
č.4/2008 - prosinec

Redakce Bánovského zpravodaje
pøeje všem Bánovjanùm

klidné prožití vánoèních svátkù,
spokojené tváøe u stromeèkù

a úspìšný celý rok 2009.

Vánoce, slovíèko krásné.
Kouzlo, které rázem svìt promìní,
rozsvítí se svíce jasné,
rozzáøí se oèi krásnì
a do duše vrátí víru,
že si v pohodì a míru
užijem hezkých pár dní.
Až teplé svìtlo zhasne,
nezapomeòte, co všechno se zmìní.
Potom pøedsevzetí krásné,
èisté jako svìtlo jasné
do nového roku neste s sebou,
a když tøeba nohy zebou,
vìøte, že i led se ve vodu promìní.
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V rukou držíte poslední číslo Bánovského zpravodaje
roku 2008.Asi všichni se na samém sklonku roku ohlížíme a
bilancujeme, co nám přinesl. Co se nám povedlo a udělalo
radost nám i našemu okolí, nebo kde je potřeba přidat, aby
výsledek byl podle našich představ.

Na samém začátku roku jsme přivítali první obyvatele
našeho Domu s chráněnými byty a postupně jej
ve spolupráci s Charitou Uh.Brod naplnili zájemci o bydlení
z řad bánovských i přespolních. Podařilo se nám společně
nastavit provoz domu a dosáhnout jeho zařazení do sítě
sociálních zařízení Zlínského kraje, což je nezbytné pro
čerpání dotací na jeho provoz z Ministerstva práce a
sociálních věcí.
Jaro nám přiválo 4 pracovníky z úřadu práce, kteří se pod

vedením pana Lubomíra Chovance a našich zaměstnanců
až do konce listopadu podíleli na údržbě veřejné zeleně a
hřbitova, opravách chodníků, kostelní zdi, kapličky
v Jakubovci, dětského hřiště v zahradě mateřské školy,
hasičské zbrojnice, pálenice, DPS - Junáškovy vily,
generálním úklidu sběrného dvora a mnoha jiných
činnostechpodlepotřeb obce.

Během celého roku probíhaly na různých úrovních
přípravné práce směřující k zahájení výstavby obchvatu
Bánova. Ty vyvrcholily slavnostním poklepáním a
posvěcením základního kamene za přítomnosti ministra
dopravy ing. Aleše Řebíčka, hejtmana Zlínského kraje
Libora Lukáše a mnoha dalších vzácných hostů.
Ve výběrovém řízení na výstavbu obchvatu zvítězilo
„Sdružení I/50 Bánov obchvat“, které tvoří firmy IMOSBrno,
a.s. a SDS Exmost spol. s r.o.Brno. V současné době
nejsou žádné překážky, které by bránily vydání třetího a
zároveň posledního stavebního povolení Zlínským krajem
pro hlavní trasu obchvatu. K tomu by mělo dojít
20.12.2008. V současné době probíhá kácení stromů a
keřů u vodojemua ve výkopu vesměrunaBystřici p.Lop.
Ne všechno ale probíhá podle našich představ. Jak jsme

již informovali, se záruční opravou střechy sportovní haly
měla firma Hanáček začít už koncem června, dokončení
bylo naplánováno tak, aby v září mohla hala sloužit škole,
házenkářkám a všem sportovním aktivitám. Z důvodu
neustálých obstrukcí ze strany ing.Hanáčka, je v současné
době opravena pouze část střechy na sportovní hale.
Přestože proběhlo bezpočet jednání za přítomnosti
právníků, soudních znalců, stavebního dozoru i zástupců
České pojišťovny, ing.Hanáček přerušil veškeré práce a
termín dokončení oprav nelze zatím stanovit.
Zastupitelstvo Obce považuje opravu střechy na sportovní
hale za prioritu, je nutné opravu dokončit případně i jinou
firmou, a pokud to bude nutné, soudní cestou vymáhat
náhrady po firmě ing. Hanáčka. Proto není možné, aby hala
byla k dispozici kekonání plesů.

Máme radost, že se nám podařilo upravit okolí pošty,
opravit chodník u prodejny Enapa v Hoštákách a opravit
chodník odBujáků k obecnímuúřadu.

V základní škole byla provedena firmou Topkovoděl
přestavba hrubé přípravny potravin, zázemí pro kuchařky a

přestěhování dílny pana školníka do nových prostor.
Vedvou třídáchbyly vyměněny podlahy.

Mateřská škola letos oslavila 30.výročí svého
otevření. Při té příležitosti paní učitelky s dětmi, pod
vedením paní ředitelky Renaty Machalíkové, připravily
a krásně vyzdobily celou školku.
Ve dvou třídách jsou nové šatní skříňky, na zahradě
nové atrakce, kterým vévodí Noemova archa.
Novinkou je také možnost pro maminky na mateřské
dovolené využívat zahradu mateřské školy
k návštěvám sesvými dětmi.

Po pěti letech zase mohou střílet všichni myslivci a
věřím, že tomu tak bude i po valné hromaděHonebního
společenstva, která proběhnena začátku příštího roku.

Letos jsme spolu oslavili několik významných
událostí. Při červencovém posvícení se na náš nový
prapor přiletěl podívat i vrtulník, staří páni přesvědčivě
porazili své soupeře z Bánova při Nových Zámkoch 4:1
a společně to oslavili. Poprve jsme letos rozšířili naše
vzájemné bánovské setkávání o seniory a měli jsme
z něj všichni velkou radost.

V jedné legendě o noci, v níž se narodil Ježíš, se
vypráví, jak se Josef vypravil k pastýřům, aby si od nich
vypůjčil oheň. Přijde k pastýři, jehož srdce se zatvrdilo
těžkýmživotem. Když sek němu Josef blíží, pustí na něj
pastýř psa, ten ale odmítá štěkat a kousat. Jeho pán
hodí po cizinci oštěp, ale ten spadne Josefovi k noháma
nezraní ho. Josef přijde k ohni a poprosí o žhavé uhlíky.
„Vezmi si je, jestli se jich odvažuješ dotknout,“ prohlásí
pastýř. Josef tedy nabere uhlíky do hrsti, aniž by ho
popálily. Pastýř zneklidní a ptá se sám sebe: „Co to je za
noc, v níž psi nekoušou, oštěp nedolétne a oheň
nepálí?“Odebere se s Josefemke stáji, v níž na ně čeká
Maria s narozeným dítětem. Pohled na zázrak ho
přemůže a změkne mu srdce. Přikryje dítě teplou ovčí
houní a v té chvíli dítě v jeslích zazáří a v jeho srdci se
objeví nebývalý jas.
Ať také Vaše srdce prozáří láska, pokoj a radost, ať

šťastně prožijete sváteční chvíle v kruhu těch,
kteří Vás mají rádi, a ať s novým nadšením a nadějí
vykročíte do nového roku 2009, to Vám všem ze srdce
přejí

Zbyněk Král,
Marie Fremlová,

zastupitelé
a zaměstnanci

obecního úřadu
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- změny rozpočtu č.4/2008.

- dodatek smlouvy s p. Hanáčkem na probíhající opravu SH,
obsahující dohodu, že střecha nad víceúčelovou halou bude
dokončena do 30.4.2009. Střecha nad galerkou bude
dokončena do 30.6.2009. Bude-li zhotovitel v prodlení
s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 10 tisícKč zakaždý i započatý denprodlení.

- Rumpold ohlásil zdražení svých služeb o 13%

- náklady na netříděný komunální odpad činily v r. 2006
na 1 občana částku kolem 650Kč, v r. 2007 na 1 občana částku
755Kč

- pro srovnání uvádímevýši poplatkůokolníchobcí od 1.1.2009
Dolní Němčí 500 Kč, Suchá Loz 500 Kč, Korytná 450 Kč,
Bystřice podLopeníkem450Kč, Vlčnov 430Kč

- záleží na každém z nás, jak vysoký tento poplatek za odpad
v budoucnu bude, protože za každou přebytečnou popelnici
o objemu120 litrů zaplatíme ročněnájem 600,-Kč

     

Z jednání zastupitelstva dne 24.10.2008

Proč zvyšujeme poplatek za odpad od 1.1.2009
na 430Kč/osobu za rok

Zastupitelstvo schvaluje :

Zastupitelstvo neschvaluje :

- rozpočet na rok 2009
- obecně závaznou vyhlášku č.1/2008, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška obce Bánov č.1/2007
o vydání cenovémapy stavebních pozemků na území
obce Bánov č.1
- obecně závaznou vyhlášku č.1/2008, kterou semění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2003
o místních poplatcích za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně
závazné vyhlášky č.2/2007
- zvýšení nájmu za pálenici v prostorách k pronajímaní
na 1000Kč za akci
- žádost o zařazení obce Bánov do Konkrétního
seznamu aglomerací České republiky pro realizaci
opatření zajišťující požadavky Směrnice Rady
91/271/EHS (o čištění komunálních vod)
- dohoda o vypořádání majetkoprávních vztahů a
budoucím předání a převzetí stavebních objektůmezi
ŘSD aObcí Bánov
- přidělení sociálního bytu na č.482MartiněPitnerové
- dodatek ke smlouvě o cenách pro rok 2009 od firmy
Rumpold Uherský Brod

- žádost o příspěvek obce na provoz ordinací dětské
lékařky a ženské lékařky

Z jednání zastupitelstva dne 12.12.2008

Daňové příjmy + dotace Výdajové položky

příjmy z těžby
stočné
tělovýchovná činnost
nájmy bytů
pohřebnictví
svoz komunálního odpadu
nájem, energie - DCHB
ostatní

stav účtu k 31.12.2007

pěstební činnost - lesník
opravy chodníků
dopravní obslužnost obce
provoz radaru
projekt a příprava ČOV
provoz Mateřské školy
provoz Základní školy
provoz knihovny
kultura a opravy kulturních památek
náklady na zpravodaj
provoz sportovní haly
bytové hospodářství (Junáškova vila aj.)
veřejné osvětlení
nový územní plán Bánova
svoz komunálního odpadu
svoz plastů, skla, papíru + sběrný dvůr
péče o vzhled obce
DCHB
požární ochrana
odměny zastupitelstvu obce
činnost místní správy
datace místním spolkům + VS
splátky úvěru (za ZTV I)
ostatní výdaje

zpracoval Stanislav Vranka

daň z příjmu
fyzických osob
daň z příjmu
podnikatelských osob
daň z příjmů OSVČ
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitosti
ostatní daně
poplatky
dotace

2 800 000Kč

4 400 000Kč
250 000Kč

6 400 000Kč
1 000 000Kč
254 000Kč
995 000Kč

1 334 000Kč

200 000Kč
200 000Kč
200 000Kč
56 000Kč
17 000Kč
80 000Kč
650 000Kč
471 000Kč

7 000 000Kč

180 000Kč
500 000Kč
110 000Kč
169 000Kč
150 000Kč

1 228 000Kč
3 817 000Kč

83 000Kč
267 000Kč
90 000Kč

1 950 000Kč
327 000Kč
430 000Kč
200 000Kč

1 200 000Kč
550 000Kč
373 000Kč
387 000Kč
147 000Kč
506 000Kč

3 842 000Kč
484 000Kč

1 292 000Kč
8 025 000Kč

Nedaňové příjmy 1 874 000Kč

17 433 000Kč

Příjmy celkem 26 307 000Kč Výdaje celkem 26 307 000Kč

Výdajové položky
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- na Dům s chráněnými byty jsme přijali nájemníky do
posledního volného bytu, v tuto chvíli je DCHB plně
obsazen

- firma Arekop, která zpracovává projektovou
dokumentaci k ČOV a kanalizaci, pokračuje v získávání
souhlasů na smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na
zřízení věcného břemene, pokračuje dohledávání
vlastníků žijících mimo Bánov tak, abychom koncem
roku mohli žádat o územní rozhodnutí

- byla provedena inventura lesního majetku obce, obec
ukončila spolupráci s hajným Michalem Beníčkem,
novým hajným se stal p. Martin Lukáš

- zpracovává se koncept nového územního plánu obce
Bánov, v budoucnu nebude možné dělat dílčí
změny,jako tomu bylo dosud, ale bude se měnit vždy
celý územní plán

- na hřbitově byly vyřezány túje, které se neúměrně
rozrůstaly do hrobů i do chodníků a jejichž kořenový
systémzačal narušovat pomníky

- na pálenici se začalo od 1.10. pálit, bylo třeba provést
opravy chlazení vody

- v souvislosti s novelou zákona o DPH č. 302/2008 Sb.
jsme se zúčastnili školení ohledně povinnosti obcí při
splnění určitých podmínek stát se plátci DPH od
1.1.2009, což by znamenalo změny smluv nájemních,
dotačních, změny rozpočtu projektů, změny směrnic,
norem, ceníků, složité účetnictví, zdražení služeb obcí
občanům; podle rozboru příjmů a úplat za ekonomické
činnosti obce se naše obec bude snažit přesunout
plátcovství až do r. 2010

- Obecní knihovna je v současné době uzavřena,
probíhá pokládání nové podlahové krytiny, bude se
malovat a instalovat nové osvětlení

- dne 12.11.2008 se uskutečnil v mateřské školce Den
otevřených dveří u příležitosti 30. výročí existence
stávajícího objektu MŠ, učitelky s dětmi krásně
vyzdobily spojovací chodbu výtvarnými výtvory dětí a
fotodokumentací, pro každého bylo připraveno malé
občerstvení

- uskutečnilo se setkání projektového manažera
Mikroregionu VS Pavla Rady a projektanta Ing. Píšťka,
kterýmá na starosti projekt dokončení kanalizaceaČOV
Bánova, došlo k upřesnění některých informací ohledně
projektu a možnosti čerpání finančních prostředků
na tutoobrovskou investiční akci

- Mikroregion VS má 3 zastupitele v krajském
zastupitelstvu Zlínského kraje, a to: Jana Pijáčka /ODS/,
Petra Gazdíka /Starostové a nezávislí/ a Ing. Jiřího
Bršlicu /ČSSD/

- ve dnech 11.-14.11.2008 v suterénu OU zpracovatel
návrhu komplexních pozemkových úprav, tj. firma

Ageris, projednávala nové uspořádání pozemků
s dotčenými vlastníky pozemků, vlastníci měli možnost se
k novému návrhu naumístění jejich pozemků vyjádřit

- ve sportovní hale byl znovu otevřen bar, nastoupila nová
pracovnice p.Alena Petrůjová; bar je otevřen od pondělí
do pátku od 16,00 do 22,00 hod., přes víkend při provozu
předemdomluvených aktivit v posilovně nebo kuželek

- dne 10.12. přišlo Rozhodnutí z ministerstva práce a
sociálních věcí o tom, že pro Chráněný dům v Bánově
bylo Charitě dofinancováno 880.000Kč, což znamená, že
obec Bánov nebude doplácet ze svého rozpočtu
provozování tohoto domu /platí pro rok 2008/

- byla dokončena oprava chodníku u OU, do obřadní síně
byl vybudován nový bezbariérový nájezd

- probíhají úpravy chodníků u přechodů pro chodce tak,
aby naně byl umožněn bezbariérový přístup

- sbor zástupců pro Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)
se sešel ve čtvrtek 11.12, projednal definitivní umístění
pozemků fy Bisolo, firma Ageris osloví písemně vlastníky
pozemků, se kterými zatímnebyl projednán návrhKPÚ

- firma IMOS v tomto týdnu dokončí kácení stromů a keřů
u vodojemua ve výkopu směremkBystřici podLopeníkem

- byla uzavřena smlouva s firmouElektroBeníček na zimní
údržbu obecních komunikací

Marie Fremlová

  

Bánovjané, prosím nepalte ve svých kotlích
PET láhve a podobný odpad, pálením těchto
odpadů unikají do ovzduší zdraví škodlivé
látky, které pak všichni společně dýcháme.

Děkujeme

Žádáme majitele plechových miláčků
(automobi lů), aby v zimním období
neparkovali na místních komunikacích.
Všechny komunikace musí být průjezdné pro
techniku odhrnující sníh.

Děkujeme
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Ani jsme se nenadáli a je tady nový školní rok, který nám
přinese určitě krásné zážitky a spoustunovýchkamarádů.
Jak jste si mnozí všimli, připlula nám na zahradu krásná,
velká loď.
Proto i název našeho Školního vzdělávacího programu je:
"VŠICHNI NA JEDNÉ LODI". A jak už z názvu vyplynulo,
nezbylo nám nic jiného, než pasovat veverky, krtečky
a broučky na plavčíky, námořníkya kapitány.
Mottem našeho ŠVP je: „ Děti mají dostat takové bohatství,
o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily
nahé" -

Ukazuje správnou cestu
Je symbolembezpečí
Je symbolem dálek, svobody
Je symbolemstřetávání různých světů, kultur
Určuje jasná pravidla
Přináší naději „ Světlo ve tmě"
Byl, je abude tu po staletí pro všechny z nás bez rozdílů!

Fernandéz de Lizard.















ApročnázevnašíMŠ „MAJÁK"?

Z názvu naší MŠ „MAJÁK" i z názvu ŠVP
vyplývá i naše filozofie:

Celý svět je jedna velká loď, na které plujeme. Při plavbě má
každý svémísto, svůj prostor, své potřeby, touhya přání.
Aby plavba byla úspěšná a loď zdárně doplula ke svému cíli,
musíme se naučit vzájemné toleranci, ohleduplnosti
a respektování daných pravidel. Vážit si jeden druhého a být
ochoten pomoci, chránit sebe, druhé i přírodu kolemnás.
Úloha nás dospělých je ukazovat správnou cestu, být
„MAJÁKEM" ve světě dětí, dávat jim pocit jistoty a bezpečí
na jejich první plavbědo velkého světa.

aneb seznámení se s lodí a její
posádkou

aneb sklízíme, zavařujeme,
chystáme zásoby

„VŠICHNI NA
JEDNÉ LODI"

„Vzhůru na palubu"

„Chystáme se na cestu"

Názvyměsíčních témat:
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

aneb pozorujemekrásy pobřeží

aneb slavíme naše
tradiční Vánoce

aneb poznáváme kraje věčného
sněhua ledu

aneb jaké je to u nás doma

aneb loučíme se se zimou
vítáme jaro

„Vyplouváme"

„Kotvíme u Vánočních ostrovů"

„Směr Severní pól"

„Zima ještěnekončí"

„Slunce máme nad hlavou"

Duben

Květen

Červen

aneb oslava
svátků jara

aneb pozdrav maminkám

aneb poslední dobrodružství na
naší plavbě

paní učitelkaGahurováAndrea
Machalíková Renata
BeníčkováMarie
BeníčkováAnna
PavlíčkováDagmar

Září jsme začali hezkou maňáskovou pohádkou
„O KRTEČKOVI". Stalo se už pravidlem, že toto
divadélko manželů Horákových z Hodonína zveme do
naší školy. Jejich pohádky jsou milé a pro děti hodně
poučné.

V říjnu se uskutečnil velký závod draků „ S VĚTREM
OZÁVOD". Děti si celý týden vyráběly dráčky, se kterými
jednotlivé třídy závodily. Nadšení bylo veliké. Potěšilo
nás, že pozvání přijal i vítr, který je všech dráčků velký
kamarád.

„Kotvíme u Velikonočních ostrovů"

„Píšeme dopisy z cesty"

„Připlouváme domů"

I.tř. PLAVČÍCI

II.tř. NÁMOŘNÍCI
III.tř.KAPITÁNI

Rozdělení tříd:

Správní zaměstnanci:

paní učitelka
paní učitelka
paní učitelka
paní učitelka

ŠKOLNICE
UKLÍZEČKA
VEDOUCÍ ŠJ
KUCHAŘKA
POMOCNÁ KUCH.

RenataHniličková
Hana Vavrysová
DagmarPavlíčková
ZdeňkaMaňásková
Pavla Mandíková
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V tomto roce oslavila naše MŠ třicáté narozeniny. Tento
významný den jsme chtěli oslavit s Vámi všemi, a proto
jsme uspořádali DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pod
názvem…A LÉTA JDOU… Kdo se chtěl podívat
a zavzpomínat si, mohl přijít 12.11.2008 od 14.00
do 17.00 hod. do našímateřské školy.

Všem se moc líbila vyzdobená spojovací chodba. Zájem
byl ale také o fotografie, u kterých se dobře vzpomínalo.
Měli jsme připravené i malé občerstvení a sladkosti
pro děti.

Děkujeme zahezké zápisydo našíKRONIKY.

Prosinec jsme začali VÁNOČNÍ POHÁDKOU manželů
Horákových. Krásněnás vánočněnaladila.
Mikulášek zvoní, cinká, nakukuje do okýnka... a doopravdy
přišel i s andílkemačertíkem.
Měli jsme i trochu obavu, jestli to všechno dobře dopadne,
protože poslouchání dělá některým dětem ještě trochu
problémy. Ale nemusíte se bát, nakonec jsme všichni
slíbili, že se opravdu, ale opravdu polepšíme. Za balíčky,
které nám rozdal andílek, jsme zazpívali a přednesli
mikulášské říkanky a básničky. Andílek na nás nasypal
sníh avšechny děti pohladil.

Česká republika si připomněla v posledním čtvrtletí
roku 2008 konec I. světové války a vznik samostatnosti
českého státu. Moderní sdělovací prostředky nám
koncem října připomínaly situaci z října 1918. Protože
dnešní generace se zajímá více o zábavu a nesleduje
historii, nebude na škodu seznámit dnešní mladé
Bánovjany, jak tomu bylo v naší obci za I. světové války
a na jejím konci, případně jak bánovští přispěli
k získávání svobody a samostatnosti.

Po vypovězení války Rakouska - Uherska Srbsku bylo
na vojně 27 aktivních vojínů zBánova (srpen 1914).
K 29. červnu 1915 již bylo z Bánova na vojně 397 mužů,
což byla jedna pětina bánovského obyvatelstva. Nebylo
rodiny, která by neměla někoho na vojnu povolaného.
V obci bylo smutno, lidé trpěli nedostatkem potravin.
Na koupi obilí jezdili lidé na Hanou, pro brambory k Val.
Kloboukům. Bohatí zboží přepláceli, chudoba hladověla.
Stoupala úmrtnost obyvatel.

Jak těžce nesli válku na frontách bánovští vojíni,
můžeme se dočíst v poznámkovém sešitku, který si vedl

    

V pátek nás čekala ještě jedna nadílka, a to u obchodu
JEDNOTA.

V tomto pololetí začaly děti z třídy kapitánů navštěvovat
předplavecký výcvik vCPA DELFÍNvUherskémBrodě.

16.12.2008 - Štědrý den v MŠ a vánoční odpoledne
s tvořivou dílnou promaminky
17.12.2008 - vystoupení pro babičky a dědečky v Domě
s chráněnými byty a předání dárečků oddětí

Na závěr chceme moc poděkovat sponzorům, kteří nám
přispěli jak finančními, takmateriálními dary.Touto cestou
bychom chtěli požádat, nejenom podnikatele, o jakýkoliv
příspěvek pro naše děti (bližší informace na tel. 572 646
000, 739 351 955).

p. RyšávkovéMartině za sponzorskýdar 2.000,- Kč
p. BrnkovéLucii za ušití pirátských šátků pro všechny děti
p. Beníčkovi ELEKTROza sponzorský dar 1.000,-Kč
p.Tvrdoňové za ušití 2 policejních košil
p. Kašnémuza 2plexiskla na novédřevěné stoly
p.Malenovskémuza ovocepro děti
p. Petráňovi za sladkosti naMikuláše

Přejeme Vám všem radostné prožití vánočních svátků a
pod stromečkemhodnědárků!

Co jsme ještěvprosinci připravili?

DĚKUJEME:

Renata Machalíková
ředitelka školy

a zaměstnanci MŠ
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bánovský občanFrantišekMahdalík v r. 1914 - 1915:

Nastaly nám doby zlé, musíme jít do boje.
Opustím svou rodinu, nevrátím sevíc domů.
Sbohem dítka, ženo má, družko moje jediná.
Kdo vás nyní nasytí, vymoje drahéděti?
Co jsemse jánastaral, bych vás, děti, vychoval.
Nikdo se mne nezeptal, zdali jsem vám chleba dal.
Nyní musím bojovat a vás tady zanechat.
Vašeočka aváš vlasnespatřím již nikdy vás.

Podobných pocitů bychom našli jistě i v jiných dopisech,
pokudby se ještě v rodinách našly. Vojáci prošli při útocích a
ústupech pěšky velkou část Ruska, Itálie, Francie a dalších
zemí Evropy. Své životy museli obětovat za císaře pána.
Není divu, že ti, kteří nepřišli o život, se rozhodli vojnu
sabotovat. Při zraněních adovolenkách se v druhé polovině
války odmítli na frontu vracet a bojovat tak za Rakousko.
Organizátory této rebelie byli Alexandr Kubiš, Leandr
Polanský a Antonín Píška. Počet těchto rebelů stoupl
na jaře 1918 až na 150. Dne 20. a 21. července přišlo
do Bánova 25 četníků. Pochytali několik ženatých vojínů,
mladí utekli do hor. Došlo i ke střelbě, při které přišel o život
jeden z četníků (Vybíral z Bojkovic). Následkem bylo
povoláno do obce 100 maďarských vojáků. Hlavní iniciátoři
vzpoury byli zatčeni a ostatní bánovští museli být odvezeni
ke svýmplukům.Dne6. srpna odešli z obce vojáci i četníci.

Zběhnutím z fronty však bánovští nejen oslabili
rakouskou armádu, ale přispěli i k její porážce. Byla tady
celá řada bánovských vojáků, kteří přeběhli na druhou
stranu fronty a vstoupili do legií, které nakonec porazily
rakouská vojska a přispěly k vítěznému konci těch, kteří se
zasloužili o svobodua vytvoření států svobodných národů.

:
BublíkAlois, 5.6.1887, 8. pluk, 11. rota, Rusko
Buják Stanislav, 27.5.1895, 3. pluk, Rusko
Františ Rudolf, 8.4.1896, 3. pluk, 12. rota, Rusko

Z Bánova to byli

GardoňBohumil, 1894, neupřesněno, Itálie
Gabriš František, 1898, neupřesněno, Itálie
Guryča František, 1.4.1897, 3. pluk, telefonista,Rusko
Guryča Jan, 25.4.1879, 31. pluk, 4. rota, střelec, Itálie
Guryča Jindřich, 15.7.1895, 4. rota, střelec, Itálie
Guryča Štěpán, 1.8.1893, 3. pluk, telefonista,Rusko
Hauerland Štěpán, 24.12.1876, 1. dělostřelecký pluk,
Rusko
Hrabalík Klement, 10.4.1890, zásobovací oddíl, střelec,
Itálie
Kočica Raimund, 29.8.1894, 35. pluk, 3. rota, desátník,
Itálie
Madaj Stanislav, 10.9.1898, 7. divize, desátník, Itálie
MahdalAntonín, 6.6.1877, záložní prapor, Rusko
MahdalíkAntonín, 1899, 23. a 24. pluk, Francie
Mahdalík Ludvík, 21.8.1892, Rusko
Machalík Vojtěch, 9.12.1895, 6. pluk, Rusko
MandíkAntonín, 1894, neupřesněno, Itálie
Matějíček František, 16.9.1892, dělostřelecký pluk,
desátník, Itálie
Měšťánek Jan, 16.5.1887,Rusko
Petrůj František, 20.1.1898, 32. pluk, 3. rota, střelec, Itálie

Píška Ferdinand, 22.4.1897, zdravotní oddíl, střelec,
Itálie
Polanský Bohumil, 26.6.1897, 7. pluk, 7. rota, Rusko
Polanský Jan, 20.11.1896, Rusko, pak 21. a 22. pluk,
střelec, Francie
RyšávkaAntonín, 8.6.1886, Rusko
Švehlík Jan, 24.10.1896, 7. pluk, Rusko
Urbanec Ferdinand, 30.5.1892, Rusko
Vystrčil František, 4.4.1897, 3. pluk, 12. rota,Rusko
Vystrčil Jan, 27.1.1884, neurčeno,Rusko
Vystrčil Josef, 19.2.1881, 3. pluk, policie, Rusko
Zálešák Antonín, 19.6.1899, 35. pluk, 10. rota, střelec,
Itálie
ZálešákEmanuel, 1895, neupřesněno, padl 1918
Zálešák Jan, 7.6.1897, 7. pluk, 7. rota, Rusko
Zálešák Maxmilián, 17.5.1898, Itálie
Zálešák Tomáš, 3.4.1895, 3. pluk, 6. rota, desátník,
Itálie, padl 1919
Zálešák Viktor, 10.9.1896, Itálie

Bánovští branci, domobranci a dobrovolnící v armádě
USA:

Havel Bohumil, 12.10.1897, střelec, Francie
PrečStanislav, 14.5.1896, 4. prapor, Itálie

Na bojištích 1914 - 1918 padlo 44 bánovských
občanů. V roce 1924 dne 28. října z úcty k padlým byl
postaven pomník. V uvedený den se bánovští občané
u něho scházeli, aby vzdali úctu padlým. Nebylo roku,
aby nešel Bánovem průvod s věnci a vlajkami. Sokoli,
Orli a hasiči ve svých krojích a uniformách. Položení
věnce, projev, hymna, v kostele mše za padlé, večer
akademie byly součástí oslav 28. října. V současné
době se v Bánově na oslavy tohoto druhu zapomíná.
Provoz na silnici nedovolí průvody, ale slavnostní
schůze občanů s představenstvem obce s tématikou
„28. října" mohou být náhradou a připomenutím
bánovské .historie

J.
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Takse jmenoval pořad k35. výročí založení souboruKohútek.
Kohútci své půlkulaté narozeniny oslavili opravdu velkolepě za
vydatné podpory „svých" cimbálových muzik, domácího Strúčku
i pražského Žandáru.
S hudebními, pěveckými i tanečními gratulacemi přijeli hosté:
cimbálovámuzika Husličky ze Strání s pěveckou legendouVlastou
Grycovoua zpodRadhoště souborSedmikvítek z Frenštátu.
Gratulanti se objevili i mezi dalšími hosty: starostové mikroregionu
Východní Slovácko a senátorka Jana Juřenčáková. Ta přišla
s neotřelým dárkem, a to nabídkou vystoupení našeho souboru
v budově SenátuČR.
Atypický dárek pro všechny přítomné připravili i samotní oslavenci
předvedením nového tanečního pásma z Kopanic ve zbrusu
nových stylizovaných krojích.
Toto vystoupení bylo pěknou tečkou za slavnostním programem a
důkazem, že Kohútci mají stále chuť a elán zpívat a tancovat. A za
to jimpatří dík!
Ať vám to, milí Kohútci, vydrží ještě dlouhá léta a s přibývajícími
roky jen mládnete.

Helena Vystrčilová

foto: Radek Pavlíček

Folklórní soubor KOHÚTEK zve všechny příznivce
folklóru do svých řad.
Pokud máte rádi folklor, rádi tančíte a zpívate, přijďte
mezi nás.

Užijete si spoustu zábavy, poznáte
bezva lidi a podíváte se s námi na
nejrůznější festivaly a vystoupení u
nás i v zahraničí.
Pro více informací volejte tel. číslo
777 945 762 nebo 605 802 540, popř.
pište na
e-mail kohutek.banov@seznam.cz.
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Jedna bajka vypráví, že kdysi dávno svolala zvířata sněm.
Liška se zeptala veverky: "Co pro tebe znamenají Vánoce?"

Veverka odpověděla: "Pro mne Vánoce znamenají
krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím,
které mám tak ráda."

Liška se připojila se svou představou: "Pro mne
samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez
pečínky by to opravdové Vánoce nebyly. "Do řeči se jim
vložilmedvěd: "Vánočka!OVánocíchmusímmít obrovskou
sladkouvánočku!"

Slyšet se dala také straka: "Podle mne jsou
o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky.
O Vánocích se má všechno jen třpytit. "Pozadu nechtěl
zůstat ani vůl: "Vánoce dělá Vánocemi teprve dobré pití. Já
bych hovypil klidnědvě vědra!"

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil
slova: "Vole, zapomínáš? Vždyť na Vánocích v Betlémě byl
nejdůležitější Ježíšek. Copak si to nepamatuješ?" Vůl se
zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: "A vědí to
i ostatní?"

Zvířátka v bajce vyprávěla o svých přáních. Protože
je zvykem v bajkách zvířatům připisovat lidské vlastnosti a
touhy, donutilo mě to ptát se. Co vlastně my lidé máme na
Vánocích rádi? Otázka možná jednoduchá, ale pro
odpověď je třeba jít dál. Vánocemáme spojeny se spoustou
návštěv, dárků či zvyků, a tím samozřejmě také
s množstvím práce a zařizování. Je možné se na toto těšit?
Jak často se dnes uprostřed chvatu doby přistihneme při
touze po klidu a pohodě. Oč víc si to přejeme, když se blíží
právě Vánoce. Tak rádi bychom si chtěli koupit klid a
pohodu Vánoc. A protože to není možné, hledáme často
alespoň nějakou věc, která by nám ten klid zajistila.
Hledáme, hledáme a hledáme. Když už si myslíme, že
nějaká věc nás těší, zjistíme, že ne nadlouho.

Možná se vám vybaví vánoční příběh o třech
mudrcích, kteří hledali právě narozeného krále. Čekali
možná, že najdou palác, bohatství a krásu. Našli však
chudou stáj a v ní malé dítě. Přesto nezaváhali a věnovali
mu své dary. Nevíme, co přitom cítili, ale dokážeme si
představit, že to určitě byla radost, která jim vydržela hodně
dlouho. Našli přece toho krále, kterého hledali, a navíc ho
mohli dle svých možností obdarovat. Radost a pokoj, které
jistě zakusili, jim naplnila srdce, protože dokázali věnovat
lásku a láska pak naplnila jejich srdce pokojem.

Pro tuto možnost věnovat o Vánocích někomu lásku mám
i já Vánoce moc rád.

Vánoce plné lásky každému z Vás
přeje P. Petr Bulvas

 


Vánoční anovoroční dění v obci a okolí

23.12. 2008

24.12. 2008

25.12. 2008

29.12. 2009

10.1. 2009

Zpívání u vánočního stromu
Bánov 15,00

Vánoční pobožnost proděti
Bánov-kostel 14,00

Vánoční koncert folklórních souborů
Bánov-kostel 17,00

Krmení zvířátek
srazu přehrady, krmení s sebou

Bánov od 13,00

Tříkrálovásbírka
Bánov-dopoledne od 9,00

24.12. 2008

25.12. 2008

26.12. 2008

26.12.2008

28.12. 2008

28.12.2008

1.1. 2009

3.1. 2009

4.1. 2009

Půlnoční bohoslužby:
Suchá Loz 21,00
Bánov 22,30

Vánoční bohoslužby:
Suchá Loz 07,30
Bystřice p. L. 09,00
Bánov 10,30

Svatoštěpánské bohoslužby:
Suchá Loz 07,30
Bystřice p. L. 09,00
Bánov 10,30

ŽivýBetlém (před kostelem sv. Ludmily)
Suchá Loz 15,00

Žesťový koncert v kostele sv. Ludmily
Suchá Loz 18,00

Vánoční koncert Boršičanky v kostele
sv. Martina

Bánov 17,00

Koncert Plkotnic v kostele sv. Ludmily
Suchá Loz 17,00

Koncert Nivničky pro Haiťátko v kapli
sv. Josefa

Bystřice p. L. 15,00

Koncert scholy a Borověnky v kostele
sv. Ludmily

Suchá Loz 15,00
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30. září za účasti ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka,
krajského hejtmana Libora Lukáše, zástupců zhotovitele a
Ředitelství silnic a dálnic a ostatních představitelů se
uskutečnilo poklepání desky základního kamene u příležitosti
zahájení stavby obchvatu Bánova. Stavba obchvatu obce
Bánov na silnici I/50 se zahajuje v říjnu 2008, k otevření
obchvatu má dojít během roku 2011, délka stavby je 4425 m,
předpokládaná cena stavby bez daně je 490 026 502 Kč.
Stavbu obchvatu provede firma IMOS Brno.

Počátky organizované činnosti bánovských
zahrádkářů sahají až do válečného období kolem
roku 1942. Zahrádkáři v tu dobu zajišťovali pro
bánovské občany hnojiva i ovocné stromky. Později
byl založen Český zahradkářský svaz MO-Bánov,
který měl více než 40 členů. Podíleli se svými
brigádami na výstavbě bánovské pálenice, kterou
měla převzít bezúplatným převodem do svého
majetku obec.
Bohužel, stavba měla značné kolaudační závady
v izolaci, voda prostupovala do zadní části objektu.
K odstranění závad bylo potřeba značných finančních
prostředků, a proto zahrádkáři od tohoto záměru
upustili. Z těchto důvodů zůstala pálenice dál
vmajetku obceBánova a později se v době pronájmu
ujalo opravy bánovské JZD. Záhradkáři na objektu
pálenice odpracovali spoustu hodin, uvedli ji do
provozu, budovali moštárnu a vařili povidla. Některé
roky neúrody přerušily tuto činnost a zahrádkáři se
dál věnovali budování oplocené zahrady na obecním
pozemku u zdravotního střediska. Zahrada měla
vlastní zdroj vody ze dvou studní, zahradní kůlnu a
posezení pro odpočinek a vyžití po práci. Tento areál
musel ustoupit nové výstavbě domů a jako náhradu
za vybudovaný majetek dostala organizace od obce
Bánova pozemek v lokalitě umateřské školy
- smluvně na 99 let. Práce na tomto pozemku už
probíhají pomalu. Biologické hodiny jdou stále
dopředu a mnozí zahrádkáři jsou už ve věku, kdy jim
zdraví nedovolí pracovat. Čekají na mladou krev,
nové mladé lidi se zápalem a láskou k přírodě. Vždyť
v přírodě, na zdravém vzduchu, se relaxuje lépe než
v kavárnách a hospodách. Příroda neklame,
nepodvádí, odmění svými plody, udělá radost
z dobře vykonané práce a vnese klid do duše.
Čekáme a zveme všechny mladé milovníky přírody,
aby se zapojili do naší organizace a pomohli povznést
jméno zahrádkářů v Bánově.

k užívání

Antonín Střelec

  
  

Plán obchvatu

  
 

 

se uskuteční 13.-14. února 2009 v bánovské
Sportovní hale. Organizace a pravidla turnaje
budou zveřejněny začátkem ledna 2009, a to
na web stránkách obce Bánov a ve vývěsních
obecních skříňkách.

Zájemci se mohou od ledna
nahlásit u paní Aleny
Petrůjové v minibaru
sportovní haly, nebo se
zapsat na obecním úřadě u
paní Soni Polanské.

Stanislav Vranka

     



Společenská kronika

Narození:

55.výročí sňatku

Naši jubilanti:

91 let

Štěpán Piršel 512
Radim Dúbrava 57
Lukáš Michalčík 622
Nikola Sukupová 141
Emma Vystrčilová 585

František a Helena Vystrčilovi 431
František a Anna Trtkovi 357

Jan Mahdal 261

-11-

85 let

80 let

Rozloučili jsme se:

Františka Beníčková 21
Marie Gardoňová 257

Rostislav Švehlík 392
Františka Kočicová 517
Leoš Dronski 326
František Novák 299
Bohumil Pavlíček 298

Jaroslav Brhel 26
Bohumil Šůstek 721
Helena Jančová 436
Ludmila Střelcová 496
Františka Hauerlandová 539

4/2008

IV/2008

V průběhu tohoto roku svou činnost v radě ukončila
paní Markéta Zálešáková, čekají ji příjemné mateřské
povinnosti.
Děkujeme.

Nahradila ji slečna Ludmila Janků, která nyní
dokončuje studium vysoké školy pedagogické
v Olomouci. Jazykovým lektorem BZ je paní Jarmila
Mahdalová, která vystřídala panaAntonínaMalého.

Redakční radu BZ nyní tvoří Stanislav Vranka
(předseda), Martin Kočica (místopředseda) a členové
Marie Beníčková, Marie Vystrčilová, Ludmila Janků,
Libor Píška aJiří Janča.

    

Ve středu 8. října 2008 se uskutečnil
zájezd pro seniory do termálního

koupaliště ve Velkém Mederu na jižním
Slovensku. Celkem jelo 41 starších

spoluobčanů. Podzimní den byl pěkný a
připomínal ještě léto. Vody v koupališti i v
krytém bazénu byly teplé, takže koupání
bylo velmi příjemné. Cestou tam i zpět

panovala mezi účastníky výborná nálada.

Obecnímu úřadu patří poděkování za
zorganizování této akce.
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Redakce BZ uspořádala během hodového víkendu ve vestibulu obřadní
síně obecního úřadu výstavu všech fotografiií, přihlášených
do Fotosoutěže BZ během předchozího roku. Do soutěže bylo
přihlášeno celkem 177 fotografií s různými pohledy na Bánov a jeho
okolí a také několik fotek ze života Bánova. Přes pomalý rozběh, kdy
jsme spíše museli osobně přesvědčit autory, aby nějaké fotografie
do soutěže přihlásili, se soutěž stala zajímavým zpestřením nejen
jednotlivých vydání BZ, ale také internetových stránek BZ, kde je možno
všechnypřihlášené snímky zhlédnout.
Termín výstavy jsme volili na hody ze dvou důvodů - jednak jsme chtěli
nabídnou hodařům možnost strávit těžší hodový oběd malou
procházkou s kulturním završením a jednak jsme využili termínu výstavy
keramikyAdély Volné, abychompodpořili vyšší návštěvnost výstavy .
Našeobavy zmalé účasti na výstavěse nenaplnily a nakonec se výstava
zařadilamezi bánovskékulturní akce s nějvětší návštěvou (příletu

2.místo- Luděk Vavrys

3.místo- Václav Minařík

3.místo- Jiří Janča

4.místo- Veronika Slezáková
4.místo

Kristýna Dúbravová
3.místo

Ludmila Janků

vrtulníku se dá těžko
konkurovat).
Na výstavě hlasovalo
celkem 306 občanů.
Jak bylo v propozicích
sou těže uvedeno,
návštěvníci výstavy
sv ý m h l a s ov á n í m
rozhodli o celkovém
vítězi soutěže.
Zvítězil Václav Minařík
s fotkou přehrady. la

Dostala celkem 47 hlasů. Na druhém místě se umístil Luděk Vavrys
s fotkou kostela - celkem 14 hlasů. O třetí místo se dělí Ludmila Janků
s fotkou kostela přes pomník, Jiří Janča s Bánovem vmlze a opět Václav
Minařík s fotkou měsíce nad lesem - všichni 13 hlasů. Další nejvíce
bodované fotky měly 12 hlasů - Veronika Slezáková (Slunce
v červánkách) aKristýnaDúbravová (Tančící párKohútku).
Vítěz soutěže bude odměněn starostou obce věcným darem - potřebami
pro fotografování dle vlastního výběru. Doufejme, že zůstane i nadále
pravidelnýmpřispěvatelemdo fotosoutěže.
Příjem fotografií doFotosoutěže BZnebyl pozastaven, můžete se s námi
o další podělit i v příštím roce. Všechny zaslané fotografie budeme
vystavovat na internetových stránkách BZ a nejlepší snímky budeme
příležitostněotiskovat vBZ.

Děkujeme všem
účastníkům a
návštěvníkům soutěže
za zdárný průběh
soutěže a závěrečné
výstavy i za pochvaly v
knize návštěv.

Za redakci BZ
Libor Píška


