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deseti lety vyhlášena v hranicích stejnojmenné Chráněné
krajinné oblasti.

V roce 2005 zastupitelstva šesti obcí z předhůří Bílých Karpat,
tedy Bánova, Bystřice pod Lopeníkem, Korytné, Nivnice, Suché
Lozi a Vlčnova, rozhodla založit sdružení obcí za účelem vzniku
nového mikroregionu. K rozhodnutí vedla potřeba vytvořit
v této oblasti podmínky pro rozvoj turistiky a zajistit moderní
rekreační složku infrakstruktury regionu. Cílem je příjemné
interaktivní prostředí sloužící nejen návštěvníkům, ale i místním
občanům. Vždyť tam, kde se obec a krajina kolem ní stane
dobrým domovem, místní rádi zůstávají a přespolní se rádi
vracejí.
Mikroregion Východní Slovácko pro to má všechny
předpoklady. V obcích i v jejich blízkém okolí se nachází řada
historických, často památkově chráněných objektů, které
dokládají starobylost regionu a spojují současnost s dalekou
minulostí. Region nabízí všem návštěvníkům neopakovatelné
prožitky v krásné harmonické krajině s celou řadou naprosto
jedinečných přírodních lokalit. Jeho východní část je součástí
Biosférické rezervace UNESCO Bílé Karpaty, která byla před

Náš region má ještě jednu velikou přednost, která se z moderního světa rychle vytrácí. Zdejší lidé jsou nejen
pracovití, ale také nadmíru veselí, vstřícní a kulturní.
Ve víře jsou pokorní, k přírodě ohleduplní a nesmírně lpí na
starých lidových tradicích. Folklór je součástí běžného
života a je zdrojem životní síly a dobrosrdečnosti.
Východní Slovácko je součástí nejvýchodnějšího výběžku
této národopisné oblasti. Dále na východ je již Slovensko,
na severu Zálesí a jižní Valašsko.
Při hledání symbolu, který by sloužil pro jasnou a snadnou
identifikace našeho regionu jsme zvolili jednoduchý
kvítek barvínku, prosté kytičky rostoucí ve všech vsích,
před obyčejnými domky i na hřbitovech. Je symbolem
prostoty a přitom krásy našeho regionu.
Tulák, poutník i obyčejný turista, který projde celý svět a
přitom se rád vrací do našeho regionu, to je naše
nejkrásnější odměna.
Jan Pijáček

předseda sdružení obcí regionu Východní Slovácko

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Během víkendu 8. a 9. září 2007 se v Uherském Hradišti uskutečnil pátý
ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek. Do královského
města, které si v roce 2007 připomělo 750. výročí od svého založení
Přemyslem Otakarem II., se podle odhadu pořadatelů sjelo téměř 50.000
návštěvníků.
Organizátorům slavností se
podařilo ojedinělým skloubením
temperamentu slováckého folkloru a otevřených objektů historických
památek města vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, ve které vykvétá
duch vinařské tradice, pestrost slováckých krojů, šikovnost lidových
řemeslníků i um nespočetného množství muzikantů, zpěváků a tanečníků.
Na uspořádání velkolepé akce se podílejí mikroregiony Staroměstsko,
Ostrožsko, Východní Slovácko, Dolní Poolšaví, Za Moravú a Buchlov.
Do programu se tak spontánně zapojuje více než 40 měst a obcí z okolí
Uherského Hradiště, ke kterým se každoročně připojují partnerská města
Uherský Brod, Skalica a Trenčín. Historické jádro Uherského Hradiště
se tak již od roku 2003 pravidelně začátkem září proměňuje v jedno velké
pódium, na kterém se představují desítky folklorních souborů,
cimbálových muzik i dechových kapel, aby společně s ochutnávkou vín,
burčáku a regionálních gurmánských specialit, vytvořily nezapomenutelný
zážitek pro desetitisíce návštěvníků.

Grandiózní průvod historické části a krojovaných
skupin vystřídaly během sobotního dopoledne
prezentace jednotlivých mikroregionů v exteriérech otevřených kulturních památek. Od sobotního rána byl k dispozici také velký jarmark
lidových řemesel, doprovázený ukázkami
mistrovské práce lidových řemeslníků.
Pořadatelé mysleli také na děti. Kromě přehlídky
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dětských folklorních souborů bylo pro nejmenší
návštěvníky slavností připraveno množství atrakcí, o které
se postaraly také skupiny historického šermu. Sobotní večer
pak vyvrcholil besedami u cimbálu, které hostilo na deset
vinných sklepů v Uherském Hradišti a především jeho
vinařské části Mařaticích. Neděle byla více věnována Dnům
evropského dědictví a otevřeným památkám. V historických objektech celého regionu se mohli návštěvníci těšit
na akce a kulturní pořady, které podpořily a umocnily krásy
historických prostor.
Obec Bánov reprezentoval na slavnostech folklórní soubor
Kohútek a CM Tomáše Beníčka. Do průvodu vyrazili
z Mařatic spolu s ostatními zástupci mikroregionu
Východní Slovácko pod vedením krojovaných starostů

Usnesení ZO
Důležité body schválené na ZO dne 22.6.2007
Odchod z funkce ředitelky Mateřské školy v Bánově
p.Boženy Velecké k 31.12.2007 z důvodu odchodu
do důchodu. Vyhlášení nového konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky v MŠ.
Přepočet spotřeby vody podle počtu přihlášených osob
v domě DPS č. 482.
Zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.1.2008 dle
zák.č.107/2006 Sb..
Použití fondu reprodukce majetku ZŠ Bánov.
ZO:
schvaluje použití investičního fondu ve výši 500.000,00
Kč na pořízení šatních skříněk, je třeba obci doložit
posouzení nabídek při výběru firmy
Nařizuje odvod částky IF 159.000Kč do rozpočtu obce
do 1.7.2007
převádí škole částku na pořízení počítačové učebny
ve výši 400.000,00 Kč
Prodloužení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi
městem Uherský Brod a obcí Bánov dle zákona č.553/1991
Sb., o obecní policii, v platném znění. Požadujeme, aby
městská policie dle této smlouvy byla přítomna minimálně
4x v týdnu přímo v Bánově po dobu minimálně 2hod.
čistého času a pokuty vybírala přímo na místě. Částka
za poskytování této služby snížena z 6000Kč na 2000Kč.
Důležité body schválené na ZO dne 9.7.2007
Podání žádosti o zápis školního klubu s nejvyšším
povoleným počtem žáků 200 s účinností od 1.9.2007
a o změnu zápisu zvýšení nejvyššího povoleného počtu
žáků ve školní družině z 50 na 60 s účinností od 1.9.2007
u právnické osoby Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,
okres Uherské Hradiště, která vykonává činnost škol
a školských zařízení v mimořádném termínu. ZO ukládá
řediteli Základní školy povinnost vyřízení žádosti o zápis
školního klubu a změnu zápisu ve školní družině.
Účast obce ve veřejné obchodní soutěži na prodej
pozemku parc. č. 3608/108 v návaznosti na pozemkové
úpravy.
Důležité body schválené na ZO dne 6.9.2007
Smlouva o výpůjčce obecních pozemků ŘSD pro výstavbu obchvatu dle LV 10001.

jednotlivých obci. Během cesty z Mařatic přes všechna náměstí
Uherského Hradiště až k cíli své cesty Justičnímu paláci mohly
soubory ukázat přihlížejícím davům své pěvecké, taneční i muzikantské schopnosti. Nádvoří Justičního paláce bylo pódiem pro
zástupce našeho mikroregionu. Postupně se zde během odpoledne
vystřídaly oba bánovské soubory, vlčnovský mužský sbor,
sucholožské Plkotnice a folklórní soubor z Dolního Němčí.
Program bánovských souborů byl nejrozsáhlejší a pro diváky
opravdovým zážitkem, stejně jako ochutnávka bánovské
medoviny, kterou k tomuto účelu dovezl starosta Bánova a která
byla vypita dříve, než sucholožská slatina.
Všem zástupcům Bánova je nutno poděkovat za dobrou
reprezentaci nejen naší obce, ale i celého mikroregionu Východní
Slovácko.

Libor Píška
Celé znění usnesení je na internetových stránkách obce.

Zastupitelstvo obce souhlasí s výpůjčkou singulárních pozemků
ve vlastnickém podílu obce, který činí 6/483 vedených na LV 1417
a LV 194 pro ŘSD k výstavbě obchvatu obce Bánov.
Novou kronikářkou bude paní Jana Kryštofová, Bánov č. 415.
Zadání pro zpracování návrhu změny č. 16 územního plánu
sídelního útvaru Bánov.
Vyhotovení oddělovacího geometrického plánu na parc. č. 912/2,
která je v majetku PF, kterým se oddělí část pozemku pod skládkou
od části pozemku vedle skládky. Žádost o bezúplatný převod části
pozemku pod skládkou a odprodej části vedle skládky na Obec
Bánov.
Přístup na pozemek 5/2 a 5/1 přes pozemky 493/1 a 6/1.
Úprava nájemného za nebytové prostory v budově pošty a v kanceláři České pojišťovny. Výše nájemného 300,- Kč/m2/rok
od 1.1.2008.
Obec Bánov svým rozhodnutím doplňuje zřizovací listinu
základní školy takto:
 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uh. Hradiště
provozuje také školní družinu a školní klub.
 Zřizovatelem Základní školy Josefa Bublíka, Bánov, okres Uh.
Hradiště je Obec Bánov, Bánov č. 700, 687 54. Toto rozhodnutí
je vydáno jako dodatek ke zřizovací listině.
 Změna zápisu Základní školy Josefa Bublíka v obchodním
rejstříku. Zápis údajů bude: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,
okres. Uh. Hradiště.
Provozovatelem DCHB bude Oblastní charita Uherský Brod
na dobu určitou po dobu 3 let.
Vyčlenění potřebných pozemků pro výstavbu protihlukového
opatření v úseku dle přílohy č. 1 cca 2,25 a 2,75 Km obchvatu
vyznačeném v nákresu o šíři 20m.
Svěření správy singulárních podílů obce Bánov Společnosti
singularistů v Bánově o. s., se sídlem Bánov 68, 687 54 Bánov, IČO:
64439500, ve smyslu platných Stanov společnosti a pověřuje představenstvo společnosti k uzavření smlouvy o využití předmětných
pozemků zapsaných na LV č. 221, 194 a 1417 vedených pro k. ú.
Bánov u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Uherský Brod, pro stavbu silnice I/50 Bánov, obchvat v souladu
s právoplatným územním rozhodnutím této stavby pro potřeby
správního řízení ve věci vydání stavebního povolení a kolaudačního
rozhodnutí.
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Dne 8.9.a 9.9. se ve dvoudenním programu
představila lidová kultura regionu Slovácka
na Slováckých slavnostech vína a otevřených
památek. Děkujeme tímto Kohútku a Cimbálové
muzice Tomáše Beníčka za krásnou prezentaci naší
obce. Bánovské produkty chleba, medovina a
milosti mizely ze stánku doslova před očima.
V budově č. p. 428 /tj. pošta/ začaly stavební
úpravy tak, aby byl snížen nájezd a podlaha v
hasičské zbrojnici. Nové auto hasičů tady nemohlo
kvůli své výšce parkovat. Do zimních měsíců by tyto
úpravy měly být hotovy.
Proběhlo 1.neveřejné zasedání konkurzní komise
pro výběr ředitelky naší mateřské školky. Vlastní
konkurz s přítomností uchazeček se uskuteční
8. října.
Do konce měsíce září bude postaven kříž v
zatáčce v Hoštákách, který byl zničen při
autonehodě. Kříž je zhotovován
v

Čas
lidových misií
V tomto zpravodaji se už psalo o tom, že naši
vesnici čekají po jednasedmdesáti letech opět
lidové misie. Protože se jejich čas blíží, je potřeba dodat několik organizačních informací. Snad
bude stačit, když v úvodu bude připomenuto
v krátkých bodech to nejdůležitější.
- Lidové misie jsou otevřeny všem
- Je to čas zklidnění a zamyšlení ve kterém
můžeme načerpat novou sílu k životu
První setkání s misiemi bude už v říjnu, kdy
do každého domu přijde dopis, který bude k misiím zvát. Následovat jej bude začátkem
listopadu misijní časopis, který mnohé upřesní
a přijde jako předzvěst blížících se dnů, které
budeme moci využít k duchovnímu načerpání.
I letošní svatomartinské hody se ponesou už
v duchu misií. Měl by přijet P. Milan Plíšek,
misijní kazatel. Stěžejními dny v přípravě
na misie bude pondělí 12.11. a úterý 13.11., kdy
budou misionáři a jiní přizvaní kněží procházet
Bánovem a nabídnou vám požehnání domu.
A to už budeme moci vyhlížet pondělí 18.11.,
kdy poběží naplno celý program misijního
týdne.
Rád bych vás ještě jednou k této mimořádné
události pozval.
P. Petr Bulvas

kamenosochařské dílně pana Trtka v
Nivnici, na kříž bude umístěn
původní, zrestaurovaný korpus
Krista.
 Agentura „Bez pečná práce“
provede školení pracovníků obecních
úřadů z mikroregionu Východní
Slovácko ohledně bezpečnosti práce

od ka p á vá ní ko nd e nz á t u z e
střešního pláště se všemi jeho
negativními důsledky na okolní
konstrukce. Požadujeme proto
zpracování závazného řešení
technologického postupu na
odstranění současného chybného
řešení střešních konstrukcí.

Generální dodavatel víceúčelové
sportovní haly a hlavní inženýr
projektu a odpovědný projektant
obdrželi od nás „Posouzení skladby
střešního pláště sportovní haly v obci
Bánov“. Z posudku vyplývá, že dle
současného stavebního zákona SZ č.
183/2006 Sb. projektant odpovídá za
správnost, úplnost a proveditelnost
zpracované projektové dokumentace.
Projektová dokumentace je v části
posuzované problematiky střešního
pláště nesprávná a neúplná. V § 138
Staveb. zákona je zhotovitel povinen
dodržel obecné technické požadavky
na v ýs t avb u, c o ž ne d o dr že l .
Důsledkem je přetrvávající vznikání a

Po několika případech
vandalismu v naší obci jsme zadali
zpracovat návrh na vybudování
kamerového systému
 Děkujeme tímto p. Karlu
Polanskému ml. za příspěvek ve
výši 10.000 Kč na vybudování
kamerového systému u Bílého
domu, bratřím Ryšávkovým, kteří
na vlastní náklady opravili dětské
kolotoče v Jakubovci a panu
Liboru Píškovi, který se stará o
fotodokumentaci a videozáznamy
z různých událostí a setkání

Kříž se vrací
do zatáčky v Hoštákách
Mnozí máme ještě v paměti pohled plný hrůzy, rozrušení, ale i soucitu, který v nás
dovedla vyvolat havárie kamionu v Hoštákách. Co nám v Bánově zanechala?
Strach, co by mohla způsobit nová nehoda, prázdný prostor po domě, který tam
předtím stál a volné místo po kříži, který zničil kamion. Kříž v zatáčce v Hoštákách
v roce 1950 pořídili obyvatelé Bánova. Obnovený kříž se tam znovu vrátil na své
místo koncem září. Slavnostní požehnání kříže proběhne 21.října 2007
ve 14.30hod.

Jak se žije poustevníkům
Není pravdou, že se některé věci dají prožít jenom v pohádkách. Kdo se v neděli 26.
srpna vydal do Kopců na farní dětský den, mohl si pohádkovou atmosféru báječně
vychutnat. Předškolní děti v doprovodu rodičů procházely cestou, na které
potkávaly postavy z pohádky "Hrátky s čertem". Navštívily poustevníka, pomohly
zachránit princeznu před čerty, Káče našly ženicha a kdo se nebál, šel se zeptat
loupežníka, kam ukryl svůj poklad, aby si z něj za odměnu také mohl něco vzít.
Všechny postavy jako by přímo vyskočily z ladovské dekorace známé pohádky
a i někteří rodiče byli překvapení, když na ně za pařezem vykoukl loupežník Sarka
Farka.
Starší děti to měly trochu těžší. Ony si ve svém soutěžním snažení
připomněly historickou skutečnost, že žil kdysi v Kopcích poustevník. Všechny
připravené hry je prověřily v týmové spolupráci. Úkoly plnily ve skupinkách a získávaly kameny s písmeny, ze kterých na závěr poskládaly zprávu poustevníka
Jana Dielce.
Ti, kdo strávili odpoledne u kapliček v Kopcích, určitě nelitovali. Nejen
děti, ale i jejich rodiče i prarodiče, z Bánova, Bystřice, Suché Loze i odjinud,
poseděli, povykládali, něco dobrého ochutnali a jako bonbónek nakonec zhlédli
i loutkové divadélko. Bůh tomu dopřál jeden z posledních pěkných letních dní,
takže byli účastníci i ti, kdo pro ně dětský den připravovali, spokojení. Odměnou
všem byl úsměv dětí a atmosféra nabitá pokojem.
P. Petr Bulvas
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Vzpomínka na Jana Beníčka
Dne 31. července tomu bylo 100 let, kdy
se narodil náš rodák Jan Beníček. Pocházel z rodiny, kde bylo 9 dětí. Byl nadaný a velmi
zvídavý. Neuteklo mu nic, co se v okolí událo
a v paměti mu utkvělo vše, co od starších
Bánovjanů, kteří chodili hodně do světa,
slýchával. Už jako chlapec z toho, co se při
večerních besedách dovídal , dělal si zápisy,
které mu později byly pomůckou v jeho literární
tvorbě. K té se dostal až později.
Patřil do skupiny lidí, kteří se dostali ke studiu na brodském gymnáziu a nutno říci, že
těchto bylo málo. Když v roce 1928
odmaturoval, odešel na studia do Bratislavy,
které však nedokončil. Finančně to byla pro
rodiče i jeho samotného zátěž. Podařilo se mu
nastoupit na učitelské místo v Drábsku na středním Slovensku. Tam byly poměry velmi
otřesné. Děti ve škole často hladové, o oblečení
zvláště v zimním období ani nemluvě. Pan
učitel pomáhal dětem jak mohl. Politicky se
nikdy neangažoval. Nabídky, které mu byly
předkládány, odmítal a zůstával raději s těmi,
kteří trpěli. Po rozpadu Československa v důsledku vzniku II. světové války musel i s rodinou odejít ze Slovenska. Zabydlel se jako
Bánovjan v Bystřici pod Lopeníkem a působil
na školách v kraji, který dobře znal. V Bánově

učil od r. 1942 do r. 1944, po válce
pak v letech 1952-1958. Jinak
v Bystřici, Suché Lozi, Lopeníku aj.
Kantorskou činnost ukončil v Bystřici.
Ani v době, kdy byl na učitele činěn
nátlak, se nezměnil. Dělal si svoji
učitelskou činnost poctivě. Zajímal se
o historii kraje, rád fotografoval
a na be sedách s lidmi z okolí se vracel
do minulosti kraje. Své vzpomínky
rád zveřejňoval v časopisech.
Studoval své zápisky a snažil se je
vydat.
Satirický příběh divadelní hru
„Z Bánova až na Borneo“ napsal již
v roce 1930. Jeho pověsti, v nichž se
setkáváme s místními názvy jako
„U Cyrilka, Na hradě, Kapličky
v Kopcoch, U sedmi bratrů, Ordějov,
Králov, Mrmlov“ dokazují, že jeho
kořeny jsou stále v Bánově.
Editorem jeho posledních dvou
knížek byl prof. Jan Chovanec, jeho
žák a soused přes silnici. V roce 1997
vyšly Beníčkovy „Legendy tichého
večera“ a v roce 2003 „Pověsti z kraje
pod Lopeníkem“. Stojí za přečtení.
Najdeme v nich nejen zábavu, ale
především důkaz, že náš rodák učitel

Rozvrh cvičebních hodin

Jan Beníček měl rád lidi.
V závěru této vzpomínky na pana
učitele Beníčka, bych rád odcitoval jeho
slova, která v doslovu k „Pověstem
z kraje pod Lopeníkem“ napsal. Lidé by
se měli víc kamarádit, být si blízcí, jak
tomu bylo za krásných večerů v době
Beníčkova mládí. Píše:
„Tyto krásné večery, kdy lidé měli
k sobě tak blízko jako bratr k bratru, kdy
přišli jeden k druhému povědět novinu,
rozdělit se o radost, sdílet bolest a žal,
ty doby jsou nenávratně pryč.
Domy, kdysi vždy otevřené vítat
příchozího, jsou dnes zamknuté na tři
západy. Večer se sedí před obrazovkou
televizoru. Mladí ve svých pokojíčcích
nechávají hulázňat přijímače, protože se
jim líbí pralesní hudba s duněním bubnů,
dětem u obrazovky se líbí sex a jsou
nadšeny, když vidí vojnu, kde umírají
v bolestech lidé. Skřety otrhaných
zpěváků a zpěvaček válejících se
po zemi a do nekonečna opakujících
jedno nesmyslné slovo, to je ideál
dnešního života. Kam nás jednou
zatáhne tato dnešní moderní doba,
kam?“
J.Jurný

- TJ SOKOL Bánov

Pondělí

sálová kopaná

19.30-21.30h muži

SH

ved. Vavrys L.

Úterý

cvičení - aerobik

19.00-20.00h ženy

ZŠ

ved. Smutková D.

Středa

sálová kopaná

15.00-16.00h ml. žáci

SH

ved. Vavrys L.

Středa

všestrannost

16.00-17.00h ml. žákyně

ZŠ

ved. Švehlíková K.

Středa

odbíjená

17.30-19.30h muži+ženy

SH

ved. Pražan P.

Středa

cvič. zdrav.tělocvik

16.15-17.45h ženy

ZŠ

ved. Nováková E.

Čtvrtek

všestrannost

13.00-14.00h PD

MŠ

ved. Beníčková M.

Čtvrtek

odbíjená

16.30-18.00h st. žákyně

SH

ved. Vystrčil Zb.

PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKA

Chtěli bychom tímto poděkovat všem lidem z Bánova, kteří se nám
snažili ulehčit naši velmi špatnou situaci v době, kdy nám shořel náš
dům. Děkujeme za všechny finanční i naturální dary. Děkujeme všem,
kteří nám pomohli svou prací. Velice také děkujeme za pomoc
s hlídáním našich dětí, které v této době bylo pro nás neocenitelné.
Zvláště pak velké poděkování patří Monice Adamusové, která nám i
našim dětem zachránila život.
Rovněž bychom chtěli poděkovat všem hasičům, za rychlý zásah. Tím
nám zachránili alespoň část majetku.
Na závěr moc děkujeme panu starostovi Zbyňku Královi, Luboši
Chovancovi a P.Petru Bulvasovi za pomoc a lidský přístup.

Darina a Martin Varaďovi
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DĚTSKÝ KLUB MALENKA
Dobrý den,dobrý den,
dneska máme hezký den!
Máme ruce na dělání
a nožičky na dupání,
dobrý den ,dobrý den,
dneska zlobit nebudem!

Tak takovým veselým pozdravem se
každý týden zdraví dětičky v Malence.
Moc nás potěšila snaha pomoci jak
ze strany obecního úřadu,správce
sportovní haly,tak i možnost
půjčování sportovních potřeb od Sokola.Takže se začátkem února
letošního roku mohl klub
rozeběhnout a dvakrát týdně v dopoledních hodinách se scházely děti
podle věku v klubovně sportovní
haly.

Do začátku stačil velký koberec,časem jsme si
doplnili domeček s tunelem a menší
skluzavku.Součástí každého hraní je houpání v sokolském padáku,který děti milují asi nejvíce.
Zatímco u malých miminek je nejlepší formou
trávení společného času cvičení a říkanky,u větších
batolat se využívá pohádek,zpívánek a tanečků. Mezi
oblíbené činnosti patří tvoření z modelíny a pro
některé bylo zase velkým zážitkem poprvé malovaní
a stříhání.Hlavně se děti mezi sebou začínají
domlouvat a zkouší,co si mohou dovolit.Někdy se
hodně zasmějeme nad nečekanými projevy lásky
a jindy přijde i nějaká ta slzička lítosti,ale na tu se
rychle zapomene.
My maminky probereme mezitím spoustu
důležitých věcí,třeba jak se zbavit plenek nebo
co dobrého zdravého uvařit,aby těm malým
chutnalo.Můžeme si navzájem výhodně nabídnout
menší oblečení a potřebné věci.Ale hlavním důvodem
proč se scházíme, je často osamění a odloučení
od společnosti. Mateřská dovolená vypadá pro nezasvěcené pozorovatele jako idyla, ale každodenní
stereotypní povinnosti, nevyspání, neustálý koloběh
uspokojování potřeb těch maličkých , někdy pořádně
vyčerpá.
Taky proto organizujeme v teplém počasí vyjížďky
na kole,zajíždíme do okolních míst, jelikož nám
v létě zatím chybí malý,stinný a bezpečný venkovní
koutek pro nejmenší děti.Plánujeme návštěvu

bazénu,divadélka nebo se alespoň
scházíme na zmrzlince.
Být u toho,když malý tvor
ob j e v u j e s v ět , r o z v í j í s vo j e
schopnosti a dovednosti,je moc
pěkná odměna .A proto , ať se
i v tomto školním roce opět klubu
daří a dorůstají mu stále další noví
členové!
Věřím,že se i letos podaří vytvořit
ještě lepší podmínky pro naše
nejmenší a děti si budou mít kde
hrát!
Setkání maminek s dětmi bude
vždy ve čtvrtek od 9,30-11,00 hod.
ve volné třídě mateřské školy .
Autor článku:Mgr.Jitka Malá ,
foto: Monika Adamusová

Stezka odvahy

(PO)NOCOVÁNÍ v knihovně
Místní knihovna a T.J. Sokol Bánov
uspořádali pro mladší žákyně Sokola a jejich
přátele „(PO)NOCOVÁNÍ v knihovně“.
Akce se konala z pátku na sobotu, od 22.6.
do 23.6.2007. Byl to příjemný a pohodový
večer s bohatým a různorodým programem.

Stezka odvahy-počátek
Před třemi lety jsme dostali nápad, že
bychom mohli nějak oživit konec
prázdnin. Napadlo nás uskutečnit stezku
odvahy poté, co jsme jednu prošli. Od té
doby ji pořádáme každým rokem.

Workshop
- Obalení nejoblíbenější knihy + dárkové zabalení knihy

Stezka odvahy-2007
Tyto prázdniny jsme uspořádali 3. ročník
stezky odvahy. Každým rokem trasa vede
od pálenice po kamenité cestě na letiště,
přes letiště, po asfaltové cestě dolů
k humnům a za humny zpět k pálenici.
Účastníci prošli 9ti stanovišti, na kterých
plnili různé úkoly. Po projítí cílem dostali
sladkou odměnu a byla možnost opékání.
Děkujeme sponzorům( teta
Maňáková, Květinářství, Petráňovi, teta
Vr á n k o v á a s t r ý c M a t ě j í č e k ) ,
pomocníkům, obci Bánov a zvláštní
poděkování patří paní Popelkové.

Zábavná část
- Při čaji a při svíčkách jsme si nejdříve přáli
svá tajná přání, protože akce proběhla
pouze den po letním slunovratu, podle
Keltů čarovné noci, kdy se plní všechna
přání
- Pokračovali jsme povídáním o zážitcích
ze školního roku
- Zpívali jsme při kytaře Julinky Matějíčkové
- Poslouchali jsme autorské čtení Ludmily
Králové, nositelky zvláštního ocenění za
originální pojetí literárního tématu „Jaro –
region“

- Luštili jsme přesmyčky
- Zpívali a tancovali při harmonice
Věry Chovancové v choreografii
Heleny Vystrčilové a pod vedením
Jirky Chovance jsme dramaticky
ztvárňovali Svěr ákovy písničky.
- Před půlnocí jsme se vydali na vycházku na Skalu
- O půlnoci byla večerka

Rozešli jsme se v sobotu ráno s přá- D AL Š Í F O TO A I NF O RM A C E
ním hezkých prázdnin a jako vzpo- NALEZNETE NAWEBU:
mínku na pěkný večer děvčata do- www.stezkaodvahy.wbs.cz
stala „Pamětní list“
Pavel Šupina, David Maňák,
L.Hauerlandová
Kateřina Petráňová
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Kohútek
v království větrů, fjordů a vikingů
Bezkonkurenčně nejaktivnějším exportérem
bánovské lidové kultury do zahraničí je (nejen)
v posledních letech soubor Kohútek. Před 5 lety
po svém znovuobrození vyrazil na spanilou
jízdu Evropou, a to rovnou do jedné
z nejexotičtějších destinací na italský ostrov
Sardinia.
Rok poté zamířil do Pobaltí, do neméně
turisticky neprobádaných končin: Litvy a Lotyšska.
Letos pak své „dobytí Severu“ korunoval
návštěvou jedné z nejstarších a nejvyspělejších
evropských monarchií: Dánského království.
Všechny tyto daleké cíle kohútkovských cest
přitom nejsou náhodné a spojuje je jediné slovo:
Europeade. Tento co do počtu účastníků i co
do míry popularity skutečně obří festival,
vzniknuvší už v roce 1964 v belgických
Antverpách, je jedním z nejstarších a zároveň
nejrenomovanějších na světě. Funguje na rotačním principu: každý rok několik tisíc
pozvaných tanečníků a zpěváků z celé Evropy
přijede (případně přiletí) do jednoho z festivalových měst, aby se všichni vzájemně
seznámili, navázali nové kontakty, předvedli si
písně, tance a kroje své oblasti a naučili se písně
a tance z regionů ostatních.
Každé město, které festival Europeade hostí, se
tak na necelý týden stane doslova a písmene
„Babylonem jazyků“, dorozumívacími
esperanty jsou hlavně angličtina, němčina
a ruština, ovšem tanečníci z některých koutů
Evropy výše zmíněné jazykové tré prostě
neuznávají a odmítají komunikovat jinak, než
ve své mateřštině, tudíž se každý časem naučí
i základy italštiny, francouzštiny či španělštiny.
První pozvánku na festival Europeade dostal
Kohútek před 5 lety a protože hned napoprvé
organizátory překvapil a nadchnul, přicházejí
do Bánova dopisy z festivalového výboru
z belgických Antverp už pravidelně. Letos
přišlo pozvání do pravlasti udatných Vikingů
Dánského království, konkrétně do jednoho
z nejmalebnějších měst na pobřeží Jutského
poloostrova Horsens.
Toto 60ti tisícové přístavní město má ve znaku
koně, Bánov zase kohouta, takže se díky oněm
„zvířecím“ leitmotivům v erbech hned na začátku zrodila náklonnost a spřízněnost. A vzájemných podobností nebylo málo: přestože je
Horsens (česky Koníčkov) mnohem větší než
Bánov, je to město stejně poklidné, útulné, čisté

a působí takřka venkovsky před domy
úpravné zahrádky s květinami, za domy pohodlná sezení s břečťanem
porostlými pergolami a okrasnými
keři, malé obchůdky s potravinami
a zbožím všeho druhu, všude klid
a ticho...
To bylo mimochodem takřka
všudypřítomné a mnohem větší než v
Bánově, takže si všichni často kladli
otázku, kdo a kdy všechny ty krásné
zahrady opečovává a udržuje...
Centrum Horsens je pak stejně
úpravné, ač živější
plné nejen
historických a pro severské přístavy
typických hrázděných domů, ale
i butiků a drobných hospůdek a pubů.
Ve městě se i přes jeho relativní
rozlehlost téměř nedalo ztratit a je
vyjma moře navíc obklopeno
i rozlehlou přírodní rezervací,
tvořenou bažinami a vřesovišti, což
především zralejší účastníci zájezdu
využívali k častým a četným
vlastivědným procházkám...
A když už jsme u osazenstva a účastníků zájezdu: i přes věkové rozdíly
všichni tvořili velmi kompaktní
a harmonický celek, což se poté
nemohlo neprojeviti na kvalitě
odvedených výkonů. Bánovští
zpěváci a tanečníci v Horsens
skutečně zářili nejen díky bohatým,
pestrým a nablýskaným krojům, ale
předevšim proto, že za poslední léta
na sobě skutečně zapracovali a vyrostli v soubor bezmála profesionální,
což bylo na první pohled patrné
i na festivalu Europeade v dánském
Horsens.
A kdo si tedy zaslouží nejvíce chvály
za letošní úspěch Bánovjanů v Dánsku? Samozřejmě všichni, kdož se
na něm podíleli : tanečníkům a zpěvákům z Kohútku budiž chvála za to,
že šířili slávu své rodné obce daleko v
cizině s elánem a grácií, doprovodné

cimbálové muzice Žandár z Prahy díky
za to, že i přes velkou vzdálenost
a vytíženost dokázala s Kohútkem čile
komunikovat a trénovat, „domácí“
cimbálové muzice pod vedením
Tomáše Beníčka za to, že se z dětské
dokázala přetavit v dorosteneckou
a nacvičit nezvykle rychle vyjma
vlastních čísel i některé z programu
Kohútku. Někdejší zakladatelce,
vedoucí a nynější choreografce Heleně
Vystrčilové díky za kreativitu, nápady,
trpělivost a stále nová a netradiční
taneční i pěvecká čísla, Vítězslavu
Zálešákovi za to, že důstojně převzal
žezlo vedoucího souboru, jeho
sekundantkám Jarmile Brnkové a Haně
Zálešákové za technické a administrativní zajištění celého zájezdu,
Andrei Zálešákové za tlumočení,
doprovodnému štábu za logistickou
pod por u, ř ed i t e l i M u z ea J .A.
Komenského v Uherském Brodě
dr.Pavlu Popelkovi za zpestření
programu i výletů a v neposlední řadě
řidičům Miroslavu Hauerlandovi
a Karlu Horákovi za to, že opět
prokázali vrcholnou profesionalitu
a všechny vždy a všude přivezli včas
a bez úhony. A především díky
Obecnímu úřadu v Bánově za nezbytnou podporu finanční a všem z Bánova za to, že drželi Kohútku palce.
V Dánsku, a hlavně v Horsens, teď
díky tomu všichni dobře vědí, kde
Bánov leží a jaké to asi je „na tom
našem díle“.
Markéta Ševčíková

POZVÁNKA
Zveme Vás na den otevřených dveří v novém
Domě s chráněnými byty (DCHB).
Možnost prohlédnout si prostory a vybavení DCHB, budete mít
v průběhu hodového odpoledne, v neděli 11.11.2007, od 14,00 do
18,00 hod. K nahlédnutí budou všechna
3 podlaží budovy, jednotlivé pokoje i celé zázemí. Po celou dobu
budou všem návštěvníkům k dispozici pracovníci Charity Uh.Brod,
aby zodpověděli vaše dotazy, týkající se provozu a
financování tohoto zařízení.
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Propozice soutěže „ O nejlepší foto Bánova“
Redakce Bánovského zpravodaje vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii Bánova. Soutěž bude probíhat po dobu jednoho roku, aby bylo
možné zachytit naši obec ve všech ročních obdobích.Do soutěže jsou přijímány fotky v elektronické podobě, zaslané emailem
na adresu zpravodaj@banov.cz s předměten zprávy „soutěž“. Za každé čtvrtletí bude vybrána vítězná fotografie, která bude zveřejněna
v aktuálním čísle Bánovského zpravodaje. Rozhodovat bude redakční rada Bánovského zpravodaje. Vyvrcholením soutěže bude
v ý s t a v a z v e ř e j n ě n ýc h f o to g r a f i í, k d e b u d e v y b r á n a b s o l u t n í ví t ě z h l a s o v á n í m n á v š t ě v n í k ů v ý s t a v y.
Vítězové soutěže budou odměněni. Redakce si vyhrazuje právo použít fotky ze soutěže pro potřeby Bánovského zpravodaje,
nebo propagace obce.

Společenská kronika
3/2007
Narození:
Martin Karban
Vojtěch Pavelka
Matěj Mahdal
Natálie Čaňová
Jarmila Mahdalová
Edita Pinďáková

499
304
559
548
362
313

Sňatky:
Jaroslav Mikulčík a Kristýna Ryšávková
Naši jubilanti:
80 let
Božena Úšelová
Milada Nováková
Ludmila Beníčková

231
123
49

Rozloučili jsme se:
Anděla Kubišová
František Kočica
Ladislav Volný
Anna Gazdíková
Josef Gardoň
Bohumil Kočica
Josef Vystrčil
Anežka Bublíková
Marie Bublíková
Miroslav Kočica

80 let
40 let
84 let
70 let
55 let
63 let
72 let
92 let
81 let
75 let

396
6
67
536
413
237
545
34
303
522

www.zpravodaj.banov.cz

Bánov vyhrál!
V sobotu 25.srpna 2007 se uskutečnilo již v pořadí
39.přátelské fotbalové utkání týmů Bánova a Bánova
(Bánov na Moravě proti Bánovu na Slovensku). Byl to
17. zápas „ Starých pánů“ , dříve hrávalo 1. mužstvo.
Jelikož se místa konání pravidelně střídají, mělo naše
mužstvo tentokráte roli „hostů“. Odjezd byl naplánován
na 11:00 dopoledne, ale protože první autobus odmítl už
na cestě z Uh. Brodu poslušnost, museli jsme čekat na autobus náhradní. Ještě se nevyjelo ani nehrálo a starosta
Král již vypotil první dávku potu. Naštěstí to byl jediný
zádrhel dne a dále již probíhalo vše bez problémů.
Po nalodění našeho reprezentačního týmu a nezbytného
občerstvení jsme asi s hodinovým zpožděním vyrazili.
Sice autobus neměl klimatizaci, ale zato byl dovybaven
bánovsky mluvící „GPS“ (Vlastik Urbanec). Vlastik
nejen navigoval, ale také se zhostil role turistikého
průvodce upozorňoval na zajímavosti během trasy.
Po příjezdu do cíle byl náš tým uvítán zástupci soupeřů
a bylo vidět, že zde vznikly během dlouholeté tradice
velmi přátelské vztahy. Následovalo oficiální přivítání
představiteli obce v čele se starostkou PhDr. Helenou
Juríkovou. Starostka krátce seznámila naši výpravu s historií obce a upozornila na akce, které se uskutečnily od
minulého setkání ve slovenském Bánově. Trenér našeho
týmu Jaroslav Duda poskytl také krátký rozhovor pro
místní televizi.
Po zápisu všech účastníků do pamětní knihy a obědě se
všichni přemístili na fotbalové hřiště k přípravě na zápas.
Obloha byla bez mráčků a proto se daly předpokládat
„žhavé chvilky“. Slavnostní výkop provedla starostka
Helena Juríková.
Začátek plný přátelských úsměvů se pak mžikem změnil
v opravdový boj. Obzvláště domácí tým začal s obrovským nasazením a hráči běhali jako v dobách vrcholu
své fotbalové kariéry. Naše mužstvo jim zdatně
sekundovalo, ale přesto měl náš branař v prvním
poločase více práce než branař domácích. První poločas
tak skončil stavem 1:0 pro domácí.
Po krátké přestávce a změně stran hrálo naše mužstvo se
„slunkem v zádech“ a zdálo se, že i lépe hospodařilo se
silami, neboť si vytvářelo i více gólových šancí. Padalo i
...pokračování na straně 8
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více gólů než v poločase prvním. Svou
první větší šanci Zbyněk Král sice
neproměnil, ale v druhé již nezaváhal.
O druhý gól se postaral ročník 1966.
Útok zahájil Radek Tesařík, přihrál
Radkovi Vystrčilovi a ten s jistotou
zakončil. Za stavu 3:2 pro domácí
otevřeli naši více hru ve snaze uhrát
alespoň výsledek TRI:TŘI. To se
nepodařilo, a navíc rozhodčí nadstavil
4 minuty k velké nelibosti všech
vyčerpaných hráčů. Domácím se
podařilo ještě jeden gól přidat. Konečný
výsledek byl 4:2 pro domácí.

Hráči ještě dlouho probírali jednotlivé úspěšné
i neúspěšné šance, což bylo důkazem toho, že
brali zápas velmi vážně.
Již během zápasu a i po něm si mohli zástupci naší
školy a školky prohlédnout obec, navštívit místní
školu a vyměnit si zkušenosti.
Večer se pak všichni sešli na obecním úřadě, kde
byla připravena večeře. Následovalo přátelské
posezení se zpěvem i tancem. Hudebně se zapojil
i pan učitel Vlastimil Ondra a slovenské i moravské písně zněly dlouho do noci.
Doufejme, že dlouholetá tradice těchto
fotbalových zápasů bude pokračovat. I pro ostatní
spolky by mohla být příkladem. Občané
slovenského Bánova jsou pohostinní a družní
a určitě by se našly i další možnosti společných
akcí.
Příští rok se uskuteční družební fotbalový zápas v
našem Bánově a hráči tak budou mít možnost
prokázat své fotbalové kvality. Přejeme jim hodně
úspěchů a také to nezbytné štěstí.
Libor Píška

FC BÁNOV
Hodnocení uplynulé sezóny 2006 /
2007 začneme netradičně událostí, která
proběhla na přelomu měsíců květen a červen v Roudnici nad Labem. Hrálo se zde
republikové finále žákovských družstev
Okresních fotbalových svazů Danone
Cup Pohár národů, kde jsme i my měli
své zastoupení. Výběr Okresního
fotbalového svazu (OFS) Uherské
Hradiště, který do tohoto finále postoupil
z kvalifikačního turnaje hraného v Hluku,
měl totiž ve svých řadách naše hráče
Josefa Lekeše, Lukáše Jaroňka a Radima
Veleckého. Výběr OFS Uherské Hradiště
tento turnaj vyhrál a postoupil tak na neoficiální mistrovství světa této věkové
kategorie do francouzského Lyonu. Ihned
po skončení turnaje komise trenérů
a odborníků ČMFS vybrala hráče, kteří
v Lyonu od 28. června do 2. července
reprezentovali Českou republiku. Mezi
vyvolené se nakonec dostalo 9 hráčů OFS
Uherské Hradiště, mezi nimi i náš Josef
Lekeš!
Ke skončené sezóně 2006 / 2007 lze
jednoznačně konstatovat splnění všech
vyřčených předsezónních cílů u všech
mužstev. Mužstvu mužů se nakonec
podařilo v posledním kole zachránit
a udržet tak i pro další soutěžní ročník
příslušnost I.Atřídě sk. B Zlínského kraje.
Mezi vyrovnanými celky s minimálními

určitě výborní fotbalisté.

bodovými odstupy jsme se v konečné
tabulce umístili na 12. místě. Mužstvo
dorostenců po zimním přezimování
na 1.místě nenechalo nikoho na pochybách a
po dvou letech strávených v okresní soutěži
se zcela právem bouřlivě radovalo z postupu
do okresního přeboru. Na rozdíl od mužů
tak ušetřilo nervy fanoušků, neboť v celém
průběhu jarní části před sebe nikoho
nepustilo a o zaslouženém postupu tak bylo
rozhodnuto již dvě kola před koncem
sezóny. Mužstvo žáků pokračovalo ve výkonech z podzimu a navázalo tak na vcelku
vydařený půlrok, kdy si oproti tomuto v tabulce ještě polepšilo o jedno místo na konečné pěkné 5. místo. Přípravka opět
deklasovávala své soupeře a stojí za to se
podívat na jejich konečnou tabulku.1. místo,
26 zápasů bez prohry, 76 bodů při skóre
206:32. I vzhledem ke kvalitě soupeřů čísla
nepotřebují komentář… Rostou nám zde

Do právě probíhající sezóny
2007 / 2008 jsme vstoupili s předsevzetím vyhnutí se bojům o záchranu u mužstva mužů a hrát
v klidném středu tabulky u mužstva
dorostenců. Cíle u mužstev žáků,
kteří postoupili z okresní soutěže
do nově vytvořeného okresního
přeboru a přípravky jsou neměnnépřivádět ke sportu kluky, dávat jim
možnost výplně volného času pod
dohledem kvalifikovaných trenérů a
v neposlední řadě si i tímto
vychovávat vlastní fotbalisty.
Výkonný výbor FC Bánov tímto
děkuje všem hráčům, trenérům,
rodičům, sponzorům a vůbec všem,
kteří se do fotbalového dění v sezóně
2006 / 2007 jakkoliv zapojili, s přáním co nejlepší spolupráce i v sezóně právě probíhající. Dále pak
upozorňuje všechny příznivce, že
aktuální dění v FC Bánov je možno
sledovat podrobněji v příspěvcích
na webových stránkách Obecního
úřadu Bánov.
Výkonný výbor
FC Bánov
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