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Slovo starosty

Balouchovi za přípravu výstavy k připomínce 930. výročí první
písemné zmínky o Bánově. V neposlední řadě patří díky celému
týmu obecních zaměstnanců, kteří vše připravili i uklidili.

Vážení spoluobčané,

Z prázdnin jsme se velmi rychle přesunuli do měsíce září, který
byl také plný událostí. Zahájení školního roku ve středu 1. září
s sebou neslo testování všech žáků na covid 19, naštěstí byli všichni negativní. První zářijová sobota patřila dnu otevřených dveří
v hasičské zbrojnici, který jsme tradičně připravili zejména pro
naše nejmenší. Další víkend vyrazil plný autobus krojovaných
z Bánova na Slavnosti vína do Uherského Hradiště. Musím uznat,
že jsem byl na Bánovjany hrdý, jelikož měl Bánov asi nejpočetnější
osazenstvo a na Mariánském náměstí vystoupily 4 bánovské soubory – Kohútek, Malý Kohútek, Hútek a Zpěvule. Navíc celý program mikroregionu celkem nečekaně uváděla Markéta Ševčíková,
s čímž se sice nepočítalo, ale dodalo to celému pořadu Východního Slovácko jiný rozměr. Třetí zářijová sobota byla opět v duchu
fokloru. Zpěvule oslavily 10. výročí svého souboru, 5. výročí akce
Babí léto, a přitom jsme i strávili krásné odpoledne s našimi přáteli ze slovenského Bánova s nimiž máme navázanou družbu již
52 let a při této příležitosti jsme si připomínali kulaté padesáté výročí družby, které jsme ještě nestihli u nás na moravské straně
oslavit. Děkuji starostovi Bánova u Nových Zámků PhDr. Miloši
Rybárovi a všem zástupcům jejich obce, že přes všechny složitosti
dnešní doby uspořádali tento zájezd k nám a už teď se těšíme na
návštěvu na Slovensku. Velké poděkování patří fotografovi Miroslavu Klobučníkovi, učitelkám z mateřské školy za milé přivítání,
kuchařkám ze základní školy za vynikající oběd a všem ostatním,
kteří se na organizaci setkání podíleli.

zdravím vás a přeji příjemné čtení podzimního vydání
zpravodaje.
Píše se mi tentokrát o něco lépe než v několika posledních článcích
do zpravodaje. Můžu se totiž ohlédnout za létem, které jsme si
užili celkem normálně a společensky, nejen počítáním nemocných
a hospitalizovaných. Začátek léta byl však šokující. Tornádo, které se prohnalo Břeclavskem, zasáhlo nějakým způsobem každého
z nás. Zvedla se obrovská vlna solidarity, která sice chvílemi celou
organizaci pomoci i ztěžovala, ale místním moc pomohla. I Bánovjané pomáhali. Mimo dobrovolníky, kteří se účastnili úklidových
prací, byla v místě i naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů.
Pomoc z Bánova byla i materiální v podobě 20 m3 řeziva z obecní těžby na střešní konstrukce. Výtěžek dobrovolného vstupného
z folklorního memoriálu ve výši 26 tisíc Kč Hútci posílili svým
příspěvkem a celkových 30 tisíc darovali souboru z Mikulčic, který měl původně na memoriálu vystupovat. Členové souboru ale
vybrali ze svých řad dvě rodiny, které byly tornádem nejvíce poškozeny, a tak Hútci osobně předali každé z těchto rodin polovinu
svého daru. O týden později se vybralo na nedělním programu
Bánovského leta 24 tisíc Kč, které obec posílila o další soukromé
příspěvky a celkově 30 tisíc Kč jsme poslali na transparentní účty
obcí Hrušky, Moravská Nová Ves a Lužice. Mikroregion Východní
Slovácko poslal celkem 60 tis. Kč a jistě bych mohl pokračovat
výčtem dalších soukromých příspěvků. Všem za solidaritu a pomoc děkuji.
Zůstanu u zmíněného Bánovského leta. Letos velmi vydařeného,
jelikož nám přálo krásné počasí a velká návštěvnost všech akcí.
Letní kino nabídlo film, na který Bánov dlouho čekal – Tichý společník, ve kterém si zahráli herci našeho divadla Pod Lampú. Nebylo tak divu, že návštěvnost byla opravdu rekordní. Sobotní zábava se slovenskými Team revival byla také rekordně navštívena
a nedělní posezení s Mudrlanty a dechovou hudbou Bánovjanka
dokončilo tento úspěšný víkend. Chci moc poděkovat všem, kteří
akce navštívili, ale především všem, kteří se na organizaci podíleli. Fotbalistům za páteční grilování na hřišti, obsluhujícím na
sobotním i nedělním programu, kterými letos byli Kohútci, Zpěvule a členky kynologického klubu. Další občerstvení nám zajišťoval Aladin kebab Martina Krhovského a Hospoda Na Trestňáku
Karla Polanského. Velké poděkování patří moderátorce nedělního
programu Markétě Ševčíkové a pánům Martinu Borákovi a Milanu

Po tom dlouhém „kulturním půstu“ byly poslední týdny opravdu
pestré, za což jsem vděčný. Nicméně jsme nezaháleli ani v obecních stavbách. Jak jste si jistě všimli, máme hotovou asfaltovou
polní cestu z Močíře až k odbočce k ČOV, kolem Ordějova již je
také položený asfaltový koberec a zbývající živičné povrchy od
vodojemu u obchvatu až po sucholožskou skautskou chatu budou
pokládány v první polovině října. V Jakubovci probíhá rekonstrukce vodovodu, kterou investují Slovácké vodárny a kanalizace.
U Školy už jsou hotové podkladní vrstvy pro novou silnici a pracuje
se na veřejném osvětlení a chodníku. Výběrové řízení zde vyhrála
firma Skanska, za což jsem rád, jelikož se prací zhostili moc dobře a rychle. Nechci ale nic zakřiknout, to zhodnotí hlavně místní
obyvatelé. Další nové veřejné osvětlení, tentokrát v nově rostoucí
ulici, má již elektrické vedení v zemi a budou se umísťovat sloupy
a svítidla. Silnice se zde plánuje až v příštím roce. Ona ta silnice
by zřejmě při tomto stavebním pohybu na pěti stavbách rodinných
domů najednou ani postavit nešla. Osvětlení jsme sem ale
chtěli dát co nejdříve, především z důvodů preventivních.

Polní cesta u Ordějova

Výstavba komunikace, chodníku a osvětlení U Školy
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Rekonstrukce OÚ

Rekonstrukce stavidla na Ordějově

Na protější straně ulice bychom chtěli ještě letos položit plynovod,
ale nějak se nám zdržuje stavební řízení, respektive vyjádření dotčených orgánů, tak snad to ještě stihneme. Mimo jiné jsme nechali v létě zrestaurovat pomník padlých rumunských vojáků na
hřbitově, který je díky odborné práci pana Petra Blahy z Vlčnova
jako nový. Dokončena byla i poslední etapa opravy chodníku ve
zkratce, v části kolem dětského hřiště. Z oprav chodníků nás letos
čeká jen předláždění části chodníku u zdravotního střediska, kde
je uvolněná dlažba po výkopu elektrického vedení. Projekt celkové rekonstrukce prostoru před zdravotním střediskem ale máme
na stavebním úřadě a realizace bude záviset na přidělení dotace
v příštím roce.

naučnou stezku napříč celým mikroregionem přes tato místa…
Zatím je to otevřená otázka a možná se k ní bude muset postavit
každá obec samostatně. Téměř jisté ale je, že tato rozhledna už
dlouho stát nebude.
Další trápení nám, a hlavně Lukromu, způsobuje dřevní hmota,
kterou lidé stále vyváží na hnojiště u letiště. Máme ohromnou výhodu, že můžeme na toto „družstevní“ hnojiště vozit bioodpad.
Listí, posečenou trávu nebo nanejvýš nějaké opadané ovoce. Společně s hnojem se vše nakonec rozmetá na pole. Bohužel mnoho
lidí to nechápe nebo možná nechce chápat a naváží sem ořezané
tuje včetně větví, větve ovocných stromů, větve jehličnanů atd.
Všechny větve mohou občané Bánova vozit v době otevření sběrného dvora do areálu pálenice, odkud je pak dřevní hmota odvezena k dalšímu využití. Lukromu logicky dochází trpělivost a zvažuje
umístění závory. Prosím všechny v našem vlastním zájmu, aby
používali hnojiště opravdu jen na trávu a listí. Dřevní hmota tam
nepatří a o jiných odpadech se bavit nemusíme, to už není věc
nevědomosti, ale schválnosti.

Pro zaměstnance obecního úřadu byl konec prázdnin dost náročný kvůli stěhování. Vytvořit si dočasné pracoviště v jiné budově
tak, aby vše bylo stále při ruce, fungovala počítačová síť, rozhlas a vše ostatní, nebyl úplně snadný počin, ale zvládli jsme to,
a 1. září jsme zahájili provoz úřadu na zdravotním středisku a vystěhovanou budovu OÚ jsme přenechali stavebním dělníkům. Ne,
že by to na středisku bylo špatné, ale už se těšíme zpátky na obecní úřad, který bude jistě mnohem hezčí než dříve, a především
bude odpovídat dnešním bezpečnostním normám.

Když jsme u odpadů, chtěl bych ještě vám všem, kteří poctivě třídíte odpad poděkovat a poblahopřát k obhajobě 3. místa ve Zlínském kraji v třídění odpadů. Ve čtvrtek 16. 9. 2021 se v Bystřici
pod Hostýnem konal slavnostní ceremoniál, na kterém Zlínský
kraj a společnost Ekokom ocenily obce, které mají nejlepší výsledky ve třídění odpadu. Bánov získal třetí místo v kategorii obcí od
1500 do 15000 obyvatel, stejně jako v loňském roce. Třiďte dále,
je vidět, že nám odpadový systém funguje!

Jedna z věcí, která nám už delší dobu dělá vrásky, a nejenom nám
v Bánově, ale všem šesti obcím mikroregionu, jsou naše rozhledny, které se čím dál rychleji rozpadají. Tak jako v Bystřici pod
Lopeníkem, jsme už byli nuceni i naši rozhlednu uzavřít. Dřevo
bohužel pracuje a některé praskliny jsou takové, že stavba ztrácí
statiku. Statický posudek doporučil opravu, která by přišla skoro
na půl milionu korun a nezajistí trvanlivý výsledek. Všechny obce
mikroregionu zvažují co dál s těmito turistickými cíli, zdali stavit
nové rozhledny, jiné odpočinkové body, nebo vymyslet například

Vážení přátelé, přeji Vám krásné a slunečné podzimní dny,
veselou mysl a pevné zdraví!
Váš starosta Marek Mahdal

ROZHLEDNA KRÁLOV

Zákaz odkládání
dřevní hmoty na hnojiště
u letiště

UZAVŘENA

Upozorňujeme, že z důvodu
špatného stavu nosné
konstrukce je rozhledna
na Králově uzavřena.

Lukrom a.s. důrazně upozorňuje,
že na hnojiště u letiště Bánov lze odkládat
pouze trávu, listí nebo jiné měkké, rychle
rozložitelné zahradní odpady. Jakákoliv dřevní
hmota včetně tújí zde nelze zpracovat a proto
není možné ji sem odkládat.
Bánovský zpravodaj | 3/2021
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Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 12. 8. 2021

technického vybavení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně,
a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2 000,- Kč
bez DPH.

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

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Smlouva č.: OT-001040020574/001-MOEL o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Obcí Bánov,
Bánov 700 a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno, na stavbu „Bánov, Muráriková, č.p.209, kab. NN“
– kabelové vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně,
a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 6 000,- Kč
bez DPH.

• Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě Digitální technické mapy obce mezi Zlínským krajem,
Tř. T. Bati 21, Zlín, 761 90 a Obcí Bánov, Bánov 700, 687 54.
Předmětem dodatku je přechod z jednotné digitální technické
mapy ZK na digitální technickou mapu ČR.
• Prodej pozemku parc.č. 2045/382 v k.ú. Bánov o výměře
108 m2, vzniklého dělením dle GP č. 1138-38/2021. Záměr
prodeje části pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 26.7.2021
do 11.8.2021. Cena celkem je 3 000,- Kč.

• Smlouva o dílo uzavřená mezi Obcí Bánov, 687 54 Bánov č. 700
a LERISON s.r.o., Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno, na akci
„Rekonstrukce dosazovací nádrže v ČOV Bánov“. Cena díla činí
1 890 000,- Kč bez DPH.

• Prodej části pozemku parc.č. 4775/2 v k.ú. Bánov o výměře
cca 135 m2, který bude oddělen GP. Záměr prodeje části
pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 26.7.2021 do
11.8.2021. Cena je 100,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení
GP hradí kupující.

• Smlouva o dílo uzavřená mezi Obcí Bánov, 687 54 Bánov č. 700
a Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, na akci
„Tenisové kurty v obci Bánov“. Cena díla činí 5 208 493,30 Kč
bez DPH.

• Dodatek č. 5 Smlouvy o výpůjčce, uzavřený mezi Obcí Bánov,
Bánov č. 700, 687 54 a Charitou Uherský Brod, Mariánské
nám. 12, 688 01. Dodatkem se prodlužuje doba trvání výpůjčky
DCHB do 31.12.2032.

• Smlouva o dílo uzavřená mezi Obcí Bánov, 687 54 Bánov č. 700
a elektroben, Vlčnovská 374, 688 01 Uherský Brod, na akci
„Rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a interiéru budovy
Obecního úřadu Bánov“. Cena díla činí 4 279 810,17 Kč
bez DPH.

• Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
č. 9421001738/2021/4000238530 uzavřená mezi Obcí Bánov,
Bánov č. 700, 687 54 a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, zastoupeným GasNes služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno. Předmětem
smlouvy je plynárenské zařízení Bánov DTI p.č. 2045/299
v k.ú. Bánov (za poliklinikou).

• Smlouvu o centrálním zadávání zakázek mezi obcí Bánov
a Východní Slovácko, svazek obcí, Vlčnov č.p.124, PSČ 687
61 Vlčnov za účelem možnosti společného postupu při zadávání
společného výběrového řízení na dodávky, služby nebo stavební
práce pro všechny obce mikroregionu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Bánov, Bánov 700, 687 54
a Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 na
akci: „Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníku v obci
Bánov“. Cena díla činí 3 704 683,34 Kč bez DPH.

• Smlouva č.: OT-001030068807/003-MOEL o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Obcí Bánov,
Bánov 700 a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno, na stavbu „Bánov,HOR-stav,parc.č. 4470, kab.NN“ – síť

Uctění památky tragicky zesnulých hasičů
Ve středu 15. září odpoledne nás zasáhla zpráva
o úmrtí dvou dobrovolných hasičů při výbuchu plynu
v rodinném domě v Koryčanech.

Tato nešťastná událost zvedla vlnu účasti
a sounáležitosti snad u všech hasičů napříč celou
Českou republikou.
Generální ředitel HZS ČR genmjr. Vlček proto vydal rozkaz,
na jehož základě byly v neděli 19. září na požárních stanicích
a zbrojnicích, po celé ČR, vyvěšeny černé vlajky symbolizující
smutek nad tragickou ztrátou těchto dvou našich kolegů. Ve stejný den, v pravé poledne, vyjela hasičská technika před zbrojnice
se zapnutými majáky a jejich osádky nastoupily v zásahovém oděvu k uctění památky zesnulých hasičů minutou ticha.
Charita Kroměříž, ve spolupráci s městem Koryčany, vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc osobám zasaženým výbuchem.
Číslo sbírkového účtu: 115-5041170287/0100. Sbírka trvá do
31. 12. 2022. Více informací vč. osvědčení krajského úřadu na internetové adrese:
www.sdhkorycany.cz/
sbirka-pro-osoby-zasazene-vybuchem-v-korycanech

Členové naší jednotky při uctění památky zesnulých kolegů
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Trojité oslavy bánovských Zpěvulí:
10. narozeniny, 5. ročník festivalu Babí léto
a 50 let družby s Bánovem na Slovensku

nic rodného regionu, ale zkoumat a zpracovávat nejrůznější formy lidového umění: od romského zvykosloví přes městský folklór
až k divadlu malých forem. Jejich vystoupení jsou často scénická, s divadelními prvky. A ukázalo se, že je to cesta správným
směrem: jejich zpracování romských písní, pražského městského
folklóru, "hašlerovek", písniček z divadla Semafor nebo scénické
zpracování sběru trnek a pálení slivovice vyvolává na všech festivalech mimořádný ohlas. A není divu, protože ke všem tematickým pásmům si Zpěvule připravují speciální kostýmy a rekvizity,
takže je nejen co poslouchat, ale také na co se dívat.

Festival Babí léto
Své 5. narozeniny oslavily Zpěvule originálně: nadělily si jako dárek folklorní festival. Pojmenovaly ho Babí léto - nejen proto, že
se pravidelně každý rok koná v období meteorologického babího
léta, tedy v polovině září, ale především proto, že je o ženách a
jejich roli v lidovém umění. A samozřejmě o jejich mužích, protože jedni bez druhých by nemohli existovat. Každý ročník festivalu
má ústřední motiv a tomu je podřízena i dramaturgie programu
a také seznam pozvaných hostů: do Bánova přijíždějí soubory ze
všech koutů Moravy a občas i Čech a Slovenska, aby bylo patrno,
jak rozdílně k zásadním otázkám v různých koutech naší země i u
sousedů přistupují - ať už je to láska a namlouvání, rodičovství,
odvody na vojnu a verbuňky, čarování a sběr bylin nebo práce a
chození do služby. Letošní jubilejní 5. ročník festivalu se nesl pod
heslem Přátelství, nejen proto, že jsme si připomněli 50 let společné družby se slovenským Bánovem. Navíc si Zpěvule pozvaly
hosty, které považují za své letité přátele: ať už jde cimbálovou
muziku Strýci ze Strání, mužské sbory z Korytné a Vápenic, ale
i pány ze Staré Břeclavi, Hroznové Lhoty a Strážnice a také gajdoše Pavla Popelku ze Strání a zpěvačku Marii Rosenfeldovou
z Uherského Brodu. A protože se přátelí i města a městečka a jejich starostové, přijel z Uherského Brodu starosta Ferdinand Kubáník se svým souborem heligonkářů. A hráli s takovou energií,
že se uprostřed jejich vystoupení zaplnil parket a začalo se tančit!

Sobota 18. září letošního roku se v Bánově nesla ve
znamení trojitých oslav. A za všemi stály Zpěvule: slavily 10 let od svého vzniku, 5. ročník festivalu Babí léto,
který založily, a navíc 50. výročí družby s přáteli ze slovenského Bánova.
Slavilo se ve Sportovní hale a byli u toho všichni: naši i slovenští
Bánovjané, starostové obou Bánovů Marek Mahdal a Miloš Rybár a navíc spousta gratulantů ze všech koutů Moravy: od Staré
Břeclavi přes Strážnici a Hroznovou Lhotu přes Strání a Vápenice
až k Uherskému Brodu. A oslavy to byly velkolepé, jak se na trojí
narozeniny sluší: zpívalo se, tančilo, vína i slivovice byla hojnost
a vše korunovala krásná výzdoba haly a především sladké i slané dobroty, které Zpěvule upekly a připravily pro všechny, kteří
přišli popřát. Atmosféra byla natolik milá, zpěvná a přátelská, že
se nikomu nechtělo domů: ani folkloristům z nejjižnějších cípů
Moravy, ani blízkým sousedům, a ani delegaci přátel z Bánova u
Nových Zámků.

Nejmladší soubor s nejvyzrálejším
osazenstvem
Paradoxní je, že ze všech bánovských souborů jsou Zpěvule nejmladší a jejich 10 let je oproti 50letému Kohútku věk vpravdě
dívčí. Oba soubory mají společného jmenovatele: zakladatelku v
osobě folkloristky a někdejší učitelky ZŠ v Bánově Heleny Vystrčilové. Ta založila před více než 50 lety Kohútek a před 10 lety také
Zpěvule. Prvotní myšlenka postavit ryze ženský sbor, složený z
dam v nejlepším věku, se zrodila v září v roce 2011 na zájezdech
Klubu seniorů. Přesněji řečeno v autobuse při návratu ze zájezdů,
kde se vytvořila silná několikačlenná ženská hlasová sestava, která pak vytvořila hlavní jádro Zpěvulí. K nim se přidaly další dámy
a soubor měl na začátku 26 členek.

Od folklóru k divadlu malých forem
Zpěvule si už od začátku daly za cíl nedržet se pouze zpěvu a hraBánovský zpravodaj | 3/2021
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Bánovské zpěvule jako žádné jiné!
Od samotného začátku měly Zpěvule jedno výrazné specifikum:
na rozdíl od ostatních pěveckých skupin, které zpravidla vytvoří
bývalí členové nebo členky folklórních souborů, byla drtivá většina Zpěvulí ve svých začátcích souborovým životem zcela nepolíbená, ani zkušeností s vystupováním na jevišti a v kroji. Až na zakladatelku Helenu Vystrčilovou, která byla tanečnicí, zpěvačkou a
poté také vedoucí Olšavy, a Marii Tvrdoňovou a Janu Vystrčilovou,
které v mládí tančily v souboru Brozané. Helena Vystrčilová ale
otevřela dveře všem ženám bez rozdílu a vysvětlila to jednoduše: "Zpěvule nevznikly jako klasický pěvecký soubor, ale spíš jako
zájmové sdružení žen, které se zajímají o lidové tradice. Některé jsou vynikající zpěvačky, jiné skvělé herečky, další se vyznají
v krojích, zvycích nebo regionálních pochutinách. Mým hlavním
cílem bylo dát nový životní impuls ženám, které už mají odrostlé děti a vnoučata (i pravnoučata), ale mají rády zpěv a folklór a
chtějí trávit volný čas něčím, co má smysl a co je naplňuje." S tímto konceptem jsou Zpěvule jediným souborem podobného typu v
naší republice. A o tom, že se jim jejich dílo daří, svědčí i reakce na
letošní oslavy narozenin. Tu nejvtipnější poslali muži ze souboru z
Hroznové Lhoty s vedoucím Jaroslavem Tušimem: "Děkujeme za
skvělý folklorní zážitek, děvčata, to, co jste předvedli, bylo neskutečné, takovou show jsme nezažili!! A to jsme toho za těch našich
25 let něco viděli a projezdili! Tak jen tak dál, Zpěvule, ať vám to
pořád tak dobře hraje a zpívá!"

Zpěvule dnes
V úvodu měly Zpěvule 26 členek, dnes se jejich počet ustálil na
18. A postupně se omlazují! Dnes jsou aktivními členkami vedoucí
Helena Vystrčilová, Jarmila Zálešáková, Jana Vystrčilová, Marie
Vystrčilová, Marie Velecká, Josefa Velecká, Marie Tvrdoňová,
Marie Švehlíková, Jana Pražanová, Lada Nyiková, Alena Machalíková, Věra Kočicová, Věra Hniličková, Božena Hniličková,
Irena Hauerlandová, Františka Hauerlandová, Emilie Gorčíková
a Anežka Bušová. Od svého vzniku Zpěvule absolvovaly na 130
vystoupení a představení: v sídle Ministerstva kultury v Praze, na
festivalech ve městech Napajedla, Luhačovice, Liptál, Valašské
Klobúky, Bučovice, Kašava, Popovice, Tvarožná Lhota, Bulhary,
Borovany a Norberčany. Pravidelně se účastní Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti, Bílokarpatských slavností a Zpívání pod hvězdami v Uherském Brodě, hodů v Korytné, Šumicích,
Nivnici a Bystřici pod Lopeníkem a samozřejmě koštů slivovice a
hodů a vánočních koncertů v Bánově. Jako jedno z prvních míst na
Slovácku přihlásily Bánov do každoroční akce Česko zpívá koledy.
Zpěvule mají také vlastní skříňku u autobusové zastávky v Bánově, kde pravidelně informují, co je u nich nového, a brzy bude
otevřen jejich profil na Facebooku.

Markéta Ševčíková

CHARITATIVNÍ FITNESS AKCE

LEA GRANČIČ

HUDDY

MIŇO ONDRUŠ

KLÁRA BIGASOVÁ

16. ŘÍJNA 2021 | OD 9:00
SPORTOVNÍ HALA BÁNOV
deepWORK
BodyArt
Kruhový trénink
Funkční trénink
Dance
Power joga
Strech
Mobility trénink

CENA: 250,- KČ NA MÍSTĚ
AFTERPARTY - HRAJE: HONZA GREBÍK
INFO K PROGRAMU NAJDETE NA:

@banovzijesrdcem
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Kohútek
po „Covidu“

stoupili na Folklórním memoriálu Zdeňka Zálešáka v Bánově a na
Folklorním festivalu Moravské chodníčky v Napajedlích a v září na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Zúčatnili jsme se i vydařené akce Babí léto v Bánově. Nezbývá než (nejen) nové tanečníky
a tanečnice pochválit a popřát, ať jim chuť a elán do tancování
a zájem o folklor vydrží.

Malí Kohútci

Po dlouhé pauze způsobené různými koronavirovými
opatřeními naší vlády jsme mohli v květnu konečně začít opět zkoušet.

na tom byli podobně. I když se mohlo zkoušet jenom na Pálenici a
hlavně o prázdninách, účast dětí na Memoriálu Zdeňka Zálešáka
byla velká a vystoupení se podařilo. Vystoupili jsme také v září na
Slavnostech vína v UH. Tato akce byla pro děti velmi náročná,
odjezd autobusem brzy ráno, dlouhý průvod, ale i tak jsme si to
všichni užili a za to patří i „ malým Kohútkúm „ veliký dík. Jako
poděkování za účast nás náš pan starosta obdaroval poukazem na
kuželky a spoustou sladkostí. Děkujeme.

Bylo potěšující, že kromě stávajících členů, přišli i noví zájemci o
folklor, zejména holky. O některé chystané akce jsme přišli, ale
o to s větší chutí jsme se pustili do přípravy na další vystoupení.
Vzhledem k většímu počtu nových tanečníků a tanečnic jsme se
rozhodli nenacvičovat nová pásma a zapojit nové posily do starých
pásem, aby se co nejdříve mohli zúčastnit plánovaných akcí. Během prázdnin jsme tak i s řadou nových tanečnic a tanečníků vy-

Bánovský zpravodaj | 3/2021
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Folklorní memoriál Zdeňka Zálešáka - 18. 7. 2021
Stejně jako v loňském roce to byla první akce souboru
pro veřejnost po koronavirové epidemii. Už aby omezení byla poslední a tento opožděný start se nestal
tradicí.
Dopoledne jsme se zúčastnili slavnostní mše svaté k 278. výročí posvěcení bánovského kostela. Podle množství krojovaných
v průvodě i samotném kostele bylo znát, že Bánovjané dbají, aby
tradice nevymizela.
Slunečné odpoledne patřilo folkloru na Pálenici. S lítostí jsme brali
fakt, že se memoriálu nemohl zúčastnit jediný přespolní pozvaný
host – Mužský sbor z Mikulčic. Ničivé tornádo překazilo mnohé
plány.
Tradičně byla připravena nástěnka s fotografiemi jako stálá připomínka na bývalé folkloristy. Nezapomínáme...
svém vystoupení nenechal nikoho na pochybách, že mu to zpívá
pořád moc dobře. Účast byla tradičně velká, nálada skvělá. Moderování na jedničku zvládla osvědčená dvojice Zbyněk Král s Pavlem Bochinem. Ti také za Hútek předali kytici květů s opožděnou
gratulací k neuvěřitelným 80. narozeninám zakladatelce Kohútku
a Zpěvulí paní Heleně Vystrčilové .

Program zahájili ti nejmenší z „Minikohútku“ a byli výborní. Kohútek v nich má jistě skvělé pokračovatele. A díky jejich obětavým rodičům také doprovodnou muziku. Stejně se zhostily programu všechny ostatní domácí soubory: Zpěvule, Kohútek aj
Hútek. Jaroš Hrbáč st. za houslových tónů šikovných vnuků ve

Poděkování patří všem účinkujícím, OÚ, spolupořadateli farnosti
Bánov, všem za jakoukoli pomoc s organizací obou nedělních akcí.
Díky všem za podporu a stálý zájem o folklor. Obzvlášť velké poděkování patří všem za štědrost při dobrovolném vstupném. Při něm
bylo vybráno cca 24.500,- Kč. Rozhodli jsme se, že tento obnos
bude předán do Mikulčic na pomoc postiženým tornádem. Hútek
doplnil částku na 30.000 Kč. Zástupci souboru tuto částku osobně předali do Mikulčic, kde v reálu viděli děsivé následky tornáda
a odstraňování jeho nedozírných škod. Darovaný obnos byl věnován dvěma nejvíce postiženým členům tamního mužského sboru.
Byli za něj upřímně vděčni. Snad také tento obnos z Bánova pomůže v současné době těžce zkoušeným Mikulčicím.
Za Hútek Bohuš Pavlíček
Foto Libor Píška

Přírodní síla
včelích produktů

Včely používají propolis pro stavbu a opravy vnitřního prostředí
úlu. Utěsňují vzniklé štěrbiny ve stěnách, lepí rámky a také jim
slouží jako patřičná ochrana před infekcemi.
Propolis je přírodní látka, kterou včely sbírají z pupenů a rostlin
produkujících pryskyřičné látky. Včely pryskyřici dále zpracovávají a přidávají k ní vlastní biologické látky. Propolis může být barvy
hnědé, červené, ale někdy až černé. Záleží na jeho původu. Skládá se z následujících substancí: pryskyřice, včelí vosk, třísloviny,
éterické oleje, makro a mikroprvky z popela, balzámy a mechanické příměsi. Kromě těchto základních složek obsahuje propolis skořicový alkohol, kyselinu skořicovou, vitamin B1, PP, provitamin
A, B2, B6, C, E a minerální látky (železo,hliník,vápník, křemík,
mangan).

Včelí produkty jsou přírodní látky, které získáváme
od včel a které člověk široce využíval již odedávna.
S rozvojem moderní medicíny a syntetických léčiv
a také trendem moderní doby, se jaksi zapomnělo na
staré a osvědčené potraviny či léčiva, která nám nabízí
sama příroda.
Například takový propolis. Propolis je slovo řeckého původu. Někteří badatelé se domnívají, že termín vznikl ze slova propoliso,
který znamená zamazávat, uhlazovat. Léčivé vlastnosti propolisu
byly plně známé již ve starověku. Ve starověku se propolis užíval
k léčení hnisavých ran a spálenin. V Gruzii bylo zvykem přikládat
novorozencům propolisovou placičku na pupík a také propolisem
potírali dětské hračky.

Propolis lze využívat jak vnitřně, tak i vnější formou. Ve formě
tinktur, mastí, výluhů, extraktů, ale také v podobě čípků.
Kateřina Hauerlandová
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O keramickou
popelnici 2021
Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady lidé v Uherském
Hradišti, Šumicích, Viganticích a Medlovicích.
Obyvatelé Uherského Hradiště, Šumic, Vigantic a Medlovic v loňském roce ve Zlínském kraji nejlépe třídili odpady. Zástupci obcí
dnes na slavnostním ceremoniálu v prostorách zámku v Bystřici
pod Hostýnem převzali prestižní ocenění v soutěži „O keramickou
popelnici“. Tradiční krajské klání samospráv organizuje již popatnácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v rámci aktivit zaměřených na podporu
tříděného sběru odpadu v regionu.
„Třídění odpadů je podstatnou, ale zdaleka ne jedinou součástí
odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Pokud už nějaké
vytvoříme, měli bychom se snažit je maximálně zpracovat tak,
aby cenné suroviny nekončily bez užitku na skládce,“ uvedla na
předávání náměstkyně pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova, pro oblast sociálních věcí a neziskový sektor Hana
Ančincová (Piráti).
Stejně jako loni byly do soutěže i v letošním ročníku automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití obalových odpadů společnosti
EKO-KOM, a.s. Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství
vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněna byla navíc
i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení pak bylo provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování
za stanovené období. Obec získává výsledné skóre, které je součtem bodů z osmi soutěžních kategorií – tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovilo celkové pořadí.
Bánovský zpravodaj | 3/2021
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V kategorii měst nad 15 000 obyvatel obhájilo Uherské Hradiště
loňské prvenství, na druhé příčce skončil vloni bronzový Uherský
Brod, třetí místo obsadila Kroměříž. V kategorii obcí s počtem
obyvatel od 1 501 do 15 000 zvítězily vloni druhé Šumice, následované Starým Městem a Bánovem. Mezi obcemi do 1 500 obyvatel
patří i letos první příčka obci Vigantice, následují Mysločovice a
Rajnochovice. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Medlovice, stříbrná Oznice a bronzový Zlámanec.
V rámci slavnostního vyhlášení získaly nejlepší obce kromě věcných cen zejména motivační příspěvek od Zlínského kraje na podporu odpadového hospodářství. Obce na prvním místě v každé
kategorii si odnesly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc
a za bronzovou příčku 10 tisíc korun.
„Na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadlo za loňský rok
20,6 kg vytříděného papíru, přesně 15,1 kg plastů, 14,5 kg skla
a 0,3 kg nápojových kartonů. Celkově se jedná o více než 50 kg
v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je meziroční mírný
nárůst o půl kilogramu oproti roku 2019. Celkové výsledky kraje
zůstávají sice pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého
pohledu ale vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Například před 15 lety byla
průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na
obyvatele zhruba poloviční,“ upřesnila Martina Filipová, ředitelka
Oddělení regionálního provozu společnosti AOS EKO-KOM, a.s.
Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 25 tisíc barevných kontejnerů a malých nádob, umístěných přímo u domů.
Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na papír. Do systému
EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá
většina obcí – celkem 307. Na třídění odpadů se tak může podílet
100 procent obyvatel kraje. Postupně se také snižuje docházková
vzdálenost k barevným kontejnerům. Obyvatelé ČR to k nim mají
v průměru jen 90 metrů.
Soňa Ličková (Zlínský kraj)
Lucie Müllerová (EKO-KOM, a.s.)

Šesťáci trénují vztahy a spolupráci
V atmosféře, kdy situace s nemocí Covid-19 stále
ještě není v naší zemi, ani nikde na světě, úplně pod
kontrolou, se snažíme, aby se výuka v bánovské škole
co nejvíce blížila předkovidovému normálu.

6. A a 6. B a zároveň se skamarádili i napříč ročníkem. Proto kombinujeme seznamovací hry a problémové úkoly jak pro izolované
třídy, tak i pro společné zážitky všech šesťáků.
I touto aktivitou se dlouhodobě snažíme, aby se žáci, kteří ve škole prožijí prakticky půl dětství, na tomto místě cítili jako doma –
v příjemném, bezpečném a podnětném prostředí.

Jednou z prvních akcí, ke které se opět vracíme, je stmelování
nově vznikajících žákovských kolektivů v šestých třídách speciálním dvoudenním mentorským tréninkem. Šesťácké stmelování je
přítomno začátku školního roku v naší škole již mnoho let. Proč?
Protože nám záleží na tom, aby se poznali navzájem žáci z Bánova, Suché Loze a Bystřice pod Lopeníkem uvnitř jednotlivých tříd

Stmelování na začátku školního roku 2021/2022 mentorsky vede
Mgr. Radek Masař – výchovný poradce ZŠ Bánov, plus Mgr. Ivana
Mačková a Ing. Jana Borýsková, paní třídní učitelky šestek.
Vlastimil Ondra
foto ZŠ Bánov

11

www.banov.cz

Okénko do naší mateřské školy
Hola, hola, po prázdninách školka volá!
Už zase zní školkou písničky, dětský smích a radost ze života.
Pro školní rok 2021/2022 bylo zapsáno 35 nových dětí. Z důvodu
nedostatku míst pro všechny děti musela být po domluvě se zřizovatelem otevřena čtvrtá třída. A jsme za ni moc rádi! Celkový
počet dětí v naší MŠ je 95. Jak se jednotlivé třídy jmenují a kdo
vzdělává naše nejmenší?
1. třída PLAVČÍCI

děti 3 – 5 leté
p. ředitelka Renata Machalíková
p. uč. Věra Kazíková

2. třída NÁMOŘNÍCI

děti 3 – 5 leté
p. uč. Yvetta Vaňková
p. uč. Eliška Vrágová

3. třída KORMIDELNÍCI děti 3 – 5 leté
p. uč. Mgr. Ludmila Horňáková
p. uč. Kristýna Březinová
4. třída KAPITÁNI

děti 5 – 7 leté
p. uč. Mgr. Markéta Zálešáková
p. uč. Olga Zimčíková

S další třídou přibyla i pracovní místa u správních zaměstnanců. O čistotu nám pečují Anežka Beníčková, Soňa Stupňánková.
Abychom neměli prázdná bříška nám zajišťují Hana Vavrysová
a Andrea Daňková. Školku nám odemyká, zamyká, uklízí a stará
se o školní zahradu paní školnice Renata Hniličková. A aby všechno fungovalo jak má, na to dohlíží naše paní ředitelka Renata Machalíková
Kolektiv učitelek MŠ Bánov
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Procházka s kočárky
Po dlouhé době mohla knihovna konečně uspořádat
akci pro veřejnost. Uskutečnila se venku a byla zaměřena na děvčátka, která ráda jezdí s kočárky.
Na konci prázdnin jsme se sešly u bánovské česnekářky, kde
jsme zahájili s dětmi program písničkami a tanečky. Zúčastnili se
i chlapci a maminky s docela malými dětmi, což jsme s radostí
uvítali. Dětských kočárků bylo celkem 15, dětí každopádně více.

Na programu bylo hádání hádanek, dále pak pod kaštany u kostela
cvičení s panenkami a jazykové hrátky. Při závodech u haly popoháněl děti v běhu vítr a blížící se déšť, proto jsme se už nedostali
k poslednímu bodu programu – čtení pohádky a uspávání panenek
ukolébavkou. U haly pod střechou si děti vyslechly rychlou improvizovanou pohádku a pak už uháněly s kočárky domů.
Plánujeme podobnou akci udělat ještě jednou, snad za lepšího
počasí. Třeba na jaře.
Ludmila Horňáková

Lidové misie
ve farnosti Bánov
Antoine de Saint-Exupéry, autor světoznámé knihy
Malý princ a zároveň pilot, který nouzově přistál na
poušti, prohlásil: „Krása pouště tkví v tom, že na některém místě ukrývá oázu.“
Jsem si jistý, že každý z nás ve svém životě prožívá zkušenost
pouště, chvíle, když se nám zdá, že všechno je ztracené, ale i momenty nalezení oázy, která nás občerství a dá sílu kráčet všedností
pouště o kousek dál. Vím, že nikdo z nás si nepřeje prožít těžké
chvíle, ale je to jakýmsi paradoxem života, že až těžká chvíle nebo
ztráta drahé osoby nám umožňuje rozpoznat hodnotu toho koho
ztrácíme. Ztráta, která nám dá ochutnat pocit prázdnoty a přinese se sebou spoustu otázek. Člověk může před těmito otázkami
a prázdnotou utíkat, ale je jisté, že nic nevyřeší jenom oddálí to,
co ho ničí. Rád bych vás pozval, abychom neutíkali sami před sebou a před svými otázkami, ale našli si čas na setkání se sebou
samým. Nesprávný postoj k problémům nás může obrat o to, co
je v životě nejcennější, o pokoj v srdci, úsměv na tváří a radostnou
jiskru v očích. Nebojme se vstoupit do tohoto dialogu. Nebojme
se přijmout fakt, že na existencionální otázky života může dát odpověď jedině Bůh, on může dát nejenom odpověď na naše otázky
ale i smysl naším ztrátám nebo prohrám. Drazí obyvatele Bánova,
Bystřice pod Lopeníkem a Suché Loze, chtěl bych vás touto cestou
srdečně pozvat využit čas lidových misií, které budou u vás probíhat od 15. 10. – 24. 10. 2021. V průběhu měsíce září, vám budou
doručeny programy do vašich schránek.

lečně vyplnili tu prázdnotu, která nám zůstává po odchodu naších drahých z tohoto světa. V pondělí 18. 10. budou všechny mše
a pobožnosti na hřbitovech obětované za vaše zemřelé. Nebojme
se tak posílit pouto, které nekončí ani ve věčnosti, jak řekl kardinál
Špidlík. Během misii budeme každý večer prosít o Boží požehnání
pro každého člena vašich vesnic, jestli je věřící nebo ne. Připojte
se k modlitbě za vás a vaše rodiny. Těšíme se na vás. Jménem
misijního týmu
P. Ján Jakubovič CM

„Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do
vzkříšení. Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí.“
Tomáš kardinál Špidlík.
Přijměte pozvání na Vincentínské lidové misie ve dnech 15. 10. –
24. 10. 2021 v Bánově, Bystřici pod Lopeníkem a Suché Lozi.

Budu rád, když si budete moci vybrat alespoň něco. Pokud můžete najděte si čas na celé misie, abyste mohli načerpat pro své
životy. Chci vás pozvat na přednášky, které budou během misií
ve vašich vesnicích, ale zároveň vás chci pozvat, abychom spo13
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278. výročí posvěcení
kostela v Bánově
V neděli 18. 7. 2021 jsme si připomněli 278. výročí
posvěcení našeho kostela. Téměř aktuálně, stalo se
tak 17. 7. 1743.
Nádherné letní počasí jen umocnilo bohatou účast krojovaných
všech generací a místních folklorních souborů, představitelů
obce, spolků, farníků i hostů na nedělní dopolední mši svaté za
farní společenství v kostele sv. Martina. S procítěnou promluvou
ji sloužil P. Radim Kuchař, kaplan Stojanova gymnázia na Velehradě společně s P. Josefem Biernátem a P. Jiřím Putalou. Chlapi
z Hútku zazpívali píseň „Ó, Bože, světlo naše“, mariánskou píseň
„Ó, Matko Páně“ přidaly v závěru mše svaté bánovské Zpěvule.
Velké poděkování si zaslouží všichni za účast, pomoc při organizaci, udržování tradice a úctu k bánovskému kostelu.
Za farnost Marie Pavlíčková
Foto Markéta Ševčíková

Kněžská výročí
Dne 27. 7. 2021 oslavil své 50. narozeniny P. Jiří Kupka, ředitel teologického konviktu v Olomouci, kam odešel po pětiletém nezapomenutelném působení v naší
farnosti.
Svým lidským přístupem,skromností a obětavostí si získal úctu a
přízeň všech. Vystřídal jej P. Jiří Putala, který letos slaví 20 let
kněžství. Ať Bůh žehná do dalších let jejich života. Oběma přejeme hodně zdraví, potřebné síly, dary Ducha Svatého a Panna
Marie ať je provází svou mocnou ochranou.
Za farníky Marie Pavlíčková
Bánovský zpravodaj | 3/2021
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P. J. Kupka

P. J. Putala

Farnost sv. Martina v Bánově Primice P. Václava Škvařila
„On svým andělům vydal o tobě příkaz,
aby tě chránili na všech tvých cestách“
(Ž 91, 11)
K dlouhé řadě, dnes již kněží, kteří svou pastorační či jáhenskou
službou procházeli v Bánově, patří i Mgr. Václav Jakub Škvařil
v období let 2017-2018. Kromě celé řady aktivit v naší farnosti byla
také jeho zásluhou farní pouť do ČMF v Koclířově, ke sv. Zdislavě
a na Svatou Horu tak vydařená a nezapomenutelná.
Svátost kněžství přijal 26. 6. 2021 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Primiční mši svatou sloužil 6.7. 2021 ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově. Zcela zaplněný vyzdobený kostel, prostranství u kostela, kde byla také možnost sledovat
a prožívat tuto slavnost na velkoplošné obrazovce, svědčilo o
přízni k Václavovi. Sešli se tu nejen farníci z domácího Vyškova,
farníci z bánovské farnosti, ale také z Vracova, Přerova a zvláště
z Veselí nad Moravou, kde svou jáhenskou praxi Václav zakončil.
Obzvlášť Veselané nejen se svým starostou, dechovým orchestrem ZUŠ, schólou a mnoha krojovanými přišli na tuto primiční
mši svatou. Další zúčastnění v naparáděných krojích šli spolu
s kněžími, jáhny a ministranty ve slavnostním průvodu. Knězů
a jáhnů byla celá stovka. Úvodem novokněz Václav přivítal dů-

stojně i s humorem svým vlastním všechny přítomné. Slavnostní
kázání pronesl P. ThLic.Petr Šikula, farář v Brně-Líšni, kanovník
brněnský a bývalý rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě.
Při závěrečných obřadech novokněz jednotlivě děkoval těm, kteří se zvláště podíleli na jeho osobní a duchovní formaci. Pro nás
bylo obzvlášť cenné jeho poděkování P. Václavu Vrbovi a P. Jiřímu
Kupkovi, bez nichž by, jak sám zdůraznil, na tomto místě při této
příležitosti nestál.
Po závěrečném požehnání pozval všechny zúčastněné k malému
velkému pohoštění do farní zahrady. Současně děkoval všem,
kteří se zasloužili o přípravu a průběh důstojné liturgické slavnosti
i následného bohatého pohoštění.
Nutno poznamenat, že celou organizaci primiční mše svaté měl
zajištěnou a zvládnutou na výbornou.
Zbývá jen modlitba a přání, aby se mu v jeho náročném kněžském
povolání dařilo a neztratil svůj životní optimismus.
Za farnost Marie Pavlíčková
Foto archív V. Škvařila, Zbyněk Šišpera
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Tábory 2021
Tábor je každoročně takovým vyvrcholením skautského
roku. Letos byla příprava na tábor v mnoha ohledech
jiná.
V první řadě jsme museli řešit velký nárůst počtu dětí ve středisku, a tedy i potenciálních zájemců o tábor. Protože náš tábor
není nafukovací, rozhodli jsme se, že uděláme letní tábory dva.
Měli jsme několik možností, jak rozdělit děti do táborů, a nakonec
jsme zvolili rozdělení podle věkových kategorií. Tedy na mladší
(2.-5. třída) a starší (6. -9. třída). Takto jsme mohli dětem připravit program na tábor přesně podle jejich věku.
Letos jsme museli opět čelit protiepidemickým opatřením, která
až téměř do začátku tábora nebyly úplně jasně podané od Ministerstva zdravotnictví a taky nám je během krátké chvíle několikrát
měnili. Nakonec jsme se s požadavky Ministerstva zdravotnictví
dobře popasovali a velké díky patři rodičům, za jejich pochopení.
Tábor se tento rok konal na pionýrském táboře, kousek od naší
vesnice. Zde jsme si tři dny před táborem začali navážet všechno
potřebné vybavení a následně začali stavět – podsadové stany,
teepee, kuchyň, jídelnu, umývárnu a kadibudky.
Co se týká programů obou táborů, tak oba měly některé stejné
prvky.
Táborovou tradicí je slavnostní oheň. Událost, kterou začíná
a končí každý tábor a která je symbolem jednoty, klidu a dává
každému táboru ten správný skautský náboj. Při závěrečném
ohni skládají někteří členové vlčácký, světluškovský, nebo skautský slib.
V programu tábora nelze opomenout skautské znalosti a dovednosti. I proto si tentokrát naši vedoucí připravili pro děti přednášku o skautském kroji, jeho částech, významu nášivek a při čtení
těchto řádků už možná maminky pečlivě přešívají nášivky tak,
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aby odpovídaly krojovému řádu – dokumentu, který určuje, jak
má skautský kroj vypadat.
Tábor by nebyl táborem bez tradiční mše v přírodě. Máme nového
jáhna Jožku, který si pro nás společně s otcem Jiřím připravil nejenom mši, ale i povídání o jejich začátcích ve skautu či zákazech
tohoto hnutí v minulých režimech.
Formou extrémní zdravovědy, tentokráte odehrávanou v simulovaném prostředí výbuchu továrny, jsme děti učili, jak pomoci
druhým lidem v život ohrožujících situacích. Jedním z nástrojů,
který nejen dětem, ale každému z Vás může pomoct, je aplikace Záchranka. Pokud jste tak ještě neučinili, nainstalujte si ji do
svého chytrého telefonu z adresy www.zachrankaapp.cz a požádejte svoje děti, nejen ty skautské, ať Vám ji vysvětlí a společně
se dozvíte něco nového z oblasti zdravovědy. Nikdy nevíte, kdy ji
budete potřebovat.
K táboru neodmyslitelně patří výprava. Tentokrát naše kroky
směřovaly do Korytné (skautky a skauti) a do Nivnice (vlčata a
světlušky), kde si děti zahrály pro ně známou hru Dědeček měnil
až vyměnil. Hra spočívá v obdržení jednoho malého předmětu,
třeba vršku od láhve, mince, knoflíku. Cílem dětí je směnit tento předmět za co nejatraktivnější předmět. Hra se povedla, děti
směnily zajímavé předměty a za odměnu na ně čekalo koupání
v rybníku za Suchou Lozí. Koupání si užily nejenom děti, ale i naši
vedoucí.

Tábor skautů a skautek
– Návrat do budoucnosti
Marty McFly a Dr. E. Brown jsou dlouholetí přátelé. Doktor nyní
delší dobu pracoval na jednom projektu, o kterém Martymu neřekl. Postavil DeLorean, auto, které bylo schopno cestovat v čase.
K takovému cestování potřebuje spoustu energie. Proto ukradnou Afgáncům z chemických laboratoří plutonium, které mu vytvoří potřebné množství energie. Při natáčení dokumentu první
jízdy časem aplikují jednu láhev s plutoniem a v tom je přepadnou
Afgánci, kteří chtějí své plutonium zpět, a tak Marty a Doktor
ihned nasednou do DeLoreanu a snaží se

co nejrychleji odjet. Tím dostanou DeLorean na 150 km/h a aktivuje se kapacitátor, který spálí plutonium a přenese je do roku
1987, jelikož takový rok tam měl doktor nastavený, protože se
chtěl setkat sám se sebou a říct si, že svůj vynález v roce 2017
doopravdy spustí.
Takto začala příběhová linie tábora našich skautů a skautek. Tábor byl na motivy filmu Návrat do budoucnosti. Příběh Martyho
a profesora ale nebylo jediné, co zažili. Mezi etapovými hry byl
začleněn skrze skautský program, kde si děti opět vyzkoušely extrémní zdravovědu, různé lanové aktivity, nebo třeba i upéct kuře
v Setonovém hrnci. Velký důraz byl na kladen na osobní rozvoj
každého jednotlivce a také na osobní volno celé skupiny, které
bylo potřeba hlavně kvůli pandemii, která i nás skauty postihla
tím, že jsme se nemohli osobně setkávat. Děti si vyzkoušely i například evakuaci v noci, kdy jsme je probudili za zvuku padajících
bomb a náletů a schovali je na nějakou dobu do sklepa. Během
tábora si někteří zkusili splnit dvě letošní táborové výzvy:
- den cizím jazykem – od rána do dalšího rána mluvit cizím jazykem který si jednotlivec vybral
- noční bdění – v náhodnou hodinu v noci bylo dítě probuzeno
a muselo hodinu ležet aniž by zase usnulo.
Zdálo se, že to nejsou nijak složité výzvy, ale nakonec se ukázalo,
že tyto výzvy splnilo jenom pár dětí.

Tábor vlčat a světlušek
– Boj o továrnu na čokoládu!
Willy Wonka, majitel jedné z nejznámějších továren na čokoládu
v pohádkové říši, se rozhodl poznat skauty z našeho střediska, a
proto si pro ně připravil překvapení nebývalých rozměrů.
Před započetím tábora jeho pomocný tým, tzv. Umpalumpové,
vyvěsil v obou vesnicích, Suché Lozi i Bánově, plakát se zprávou,
že v několika čokoládách jeho výroby jsou ukryty zlaté kupóny a
ten, kdo zlatý kupón najde, může navštívit jeho továrnu. Ne jenom skautské děti ale nelenily, zašly do obchodu či jiné prodejny
čokolády, ale Wonkova čokoláda nebyla nikde k sehnání.
Wonka ale svůj výběr pečlivě zvážil a požádal o pomoc rodiče dětí
tak, aby jako odměnu za vysvědčení rodiče dětem ono překvapení
ve formě Wonkovy čokolády se zlatým kupónem uvnitř předali.
A tímto pro děti začalo jedno velké prázdninové dobrodružství
zvané skautský tábor aneb Návštěva Wonkových závodů.
Děti začínaly svůj týden plný zážitků u skautské chaty v Suché
Lozi, kde se rozloučily s rodiči a vyrazily pěšky na pionýrský tábor. Ještě před odchodem na ně ale čekal jeden nemilý úkol. Navštívil je profesor Cockin, který jim zkontroloval veškeré cukroví
a upozornil děti na nezbedné Umpalumpy, kteří mají sladkosti
hodně rádi, a proto si děti své cukroví musí pečlivě chránit.
Pan Wonka a jeho tým Umpalumpů se s dětmi setkával po celý
tábor. Nechal je plnit různé úkoly, učil je vítězit i prohrávat, pěstovat kakaové boby nebo být jeden k druhému přítelem i když
zrovna mezi dětmi panuje nepříjemná nálada.
To by nebyl tábor o továrně na čokoládu, kdyby si děti nevyzkoušely čokoládu uvařit! O tento zážitek jsme je nechtěli připravit.
Takže v připraveném obchodě za sportovní aktivity směnit suroviny, rozdělat oheň, nalít do kotlíku vodu a vaření čokolády na
ohni mohlo začít. A jelikož se čokoláda připravovala pro samotného pana majitele továrny k jeho narozeninám, děti si nechaly na
čokoládě velmi záležet a Pan Wonka byl po jejím ochutnání přímo
nadšený uměním dětí.

Každý večer si tzv. patroni neboli vedoucí táborových družinek
povídali s dětmi o tom, jaký pro ně den byl, co se jim líbilo a nelíbilo, kdo je z jejich kamarádů zklamal a kdo jim naopak zase
pomohl. Zpětnou vazbou se snažíme děti vést k pohledu na celý
den z dobrého i toho špatného hlediska. Pan Wonka moc dobře
věděl, kam míří. Každý den si totiž od každého dítěte vzal jeden
papírek se jménem dítěte, které mu za ten den nejvíce pomohlo
nebo udělalo radost.
Pan Wonka neměl svoji rodinu, jenom své Umpalumpy a touto
celotáborovou hrou se rozhodl najít nového majitele jeho továrny. Dle každodenní zpětné vazby věděl, kdo z dětí se nejlépe
choval k ostatním táborníkům a mohl tak snadno vybrat svého
nového nástupce a majitele továrny, kterému továrnu s velkou
slávou předal při závěrečném slavnostním ohni.
Každý tábor je pro děti i pro vedoucí něčím novým. Menší děti
zažívají nová dobrodružství a poznávají nové kamarády. A my vedoucí se učíme každým rokem lépe k táboru přistupovat, a hlavně
se z každého tábora poučit tak, abychom ho příští rok minimálně
zkusili udělat o něco líp.
Letošní tábory nebyly z hlediska organizace jednoduché. Ať už z
pohledu koronavirových opatření či online předtáborových setkání, okolností z vnějšího světa nebo konečnou únavou vedoucích.
Jedním jsem si ale jist. Byl to další nezapomenutelný tábor, který
nám zůstane v srdci. Dětem jako jedno velké překvapení od pana
Wonky, Martyho nebo profesora, vedoucím jako další zkouška
vzájemného působení, spolupráce, ochoty přiložit ruku k dílu.
A tímto si zaslouží všichni vedoucí můj velký obdiv a dík. A nejenom vedoucí, ale i rodiče, kteří udělali vše pro to, aby děti mohly
na tábor za námi přijet. Tatínci, kteří nám přijeli pomoct postavit
a sklidit tábořiště. A v neposlední řadě paní kuchařky s velkým P,
které svým kulinářským uměním vždy bravurně naplnily bříška k
naší celotáborové spokojenosti. A hlavně také všem Vám, kteří
jste nám jakýmkoliv jiným způsobem pomohli tábor uskutečnit.
Na viděnou při dalším skautském putování jménem TÁBOR!
Pavel Cícha – Pól
Hlavní vedoucí tábora
Luděk Podolan – Luďa
Zástupce vedoucího tábora a hlavní programový vedoucí
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PRODÁM
RODINNÝ DŮM
v Bánově, i se zahradou.
Určený k rekonstrukci.
Kontakt:

739 238 606

Společenská kronika

Narození:

Naši jubilanti:

Sňatky v Bánově:

Tom Dulínek
Vanesa Zacharová
Rozálie Petrůjová
Max Velecký
Diana Kročilová
Filip Chovanec
Veronika Vilímková
Valerie Tokošová

96 let
Filomena Slezáková
Marie Madajová

Dalibor Vacula
a Ivana Koníčková

Rozloučili jsme se:
Alois Janečka
Ladislav Petrůj
Petr Horňák
Anna Kočicová
Karel Mojcher

85 let
Marie Kročilová
Antonín Střelec

Radim Velecký
a Kristýna Matuchová
Lukáš Tomanec
a Natálie Vrábelová

80 let
Václav Střelec
Marta Haluzová
Bohumil Lukáš
Eliška Kočicová
Jaroslava Lukášová
Václav Daněk

Jakub Foukal
a Veronika Němečková

55.výročí sňatku:
Stanislav a Jana Mařákovi
Josef a Jarmila Mahdalovi

50.výročí sňatku:
Josef a Ludmila Machalíkovi
Antonín a Marie Guryčovi
Ladislav a Anna Horňákovi

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 11. 10. 2021, titulní foto Radek Pavlíček
Tisk: vydavatelství Brázda, Tyršova 4,695 01 Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz
e-mail: zpravodaj.banov@seznam.cz
Bánovský zpravodaj | 3/2021
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Bánovské
hody
12. - 14. listopadu 2021
pátek 12. listopadu

Posezení u cimbálu s CM Pajtáš
od 18:30 hod., pořádá Kohútek, školní sál

sobota 13. listopadu

Dětská diskotéka, skákací hrad, tvořivé dílničky a další atrakce pro děti
14.00 - 18.00 hod., sportovní hala

Prodejní výstava keramiky Adély Volné
14.00 - 18.00 hod., Bánov 67

Hodový prodej Tvoření pro radost Věrky Bušové
14.00 - 18.00 hod., sportovní hala

Slavnostní mše ke cti sv. Martina

v 17.00 hod., kostel sv. Martina, slouží P. Dominik Kovář, kaplan v Holešově.
Na závěr bude udělovat novokněžské požehnání.

Pocta sv. Martinovi za účasti svatomartinské družiny

v 18.00 hod., u kostela
Po skončení programu vyjde světelný průvod od kostela na Jarmek (lampiony s sebou)

Ohňová show v podání skupiny Pali-tchi, ohňostroj
v 18.45 hod., hřiště na Jarmeku

Hodová zábava se skupinou Křídla
pořádá FC Bánov, sportovní hala

nedele 14. listopadu

Slavnostní mše ke cti sv. Martina s účastí krojovaných a místních spolků
v 10.30 hod., kostel sv. Martina
Slouží P. Jiří Pospíšil, farář na Strání.

Dětská diskotéka, skákací hrad, tvořivé dílničky a další atrakce pro děti
14.00-18.00 hod., sportovní hala

Prodejní výstava keramiky Adély Volné
14.00 - 18.00 hod., Bánov 67

Hodový prodej Tvoření pro radost Věrky Bušové
14.00 - 18.00 hod., sportovní hala

pondelí 15. listopadu

Hodky na Trestňáku s harmonikáři
Hodky v hospodě u Bujáků
Program může být částečně zrušen nebo upraven
dle vývoje aktuální epidemiologické situace.

