokejem
27. 12. 2019 od 19.45
zimní stadion UHB
občerstvení zajištěno
jste zváni

V termínu od 17.listopadu do 23. listopadu skupinka 6 žáků v doprovodu 3 učitelů navštívila řeckou školu v Livadei, kde se uskutečnilo 1. mezinárodní setkání. Během celého týdne jsme měli řeckými partnery naplánovaný velmi pestrý program. Navštívili jsme
významné řecké památky v Delphi a Athénách, měli jsme možnost
se seznámit s řeckými zvyky, tradicemi a ochutnat typické řecké
pokrmy během řeckého dne nebo jsme hledali poklad v okolí města
Livadei a řeky Erkyny.

PRODEJ VÁNOČNÍCH
KAPRŮ
na přání zabijeme i vykucháme
Během celého pobytu byli žáci ubytování v rodinách. Naší snahou
je motivovat žáky nejenom k tomu, aby se učili cizí jazyky, ale především aby si uvědomili, že jejich prostřednictvím mohou lépe poznávat cizí země, jejich kulturu, tradice, obyvatele a navazovat tak
i nová přátelství.
Na závěr bych touto cestou chtěla poděkovat Obecním úřadům
v Bánově a Suché Lozi, které nám zajistily přepravu na letiště ve
Vídni a vybavily nás množstvím dárků pro naše řecké kamarády.
Tímto také děkujeme panům Jančovi a Banému, kteří nás bezpečně
dopravili jak na letiště, tak především zase zpět do našich domovů.
Mgr. Petra Kočendová
Bánovský zpravodaj | 4/2019
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Před restaurací U Koníka
21. 12. 2019
Objednávky na tel.:

608 828 118

(Ne)klidný podzim
Na láně
Oproti létě a podzimu roku 2018, kdy jsme létali po humně jak
šílenci a nevěděli jsme, co dřív podepřít, uřezat, posbírat a kde
sehnat další bečky, tak rok 2019 byl klidný. Neurodilo se nic, co
by stálo za řeč, aspoň u nás Na láně, tak jsme jen v klidu sekali
travičku, sem tam vypleli, prohnojili a hlavně jsme relaxovali.
I v říjnu, kdy nás navštívily bánovské sokolky, aby mně pomohly
odlehčit fošny ve vinném sklípku, tak jsem musel rozdělávat slunečník, jak bylo krásně.
No, ale v povzdálí se vedle benzinové pumpy, až k plynové stanici,
tyčila temná hradba. Napřed zelená, pak žlutá a nakonec až skoro
černá (hlavně v noci) kukuřice. Nemám agronomické vzdělání,
tak nechápu, proč se musí něco vypěstovat, aby se to nechalo
uschnout, leč je tomu tak.
Časem začaly létat do humen (směr Lopeník) obří listy, moje
vnučka se polekala, že na ni útočí vzdušný had, kocour se mohl
zbláznit, jak to lovil, ale to bylo jen sem tam. Když jsem zjišťoval,
kdo je onen podivný hospodář, tak mi jeden myslivec řekl, že to
je nějaký Franta z Lóze, tak jsem nabyl přesvědčení, že to je jen
takové běžné kočkování v rámci rivality mezi vesnicemi, zejména,
když se v Lózi začalo říkat, že Bánov bude kandidovat na vesnici
roku 2020 a že staví (výkopy na Jarmeku) metro – horní stanice
Jarmek - tak proto, ta turkyňa, aby tady u nás nebyl pořádek a titul
jsme nezískali (cizí neštěstí potěší).
Ale přišel osudný den 25.10., kdy do toho pole navečer vjel nějaký
stroj, který to začal kosit, nebylo už moc vidět. (bohužel nebyl
následován traktorem na zaorávání, ale to jsme netušili) Zaradovali jsme se a odešli spát, ráno bylo ale strašné. Neviděli jsme k
sousedům, neviděli jsme přes plot, nemohli jsme ani moc chodit
po dvoře, hýbající se hromada kukuřičného listí byl kocour, ryby
v jezírku zmizely pod nánosem toho svinstva, no hrůza. Nakládat do koleček se to nedalo, neb vál strašný vítr, asi takový, jako
když ve filmu Limonádový Joe tento popisoval, jak mu vítr odfoukl
sourozence. Tak jsme to plnili do povlaků na duchny (celkem 4) a
odváželi na hnojiště. A tak se to opakovalo a i dnes se to opakuje,
byť méně.
Až pak jsem získal přesnější informace na obci, ten „hospodář“ je
pan V. z Hoštáků a prý ho to moc mrzí, že nestihl zaorat (nás to
mrzí ještě víc). Po prvním týdnu po poli jezdil sice traktor, ale už
nebylo co zaorávat, protože vše bylo v našich zahradách a nebo v
příkopu za cestou, tam je toho hodně. U nás Na láně byl založen
KNK – Klub nepřátel kukuřice – a na ustanovující schůzi padala
spousta návrhů od fyzické újmy, přes sesbírání těch listů a dovezení k panu V. na dvůr… Nakonec bylo přijato usnesení, kterým
byl pan V. zavázán, aby vyklidil aspoň ten rigol mezi cestou a jeho
polem, neb nelze vyloučit, že až dostaneme větry (z Lopeníku), že
se to svinstvo z rigolu zvedne a zanese nám ty naše opečovávané
zahrady znovu. Zejména by byly půvabné ty nazdobené vánoční
stromky s listím z kukuřice.

Termín akce by byl asi v době, kdy je kukuřice jedlá, (určí zemědělci) aby si ju pobraly děcka, ale i chovatelé holubů a hlavně slepic.
(Já kupuji vevnitř oranžové vejce od jedné paní, která tu úžasnou
barvu zdůvodňuje: „Šak sem je krmila enem turkyňů.“) Meteorologové z bánovského letiště musí určit, kdy bude vát vítr směrem
k obchvatu, mělo by to být ve všední den (aby hasiči měli volno o
víkendu) a po 15.00 hod., aby všichni hasiči mohli v klidu cvičit
hašení skutečného požáru, a ne hledání opilého houbaře. Hašení
by muselo proběhnout tak, aby se nic neuhasilo, jen se zabránilo
rozšíření. Den požáru by byl vyhlášen předem v obecním rozhlase
a byl by tak umožněn všem vstup do pole a odnesení si co kdo
unese. Policie by byla požádána, aby jako příčinu požáru stanovila
odhození vajglů z nezjištěných aut z obchvatu, stejně tak i hasiči.
No a pokud jde o otázku, kdo zapálí, tak já mám 2 žhavé kandidáty. Jistě všichni víte, že Národní divadlo vyhořelo v roce 1881.
Ne všichni však víte, že ho zapálil Josef Rolný, jak to odhalil Jára
Cimrman při vyšetřování krádeže šperků. Pak tento palič navíc
drze prohlásil: „Ale však oni si Češi, jak je znám, brzy nastřádají
na nové…“ Ale ani Jára Cimrman však neví, že prapraprapotomek
tohoto pyromana – Ladislav - žije v Bánově. Změnil si nepatrně
příjmení, každý rok drze zapálí před svým domem 30.4. vatru a
upřeně ji sleduje s nostalgickým a zasněným výrazem. Tak ten by
do toho šel. No a já nyní hájím dalšího paliče, který zapálil v Colorlaku sklad (soud bude v lednu), tak ten je také příznivcem ohně.
Tak ale přece jen doufám, že pan V. bude jako ten děda ve filmu
Na samotě u lesa – Zjara už nezaseju…
Tak se necháme překvapit.
Petr Novák
17.11.2019
P.S. pokud bude Bánov kandidovat na vesnici roku 2020, tak je
třeba, aby před ty autovraky, co stojí v zahradě neobydleného a
snad už i neobydlitelného domu č. 327, byla dána cedule jako třeba Automuseum. A nebo by se ty vraky trošku popotáhly do pole
v případě varianty „požár“. No a taky by bánovští herci museli už
přestat spát na vavřínech pod lampů a museli by už konečně předvést ten dlouho námi očekávaný nový kus. Prý bude ještě lepší
než tragédyja Škrk do rži. Kamarádím se s jednou profesorkou,
která je v komisi pro udělování divadelních Thálií, tak mám ju sem
pozvat na premiéru…???
P.´ S´- to metro bude?

Dále se obracíme na toho pána (schválně zatím nepíšu jeho celé
jméno, ani č.p., i když ho znám) s prosbou, aby už příští rok neosél, pokud by osél, aby neosél turkyňu a pokud oseje turkyňu, ať
si to nechá dobře pojistit. Pak KNK domluví koordinovanou akci za
účasti záchranářů, zemědělců, meteorologů, pyromanů, hasičů,
PČR…
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FC Bánov: ukončení
sezóny přípravky

Obřadní síň Obecního úřadu v Bánově

Na prodejní výstavě bude k vidění na 400 sběratelských panenek, z toho přibližně polovina rebornovaných
panenek, které vypadají jako živé. Těšit se můžete na vánoční aranžmá včetně Panny Marie s Ježíškem.

Výstava bude otevřena:
Vždy denně od 10 do 17 hodin
20. - 22. prosince
27. - 29. prosince
3. - 12. ledna
se- uskuteční
VždyVýstava
denně 10
17 hodin. za spolupráce s obcí Bánov
www.monique-s-dolls.webnode.cz; www.facebook.com/moniques.dolls

Vstupné 50,-

Společenská kronika

Narození:

Beata Zámečníková
Kristina Smetanová
Jerguš Čaplovič

Josef Machalík
a Erika Šikulová

Jaroslav Veselý
a Natálie Machalíková

80 let
Bohumil Hauerland
Věroslava Zálešáková
Jarmila Vaculová

Rozloučili jsme se:

Naši jubilanti:

60.výročí sňatku
Josef a Jarmila Polanští

Anna Trtková
Anežka Kočicová
Jana Čaňová
Jaroslav Kočica

97 let
Bohumil Zálešák

50.výročí sňatku
František a Jana Pilkovi

Uzavření
manželství:
Pavel Janků
a Lucie Varaďová

96 let
Marie Gardoňová
90 let
Františka Vystrčilová
85 let
Bohumil Kočica
Zdeňka Bumbálková
Františka Zálešáková

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 13. 12. 2019, titulní foto Radek Pavlíček
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Spolek myslivců Bánov vás srdečně zve na

XV. ročník plesu sv. Huberta
sobota 18. ledna 2020 ve 20.00 hod.
sportovní hala v Bánově

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE:
Hudební skupina Kasanova
Dechová kapela Túfaranka

PROGRAM:

Ukázka latinskoamerických a klasických tanců
Myslivečtí Trubači Přerov

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:

Mysliveckou kuchyni – dančí svíčková,
pečený divočák a zvěřinový guláš
Ve finále večera vás čeká tradičně bohatá tombola,
(15 hlavních cen – počínaje jelenem a velkoplošnou
televizí, dále minimálně 200 cen k přímé výhře)

REZERVACE:

Bližší informace a rezervace míst k sezení v sále
na tel. čísle 737 259 499 nebo 572 646 220,
paní Janulíková.
23

www.banov.cz

Kalendář akcí
konaných v prosinci
v Bánově
pondělí 23.12.2019
17.00 hod. Zpívání u vánočního stromu

úterý 24.12.2019
14.00 hod. Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a seniory,
kostel Sv.Martina. Po bohoslužbě otevření Betléma
ze slámy u fary. (Děti, vezměte si prosím zvoneček.).
23.00 hod. Půlnoční bohoslužba, kostel Sv. Martina

středa 25.12.2019
10.30 hod. Slavnostní bohoslužba, Slavnost Narození Páně,
kostel Sv. Martina

čtvrtek 26.12.2019
"Memoriál Libora Šopíka", 12. ročník nohejbalového turnaje,
Sportovní hala

10.30 hod. Bohoslužba ke svátku sv.Štěpána, kostel Sv. Martina

pátek 27.12.2019
9.00 hod.

Turnaj ve stolním tenise (dospělí), Sportovní hala

17.00 hod. Sokolský den, Sportovní hala

pátek 28.12.2019
15.00 hod. Turnaj ve stolním tenise (mládež), Sportovní hala

neděle 29.12.2019
10.30 hod. Mše svatá s možností obnovy manželských slibů, kostel Sv. Martina
15.00 hod. Koncert DH Boršičanka, kostel Sv. Martina

úterý 31.12.2019
10.00 hod. Silvestrovská vycházka na rozhlednu, od Obecního úřadu
10.30 hod. Bohoslužba na závěr občanského roku, kostel Sv. Martina
14.00 hod. Sokolská silvestrovská vycházka, zahájení u Píšků

Betlém ze slámy bude otevřen pro veřejnost od 25.12.2019 do 5.1.2020 denně
od 8.00 hod do 20.00 hodin.
Na Štědrý den 24.12., bude otevřen po bohoslužbě od cca 15.00 hod.
Předsíň kostela sv.Martina bude otevřena pro veřejnost v čase Vánoc denně
od 8.00 do 18.00 hodin.

