
„Uplynul opět jeden rok…“ zpíváme v jedné vánoční
písni a je tomu skutečně tak.
Jak jej zhodnotit? Byl to první rok práce nového
zastupitelstva. Mám radost, že i přes různost názorů na
některé záležitosti, všichni se snažíme hledat nejlepší
řešení pro naši obec.
Převzali jsme několik rozpracovaných akcí které bylo

třeba dokončit.
Po několika složitých jednáních za přítomnosti
právníků, senám podařilo ukončit spolupráci
s firmou která realizovala výstavbu dětského hřiště a po
2 letech, je konečněpředat dětem
k užívání. Velmi náročná byla výstavba inženýrských
sítí za zdravotním střediskem a současně Domu s
chráněnými byty, ve stejné lokalitě. Vyžadovala mnoho
trpělivosti
a ohleduplnosti jak pracovníků obou stavebních firem,
tak i těch kteří již vnové ulici bydlí.
Jak se ale ukazuje u Domu s chráněnými byty, ještě
těžší než jej postavit, budedomluvit
nastavení provozu tak, aby sloužil k účelu ke kterému
jsme jej budovali.
Největší stavbou v novodobé historii Bánova bude

výstavba obchvatu obce.
Rok 2007 byl ve znamení výkupů pozemků pro
samotný obchvat. Podařilo se nám díky vstřícnosti
společnosti Inženýrská investiční a ministerstva

financí, zpracovat a schválit
Cenovou mapu pozemků, kterou ve zlínském
kraji má město Zlín a obec Bánov. Ta nám
umožnila urychlit výkupy tak, že dnes je první
etapa vykoupena celá a u druhé zbývá přibližně
dvacet pozemků. Velký dík za to patří jak
Inženýrské investiční, tak také Vám, kteří jste své
pozemky ochotně poskytli, ale také pomáhali
získávat cenné kontakty namajitele pozemků, na
které chyběly adresy. Samotná realizace stavby
byměla začít v příštím roce.

K velké opravě budovy pošty nás donutil
havarijní stav její střechy. Díkymikroregionu
Východní Slovácko, jsme na tuto opravu získali
dotaci a tak mohli zrekonstruovat i hasičskou
zbrojnici. Velkou část prací při rekonstrukci
zbrojnice udělali samotní hasiči a patří jim za to
náš velký dík. Tato akce by měla být dokončena
do Vánoc.
Na obecním úřadě jsme upravili místnost pro

nový archiv a opravili po 40 letech záchody.
Vmateřské škole bylo v jedné třídě nainstalováno
nové osvětlení, opravena umývárnaa záchody.
V základní škole proběhla kompletní
rekonstrukce dětských šaten, byla zřízena nová
počítačová učebna a čítárna. Od 1.1.2008 budou
pojištěny již všechny obecní budovy. Doposud
byly z 8 pojištěny pouze 3. Byly obnoveny dva
kříže v Hoštákách, první na místě bývalého
cholerového hřbitova a druhý zničený v roce 2005

p ř i n e h o d ě
kamionu.
Dík patří všem kteří
se podíleli na jejich
obnově i těm, kteří
o ně pečují.
Poděkování patří

také našemu panu
faráři Otci Petru

Bulvasovi, za jeho péči o farnost, ale také za
Lidové misie, které se v Bánově uskutečnily po 71
letech. Podle reakcí mnohých z Vás vím, že Vás
hluboce oslovily. Sluší sepoděkovat i všem, kteří je
pomáhali organizačně zajistit.
Mám radost, žepřibývá těch kteří se chtějí aktivně
podílet nanašemspolečenskémživotě.
Kterým záleží na tom jaká je naše obec a jsou
ochotni věnovat svůj volný čas svým bližním.

Jsem vděčný za mikroregion Východní
Slovácko, za spolupráci na sbližování našich šesti

www.banov.cz
č.4/2007 - prosinec

www.banov.cz



obcí, které přerůstá v nová přátelství a rozšiřuje se i za
hranice naší vlasti.

Vážení spoluobčané, chci Vámpopřát krásnýadvent,
v tichém a laskavém očekávání nejkrásnějších svátků
v roce. Dětem pak radost z dárků, rodičům radost z
dětí a nám všem radost z každého dne, který budeme
v novém rocespolečně prožívat.

Mgr. Zbyněk Král
starosta

Vážení spoluobčané,rádi bychom vás tímto
informovali, že od 1. 1. dojde ke změně obecně
závazné vyhlášky č. 2/2003 o místních poplatcích za
provz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.Tímto článkem chceme vysvětlit, proč k tomu
dochází, co zastupitele k této změně vedlo a jakým
způsobem se táto změna promítne do ekonomiky
jednotlivých domácností.

V roce 2003, kdy byla stanovena sazba
poplatku na 360 Kč, byly skutečné celkové náklady
obce na likvidaci tříděného i netříděného
komunálního odpadu 890.000Kč tj. 445Kč naosobu.
V roce 2006 tyto náklady již stouply na částku
1.443.000 Kč,tj. 720 Kč na osobu, přitom na
poplatcích za odpad vybere obec necelých 600.000
Kč. Z toho vyplývá, že obec na likvidaci odpadu
doplácí ze svého obecního rozpočtu přes 800.000 Kč.
Tato situace je nadále pro nás neudržitelná, protože
náklady pro obec rostou z důvodu zvyšování ceny za
odvoz a uložení odpadu na skládku.

Při přípravě změny současně platné vyhlášky,
která by zohlednila výše uvedené skutečnosti bylo
však třeba v první řadě nutné dát vyhlášku do souladu
se příslušnými ustanoveními zákona č. 565/1990 Sb.
Dosud platná obecně závazná vyhláška č. 2/2003
obsahovala článek č. 9 „Úlevy“, kde

podle počtu osob
žijících společně v jedné domácnosti /tzn. v
jednočlenné domácnosti zaplatil 1 člověk 360 Kč, ve
dvoučlenné domácnosti zaplatili 2 lidé 330*2, nikoliv
360*2./ Po konzultacích s právníky a metodickým
oddělením krajského úřadu však takovéto nastavení
není možné, protože je v rozporu s principem daňové
rovnosti a takto rozlišně stanovenou daňovou sazbu
poplatku zákon neumožňuje .

daňová sazba
poplatku byla odstupňována

nová obecně závazná vyhláška č. 2/2007. V této vyhlášce se
ruší článek „osvobození“ a článek „ úlevy“. Bude se tedy platit
360 Kč na1 osobu/rok, bez ohledu na věk apočet lidí žijících v
domácnosti. Otázka osvobození byla dlouhou dobu
předmětemnašich diskusí, rozhovorů a porad se zastupiteli z
okolních vesnic.Jenom pro srovnání, v okolních obcích jsou
tyto poplatky nastaveny také v naprosté většině bez
osvobození a částka poplatku se pohybuje od 400 Kč a výše.
V rámci snahy dosažení co největší spravedlnosti jsme se
proto rozhodli pro zrušení všech osvobození, protože některá
skupina občanů by takovýmto způsobem byla vždy
zvýhodněna a jiná ne. V této souvislosti je třeba
podotknout,že

na základě § 16 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů , a to vydáním rozhodnutí z
důvoduzmírnění neboodstranění jeho tvrdosti.

starosta může na základě žádosti občana v
jednotlivých případech poplatek

snížit nebo prominout

Marie Fremlová

Nová vyhláška
o odpadech

Upozorňujeme všechny občany, kteří mají jakýkoliv dluh vůči
OU, že byly vydány první platební výměry na jejich dluhy. Při
neuhrazení dluhu jsou tyto platební výměry už podkladem
pro exekutorskou firmu a jsou vymáhány v samostatném
exekučním řízení (povinnost občana uhradit kromě dluhu
takévysoké exekuční náklady).

Upozornění pro neplatiče

Důležitébody schválenénaZOdne19.10.2007

-

-

-

-

Nákup traktoru značky BCS VIVID 400 DT
s radlicí a sypačem.

- Obecně závazná vyhláška Obce Bánov č.
2/2007, kterou se mění Oběcně závazná
vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

Vystoupení Obce Bánov ze Svazu měst a
obcí.

- Přihlášení Obce Bánov do Sdružení
místních samospráv, sdružujícího převážně
obce a malá města a usilující o odstranění
diskriminace malých obcí.

Změna názvu ZŠ Bánov: „Základní škola
Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace.“

souhlas s odprodejem domu č. 502.

Zápisy z jednání
Zastupitelstva Obce
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V rámci 5. Jelínkova vizovického koštu, který se
uskutečnil ve dnech 17.-18.8.2007 ve Vizovicích
dosáhla vynikajících výsledků bánovská slivovice. Z
celkového počtu 654 přihlášených vzorků ovocných
destilátů ( slivovice, hruškovice, jablkovice,
meruňkovice, třešňovice, ostatní ovoce) se na
vynikajícím 12. místě umístil se slivovicí (2006) Josef
Vajdík, na 22. místě se slivovicí ( 1997) Lubomír
Zálešák z Brna a na 42. místě se slivovicí (2002)
Stanislav Žáček. Vzorky slivovice do koštu měli
přihlášeny dále Josef Beníček, Libor Buják, Jan
Petráň, Josef Vystrčil, Václav Vystrčil a Vladimír
Zálešák.

Hodnocení prováděli degustátoři, kteří byli
rozděleni do 36 šestičlenných komisí. Hodnocena
byla čistota, vůně,chuť, jemnost a perzistence
jednotlivých vzorků. V kategorii nejcennější, ve
slivovici, z 329 vzorků, dosáhl výjimečného výsledku
18,69 bodu se svou slivovicí Josef Vajdík, který se
umístil na bedně na 3. místě. Do první desítky (7.
místo) se dostala ještě slivovice (18,55 bodu)
Lubomíra Zálešáka z Brna.

Závěrem vyslovím přání, ať i letos v Bánově
„nateče“ velice moc velice dobré slivovice, kterážto
nechť je pak přihlášena v ještě hojnějším počtu do 6.
Jelínkova vizovického koštu, který se uskuteční v
srpnu 2008.

JUDr.Lubomír Zálešák

V. ročník Obecního turnaje v kuželkách se
uskuteční 22-23 února 2008

v bánovské Sportovní hale. Organizace a
pravidla turnaje budou zveřejněny v

průběhu ledna 2008,
a to na web stránkách obce Bánov a ve

vývěsních obecních skříňkách.
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Vás zve 27.12.2007
na

Účastnit se mohou pouze hráči!neregistrovaní

Turnaj se koná v tělocvičně ZŠ Bánov.
Vstup ze sportovní haly.

Registrace účastníků hodin.
Startovné: 50,- Kč

8. - 9.45 00

Srdečně zvou pořadatelé.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOLBÁNOV

VELKÝ ÚSPĚCH
BÁNOVSKÉ SLIVOVICE



17. a 18.10. proběhla v našich obecních lesích inspekce
z životního prostředí z Brna, která kontrolovala stav
porostu, lesních komunikací, dodržování plánu těžby,
obnovu mýtin a pasek, škody napáchané zvěří /z tuhé
zimy 20056 bylo okusem zvěře poškozeno 50 %
smrkových porostů/

úspěšně proběhla kolaudace ZTV I., tj. ulice za
zdravotním střediskem

proběhlo jednání omožnosti napojení obce Bystřice pod
Lopeníkem na čističku odpadních vod, která má být v
nejbližších letech postavena vBánově

vstoupili jsme do jednání s Českou poštou ohledně
zvýšení nájemného nebytových prostor, které pošta
využívá

Region Východní Slovácko a Sdružení obcí Čachtice
Kopanice ze Slovenské republiky podepsali v pátek 12.
10. 2007 smlouvu o spolupráci.Podpis smlouvy se
uskutečnil na Mohyle Milana Rastislava Štefánika na
Bradle. Cílem spolupráce obou regionů je vzájemné
partnerství při čerpání evropských fondů, kulturní
spolupráce, předávání zkušeností, odbourávání
jazykové bariéry u mladé generace a vytváření
partnerství mezi neziskovými organizacemi z obou států

podařilo se vykoupit všechny pozemky, které se
nacházejí v místě výstavby 1. etapy obchvatu Bánova,
začíná se vyřizovat stavební povolení na stavbu této 1.
etapy

projektant předložil technický návrh na opravu střechy
sportovní haly, tento návrh byl odeslán k posouzení
správnosti navrženého řešení nezávislé odborné firmě

byla dokončena realizace Domu s chráněnými byty, v
současnosti se dokončují ještě venkovní terénní úpravy,
termín kolaudace byl oficiálně stanovenna 27.11.

aktualizuje se tepelný audit na základní školu, na
základní škole byl krajským úřadem na žádost obecního
úřadu zřízen školní klub

na autobusové zastávce „U obecního úřadu“ byla
umístěna informační tabule mikroregionu VS, na hlavní
autobusové zastávce a na zastávce v Jakubovci jsou
nové lavičky pro cestující

Uskutečnil se den otevřených dveří na novém Domě s
chráněnými byty za účasti pracovníků Charity, v těchto
dnech probíhá kolaudace tohoto Domu i zbývající části
ZTV v této ulici

Stále probíhají jednání o možnostech nastavení
poskytování sociální péčena novémDomě s chráněnými
byty vzhledem ke skladbě klientů, omezujícím dotačním
podmínkám a možným dotacím na provoz tohoto domu

Uskutečnil se nový konkurz na obsazení místa ředitelky
naší mateřské školy. Novou ředitelkou MŠ se od
4.1.2008 stává paní Renata Machalíková

Dne 29.11. proběhlo úvodní setkání v sále ZŠ v rámci
komplexních pozemkových úprav na našem
katastrálním území. Byla stanovena komise, ve které
musí být zástupci obce a katastrálního úřadu. Komisi
tvoří Mgr. Zbyněk Král, Ing. Jarotek, Ing. Miroslav
Zálešák, Jitka Vranková, Mgr. Petr Gazdík, Josef
Matějíček, František Buček, Zdeněk Zvářal, Ing. Martin
Kočica

Pokračuje oprava střechy napoště tak, aby 18.12.mohla
proběhnout kolaudace, během týdne se položí dláždění
před hasičskou zbrojnicí

Navštívila násČTohledně stavbyobchvatu

V ZŠ praskl přívod vody ve školní družině, voda zatekla
do jídelny a do dalšího oddělení družiny, ve škole proto
byly umístněny vysoušeče od firmyTUFIRKunovice

Na obci máme nový traktor VIVID 400 DTod firmy SOME
JižníMorava,Dolní Bojanovice, v zimníchměsících bude
traktor využívaný především k odhrnování sněhu na
chodnících v obci

V Uh. Hradišti se uskutečnilo 22.11. pracovní setkání
kronikářů v muzeu a v archivech, naši obec zastupovala
p. Jana Kryštofová

Zpívání u vánočního stromu se uskuteční v neděli 23.12.
odpoledne v 16,00 hod.

Firma Venitex s.r.o., Bánov 501,
provádí kopírování na barevné
laserové tiskárně. Formát A3, A4.

J e m o ž n é s i n a k o u p i t z a
velkoobchodní ceny bytové doplňky:
ručníky, osušky, župany, koupelnová
lina, koupelnové předložky, teflonové
ubrusy, PVC ubrusy, ložní p
ovlečení, prostěradla, dárkovékazety.

Venitex s.r.o.

IV/2007



Ve čtvrtek 29.11.2007, se v sále naší základní školy, uskutečnilo
první setkání vlastníků pozemků v katastru obce Bánov. Toto setkání
inicioval Pozemkový úřad Uh.Hradiště, aby na něm vysvětlil důvody,
které jej spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ministerstvem
zemědělství, vedly k objednání komplexních pozemkových úprav v
Bánově.

Pozemkové úpravy byly vyvolány výstavbou obchvatu silnice I/50,
který zasahuje více jak třetinu bánovského katastru a v takovém
případě jsou pozemkovéúpravy povinné.
Zpracováním KPÚ byla pověřena brněnská firma Ageris s.r.o. Její
zástupkyně ing.Šmahelová
vysvětlila přínosKPÚpro vlastníky pozemků i naši obec.

Mají odstranit nejasnosti a chaos ve vlastnických vztazích.
Umožňují scelení jednotlivých parcel jednoho vlastníka do 1, nebo 2
velkýchparcel, ke kterýmbude zajištěn přístup.
Umožní umístnit do krajiny společná zařízení jako cyklostezky,
rybníky, protierozní opatření větrolamy, remízky, biokoridory apod.
Umožní vlastníkům jednodušší pronajímání, neboprodej pozemků.
Umožní vytvoření digitálnímapynašeho katastru.

Pro umístnění společných zařízení na území katastru byl zvolen
„Sbor zástupců“.

ing.Petr Jarotek zástupce pozemkového úřadu
mgr.Zbyněk Král starosta obce
p.Jitka Vranková, p.František Buček, mgr.Petr Gazík, ing.Martin
Kočica, p.JosefMatějíček, ing.Miroslav Zálešák, ZdeněkZvával

Sboru zástupců můžete přednášet své návrhy, podněty a
připomínky, které budou projednávány a případně zohledňovány při
KPÚ. Bude potřeba velké trpělivosti při zjišťování vlastníků a
vyjasňování vlastnických vztahů, ale digitalizovaný, přehledný
katastr připravený pro zkrášlování krajiny dalším generacím stojí za
to.

Jací jsou lidé, taková je krajina. Věřím, že tanašebude krásná.

Zbyněk Král

Komplexní pozemkové
úpravy (KPÚ)

24.12 Štědrý den

25.12 Boží hod vánoční

26.12 Svátek sv. Štěpána

29.12
30.12 Svátek sv. Rodiny
31.12 Silvestr
01.01 Nový rok

14,00 Dětská pobožnost
22,30 Mše svatá
10,30 Mše svatá
17,00 koncert Kohútku a jeho hostů v kostele
v Bánově
10,30 Mše svatá
17,00 Živý betlém v Suché Lozi
15,00 koncert Nivničky v kapli v Bystřici
10,30 Mše svatá
17,00 Mše svatá
10,30 Mše svatá

Vědci zjistili, že lidé, kteří konzumují
pravidelně med si život nejen oslazují, ale
také prodlužují. Med totiž pomáhá v boji se
stresem, zlepšuje paměť a zpomaluje
proces stárnutí.
Med jako včelí produkt lidé používali nejen
jako přírodní sladidlo již od starověku, ale
také v kosmetice a jako léčebný prostředek.
Jeho antiseptické vlastnosti se používaly při
léčení spálenin a různých ran. Odborníci
zjistili, že je med vhodný k prevenci rakoviny
a senné rýmy.
Pokud máte možnost, kupte si med přímo
od včelaře nebo se alespoň rozhlédněte po
prodejnách zdravé výživy. Zpracováním a
nesprávným skladováním v obchodních
firmách med ztrácí mnoho svých léčivých a
výživových kvalit. Takový med je pro nás už,
bohužel, těžko stravitelný a z těla bez užitku
odchází. Stává se tak pouhým bezcenným
sladidlem. Ani chuť a vůně takových medů
není nikterak zvláštní. Základním
ukazatelem pravosti a kvality medu je
schopnost krystalizace.
V tomto roce bylo staženo z prodeje a
zlikvidováno 4576 kg medu, pozastaveno
20794 kg medu a vráceno 24572 kg
dovozovýchmedů.
Pokud jde o med pouze český, měl by si
spotřebitel uvědomit, že čeští včelaři úzce
spolupracují se státním veterinárním
dozorem. Naši chovatelé včel mají
maximálně zájem na dodržení odpovídající
kvality. Však je také český med známý svou
kvalitou a také je nejen u nás, ale i v
zahraničí žádanýmartiklem.
Je proto na vás spotřebitelích, jakou kvalitu
medu si zvolíte.

PřejemeVám v klidu prožité
vánoce a hodně zdraví a úspěchů v novém
roce.

Včelaři ZO Bánov

NENÍ MED JAKO MED…
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Informace vedení ZŠ v Bánově
Vážené občané,
dovolte, abych Vás jménem vedení školy
informovala o tom, co se unás děje.
V tomto školním roce nastoupilo do naší školy
281 žáků. Učí se ve 13 třídách. Na prvním
stupni máme po jedné třídě, na druhém jsou v
každém ročníku třídy dvě. Volný čas mohou
žáci trávit v družině ( dvě oddělení) nebo ve
školním klubu v různých kroužcích ( je jich 17).
V tomto školním roce jsme začali realizovat v 1.
a 6. ročníku školský vzdělávací program -
škola východního Slovácka. Chceme, aby se
žáci ve škole nejen učili, aby také uměli řešit
problémy, aby uměli komunikovat, byli
samostatní, aby byli také hrdí na svou vlast,
region, svou obec. Celá řada akcí i výuka je
zaměřena tímto směrem. S tradicemi
slováckého regionu seznamují naši žáci
prostřednictvím souboru Kuřátko, se kterým
vystupují po celé republice.
Snažíme se vycházející žáky co nejlépe
připravit na volbu povolání.Kromě výuky se
žáci s budoucím povoláním seznamují na
různých exkurzích např. úřad práce, burza
středních škol v Uherském Hradišti. Se
studijními a učebními obory se seznámili na
SPŠvUherskémBrodě.
Ve škole vedeme žáky k tomu, aby si vážili si
přírody, neničili ji, uměli se chovat v lese, na
loukách i v obci. Víme, že velkým problémem je
odpad, který produkujeme. Zvykáme mladou
generaci, aby se podílela na třídění odpadu již
od první třídy.
Žáci jsou vzděláváni i po kulturní stránce.
Všichni se zúčastnili v sále školy vystoupení
cimbálové skupiny Réva, žáci 8. a 9. tříd shlédli
v kulturním domě v Uherském Brodě
představení vojenského uměleckého souboru
Ondráš - Rande naslepo. Zájemci mají
možnost pravidelně jezdit do Slováckého
divadla v UherskémHradišti.
Zásluhou pana ředitele, Mgr. Jiřího Suchého,
se podařilo dosáhnout díky projektu „Podpora
změn“ na evropské peníze (6,33 milionu Kč) a
tak jsme mohli společně s přizvanými sedmi
školami našeho a Jihomoravského kraje rozjet
celou řadu vzdělávacích akcí, aby naši učitelé
byli co nejkvalitnější a co nejlépe připraveni na
změny, kterými naše školství prochází. Díky
tomuto projektu byla také naše škola vybavena
moderní technikou v hodnotě téměř 690 tisíc
Kč. Na závěr projektu se účastníci škol a s nimi
jednotliví starostové obcí setkali u nás ve škole

na závěrečnékonferenci konané20. září.
Dalším projektem, do kterého jsme vstoupili, byl pilotní projekt MIŠ
(minimalizace šikany), který připravilo občanské sdružení AISIS
Kladno. Finančně byl zabezpečenNadacíO .
V rámci tohoto projektu se polovina učitelů se během čtyř víkendů
proškolila na téma jak rozpoznat šikanu a jak s žáky pracovat.
Projekt přinesl první plody. Dne 21. listopadu ve sněmovně v Praze
jsme se na konferenci dověděli, že podle průzkumů se situace ve
školách zlepšila, dokonce v jedné třídě u nás došlo k poklesu šikany o
58 %.
I přes tyto výsledky nemůžeme být úplně spokojeni s chováním žáků,
kteří se realizují ve škole tak, že se svým spolužákům posmívají nebo
jim jinak ubližují. Z těchto důvodů metodik prevence plánuje akce na
snížení patologických jevů. Jmenovala bych aspoň besedu osmých a
devátých tříd v sále školy s mluvčí České policie, paní Jitkou
Zámečníkovou nebo akci šestých tříd, pro které si připravili program
pracovníci Zdravotníhoústavu ve Zlíně, zaměřený proti kouření.
Škola dělá hodně věcí, aby vychovalamladou generaci, která se bude
umět postavit k práci a bude umět žít spořádaně. Pokud však ve svém
působení zůstane osamocena, je to jako boj s větrnými mlýny. Mnohé
negativní věci děti opakují po dospělých. Proto se nebojte na
„nešvary“ dětí poukazovat konkrétně. Možná, že mnozí rodiče ani
netuší, co jejich syn nebo dcera dělá ve svém volné čase nebo za co
utrácí své kapesné.

Závěrem mi dovolte, abych Vám za všechny zaměstnance školy
popřála pokojné a krásné Vánoce a v roce 2008 všem hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

2

Mgr. Jarmila Kolková

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
Josef Novák

plovoucí podlahy
kladení parket, vlysů, mozaiky, palubovek
broušení dřevěných podlah nejmodernějšími stroji
lakování dřevěných podlah
opravy a renovace dřevěných podlah
kladení a svařování PVC
kladení koberců

Bánov č. 324, 687 54
tel.: 572 646 502,
mobil: 604 664 058

Sbor dobrovolných hasièù Bánov
www.hasici.banov.cz
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V křesťanském světě patřily a budou patřit
jistě k nejkrásnějším svátkům v roce. Lidé se na
ně připravovali po celou adventní dobu, která trvá
po čtyři týdny. I dnes je tomu tak, ale oproti době z
počátku dvacátého století příprava vypadá troch
jinak. Dnešní generace trochu lépe finančně
zabazpečená žije honbou za nákupy dárků v
různých městech a dárky překypujících tržištích.
Každý chce trumfnout své sousedy a známé.

Ve výše uvedených dobách tomu bylo jinak.
Lidé se připravovali na příchod Ježíška
duchovně. Po celý advent navštěvovali kostel,
zpovídali se prostě vánoce chtěli prožít s čistou
duší.

Na vánoce se domů sjela celá rodina. I ti, kteří
byli za prací ve světě, nesměli chybět u
štědrovečerního stolu. Příprava dárků, výzdoby a
jídla to vše bylo velmi skromné a většinou z
produkce vlastního hospodáření.

Štědrý den byl ze svátků tím
nejočekávanějším. Byl dnem postním, jídlo se
konzumovalo až při večeři. Ve vesnici byl klid,
pouze stařeny a starci žijící v tzv. Špitále chodili
po Bánově dům od domu a modlitbou prosili o
malou podporu k jejich štědré večeři.

Půst se držel proto, že každý chtěl vidět „zlaté
prasátko“. Tím byl označován občan, která se
přes den zatoulal do hospody a domů k večeři se
vracel v podnapilém stavu.

Jinak v domácnostech žili všichni zdobením
vánočního stromku a ženy přípravou štědré
večeře. K výzdobě stromečku sloužila jablka,
dále hrušky, ořechy a pečené ratolesti. Řetězy
byly vyrobeny z barevných papírků. Pro ozáření
byly koupeny malé svíčky. Pod stromečkem byl
betlém vystřihovaný z koupeného tvrdého
papíru. Večer se přidaly dárky. I když byly velmi
skromné, všichni se radovali a v domě byl klid a

mír.
Štědrá večeře bydnešním „jedlíkům“ jako štědrá nepřipadala.

Ale ve srovnání s večeřemi té doby byla opravdu co domnožství
štědrá. V ostatní dny se lidé spokojili obyčejným domácím
mlékema chlebemči jinýmpečivem.

Ke štědrovečernímu stolu zasedli všichni. Povstáním a
modlitbou byla večeře zahájena. Při křižování před Otčenášem
měl každý v ruce tzv. oplatek pomazaný medem. Oplatky byly
vyráběny a prodávány kostelníkemv týdnupřed vánocemi.

Zajímavostí bylo, že kyselice a po ní sladká krupice se jedly z
jedné mísy, což mělo dokazovat jednotu rodiny. Dalším jídlem
byla káva nebo čaj s buchtami, vdolečky či jiným sladkým
pečivem. Posledním chodem byla jablka, hrušky, trnky ať už
sušené nebo syrové. Při řezání jablek (provádělo se napříč)
členové rodiny soutěžili, zda při přěkrojení uvidí hvězdičku nebo
křížek.

Večeře byla ukončena opět modlitbou. Následovalo
rozdávání dárků a zazpívání několika koled. Děti a mláděž se již
nemohly dočkat. Z venku se ozývaly koledy, které chodily
zazpívat děti svým sousedům, příbuzným a známým. Po přání
pěkných vánoc dostávali koledníci nějakou sladkost, někde i
peníz (pětník, desetník u bohatších i padesátník).

Čtenáře jistě udiví, že na večeři nebyl kapr. V okolí nebyl
rybník a domalýchobchůdků se dovoz zdálky nevyplácel.

Štědrý den končil v ulicích za zvuků koled: Pásli ovce Valaši,
Narodil se Kristus Pán, Tichá noc aj.

V další den byla velmi brzy sloužena mše tzv. Jitřní. Den byl
označen jakoBoží narození. Byl dnemmodliteb a klidu. Hospody
byly zavřeny a doma se nevařilo. Dojídaly se zbytky po Štědré
večeři.

Na svátek Sv. Štěpána již bylo veselo. Večer „Štěpánská
zábava“ a přesdennávštěvy příbuzných i hospod.

Dnešní vánoce mají zcela jiný charakter. Skromnost je ta tam.
Jednota rodin se rozpadá, lidé odjíždějí za rekreací, dny a večery
jsou naplněny televizním často k vánocům nepříslušným
programem. Možná by stálo za to vrátit se k dobám minulým.

J.

Vánoce dnes a v době minulé

Vánoční přání Otce Petra
Vánoce jsou svátky, které pro svoji

nádhernou atmosféru má rád snad každý.

Přesto se možná najde někdo, kdo si

zasteskne, že je s vánocemi spojeno moc

práce, příprav, pečení a úklidu. Možná

bude i někdo z našich blízkých, kdo si

položí hlavu do dlaní, protože ví, že o

letošních vánocích mu bude někdo chybět,

nebo bude při štědrovečerním stole sám či

sama. Možná se najde i někdo, komu

vánoce nic neříkají a nic nepřipomínají.

Já chci však věřit, že vánoce, které máme neodmyslitelně

spojené s koledou „Narodil se Kristus Pán“ ve které se zpívá „…nám,

nám, narodil se“ budou letos svátky, ze kterých nám nikdo nevezme tu

krásnou radost, že Bůh chce být s námi. Když budeme mít tu možnost

chvíli postát či posedět u rodinného Betléma dopřejme si i chvilku toho

vánočního rozjímání. Věřím, že nás to povzbudí a možná i naladí na to,

abychom nabídli někomu možnost prožít tu radost s námi. A pak možná

přijde i myšlenka darovat radost těm, kdo budou ve vánoční přípravě

chtít pomoci. Vybaví se nám někdo komu dáme možnost zažít radost

tím, že nezůstaneo svátcích sám.

Naplno prožitou vánoční radost vám přeje P. Petr Bulvas
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Vánoční skaut
Třináctiletý Frank Wilson se sice smál a radoval s
ostatními, ale v duchu šťastný nebyl.
Dostal všechny dárky, které si přál, to ano, a také se mu
moc líbilo, že k nim na Štědrý večer přijeli jako vždycky
příbuzní, aby jim popřáli k svátkům a dali dárky. Tentokrát
to byla teta Susan.
Přesto nebyl Frank šťastný, protože to byly první Vánoce,
které trávil bez svého bratra Steva.
Ten rok ho totiž zabil bezohledný řidič. Frankovi Steve
moc scházel.Byli dobří kamarádi.
Rozloučil se proto s příbuznými a rodičům řekl, že jde za
kamarádem, odkud se vrátí pěšky.
Venku byla zima a tak si oblékl nový dárek vlněnou
kostkovanou bundu, která se mu moc líbila. Všechny
ostatní dárky si naložil na sáňky.
Frank vyrazil z domova a doufal, že najde vedoucího
svého skautského oddílu. Byl to velice moudrý člověk,
duševně bohatý, ale bydlel v odlehlé části města v
Bytech kde žili jen ti nejchudší, a živil sebe i rodinu
příležitostnými pracemi. Naneštěstí nebyl doma, a tak se
Frank
zklamaně vydal na cestu zpátky.
Pomalu šel ulicí a tu a tam zahlédl za rozsvícenými okny
malých domečků nazdobené vánoční stromky. Za jedním
oknem však uviděl jen zašedlou místnost a zplihlé
punčochy u vyhaslého krbu. Vedle něj seděla žena a
plakala.
Punčochy mu připomněly, jak si je s bratrem také
zavěšovali u krbu vedle sebe. Ráno je pak našli naplněné
dárky po okraj. V té chvíli dostal nápad ještě dneska
nevykonal žádný dobrý skutek.
Vnáhlém popudu zaklepal na dveře.
„Ano?“ ozval se uvnitř smutný hlas.
„Mohl bych dál?“
„Samozřejmě,“ odpověděla žena, a když uviděla sáně
plné dárků, napadlo ji, že Frank asi dělá sbírku, „ale já ti
nemůžu dát ani peníze, ani žádné dárky. Nemám nic ani
pro svoje vlastní děti.“
„Proto jsem přišel,“ odpověděl Frank. „Vyberte si, prosím,
z těch saní dárky provaše děti.“
„Ale!“ vykřikla ohromeně paní a s vděkem dodala:
„Pánbůh ti zaplať!“
Vybrala si pár sladkostí, hru, letadélko a skládačku. Když
si vzala i novou skautskou svítilnu, Frank málem vykřikl.
Punčochy byly nakonec plné.
„Neřekneš, jak se jmenuješ?“zeptala se když Frank

odcházel.
„Můžetemi říkat prostěVánoční skaut.“
Franka ta návštěva dojala, měl z ní dobrý pocit a v srdci
ucítil záblesk radosti. Poznal, že jeho žal není jediným
žalem na světě. Než prošel celou chudinskou čtvrtí,
rozdal i všechny zbývající dárky. Vlněnou kostkovanou
bundu daroval promrzlému chlapci.
Čím víc se blížil k domovu, tím se mu šlo hůř. Byla mu
zima a cítil se nesvůj. Jak jenom rozumně vysvětlí
rodičům, že rozdal všechny dárky? Jak to říct, aby ho
pochopili?
„Kdepak máš dárky, synku?“zeptal se otec, když Frank
vstoupil domů.
„Rozdal jsem je.“
„Letadlo od tety Susan? Bundu od babičky? Baterku?
Mysleli jsme, že se ti dárky líbily.“
„Líbily, líbily semi,“ odpověděl Frank sklesle.
„Ale Franku, jak jsi mohl jednat tak zbrkle?“ zeptala se
matka. „Jak to vysvětlíme příbuzným? Strávili přece
tolik času vybíránímdárkůa kupovali je s láskou.“
Otec promluvil pevným hlasem. „Sám sis vybral,
Franku. Na jiné dárky peníze nemáme.“
Bratr pryč, rodiče zklamaní Frank se najednou cítil
strašně osamocený.Nečekal za svůj čin
žádnou odměnu, protože věděl, že dobrý skutek by
vždycky měl být sám o sobě tou nejlepší odměnou -
jinak by se poskvrnil. Proto nechtěl žádný dárek znovu.
Pochyboval jen, jestli ještě
vůbec někdy pocítí nějakou radost. Myslel, že dnes
večer ji zažil, ale byl to jen prchavý okamžik. V posteli
pak dlouho myslel na bratra a plakal, až se unavil k
spánku.
Ráno sešel dolů do kuchyně, kde rodiče poslouchali
vánoční hudbu. Pochvíli se ozval hlasatel:
„Přeji vám všem veselé vánoce! Nejkrásnější vánoční
zážitek jsme se dozvěděli od obyvatel Bytů. Kulhavý
chlapec dostal úplně nové sáňky, jiný teplou vlněnou
kostkovanou bundu a i od dalších rodin z Bytů jsme
slyšeli, že jejich děti dostaly včera dárky od mladíka,
který si říká Vánoční skaut. Nikdo neví, kdo to je, ale děti
z Bytů tvrdí, že je to určitě posel samotného Santa
Clause.“
Frank ucítil na ramenou tátovy ruce a maminka se na
něj usmívala skrze slzy. „Proč si nám to neřekl?
Nenapadlo nás to. Jsme na tebe opravdu hrdí, synku.“
Z rádia se znovu ozvaly koledy a naplnily kuchyň
hudbou.
„Sláva na výsostech Bohu a na Zemi pokoj lidem dobré
vůle.“

Neděle 23.12.2007 v 16,00 hod.
účinkují - DH Bánovjanka, FS Kohútek, Kuřátko, Kačenky + občané

Bánova.

Zpívání u vánočního stromu
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Fotbal byl zájmem prvních studentů v Bánově již v roce
1935. Hrával se jen přátelsky a to často jen na

provizorně upravených hřištích většinou na polích, která
jsou dnes nazývána Letištěm. Mistrovsky se začal hrát v
roce 1941 v rámci tehdejší Hanácké župy. Hrávalo jen 1.

mužstvo a hřištěm byl volný prostor „Jarmeku“.
Koncem 2. světové války bylo otevřeno hřiště na „Vrbíčku“,
kde se hrálo až do roku 1953.

Při nově zbudované škole vyrostlo hřiště o předpisových
rozměrech a po úpravách v sedmdesátých letech se stalo
chloubou nynějšího FC. Řadumistrovských utkání na něm
odehrály i ženy prvoligovýchoddílů.
Dnešní družstva fotbalového klubu muži, dorostenci, žáci
a tzv. přípravka se těší přízni bánovských fandů. Na
zápasy dospělých přichází až 250 diváků. Menší
návštěvnost bývá namládežnických zápasech.Tato utkání
jsouhrána často osobotáchneboneděli odpoledne.
V současné době je zimní přestávka a bude dobré si
povšimnout umístění jednotlivých družstev po polovině
soutěžního ročníku2007-2008.
Družstvo dospělých hraje v 1.A třídě, což je na Bánov
náročné. Svědčí o tom skutečnost, že naši bývalí soupeři z
okolí (Nivnice, Vlčnov aj.) jsou daleko níž. Muži FC Bánov
jsou v uvedené třídě třetí od konce tabulky, ale není nic
ztraceno. Mají v jarních zápasech naději zůstat ve výše
uvedené třídě.
Dorostenci a žáci hrají v okresním přeboru a jsou v 1.
polovině tabulek :
dorostenci na4.místě a žáci na 5.místě.
Radost dělají žáci z tzv. přípravky. Svým soupeřům
dovedou nastřílet i více než 10branek.
Zde je nutno ocenit zájem rodičů o své svěřence. V neděli
dopoledne se na své děti chodí dívat většina jejich
maminek , které mají velkou radost z výkonu svých dětí. A
to jenadějí do budoucna.
Ne všechno se nám však líbí na divácích. V nedělních
odpoledních zápasech se poslední dobou začíná
projevovat nekázeň při povzbuzování dospělých. Nadávky
rozhodčím a hráčům soupeře i domácích sportu nejsou ku
prospěchu.Měli bychomsi uvědomit, že vulgarismy ani hře

hráčů a výkonů rozhodčích nepřispějí k pověsti klubu a
obce jako takové.
Výbor FCBánov věří, že se vše na jaře změní a chování
diváků povede kezlepšení nálady nahřišti.
Zlepší se pak i výkon těch, kteří hrají proto, aby svým
fotbalovýmuměním přišli divákypobavit.

J.

Fotbalová přestávka

Tak se hrálo na Vrbičkách (Marakana)

Bánovští dorostenci, rok 1964

Historické foto E.F.Burian jako fotbalový rozhodčí
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T.J. Sokol Bánov uspořádala v
neděli 9.prosince 2007 v bánovské
sportovní hale již 4. ročník
přátelského turnaje smíšených
volejbalových družstev. Zúčastnilo
se jej 8 týmů . Základ tvořilo 6
sokolských družstev (Bánov,
Bojkovice, Malenovice, Mařatice,
Pitín a Vlčnov) a dále nastoupila
ještě dvě družstva z Uh. Brodu a
okolí - Ogaři aStudánky.

Turnaj probíhal ve dvou částech.
Ne jp rve b oj v zák ladn í c h
skupinách o postup do finále a pak
o 1. až 4. místo ve finálové skupině
Aa také o 5. až 8. místo ve finálové
skupině B. Každé družstvo tak
odehrálo během jednoho dne 5
náročných zápasů, neboť úroveň
družstev každým rokem stoupá a
jednotlivé týmy se kvalitativně
vyrovnávají. V některých zápasech
byly bodové rozdíly velmi těsné.

Konečnépořadí turnaje:
1. T.J. Sokol Bojkovice
2.T.J. Sokol Vlčnov
3. T.J. Sokol Bánov
4. Studánky
5.T.J. SokolMařatice
6.Ogaři
7. T.J. Sokol Malenovice
8. T.J. Sokol Pitín
Celkovým vítězem se stalo družstvo
T.J. Bojkovice, které tak oplatilo
domácímu družstvu porážku z
předchozího turnaje. Ten se konal v

listopadu v Bojkovicích, a vyhrálo
jej družstvo T.J. Sokol Bánov.

Příští ročník turnaje se uskuteční v
neděli 7. prosince 2008 opět v
bánovské sportovní hale. Fanoušci
volejbalu mohou přijít podpořit
nejenom domácí družstvo ale i
vytvořit sportovní atmosféru
turnaje.

Libor Píška

IV. ročník Mikulášského turnaje ve volejbale
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Společenská kronika
Narození:

Sňatky:

Naši jubilanti:

90 let

85 let

80 let

60. výročí sňatku

50. výročí sňatku

Rozloučili jsme se:

Štěpán Moravčík 11
Vanessa Madajová 658
Iva Polanská 466
Bára Hauerlandová 20

Zbyněk Štursa a Lenka Horňáková

Jan Mahdal 261

Josef Madaj 464
Bohumil Zálešák 69

Pavlína Máčalová 354
Anděla Gabryšová 516

František a Růžena Jurní 37

Josef a Františka Šlahařovi 538

Zdeněk Mahdal 13
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Myslivecké sdružení Háj Bánov ve spolupráci s OU Bánov
poøádá dne 29.12.2007 vánoèní krmení zvíøátek.

Sraz bude v 10,00 hod. u èerpací
stanice na pøehradì. Obèerstvení je zajištìno, nezapomeòte vzít také

nìco pro zvíøátka.
V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce nekoná.

Kulturní a společenské
akce

Zpívání u vánočního stromu

Koncert Kohútku a jeho hostů v
bánovském kostele

Ples SRPŠ

Koncert scholy v bánovském kostele

Hasičský ples

Ples Honebního společenství Bánov

Farní ples

Dětské šibřinky

Neděle, 23. prosince 2007, v 16 hodin

úterý, 25. prosince 2007, v 17 hodin

sobota, 5. ledna 2008, v 19.30 hodin ve
Sportovní hale

neděle, 6. ledna 2008, v 15 hodin

sobota, 12. ledna 2008, v 19.30 hodin
ve Sportovní hale

sobota, 19. ledna 2008, v 19.30 hodin
ve Sportovní hale

sobota, 26. ledna 2008, v 19.30 hodin
ve Sportovní hale

neděle, 3. února 2008, v 14.00 hodin
ve Sportovní hale

Vánoční koncert, hraje DH
Staroměstská kapela
neděle, 30. prosince 2007, v 16 hodin
ve Sportovní hale
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Vážení čtenáři, právě máte možnost
shlédnout vítězné fotografie prvního kola
fotosoutěže Bánovského zpravodaje. Pro
připomenutí uvádíme propozice soutěže.
Vzhledem k obtížnému srovnávání
historických a aktuálních fotografií jsme
soutěž rozdělili do dvou kategorií:

Soutěž bude probíhat po dobu jednoho roku,
aby bylo možné zachytit naši obec ve všech
ročních obdobích. Do soutěže mohou být
zaslány fotografie zachycující obec Bánov a
jeho okolí nebo společenský život Bánova.

Do soutěže jsou přijímány fotografie v
elektronické podobě zaslané emailem na
adresu s předmětem
zprávy „soutěž“. V případě potřeby může
redakce pomoci s převodem do elektronické
formy.Za každé čtvrtletí budou vybrány
nejlepší fotografie z obou kategorií, které
budou zveřejněny v aktuálním čísle
Bánovského zpravodaje.
Tento výběr bude provádět redakční rada BZ.
Hodnotí se obsah, umělecké zpracování i
kvalita provedení. Ukončení soutěže bude na
podzim 2008.
Bylo by vhodné dodržovat vztah k aktuálnímu
ročnímu období, i když to není nutné. Počet
fotografií, zaslaných do soutěže, není
omezen. Přepokládá se 1 až 10 fotografií do
jednoho kola od jednoho autora. V každém
případě je nutno uvést jméno autora, pro
jistotu i ročník narození a adresu, aby se
vyloučil omyl při shodě jmen. Anonymní fotky
budouze soutěže vyřazeny.
Byli bychom rádi, kdyby autoři vybírali
opravdu nejlepší výtvory a nezasílali desítky
fotografií.
Pokud máte něco k zaslání, neváhejte, neboť
podle našich zkušeností bude účast v
jednotlivých kolech narůstat. Největší šanci
pro zveřejnění mají zřejmě účastníci prvního
kola.
Vyvrcholením soutěže bude výstava
soutěžních fotografií, kde bude vybrán

- fotografie historické (do r. 2006)
- fotografie aktuální (od r. 2007 )

zpravodaj@banov.cz
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Fotosoutěž BZ „ O nejlepší foto Bánova“
absolutní vítěz hlasovánímnávštěvníků výstavy.
Soutěžní fotografie budemožno shlédnout na internetových stránkách
obce.
Redakce si vyhrazuje právo použít fotky ze soutěže pro potřeby
Bánovského zpravodaje nebo propagace obce.

Vzhledem k počtu fotografů v Bánově věříme, že do soutěže bude
zasláno hodně fotografií. Všem účastníkům soutěže přejeme dobré
světlo, pozorné oko a nevšední nápady.

Redakční rada BZ

V.Minařík

K.Dúbravová

B.Kročil

Poděkování přispěvatelům

Přání občanům

Redakce Bánovského zpravodaje děkuje všem přispěvatelům, kteří naplňují svými články obsah Bánovského zpravodaje
a těší se na další spolupráci v roce 2008.

Redakce Bánovského zpravodaje přeje všem Bánovjankám a Bánovjanům pokojné a zároveň
radostné prožití vánočních svátků a splnění velké míry snů a dobrých předsevzetí v Novém roce 2008.

IV/2007


