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Vážení spoluobčané
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Vážení spoluobčané

poprvé v roce 2007 Vás zdravíme prostřednictvím
našeho Bánovského zpravodaje.
Vytvořením redakční rady pod vedením Stanislava
Vranky, chceme přinášet aktuality ze současnosti
a zajímavosti z blízké či vzdálené historie. Věříme, že
s vaším přispěním to bude zajímavé nahlížení do všech
oblastí našeho společného života.
Od listopadu loňského roku postupně pronikáme
do hospodaření Obce Bánov a bohužel zjišťujeme velmi
nepříjemné skutečnosti. Často dostávám otázku, kdy
otevřeme dětské hřiště. Svou odpovědí jsem ještě nikoho
nepotěšil, protože to nevíme. S firmou Foltýn s.r.o., která
již 2 roky buduje dětské hřiště, k jehož výstavbě nemá
potřebný certifikát, nebyla uzavřena smlouva o provedení díla, nebyla jasně stanovena cena, ani termín
dokončení. Celá zakázka se realizuje pouze na základě
objednávky. Výše investice do dětského hřiště byla
stanovená minulým zastupitelstvem do 500 000,- Kč.
Dosud bylo zaplaceno 650 000,- Kč a obdrželi jsme
fakturu na další 1 milion korun. Tuto jsme odmítli zaplatit
a pomocí právníka se snažíme o mimosoudní vyrovnání
a ukončení veškeré spolupráce s firmou Foltýn s.r.o..
Zatím na tuto variantu kroměřížská firma nechce
přistoupit a je možné, že bude muset rozhodnout až
nezávislý soud.
Další velkou rozpracovanou akcí je výstavba „Domu
s chráněnými byty“(DCHB), se kterou bezprostředně
souvisí vybudování inženýrských sítí v ulici nad
zdravotním střediskem směrem na Hrad. Při jejich
plánování pan Čapek počítal se státní dotací, která ale
nebyla schválena, takže 8 miliónovou investici musíme
zaplatit z obecního rozpočtu. Proto se nám nedostává
finančních prostředků na dostavbu DPS a musíme ji
zajistit úvěrem ve výši 9,6 milionu korun tak, aby obě
stavby byly dokončeny v roce 2007 a obec Bánov
nemusela v případě nedodržení termínu vracet 16miliónů,
které jsme na DCHB získali z Ministerstva pro místní
rozvoj.
Na co bychom ještě potřebovali peníze? Přibližně
6miliónů na zateplení základní školy a novou fasádu. Tuto
akci začal pan Čapek realizovat bez vědomí minulého
zastupitelstva, které následně nesouhlasilo s jeho
postupem a akci zastavilo, protože na ni nebyly a nejsou
finanční prostředky. Co s tím? Snažíme se oslovit státní
instituce s žádostmi o dotace, jak na základní školu, tak
i na vybudování druhé etapy inženýrských sítí pod
základní školou směrem na Šumák, kde se již několik
domů staví a my bychom rádi pomohli. Podmínkou je
získání dalších 18miliónů korun od státu, protože
v obecním rozpočtu nejsou.

Přes velkou snahu se nám nepodařilo na obecním úřadě najít
Územní plán obce a museli jsme si nechat vyhotovit kopii. Čeká
nás kompletní roztřídění a uspořádání obecního archivu.
Ale jsou i pozitivní zprávy. Začaly výkupy pozemků, které jsou
nezbytným předpokladem pro realizaci výstavby obchvatu
Bánova. Nechali jsme zpracovat cenovou mapu, díky které
každý vlastník, který prodá pozemky na obchvat do konce roku
2007, získá za metr čtvereční 75Kč (musí být zveřejněno
věstníkem MFČR). Příští rok již pouze 60Kč. Věřím, že se výkupy
podaří zrealizovat tak, aby se obchvat mohl v roce 2008 začít
stavět.
Je ještě spousta dalších oblastí se kterými je potřeba
se seznámit a chceme Vám to umožnit také prostřednictvím
internetu a obecních skříněk.

Chci Vám přát pokoj postní doby a radostné Velikonoce.
Zbyněk Král
starosta

Velikonoce - kde se vlastně vzaly?

Když hledáme odpověď na otázku, která je v nadpisu,
musíme se vrátit v čase až někde k roku 1300 před
Kristem, kdy se odehrál příběh Mojžíše a jeho národa,
který za velmi zvláštních podmínek utíká (vlastně je
vyhnán) z Egypta, kde izraelité byli nuceni faraonovi
otročit. Je nepřehlédnutelné, jak mocně tento příběh
poznamenal dějiny nejen tohoto národa. V tuto první
VELKOU NOC Bůh zasáhl do dějin a vysvobodil Izraelity
z otroctví ke svobodě. Od tohoto historického okamžiku se
na oslavu daru svobody začíná každoroční slavení
Velikonoc vždy 14. a 15.dne měsíce nisanu podle
židovského kalendáře.

O 13 století později se odehrála jiná VELKÁ NOC. Ježíš
Kristus po historicky prokázaném životě plném dobra pro lidstvo
umírá nespravedlivě odsouzen na kříží a v onu VELKOU NOC
vstává z mrtvých. Tajemství Velikonoc je skryto právě v tom, že Ježíš
Kristus přemáhá nenávist, které se mu hojně dostalo a smrt svým
utrpením a vzkříšením. On neodpovídá na nenávist nenávistí. Také
není jen pasivní trpitel. On se nespravedlnosti brání, ale nikoli
nenávistí, nýbrž láskou. V Ježíšově případě se zdá, jako by nenávist
a zloba zvítězila. Vždyť je zabit! Potom je ale vzkříšen a nenávist je
tímto přemožena. Tváří tvář této události si i my lidé dneška musíme
přiznat, že občas tíhneme ke zlu, které nad námi vítězí, ale díky
Ježíšově oběti víme, že zlo můžeme překonat. Jsme pozváni
k životu upřímné a obětavé lásky.
Shrnuto a podtrženo. Velikonoce nejsou svátky jara.
Velikonoce jsou svátky Ježíšova vzkříšení, a proto se slaví první
neděli po prvním jarním úplňku, který se stává symbolem pro nový
život. Všechna symbolika užitá ve slavení Velikonoc je ukazatelem
na nový život, který v člověku nastává po rozchodu se zlem.
Všechna velikonoční vejce, rašící větve v korbáčích, zajíčci atd.
nejsou nic jiného, než symbol pro nový krásnější život.
Závěrem nám všem přeji opravdu hluboké prožití
velikonočních svátků.
P. Petr Bulvas

Velikonoční bohoslužby
ve farnosti
1.4. 2007

Květná neděle

07,30 Suchá Loz
09,00 Bystřice pod Lop.
10,30 Bánov

5.4. 2007

Zelený čtvrtek

17,00 Suchá Loz
19,00 Bánov

6.4. 2007

Velký Pátek

14,00 Křížová cesta
17,00 Suchá Loz
19,00 Bánov

7.4. 2007

Bílá Sobota

19,00 Suchá Loz
21,30 Bánov

8.4. 2007

Neděle
Zmrtvýchvstání

07,30 Suchá Loz
09,00 Bystřice pod Lop.
10,30 Bánov

9.4. 2007

Velikonoční
pondělí

07,30 Suchá Loz
09,00 Bystřice pod Lop.
10,30 Bánov

P. Petr Bulvas

Lidové misie
mimořádná událost
Lidové misie, které v naší farnosti
proběhnou od 18.11. do 25.11. tohoto roku,
budou velkou příležitostí k něčemu
mimořádnému. Bude to týden, kdy proběhnou
na mnoha místech v naší farnosti duchovní
i kulturní aktivity zaměřené na to, aby každý
člověk v sobě mohl probudil to, co je v něm
nejlepšího. V minulosti většinou bývaly misie
v každé farnosti poměrně pravidelně,
a to většinou jednou za pět až deset let. U nás
lidové misie byly naposled v roce 1936. Už
časový odstup 71let od posledních misií
napovídá o mimořádnosti této události.
O co při lidových misiích jde? Možná
by se to dalo shrnout do krátkého hesla:
,,K misiím se připojím, dobro v sobě
probudím.“ Misie jsou pro všechny obyvatele
vesnice, pro věřící i pro ty, kteří jsou od těchto
hodnot zatím poněkud vzdáleni.
Přijede několik misionářů, navštíví
všechny domácnosti, nabídnou požehnání
domu. S těmi, kdo o to stojí, alespoň krátce
promluví. Přicházejí jako ti, kdo zvou, aby se
využilo tohoto mimořádného času co nejlépe.
V kostele je při lidových misiích řada
bohoslužeb, různých kázání, nechybí
programy pro děti a mládež, pro nemocné
i pro ostatní. V závěru misií bude také
příležitost k misijní svaté zpovědi pro ty, kdo
už k této svátosti mohou přistupovat.
Misie jsou také dobou, kdy je vhodné
doplnit to, co z náboženského nebo lidského
hlediska bylo opomenuto či zanedbáno. Je to
příležitost zahájit přípravu na křest pro ty, kdo
dosud nebyli pokřtěni. Šance hledat řešení
pro manželství, která nebyla uzavřena před
církví, ale také příležitost k odpuštění
a usmíření se s těmi, u nichž schází pěkné
vztahy. P. Krátký, probošt z Mikulova, který
občas jezdívá jako hlavní kazatel misií,
v jednom svém nezapomenutelném kázání
zvolal: ,,Odhoďte ten balvan.“ A vskutku
po misiích potkáváme ty, kteří jsou vděční, že
díky misiím vyřešili něco, co už delší dobu
pociťovali jako svůj problém. V době misií je
totiž možno vše řešit snadněji. Není to však
jen doba k řešení problémů, ale také se nabízí
šance vzí t věci za sprá vný konec
a rozhodnout se pro dobrý krok, který byl už
třeba i delší dobu odkládaný.
Věřím, že si najdete na tuto
mimořádnou událost v životě naší obce čas.
P. Petr Bulvas
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Informace Obecního úřadu:


naše lékařky prozatím nemohou mít
ordinační dobu v odpoledních hodinách tak, jak
bylo slíbeno od začátku března, protože
v současné době zdravotní pojišťovny odmítají
jakoukoliv komunikaci s lékaři a bez změny
smlouvy s pojišťovnou není možné ordinační
dobu změnit

 na základní škole proběhla kontrola
hospodaření této příspěvkové organizace,
včetně posouzení přiměřenosti a účinnosti
vnitřního kontrolního systému, kontrolu
vykonávala přizvaná auditorka z Uh. Brodu
 Česká spořitelna, Komerční banka a
ČSOB si vyžádaly v souvislosti s poskytnutím
úvěru na Dům s chráněnými byty podrobné
informace o hospodaření obce, dále jsme ještě
oslovili HVB Bank Zlín a ČMHB


pokračují přípravy na stavbu kříže
v lokalitě u Bílého domu, tento kříž financuje
JUDr. Lubomír Zálešák, Brno, obec nese
náklady pouze na vybudování základů a
pozemní úpravu



v pátek 9.3.2007 se v Telnici u Brna
uskutečnila s účastí našeho starosty konference
Zelená pro venkov aneb Peníze EU pro české
obce v období 2007-2013

 tento týden proběhne v okolí haly, školy a
hřiště konzultace s přizvaným odborníkem
o možnosti využití jímání dešťové vody
k následnému zavlažování fotbalového hřiště
Události na obci lze pravidelně sledovat pomocí
internetu na bánovskách webových stránkách.
Pro ty, kdo internet nemají, pracovnice obecního
úřadu pravidelně vyvěšují tyto informace
do obecních skříněk.

Pozor SOUTĚŽ !!!

Do konce měsíce března 2007 jsou splatné tyto poplatky:
za psa .............................................................................100,- Kč
za odvoz odpadu.......................za 1 osobu...................360,- Kč
za 2 osoby...................660,- Kč
za 3 osoby...................900,- Kč
za 4 osoby................1 080,- Kč
za 5 osob..................1 200,- Kč
za 6 osob..................1 260,- Kč
za 7 a více osob.......1 470,- Kč
Dále je třeba zaplatit stočné za rok 2006.
Poplatky je možné zaplatit přímo v pokladně Obecního úřadu
Bánov a nebo na účet OÚ: 3025-721/0100 KB, V.S.:číslo domu.

Důležité body schválené na veřejném
zasedání ZO dne 26.2.2007
c e l é z n ě n í u s n e s e n í j e - Dodatek ke smlouvě o dílo
s fy AREKOP Zlín o zapracování
na internetových stránkách obce
přípomínek a změn organizací
- Rozpočet na rok 2007. (úplné dotčených stavbou ČOV
znění rozpočtu je na internetových do projektové dokumentace stavby.
- Smouva o dílo s fy Šimanský
stránkách obce)
- Pořízením změny číslo 16 ÚP o provedení základu pod kříž v části
v lokalitách č. 1 Na Hradě, lokalita obce ke kopcům na parc.č. 4939 a
4940 dle zpracovaného projektu.
č. 2 V kůtě.
- Stanovení výjimky pro místní Hodnota díla 40 596,- Kč + DPH.
dálkové řidiče k parkování na - Schválení obecně závazné
parkovišti před Dudků i v době vyhlášky č. 1/2007, kterou se vydáod 22 do 6 hodin a to po dobu tří v á cenová mapa stavebních
m ě s í c ů , t j . o d 1 . 3 . 2 0 0 7 pozemků obce Bánov.
- Doba splatnosti úvěru ve výši
do 31.5.2007.
9.612tis. Kč na dostavbu Domu
- Schválení smlouvy o dílo
s fy AREKOP Zlín o provedení s chráněnými byty je 10 let.
přípravných a průzkumných prací a - Schválení redakční rady a propozic
následné zpracování dokumentace Bánovského zpravodaje.
stavby pro stavební řízení ČOV. - Rozmístění dalších kontejnerů
na tříděný odpad na tato místa:
Přípravné a průzkumné práce
v hodnotě 100.053,- Kč + DPH a parkoviště v ulici Za humny,
proj ektové práce v hodnotě soukromý pozemek Vladimíra
718.047,- Kč + DPH. S možností Zálešáka u odbočky na Hrad,
úhrady za pro jektové prá ce parkoviště u sportovní haly.
v r. 2008.

Protože někteří občané projevili nespokojenost s motivem na uvítacích tabulích při vjezdu do naší obce, vyhlašuje
Obecní úřad v Bánově tématickou soutěž :
„O nejlepší námět na uvítací tabule“
Soutěž není omezena věkem.Své návrhy posílejte na e-mail : ou@obec-banov.cz,nebo odevzdejte osobně
na obecním úřadě. Nejlepší návrh bude odměněn dárkovými publikacemi o Východním Slovácku a hodinovým
poukazem na obě dráhy kuželek.
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Informace Obecního úřadu:
v Domě s pečovatelskou službou (tvz. Junáškova vila)
se uvolnil jednopokojový byt. Nabízíme proto starším
občanům možnost jeho pronájmu. Současně
upozorňujeme, že rozestavěný Dům s chráněnými
byty má poskytovat bydlení osobám zdravotně
postiženým či starým osobám požadujícím péči a
pomoc zdravotního a ošetřovatelského personálu.
Proto také s tím související cena za nájem, stravu a
poskytované služby bude několikanásobně vyšší než
nájem v obecním bytě.

V současné době probíhá kontrola účetních dokladů
OÚ za účelem zjištění dlužníků jednotlivých poplatků.
Upozorňujeme proto všechny neplatiče, že obec může
nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek dlužné
částky a pokud nebude dlužná částka uhrazena, může být
zahájeno správní řízení vůči neplatičům.
Současně prosíme občany, aby při platbách do pokladny OU využívali přednostně úřední dny, tj. pondělí
a středu.

Vznikla redakční rada Bánovského zpravodaje
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne Členové redakční rady BZ pro volební období 2006-2010
26.2.2007 byla schválena redakční rada Bánovského
zpravodaje (dále jen BZ) a organizační záležitosti s její
činností spojené.
Redakční radu BZ tvoří předseda rady a šest členů rady.
Důležitým spolupracovníkem redakce BZ je jazykový lektor.
Konkrétní osoby jsou uvedeny níže.
Bánovský zpravodaj bude vycházet 4x za rok, na konci
března, června, září a prosince. Bude informovat o dění
na Obci i v obci. BZ bude otevřen pro názory a slušná
vyjádření všech bánovských občanů. Důležitými kritérii Ing. Stanislav Vranka
Ing. Martin Kočica
Ing. Libor Píška
předseda redakční rady
místopředseda red. rady
člen redakční rady
pro zveřejnění bude uvedení jména a příjmení autora + č.p. Bánovského
zpravodaje
Bánovského zpravodaje
Bánovského zpravodaje
Fotodokumentace
domu, kde bydlí. Očekáváme, že články se budou týkat
veřejných záležitostí v obci, budou
věcné, aktuální a pravdivé.
Hlavním úkolem rady BZ je zajištění
náplně a posouzení obsahu a formy
Bánovského zpravodaje.
Za „technické“ vydání BZ je odpovědný
předseda redakční rady BZ a zodpovídá
se starostovi obce.
Redakční rada BZ je schválena
Markéta Zálešáková
Marie Beníčková
Marie Vystrčilová
Jiří Janča
zastupitelstvem obce a její mandát je Mgr.členka
redakční rady
členka redakční rady
členka redakční rady
člen redakční rady
Bánovského zpravodaje
Bánovského zpravodaje
Bánovského zpravodaje
shodný s mandátem zastupitelstva , Bánovského zpravodaje
technické zpracování
tedy 4 roky. Po nových komunálních
volbách vzniká i nová redakční rada BZ.
Příjímáme příspěvky do Bánovského zpravodaje
a to nejlépe prostředníctvím e-mail schránky zpravodaj@banov.cz . V případě,
že nemáte možnost elektronického zpracování, přineste svůj příspěvek na OÚ.
V roce 2007 bude BZ vycházet k
30.březnu (uzávěrka příspěvků 15. března)
29.červnu (uzávěrka příspěvků 15.června)

Příspěvky do B Z se týkají
veřejného života v obci. Hlavními
kritérii jsou :
- uvedení jména a příjmení autora
- slušná forma obsahu
- důležitost

1.říjnu (uzávěrka příspěvků 15.září)

- věcnost
- aktuálnost

21.prosinci (uzávěrka příspěvků 10.prosince).

- pravdivost

Poděkování

Děkujeme za poskytnutí pomoci
svému synovi Markovi Polanskému,
který se ocitl v ohrožení života.
Jmenovitě :
paní Ireně Hauerlandové,
Lukášovi Hauerlandovi,
Petře Hauerlandové,
Radkovi Mahdalovi,
Martinovi Jankůjovi,
Jiřímu Polanskému,
Martinovi Omelkovi,
Renému Mahdalovi,
Václavovi Mahdalovi,
Rosťovi Veleckému
Vladimírovi Korolovičovi
Omlouváme se nejmenovaným
a zároveň i jim tímto děkujeme.
Rodiče a bratr
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Sdělení občanům:
- prosíme všechny občany o vrácení nevyužívaných, starých či
poškozených popelnic na OÚ. Z každou popelnici musíme platit
za nájem a za její svoz, ať je využívaná nebo není. V případě
120l popelnice platíme 55 Kč a u 240 l popelnice platíme 71 Kč
za měsíc. Tímto chceme snížit neefektivní náklady obce.

Zánik povolení k nakládání s vodami
k 31.12.2007 se dotýká pouze právnických
a fyzických osob podnikajících dle zvláštních
př e dpisů , kt e ř í m aj í vy daná pov o lení
do 31.12.2001.
Informace vodoprávního úřadu, OŽP, MěÚ Uherský
- zveme všechny bánovské občany na pietní shromáždění Brod:
u příležitosti 62. výročí osvobození Bánova rumunskou
armádnou, které se uskuteční na hřbitově a u pomníku obětí 1. a Zánik povolení k nakládání s vodami
k 31.12.2007
2. světové války dne 26. dubna v 16,00 hod.
se dotýká pouze právnických a fyzických osob
- oslovujeme tímto všechny bánovské firmy a živnostníky ve věci podnikajících dle zvláštních předpisů, jako např.
bezplatného zveřejnění jejich činnosti ve formě „Bánovského zemědělská družstva, zahrádkářské svazy,
služebníku“ a možné prezentaci na našich webových obecních tělovýchovné jednoty, obce, živnostníci, kteří
stránkách. Prosíme uvést jméno firmy či živnostníka, druh odebírají podzemní, nebo povrchové vody,
činnosti či poskytované služby, kontakt, popř. pracovní dobu. či vypouští odpadní vody do vod povrchových, kteří
Tyto informace zasílejte na adresu OÚ, Bánov č.700, nebo je mají vydaná povolení do 31.12.2001.
možné je nahlásit přímo na OÚ.
Povolení vydaná po 1.1.2002 zůstávají
- v souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu Bánova se Obci v platnosti není třeba žádat o prodloužení!!!
podařilo zpracovat Cenovou mapu pro výkup pozemků. Její
zpracování bylo závodem o čas, protože cenová mapa musela Studny vybudované před 1. lednem 1955, jsou
být hotova do začátku března. Toto se podařilo a výkupy nadále považovány za povolené i podle
pozemků tak budou probíhat podle ceny navržené v této cenové současně platných předpisů - není nutné
mapě, tj. 75 Kč/m2 oproti cenovému výměru Ministerstva financí, si žádný doklad o existenci studny opatřovat !
2
kde cena činila 60Kč/m . Cenová mapa je u nás u tuto chvíli Povolení nezaniká studnám fyzických osob
nadřazena formou obecně závazné vyhlášky nad cenový výměr nepodnikajících vybudovaných ani po roce 1955,
které mají povolení k odběru a slouží pro individuální
MF.
zásobování domácností (zahrádkářských chat, aj.)
- Obec za její zhotovení zaplatila částku necelých 60.000 Kč. pitnou (užitkovou) vodou.
Význam této mapy spočívá ve výhodnějším zhodnocení prodeje
pozemku jednotlivých vlastníků. Cenová mapa má platnost
1rok. Výkup pozemků bude provádět Inženýrská Investiční
s.r.o., Holešov. V tuto chvíli probíhají zápisy jednotlivých
oddělovacích geometrických plánů na katastrálním úřadě.
Následně firma začne oslovovat vlastníky a spoluvlastníky
pozemků ke konkrétním výkupům. Dle vyjádření firmy by do
konce měsíce září měly být pozemky vykoupeny tak, aby v roce
2008 začala výstavba 1.části obchvatu. Za zmínku ještě stojí
připomenout, že cenovou mapu má v širokém okolí pouze město
Zlín a obec Bánov.

Redakční rada

Bánovského zpravodaje děkuje všem,
kteří poskytli své příspěvky do tohoto
čísla. Těší se na další spolupráci
v následujících vydáních BZ nejen
s nimi, ale i s ostatními občany Bánova.

Pro uživatele studny zbudované po roce 1955
mohou nastat tyto případy:
- studna je povolená, ale nemá povolení
k nakládání s vodami spočívající v jejich odběru, pak
v návrhovém řízení žadatel předloží doklad
o existenci studny (stavební povolení, kolaudace
studny), může použít formulář - Žádost o povolení
k nakládání s vodami ( odběr podz. vod, povrch.
vod), hydrogeologický posudek vypracovaný
oprávněnou osobu).
- u nepovolené studny může žadatel v návrhovém
řízení použít formulář - Žádost k povolení VD
studny a povolení k NSV, kde dokládá zejména
územní rozhodnutí či souhlas stavebního úřadu,
projektovou dokumentaci, hydrogeologický
posudek, zaplacení správního poplatku (300,-Kč).

Případné dotazy a individuální řešení uvedené
problematiky Vám zodpoví pracovníci MěÚ
Uh.Brod, tel.: 572 615 261.
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Schválený rozpočet na letošní rok tvoří :

Každá obec musí podle
zákon a se stavo vat
rozpočet hospodaření,
tedy finanční plán na
o b d ob í p ř í s l u š né h o
kalendářního roku, podle
něhož posléze
hospodaří. Jde o
významný dokument,
protože sebelepší
záměry zastupitelstva
obce posléze končí u
otázky, kde na to obec
vezme peníze.
Obec má poměrně stabilní příjmovou část a provozní výdajovou část rozpočtu, jejichž rozdíl dává obci tzv. provozní
přebytek, tj. peníze, které obec může použít na mimořádné výdaje a další rozvoj obce. Tento provozní přebytek činí
v Bánově 5,5 - 6 mil. Kč za rok. Při plánování větších investic je tak obec odkázána jednak na dotace, jejichž získání je
poměrně složité a nejisté, jednak na financování úvěrem a zadlužením obce do dalších let.V současné době je rozjetých
několik větších investičních akcí, které je nutné dokončit a také je potřeba z hlediska financování zohlednit v nejbližších
letech stavbu čističky odpadních vod. Čističku musí podle směrnic EU do konce roku 2010 mít všechny obce s počtem
obyvatel nad 2000. Z uvedených skutečností vyplývá, že v následujících letech čeká naši obec velká finanční zátěž.
Marie Fremlová
mistostarostka

Využijte výhodné nabídky plošné reklamy v našem zpravodaji
Informace na OÚ, tel.: 572 646121, nebo na -mailu:zpravodaj@banov.cz
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Východní Slovácko a Bánov
Již přes dva roky existuje mikroregion Východní
Slovácko-sdružení šesti obcí odhodlaných
spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Jsou to:
Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice,
Suchá Loz a Vlčnov. Nejstarší obcí mezi nimi je
Bánov. Svědčí o tom nálezy archeologů z období
II.světové války a z počátku padesátých let
minulého století. Tyto nálezy dokazují, že život zde
byl již v době bronzové. Také první písemné zprávy
dokazují prvenství existence Bánova. Obce jsou
prvně vzpomínámy písemně:
Bánov v Kosmově kronice

1091

Vlčnov

1264

Nivnice

1261

Korytná

1270

Suchá Loz jako majetek Strání

1261

Že Bánov leží na mezinárodní silnici E 50 není
náhodou. Už v daleké minulosti zde vedla důležitá
cesta z Prahy do Olomouce, odtud do Přerova,
Starého Města, Uherského Brodu až do Uher.
V Bánově při této cestě stával hrad. To znamenalo
na jedné straně rozvoj obce, na druhé straně
vpády nepřátel na Moravu a do Čech. Pro
obyvatelstvo tehdejšího Bánova to přinášelo jen
utrpení. Spisovatel Jaromír Tomeček při studiu
tohoto kraje napsal: „Lidé by měli kráčet tudy po

špičkách z úcty k těm, kteří tu
žili a trpěli.“ Bánov byl v minulosti
drancován, vypálen a
obyvatelstvo vražděno nebo
odtahováno do krajů těch, kteří
při svém tažení vítězili. O tom
však příště.
Mnohé zajímá, jak vzniklo
jméno obce Bánov.
Při nedobrovolných toulkách
po naší vlasti, při přiznání odkud
jsem, jsem často slyšel: „Bánov,
to je od slova banovati“, nebo
„Vy stě sum železničář?“
Dotyčnému totiž slovo Bánov
připomínalo německé označení
pro nádraží.
Jméno obce prodělalo během
existence několik podob: Banoy,
Banow, Bahnov až po dnešní
Bánov.
Nejpravděpodobnější je však
skutečnost: Bánov je odvozeno
od slova „bán“, což
u jihoslovanských národů
z na m e na l o oz n a če n í pr o
panovníka důvěrného úředníka,
který spravoval území ležící
daleko od panovníkova sídla.
Toto označení užívali také Turci
a Uhři. Na hradě v Bánově jistě
takový pán sídlil.

Tolik ke jménu naší obce.
V historii budeme pokračovat i
v dalším čísle Bánovského
zpravodaje. Není nám však
dovoleno vše vědět nebo
dokladovat. Můžete ná být
nápomocni. V rodinách existují
například fotografie nebo
píse mnosti, kt eré m ohou
skutečnosti přiblížit. Prosíme,
darujte je obci nebo alespoň
zap ůjčte . P řib líž íte tak
pravdivost života v minulosti
obce. Děkujeme předem.

Josef Jurný

STŘÍPKY Z HISTORIE A SOUČASNOSTI BÁNOVA
Do života městečka Bánova hluboce zasáhla v roce 1831
epidemiecholery, které podlehlo přes 100 osob.
Zemřelí byli pohřbeni na zvláštním hřbitově za obcí u cesty
ke Kopcům na místě zvaném Před vrbkou. Na místě tohoto cholerového
hřbitova vždy stával dřevěný kříž, jehož umístění je dodnes zaneseno
v katastrálních mapách. Původní zchátralý dřevěný kříž byl nahrazen křížem
kamenným, který byl přemístěn na místo bývalého cholerového hřbitova
u cesty ke Kopcům v roce 1965 z bánovského hřbitova. Na bánovském
hřbitově byl dříve tento kamenný kříž umístěn k uctění památky bánovského
faráře Antonína Waschinky (7.1.1810-3.1.1882), který vykonával duchovní
správu v bánovské farnosti v letech 1871-1882 a po své smrti byl pochován
v roce 1882 na bánovském hřbitově do kněžského hrobu.
Kamenný kříž od cesty ke Kopcům byl při dokončování výstavby
budovy bývalého JZD (nyní ZEAS, a.s.) a stavbě nové příjezdové asfaltové
komunikace v roce 1986 přemístěn do Kopců.
O záchranu a převezení tohoto kamenného kříže se postaral dnes již
zemřelý Martin Střelec z Hoštáků, č.p. 40.
Od té doby, více než 20 let, nic nepřipomínalo, vyjma vzpomínek
nejstarších žijících bánovských rodáků, že na místě bývalého cholerového
hřbitova u cesty ke Kopcům v místě zvaném Před vrbkou, stával dřevěný

kříž… .(převzato z př ipravo vané
publikace JUDr. Lubomíra Zálešáka
„Střípky z historie a současnosti
Bánova“).
Při příležitosti křtu knihy „Příběh
rodů Zálešáků a Nováků z Bánova“
v neděli 7. května 2006 se zrodila
myšlenka znovuobnovení dřevěného
kříže u cesty ke Kopcům. Realizace
této myšlenky bude završena v neděli
6.května 2007 ve 14.30 hodin
posvěcením nového dřevěného kříže
se sochou Ježíše Krista.
NA TUTO SLAVNOSTNÍ CHVÍLI JSTE
VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI.
JUDr. L. Zálešák
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IV. ročník Obecního turnaje v kuželkách
V sobotu a v neděli, 10.-11. února 2007,
se v bánovské Sportovní hale uskutečnil
IV. ročník Obecního turnaje v kuželkách
za rekordní účasti 25 družstev, 13
ženských a 12 mužských. Hrálo se
na 100 hodů, 50 hodů na každou dráhu .
Sčítaly se sražené kuželky v jednotlivých
hodech a vítězem v každé kategorii se
stalo družstvo, které po 100 hodech
srazilo nejvíce kuželek.

200 lidí včetně dětí), sešli jsme se
po 18.30 hodině na galérii Sportovní
haly, kde starosta Bánova, pan
Zbyněk Král a místostarostka obce,
paní Marie Fremlová dekorovali
vítěze. Lahví „šampáňa“ byli nejprve
odměněni vítězní „devítkáři“ Ondra
Pavlíček a Mirek Hauerland. Poté
byly předány zvláštní ceny (poukaz
na hodinu hry zdarma na obou
kuželkových dráhách) posledním
družstvům v každé kategorii, tedy
„Dominu“ a „Sokolíkům“. Milan
Balouch pak za „Sokolíky“ cenu
věnoval našim malým, děti hráli jak
„o dušu“. A poté se vyhlašovalo
postupně pořadí v každé kategorii až
ke čtvrtému místu. „Hoštáky A“
a „Zámecké paní“ coby čtvrtí ve svých
kategoriích, dostali symbolických pár
brambor v celofánu. Bylo pěkné,
Zatímco o vítězech v mužské kategorii že nedali na sobě znát zklamání
se rozhodlo již v sobotu večer (Žufánci
srazili 413 kuželek), na vítězky v ženské
kategorii se čekalo až do pozdního
nedělního odpoledne. Nakonec to byly
nováčci soutěže, Divoké včely, které
srazili 392 kuželek. Poslední týmy končily
turnaj v neděli, v 18 hodin. Pak
následovalo slavnostní vyhlášení
výsledků.
A protože nás bylo opět moc (tipuji tak asi

Včelařství nevytváří hodnoty
jen včelařům

a i z malých cen se radovali.
A pak nastal slavnostní okamžik.
Na stupních vítězů byli dekorovány
tři nejlepší družstva za každou
kategorii. Starosta dekoroval ženy,
tedy „Modráčky“, „Kulalajdy“
a vítězné „Divo ké včely“,
místostarostka pak dekorovala
muže, tedy „Sokol A“, „3B+H“
a vítězné „Žufánky“. Družstva
získala dárkové koše a vítězové
obou kategorií byli navíc odměněni
velkým „šampáněm“. Sladké pak
bylo pití z putovních pohárů.
Nakonec pořadatelé udělali menší
d i skot é k u, a by b yl a r ad ost
umocněna a poslední zbytky sil
vyčerpány.
Pořadatelé děkují panu starostovi,
paní místostarostce a dalším
z ástup cům O becn í ho úřad u
v Bánově za patronát,
s p o l u o r g an i z a ci a f i n a n čn í
zajištění.
Těšíme se, že příští rok opět
uskutečníme již V. ročník Obecního
turnaje v kuželkách.
Za pořadatele
Milan Balouch, Antonín Malý,
Luděk Vavrys a Stanislav Vranka

Neznečišťujme
okolí Bánova
Upozorňujeme občany, že se
množí kolem Bánova místa, kde se
schází větší děti nebo mládež
a zůstávají tam po nich zbytky
papíru po zkonzumovaném jídle,
láhve od nápojů a zbytky dřeva, ze
kterého si staví dřevěné
přístřešky.Jistě máme všichni
zájem,aby okolí naší obce bylo
hezké a nepřipomínalo odpadní
skládku. Veďme k tomu i naše děti
a mládež.

V roce 1932 byl založen včelařský spolek panem řídícím učitelem Františkem
Bumbálkem. V té době měl spolek 63 členů s počtem včelstev asi 700. V dnešní
době má spolek 11 členů, kteří se starají o 160 včelstev, což je velký úbytek k
opilování ovocných stromů a polních kultur. Tím se také vysvětluje menší úroda
trnek, třešní, jablek a ostatního drobného ovoce, neboť včely se podílí z 90% na
opilení květů těchto rostlin. Vždyť i výrok Alberta Einsteina, který se k této
problematice vyjádřil slovy: "pokud by zmizely na zemi včely, zbývá lidem jen
4roky života", vysvětluje vše.
Chtěli bychom proto rozšířit počet včelstev v naší obci a rádi uvítáme nové
zájemce o tuto prospěšnou činnost, která není pro včelaře pouhou zálibou, ale
také užitečnou činností pro lidi a přírodu.
Zlínský kraj poskytuje mladým začínajícím včelařům jednorázovou dotaci na Poslední takový nepořádek byl
u cesty z Hradu do polí.
pořízení vybavení 10 000,- Kč.
Český svaz včelařů
L.Králová
Základní organizace Bánov
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Práce jednotky sboru dobrovolných hasičů
Vážení občané, dovolte abychom vám přinesli
informace o práci vykonávané hasičským sborem Vaší
obce.
V minulém roce jsme vyjížděli k 11 událostem. Jednalo
se o 7 požárů, 3 technické pomoci a jednu povodeň.
Účastnili jsme se také soutěže v požárním sportu, kde
jsme dosáhli vynikajícího umístění na 3. pozici.
Z ostatních činností rád vzpomenu např. dětský den
v Suché Lozi, pořádaný Farním úřadem v Bánově,
doplňování vodojemu na motorkářském srazu či
zavlažování fotbalového hřiště.
K 15.3. t.r. proběhly zatím 3 zásahy. Jednalo se
o dopravní nehodu, kdy řidič kamionu nezvládl řízení
a vjel mimo vozovku, kde zničil zařízení monitorující
dodržování maximální povolené rychlosti.
Ihned po ukončení tohoto zásahu jsme byli požádáni
o pomoc při odčerpání vody ze sklepa základní školy.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že voda je již
odčerpávána malým plovoucím čerpadlem, což bylo
dostatečné opatření.

vstoupil nový člen, na pozici hasič strojník, p. Pavel Janča.
Dále v současné době plánujeme nákup 7 ks zásahových
obleků, čímž konečně získáme kvalitní ochranu zdraví pro
všechny členy zásahové jednotky. Rozběhla se také jednání
o možnostech modernizace zásahové techniky.
Rád bych touto cestou poděkoval všem členům hasičského
sboru za jejich skvěle odváděnou práci a popřál jim
do budoucna mnoho úspěchů. Poděkování patří také
obecnímu úřadu za výbornou spolupráci.
za Jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce Bánov

Ondřej Čubík

Zápis dětí do první třídy
Dne 6. února 2007 se na naší škole konal zápis dětí do prvního ročníku. Většina dětí se do školy těšila.
Čekalo je známé prostředí, protože v rámci spolupráce MŠ
a ZŠ učitelé své svěřence na školu připravovali. Děti se
několikrát zúčastnily výuky v první a druhé třídě, kde
pracovaly spolu se školáky, plnily úkoly, včetně úkolů
domácích. Podívaly se i do oddělení školní družiny.
Zápis probíhal, tak jako v loňském školním roce, v duchu
pohádek. Po společném přivítání si učitelé děti rozdělili do tří
skupin a odvedli je do pohádky. Prvním jejich úkolem bylo,
poznat pohádku, na kterou se školní třída změnila . Dále
ukázaly své počtářské, výtvarné, slovní i pohybové znalosti
a dovednosti. Závěrem, že to všechno zvládly, děti dostaly
dárek, který pro ně vyrobily vychovatelky školní družiny sluníčko z modelovací hlíny, aby jim svítilo a provázelo je
po celou dobu školní docházky.
Jarmila Kolková

Květinářské okénko

Práce hasičů nespočívá jen v samotné zásahové
činnosti. Mezi naše povinnosti patří také odborná
a fyzická příprava, které se pravidelně věnujeme,
společně s Hasičským záchranným sborem Zl. kraje, ale
také sami na pravidelných kondičních jízdách, abychom
Vám byli schopni poskytnout vždy tu nejlepší pomoc

Navazuji na pěstitelské rady u vánoční růže, které
jsem uveřejnila v předchozím čísle BZ.
Jestli se Vám povedlo udržet při životě vánoční růži, tak se
pochvalte, jste dobří pěstitelé.
Teď v březnu je nutné zříznout květinový stonek na 3-5
oček. Dále pěstovat jako běžnou pokojovou kytku. Zalévat
jednou za 10 dní do misky, po 2 hodinách přebytečnou vodu
z misky vylít. Zásadní změna v pěstování nastane až v půlce
září. Aby vánoční růže vykvetla, potřebuje zkrátit den.
To docílíte tím, že kolem 5. hodiny odpolední přikryjete
vánoční růži větší krabicí a odkryjeme ji ráno v 7hodin.
Postupně začnou horní listy vánoční růže měnit barvu až do
červena. Počas pěstování přihnojujeme jednou za 14 dní
tekutým hnojivem na pokojové květiny.

Z ostatních aktualit uvedu, že k 1.1. t.r. do našich řad

Ing. Olga Kočicová

Zatím poslední zásah byl také spojen s velkou vodou.
Jednotka byla požádána starostou obce o odstranění
naplavenin na mostě v Jakubovci. Tyto naplaveniny
bránily průtoku vody a docházelo tak k jejímu přetékání
na vozovku, což přímo ohrožovalo bezpečnost
a plynulost silničního provozu.
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FC Bánov
FC je název pro fotbalový oddíl v naší obci.
V současné době pod něj spadají 4 soutěžní mužstva, a
sice mužů, dorostenců, žáků a přípravky. V těchto je
celkem registrováno cca 90 hráčů. Nelze opomenout
rovněž nesoutěžní mužstvo starých pánů, kteří se
pravidelně scházejí na sobotních trénincích v hojném
počtu. Počet členů sdružených v FC se blíží číslu 300,
z toho aktivních je 110. K jednotlivým mužstvům:
Muži v této sezóně 2006-2007 hrají I.A třídu skupiny B
Zlínského kraje. Před začátkem sezóny byl jediným
a zcela jednoznačným cílem pro ně, coby nováčky,
záchrana této kvalitní soutěže, což se zatím daří.
Po podzimní části jim totiž v tabulce přísluší 8. místo
se ziskem 15-ti bodů. Jarní odvety ale budou, vzhledem
k nepatrným bodovým odstupům mezi jednotlivými
mužstvy, velmi těžké. Trenérem byl a pro jarní boje
zůstává pan Pavel Ficenc z Uherského Brodu,
vedoucím mužstva je panAleš Vystrčil.
Dorostenci hrají momentálně, po generační obměně,
kdy každým rokem sestoupili z krajské soutěže
a posléze i okresního přeboru, okresní soutěž. Rovněž
zde se dá mluvit o zcela jednoznačném cíli vyřčeném
před zahájením soutěže, jímž byl postup zpět
do okresního přeboru. I tady se tento cíl daří po podzimu
naplňovat, neboť jim patří v tabulce 1. místo se ziskem
35-ti bodů, s náskokem 4 bodů na druhého v pořadí.
Posláním dorostu je rovněž i přinést zábavu
dospívajícím klukům, v neposlední řadě pak připravit
hráče pro přechod do mužstva mužů. Trenérem
mužstva dorostu je pan Lubomír Chovanec.
Žáci hrají, jako každoročně, okresní přebor skupiny C.
Jejich cíle je třeba vidět v několika rovinách. Jednak je

to snaha přivést kluky ke sportu všeobecně a tak jim aspoň
částečně vyplnit volný čas a tím rozvíjet jejich pohybovou
aktivitu, a jednak si tímto i vychovávat hráče pro budoucí
působení v našem oddíle. Co se postavení v tabulce
po podzimu týká, je mužstvo žáků na 6. místě se ziskem 18ti
bodů. Trenéry tohoto mužstva jsou pánové Břetislav
Polanský a Antonín Gorčík.
Přípravka hraje okresní přebor a dá se o ní v souvislosti
s cíly povědět to samé, co platí pro žáky. Neustále se daří
získávat do jejich řad nové zájemce o fotbal, takže
na trénincích se jejich účast blíží počtu 30. Přesto je třeba
zmínit jejich postavení v tabulce po podzimu, neboť jim patří
vynikající 1. místo se ziskem 36-ti bodů. Začíná se tak
projevovat obětavá a kvalitní práce trenérů, jimiž jsou
pánové Pavel Šupina a Jiří Velecký.
Z mimosportovních činností FC je třeba zmínit
každoroční pořádání šibřinkové zábavy, sběr starého
železa v obci a v neposlední řadě rovněž náročnější práce
při údržbě a zvelebování areálu FC.
Chod oddílu FC zajišťuje a řídí jeho valnou hromadou
schválený výkonný výbor. Předsedou je pan Stanislav
Vacula, členy pak pánové Bohumil Brnka, Karel Polanský
st., Břetislav Polanský a Roman Moravec.
Chtěli bychom rovněž poděkovat všem sponzorům,
kterým není lhostejný osud našeho oddílu v obci, obzvláště
pak děkujeme Obecnímu úřadu za poskytnutí příspěvku
na činnost na letošní rok.
Závěrem bychom chtěli požádat rodiče, aby se své
nejmenší ratolesti nebáli přivést k fotbalu v našem oddíle.
Vždyť i v žákovských kategoriích máme vyškolené a kvalitní
trenéry. Zároveň tímto zveme všechny naše fanoušky
a příznivce, aby p ř i š l i povzbudit všechna naše mužstva
do jarních bojů.
Za výbor FC Bánov Roman Moravec

Oslovení sponzorů
Vážení občané,
dovolte abychom Vás touto cestou
požádali o pomoc při nákupu
plovoucího čerpadla
pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů v Bánově
v ceně 36 000,- Kč. V rozpočtu
na tento rok již není pro tuto investici
místo a proto si dovolujeme oslovit
touto cestou každého, komu není
bezpečnost občanů lhostejná a kdo
by mohl pomoci.
Kontakt: ondrej.cubik@banov.cz,
tel. 607 946 245
Velice děkujeme.
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Bánov
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Společenská kronika
Rozloučili jsme se:

v závěru roku 2006

Ondrej Michalec
Pavel Hauerland
Josef Zálešák
Radovan Polanský
Josef Hnilička
Anežka Mahdalová

Narození:
Adéla Pavlíčková
Amálie Malenovská

Bánov 534
Bánov 398

Rozloučili jsme se:

77 let
38 let
80 let
23 let
62 let
88 let

Bánov 335
Bánov 190
Bánov 528
Bánov 118
Bánov 439
Bánov 514

Naši jubilanti:

Libor Šopík
Petr Mandík

35 let
64 let

Bánov 2
Bánov 246

Zdeněk a Vojtěška Vystrčilovi

v roce 2007

Bánov 366

85 let

Narození:
Vanesa Vystrčilová
Stanislav Vacula
Natálie Vaculová
Klára Machalíková

Zlatá svatba

Bánov 552
Bánov 49
Bánov 49
Bánov 713

Sňatky:
Petr Mahdal Silvie Jančová

Statistika obyvatel
za rok 2006
Stav obyvatel k 1.1.2007 2 098 obyvatel.

František Střelec
Františka Janků

Bánov 70
Bánov 497

80 let
František Vystrčil
Apolena Cundrlová
Bohumila Procházková
Božena Ryšávková
Anděla Kubišová
Rostislav Zálešák

Bánov 434
Bánov 576
Bánov 114
Bánov 376
Bánov 396
Bánov 567

Pro zajímavost:
Nejčastější jméno v Bánově:
ženské - Marie

narození

20

12 chlapců

8 děvčat

úmrtí

20

12 mužů

8 žen

přihlášeno

31 osob

odhlášeno

23 osob

mužské Josef
Nejčastější příjmení Vystrčil Vystrčilová
Průměrný věk můžu 45 let
Průměrný věk žen

- 48 let

Výzva - Hledáme kronikáře
Náš dlouholetý a obětavý kronikář pan učitel Josef Jurný, byl uvolněn pro jinou důležitou práci pro naši obec. Proto
žádáme zájemce o tuto službu, aby se přihlásili na obecním úřadě. Panu učiteli Jurnému děkujeme za vykonanou
práci a přejeme mu hojnost radosti a spokojenosti při plnění dalších náročných úkolů pro naši obec.
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Fašanku, fašanku …
Letošní fašanková
obchůzka, která vyšla
na sobotu 17.2.2007, se
opět vydařila. Počasí
přálo, skor o to ani
nevypadalo, že je únor.
Zrána sice zalézal mrazík

konkurovaly i masky pohádkové a filmové. V průvodě
tak měli své místo i roboti, princezny, nejrůznější
zvířátka a dokonce filmový hrdina Zoro s pavoučím
mužem Spidermanem.
Letošní šestý ročník
f aš an kové obch ůzky
zahájily děti na zahradě
školy a pokračovaly
u l i c e m i Z a h u m n y,
Hoštáky směrem
k obecnímu úřadu. „Tam
nás mile přivítal starosta
obce Zbyněk Král
a všechny malé fašančáry
uhostil horkým čajem.
Za toto pozvání se mu děti
odměnily vystoupením
v maskách, které si
pečlivě celý tý den
nacvičovaly. Dokonce

za nehty, ale po pár písničkách
a tancích to už nikomu nevadilo.
O bujaré veselí, zpěv a tanec
se postaraly děti z Kuřátka
oblečené
v různých maskách a soubor Kohútek
doprovázený Radkem Pavlíčkem na harmoniku
a cimbálovou muzikou Tomáše Beníčka.
Bylo hezké pozorovat, jak zejména starší občané
vzpomínají na svá mladá léta, kdy se i oni účastnili
podobných akcí a s chutí si s ostatními zazpívali.
Jen škoda, že se dnes k masopustnímu průvodu
nepřidávají
i ostatní občané, ať už v maskách nebo bez
nich, jako je tomu například v Komni, v Bystřici a dalších
vesnicích, kde je fašank brán jako společenská akce celé
vesnice.
Poděkování závěrem.... účastníci fašanku děkují všem,
kteří se podíleli na jeho průběhu a také občanům Bánova
za poskytnuté občerstvení a finanční dary během obchůzky
a za celkovou podporu folklóru v Bánově.
Foklórní soubor Kohútek zároveň zve všechny
příznivce folklóru do svých řad. Pro více informací volejte
na tel.číslo 777 945 762, nebo pište na e-mail
kohutek.banov@seznam.cz .

Předškoláci
slavili fašank
Fašankovými oslavami ožila i bánovská Mateřská škola.
Po masopustním víkendu se děti v doprovodu svých
učitelek vydaly v pondělí 19. února na obchůzku obcí.
V dopoledních hodinách se tak místním lidem naskytl
netradiční obrázek tančících a zpívajících dětí v maskách.
K vidění byly krojové kostýmy, policista, lékař či typická
postava fašanku medvěd. Masopustním zvyklostem však
Tiráž

předvedly i šavlový tanec Pod šable,“ prozradila
ředitelka mateřské školy Božena Velecká.
Tam s masopustním osazenstvem pobesedoval
i učitel a harmonikář Jiří Chovanec. S hudebním
doprovodem tak pomohl učitelce Darině Pavlíčkové,
která vyhrávala na harmoniku a praktikantce s flétnou
Ludmile Janků. „Děti se na pondělní obchůzku velmi
těšily. Celý předchozí týden jsme proto věnovali
fašankovým zvyklostem a tradicím. Učili jsme se
masopustní písničky, říkadla a tance,“ popsala
přípravu předškoláků jedna z učitelek.
Největší odměnou byla pro "fašančáry" spousta
sladkostí a neutichající aplaus od místních občanů
a rodičů dětí. Mnozí z nich se také zasloužili o výrobu
pestrých masek. Na většině z nich se však podílely
děti samotné. „Můj medvědí kostým mi nedal příliš
mnoho práce. Naštěstí mi s ním pomohla paní učitelka
a masku medvěda mi půjčila. S mou oblíbenou
pohádkovou postavou, Bořkem Stavitelem, bych měl
nejspíš hodně práce,“ vysvětlil pětiletý Dominik
Machalík.
Mgr. Marie Beníčková
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