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V sobotu ráno 21. února byl Bánov ponořen do mlhy. Jen nad obzorem
u letiště bylo vidět kousek ramene bagru, který tu začal pracovat na
obchvatu Bánova. Mlha byla zdatně podporována třemi venkovními kotli,
postavenými pod pálenicí „na placu“. Vařila se v nich voda a první ovárek.
Obecní pašík, přivezený z nivnického družstva v pátek, strávil v pálenici
klidnou noc. Byl to pěkný kousek, vážil téměř dva metráky. K sedmé
hodině přijela hlavní postava dne, řezník Staňa Vacula. Nachystal si nože,
promazal „flinty“, vzal provázek a šlo se na věc.
Po několika domlouvacích kolech si prase dalo říct a vycouvalo ze svého
přechodného bydliště. Pak ho chlapi z Obce stočili, řezník si ho přidržel a
pašík dostal ránu z milosti. Šlo to rychle, chytla se krev a pak se prase
přetáhlo dolů „na plac" a převrátilo do nachystaných troků.
Řezník začal pašíka cukrovat kalafunou a následně přišel na to, že voda
v kotli je „málo vřelá“. Při zabíjení pašíka chtěli být všichni a na kotle se
trochu zapomnělo. Po opaření a oholení štětin zvonky jsme prasátko
vytáhli pomocí „řetázků" na trojnožkovou šibenici.
Zatímco pomocníci řezníka dokončovali holení ostrými nožíky, řezník
začal vytahovat první ovar a dovařil první kotel černé polévky. Bylo
na čase, Bánovjané už začali chodit s konvičkami, zabijačková polévka
k sobotnímu obědu „sedne“. Děvčata z Obce začala zpracovávat ovar a
prodávat první pochoutky. A sehraná parta v čele s řezníkem začala bourat
prase. První šla na řadu hlava, dočistila se, rozporcovala se a šup
do nového kotle s polévkou. Vybraly se vnitřnosti a rozdělily na použitelné
a nepoužitelné. Použitelné (srdce, játra, slezina, plíce) šly do kotle,
nepoužitelné do odpadkového pytle. Pak se objely nožem boky, vyřízly se
opatrně kýty, svíčková i kotlety. Kusy masa řezník opracoval, oddělil sádlo
ke škvaření. Zbytek kostry prasete, pořád obalený pěkným zbytkem masa
(aby bylo na žebírkách co obírat), se rozporcoval na malé kusy. Část se
přidala do kotle a ostatní maso šlo na pečení. Bylo toho dost, zaplnilo se
pět velkých „brutvanů" ze školní kuchyně, kde se maso také peklo.
Odpoledne davy příznivců
zabijačky zhoustly, za lidové
ceny bylo možné pořídit pivo,
slivovici
a zabijačkové
s pe c i a l itk y. By l a da l š í
polévka, nový ovárek a ve tři
hodiny se přivezlo první
do zlatova upečené maso,
které krásně vonělo
p o č e s ne k u a k o ře n í .
S nastrouhaným křenem
muselo být vynikající.
Odpoledne bylo pod pálenicí opravdu dost lidí a myslím, že byli
spokojení. Pohodovou atmosféru umocnili fašankáři, kteří nám na závěr
své obchůzky dědinou přišli zahrát a zazpívat.
Odpoledne se škvařilo sádlo, pan starosta zamíchal jelítkovou kaši a
začalo nekonečné mletí již vychladlého ovaru na jitrnice. Po pomletí
několika kožek se jitrnicový prejt zamíchal a začal ládovat do střívek. Šlo

to náramně, bylo na to dost lidí, a protože
šlo o jednu z posledních akcí , bylo i
veselo. Když jsme naplnili střívka, dost
prejtu ve vaně ještě zbylo. A tak jsme
použili pytlíky na tlačenku. Z nejasných
důvodů se jitrnice ve střívkách stačily
ještě povařit, ale na jitrnicové nohy
v tlačenkových pytlících už byla voda
vlažná. Akotel ne a ne chytit.

Zachránil nás Luboš Chovanec. Na závěr,
jako odměnu, si parta kolem řezníka dala
čerstvou zabijačkovou polévku. Byla
hustá, voněla po česneku a s čerstvým
chlebem neměla chybu.
Až na škvarky a jitrnicové nohy se vše
prodalo. Jelítková kaše se dělala ze 17 kg
krup. Během dvou hodin byla vyprodána.
Pečené maso šlo rychle na odbyt, zbylo
jen pět prázdných „brutvanů". 200 piv se
vypilo a padlo i pár litrů slivovice. Pro
pořadatele to byla radost pohledět.
Vydařená sobotní zabijačka byla
umocněna příjemným zimním počasím.
Všude bílo, nesněžilo, nepršelo a hlavně
nefoukalo.
Pořadatelé mají velkou radost nad
projeveným zájmem Bánovjanů o obecní
zabijačku.
V dalším roce doladíme organizaci a
zkusíme ještě rozšířit naši nabídku.
Budeme rádi, když z pálenice budete
odcházet s pocitem uspokojení z dobrého
jídla a pití a s vědomím, že zimní sobotní
čas lze strávit netradičně a hlavně mezi
příjemnými lidmi. A o tom to je.
za pořadatele napsal
Stanislav Vranka
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Vážení občané, na začátku roku 2009 Vás chceme
seznámit s plánovanými akcemi, které bychom letos rádi
uskutečnili.
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání
20.2.2009 o koupi zdravotního střediska. V současné době
se dolaďuje celá transakce za pomoci právníka, který
připravuje smlouvu o převodu tohoto zařízení do majetku
obce.
Za zdravotním střediskem je rozlehlá lokalita určená pro
rodinnou výstavbu. V současnosti již máme stavební
povolení pro vybudování kanalizace v ulici, kde již dnes stojí
pět rodinných domů. Ta se musí položit jako první, protože
bude uložena pod silnicí a napojí se na novou kanalizaci
z ulice od Domu s chráněnými byty. Budou vybudovány
rozvody nízkého napětí a obslužná komunikace pro již
stojící rodinné domy v této lokalitě.
Jak asi všichni víte, probíhá oprava střechy sportovní haly.
Od začátku tohoto roku ji provádí firma AB Střechy Košíky,
která byla určena výběrovým řízením, aby nahradila firmu
Hanáček, která záruční opravu původně prováděla, ale
nechtěla ji dokončit. Firma Hanáček se zavázala, že její
podíl na opravě střechy stanovený soudním znalcem
uhradí. Střecha nad galerií je již opravena, termín
dokončení střechy nad hlavním sálem je stanoven na
31.3.2009. Měl by být dodržen i přesto, že se objevily nové
závady, jako poškozená nebo částečně chybějící fólie pod
plechovou krytinou. Byly také objeveny praskliny na
příčných dřevěných vaznících, které přivolaný statik nařídil
po celé délce zpevnit z obou stran 5 cm silnými deskami. Až
to umožní počasí, uskuteční se také prohlídka plechového
povrchu střechy, protože je podezření, že jednotlivé
plechové pláty jsou ve spojích nedostatečně překryty a
v budoucnu by na nich vítr mohl způsobit další škody.
Opravy se provádí velmi zodpovědně, aby se odstranily
všechny závady, které by v budoucnu mo hly
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znepříjemňovat chod sportovní haly, a aby se zajistila
její maximální bezpečnost.
Plánujeme také již nezbytnou výměnu oken
v Junáškově vile a v hasičské klubovně.
Také v základní škole se připravujeme na velkou
investici - kompletní rekonstrukci toalet.
V současnosti máme připravený projekt, který má
rozpočet třikrát vyšší, než jsme předpokládali, a proto
zvažujeme rozdělení rekonstrukce na 2-3 etapy.
V mateřské škole již probíhá výměna šatních skříněk
v poslední třídě, ve dvou předchozích se uskutečnila
loni.
Probíhají Komplexní pozemkové úpravy, v jejich další
fázi by měli být do konce března seznámeni vlastníci
pozemků s novým návrhem na umístění jejich
pozemků.
Zpracovává se nový územní plán obce se všemi jeho
přílohami, který by měl být letos dokončen.
Letošní červencové posvícení bychom rádi spojili
s oslavami 115. výročí založení našeho SDH (Sboru
dobrovolných hasičů). V jejich scénáři jsou
na sobotní odpoledne naplánovány ukázky historické i
současné techniky a soutěž v požárním sportu,
na které by navázala přehlídka malých zpěváčků, nad
níž by si vzal patronát folklorní soubor Kohútek, a večer
by pokračoval taneční zábavou. V neděli odpoledne
chceme již tradičně posedět a zazpívat si na farské
zahradě, tentokrát při dechovce.
Chceme také podporovat všechny aktivity vedoucí
k odstranění sporů a nesvárů mezi lidmi, které povedou
k větší ohleduplnosti a toleranci, abychom se spolu
dokázali scházet, radovat a navzájem si pomáhat.
Zbyněk Král
starosta obce

Schvaluje:

- Karin Švehlíkovou a Věru Kočicovou jako přísedící
- pronájem části pozemků p.č. 907/34, 915/1, 4368, 5142, u soudu na období od 29.5.2009 do 9.5.2013
5154 obci od Pozemkového fondu ČR za účelem dočasné
- hospodářský výsledek Základní školy Josefa Bublíka
deponie výkopové zeminy z obchvatu
Bánov za rok 2008 ve výši 454 513,98Kč, z toho
- koupi zdravotního střediska za částku 3 393 000,- Kč uhrazena ztráta roku 2007 ve výši 348 064,30 Kč, zisk
v katastru obce Bánov zapsané na LV č. 1528 tedy činí 106 449,68 Kč a ukládá ZŠ povinnost tuto
na katastrálním úřadě pro Zlínský kraj, a to budovu bez částku převést na účet zřizovatele
č.p./č.ev. jako obč. vybavenost postavenou na stavební - odpisový plán ZŠ na rok 2009
parcele číslo 854/1; stavební parcelu číslo 854/1
2
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 429 m , a to se - smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov a AB stavby s.r.o.
na opravu střešního pláště na sportovní hale v Bánově
všemi součástmi a příslušenstvím);
ZO pověřuje starostu Bánova, aby požádal okolní obce
Neschvaluje:
o příspěvek na koupi zdravotního střediska
- vyhrazování parkovacích míst pro fyzické a právnické
- hospodářský výsledek MŠ Bánov za rok 2008 ve výši osoby na místních komunikacích na veřejných obecních
zisku 160.144,70 Kč a ukládá MŠ povinnost tuto částku prostorech s výjimkou osob ZTP
převést na účet zřizovatele
OÚ
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 Na tříkrálovém koledování ze dne 10.1.2009 se vybralo
v naší obci na pomoc všem potřebným 64.336,00 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
 Začátkem ledna byla opět zprovozněna obecní
knihovna, ve které byla vyměněna podlahová krytina za
nový koberec, celý prostor je nově vymalovaný a
nasvícený, za kresbu dětských motivů na stěny děkujeme
šikovným učitelkám z naší mateřské školky.
Během vánočního období proběhlo výběrové řízení na
opravu střechy sportovní haly, protože 23.12. jsme se
dohodli s firmou p. Hanáčka, že práce nebude provádět
jejich firma. V rámci poptávkového řízení byly osloveny 3
firmy. Vítěznou firmou se stala firma AB stavby, s.r.o., která
už 12.1.2009 zahájila práce. Firma p.Hanáčka nadále
uznává svou odpovědnost za vady dle míry určené
znaleckým posudkem a na výzvu obce v určené míře
uhradí část nákladů spojených s opravou střechy.
Za účelem zajištění splnění této povinnosti byla vystavena
směnka ve výši 200.000 Kč.
 Na Krajském úřadě ve Zlíně, odboru životního prostředí,
jsme prověřovali, proč obec Bánov stále není zařazená
do Konkrétního seznamu aglomerací ČR. Jde o to, že obec
Bánov je podle Směrnice EU povinna od r. 2010 řešit
čištění odpadních vod, ale stále není zařazena v seznamu
obcí, kterým jsou poskytovány dotace na ČOV z dotačních
titulů Operačního programu životního prostředí. Urgentně
proto budeme žádat ministerstvo zemědělství o zařazení
naší obce do tohoto seznamu.- V současné době se
připravuje územní rozhodnutí pro ČOV a kanalizační
sběrače.
V souvislosti se stavbou čističky a kanalizačních
sběračů jsme navštívili obec Ostrožská Lhota, která tuto
investici dokončila během r. 2008. Zkušenosti a rady
druhých obcí, které získaly během přípravy, vlastní stavby i
provozování čističek, jsou významnou pomocí při našem
rozhodování.
Dne 16.1.2009 provedla Česká inspekce životního
prostředí Brno kontrolu vypouštění odpadních vod
z kanalizace pro veřejnou potřebu obce Bánov.
Byla dokončena projektová dokumentace na vyhotovení
inženýrských sítí v lokalitě ZTV II., žádáme o vydání
stavebního povolení pro vybudování kanalizace, el.
rozvodů a části komunikace v lokalitě ZTV II.
Obce z Uherskobrodska a firma Rumpold jednaly
společně o zdražování tříděného odpadu v letošním roce.
Ve výroční zprávě základní školy se již několik let
poukazuje na nezbytnost renovace sociálního zařízení
ve škole. V rámci vyhlášeného projektu „Co se nám
ve škole líbí a co bychom změnili“ jako největší přání
ze strany žáků vyplynula rekonstrukce nevyhovujících WC
ve škole. Všichni, od nejmenších dětí až po deváťáky, se
zapojili do projektu svými slohovými pracemi, výkresy a
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plakáty. Rekonstrukce WC by měla proběhnout v letních
měsících.
Stavba obchvatu Bánova se už rozběhla na plné
obrátky. Předmětem častých jednání v těchto dnech je
konkrétní dolaďování celé investiční akce mezi obcí
Bánov, Ředitelstvím silnic a dálnic a firmou Imos, která
stavbu provádí. V současnosti je předmětem vzájemných
jednání především terénní val, který má sloužit ke snížení
hlučnosti. Tento terénní val bude v současnosti povolen
jako dočasná deponie výkopové zeminy, nyní se začala
zpracovávat projektová dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební řízení pro tento val.
V letošním roce chceme vybudovat nejnutnější
inženýrské sítě v lokalitě ZTV II., kde už stojí rodinné
domky. Zpracováváme zadávací podmínky pro výběrové
řízení malého rozsahu na zbudování těchto sítí. Jde o
zhotovení elektrických přípojek pro jednotlivé domky,
položení kanalizace v celé ulici (protože kanalizace je
umístěna pod silnicí) a zbudování poměrné části silnice
v této ulici.
 Protože stále probíhají komplexní pozemkové úpravy,
které už jdou do finále, a stále probíhá tvorba nového
územního plánu obce Bánov, setkali se společně
zástupci obou firem, které na těchto změnách pracují.
Došlo k diskusi a konzultacím tak, aby budoucí
uspořádání pozemků a nový územní plán byly vzájemně
sladěny a doplňovaly se.
V nové ulici pod školkou jsme se setkali společně
s těmi, kteří tu bydlí a parkují na ulici svoje osobní auta.
Protože ulice je úzká, je třeba využívat vlastní garáže a
vjezdy. Parkování aut je také otázkou vzájemné
tolerance, ohleduplnosti každého jednotlivce.
27.2.2009 se v Bystřici pod Lopeníkem setkali
zastupitelé obcí regionu Východní Slovácko.
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Vážení spoluobčané,

Vážení občané Bánova,

chceme vás informovat o posledním dění kolem
zdravotního střediska. Krátce z historie.Zdravotní středisko
bylo postaveno za vydatné pomoci bánovských občanů.
Vlastníkem však byl od začátku stát, který se na počátku 90.
let svého majetku začal zbavovat. Obec Bánov v r. 1992
nevyužila možnosti bezúplatného převzetí tohoto objektu.
I když svoje stanovisko k této věci posléze rychle
přehodnotila, nemovitost už spadla do správy Fondu
národního majetku a byla zařazena do privatizačních
projektů. V privatizaci pak vyhrál projekt MUDr. Hanyše a ten
společně s MUDr. Vrbovou zdravotní středisko od Fondu
národního majetku koupil.
Vlastníci objektu se rozhodli v roce 2008 objekt
prodat. Protože tlak na prodej objektu ke konci roku 2008
zesílil, rozhodli jsme se v průběhu měsíce února na Vás obrátit
s prosbou o vaše vyjádření formou veřejné ankety
ke zdravotnímu středisku.
Do ankety formou odevzdání lístků se zapojilo celkem
615 občanů. Pro koupi zdravotního střediska se vyslovilo 507
občanů, proti koupi 55 občanů, pro využití jiných prostor nebo
vybudování nového střediska se vyslovilo 53 občanů. Anketa
probíhala také na našich webových stránkách, tady s mírným
předstihem zvítězila varianta „nekoupit ZS“. Uskutečnila se
také schůzka s lékaři, kteří v daných prostorech mají ordinace.
Po zvážení všech pro a proti jsme v zastupitelstvu
rozhodli o koupi dané nemovitosti do vlastnictví obce, a to za
cenu 3 393 000 Kč (původní požadavek majitelek byl 3 900
000 Kč). Zastupitelstvo také pověřilo starostu, aby požádal
o finanční příspěvek na koupi nemovitosti obce Suchou Loz a
Bystřici p. Lopeníkem, protože naše obec je obcí spádovou.
Závěrem Vám chceme všem poděkovat za vaše
zapojení do této ankety, za pomoc při těžkém rozhodování
o nemovitosti, která se týká téměř každého z nás.

chtěla bych vám všem poděkovat za podporu, kterou
jste nám a naší práci vyjádřili svým souhlasem s koupí
zdravotního střediska. Vím, že pro Obec Bánov je
celá tato záležistost velkou finanční zátěží, ale
bohužel jedinou možností, jak lékařskou péči
v Bánově zachovat. Protože v Bánově nejsou jiné
vhodné prostory k této činnosti, které by splňovaly
hygienické požadavky pro provoz tohoto zařízení, já
sama bych byla nucená tyto prostory hledat mimo
obec Bánov. Pravděpodobně by stejně došlo
k rozpadu celého zdravotního obvodu. Za stávající
situace je koupě zdravotního střediska Obcí Bánov
jedinou možností, jak v Bánově lékařskou péči
zachovat. Nepředpokládám, že by se do obvodu
s počtem pacientů 0 někdy v budoucnu nějaký lékař
vrátil, když ani nebude mít kam. V minulém roce ubylo
v ČR celkem 1500 lékařů. V současné době příprava
lékařů pro všeobecné lékařství stagnuje, v posledních
letech se stává, že atestuje pouze jediný lékař v oboru
všeobecné lékařství v celé České republice. Také
průměrný věk těchto lékařů narůstá, je vysoko nad
hranicí padesáti let. Po delší době nejistoty a
vypjatých situací jsem ráda a doufám, že zase
budeme na zdravotním středisku volně dýchat a
najdeme vytoužený klid k naší práci. Ke své práci
přistupuji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Vím, že ne všichni z Bánova a okolí jsou našimi
pacienty, vím, že ne všichni jsou spokojení. Ale
všichni jednou zestárneme a budeme chtít mít svého
lékaře nablízku. Jedno úsloví říká: " Kam nechodí
slunce, chodí lékař."

Marie Fremlová

MUDr. Věra Kadlčková

Lidé zanevřeli na zimní období. Při setkání
v Bánově všichni opakují totéž. „Už ať ta zima
skončí!“ Co by asi říkali před osmdesáti lety
v roce 1929, kdy byla největší zima 20. století.
Tehdejší devadesátiletí občané tvrdili, že
takovou zimu nepamatují. Sníh napadl před
Vánocemi a téměř v půlmetrové vrstvě vytrval
až do 15.3. Ještě 6. dubna padal. Poslední
mrazy byly zaznamenány 26. dubna. Zprávy z
Prahy hovořily o tom, že v Praze takovou zimu
zaznamenali před 153 lety. Lednový průměr v
Bánově činil -15 °C, únorový -24 °C. Nejnižší
teplota byla naměřena dne 11. února, a to
-31°C. Sněhové vánice znemožnily cestování
pěšky i dopravními prostředky. Byla přerušena
autobusová přeprava a na vlárské dráze i
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Přeji vám všem ze srdce hodně zdraví a hodně
dalších dní prozářených sluncem.
obvodní lékařka

doprava železniční. Musely být pro vymrznutí vykopávány stromy.
Hynul i dobytek. Kronikář Bánova František Novák v kronice
zaznamenal: „Borákovi Metodějovi zmrzlo tele a Janu
Petřivalskému kráva“.
Opakem bylo léto. Přišly dny s teplotou až +40°C. I přesto byla
úroda celkem dobrá. Kéž by tomu bylo tak i letos.
Poměrně velké zimy byly i za II. světové války. Občanům navíc
ztrpčovala život povinnost udržovat silnici přes Bánov v takovém
stavu, aby mohla vojska trvale přejíždět na frontu a zpět. Muži a
mládenci byli zatěžováni odhazováním sněhu a závějí lopatami.
Možnosti vytápění byly závislé jen na dřevě.
Přeprava do práce je dnes zajištěna. Neměli bychom se tedy
„nervovat“ současnou zimou. Škodíme tak jen svému zdraví.
J.
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S železnou pravidelností se deváťáků koncem prosince
a v lednu zmocňuje plesové šílenství. Pozná se to
na první pohled docela lehce. Hloučky na chodbě a
ve třídách debatují o šatech, které právě frčí,
o střevíčcích na vysokých podpatcích, které jsou sice
krásné na pohled, ale noha je v nich po čase jako ve
svěráku, o vzájemné výšce kluků a holek, o sympatiích
/ posl ední d vě zm iňov aná t émata jsou tím
nejdůležitějším při výběru vhodného tanečního
partnera/. Většinou nebývá problém získat páry
ochotné věnovat svůj volný čas tancování, letos jich
nakonec bylo patnáct / i když některé odpadly vinou pár
kluků „hrdinů“, kteří se pak vyšklebovali těm, které
nestrhli na svou stranu/.
V prvních tanečních lekcích to vypadá, že tenhle druh
pohybu je některým jedincům cizí. Přes to všechno je
výsledkem a největší odměnou pro mne i taneční páry
těch dvakrát pět minut na tanečním parketu. Ve světle
reflektorů se neohrabaní mládenci změní ve lvy salónů
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a děvčata zamění džíny, mikiny a tenisky za večerní róby a
již zmíněné střevíčky.
Letošní ples byl deváťáky doslova vymodlený, protože to
ze začátku vypadalo, že snad nebude nikoho, kdo by se
ujal organizace. V loňských letech byli hlavními
organizátory členové výboru SRPŠ, díky jim všem za tu
spoustu práce. Jenomže na pár lidech to stálo pokaždé a
tak bylo nutné najít další obětavce, kteří by se postarali
o hudbu, občerstvení, výzdobu a přípravu sálu, tombolu,
vstupenky a hlavně o závěrečný úklid. Bylo to letos o to
těžší, že sportovní hala je delší dobu mimo provoz.
Nakonec „zbyl“ školní sál, což se ukázalo být velkou
výhodou. I stísněné prostory musely stačit návštěvníkům,
kterých možná bylo o něco méně než v jiných letech, ale
zato si všichni užívali báječnou atmosféru po celý večer.
Letošní ples byl jedním z nejvydařenějších z historie
školních plesů. Taneční parket byl stále plný, bavili se
skvěle deváťáci i jejich rodiče, přátelé a známí. I když mě
poněkud překvapilo, že mezi tančícími bylo vidět i mladší,
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školou povinné, dokonce v pozdních nočních hodinách. Chápu,
že přišli podpořit své sourozence a kamarády, ale přece jen, ať
je to, jak chce, ples je záležitostí dospělých.
Jedinou kaňkou na jinak nádherném večeru bylo alkoholové
opojení jednoho z deváťáků, kdy dokonce hrozilo, že nebude
schopný znovu vystupovat. Celá věc byla o to kurióznější, že
příslušné zásoby mu poskytli rodiče. Zakázané ovoce nejlíp
chutná, každý z nás to vyzkoušel, ale čeho je moc …
Závěrem bych chtěla poděkovat za prvé rodičům, kolegyním

Když už jsme se několik měsíců těšili na ples, tak
nám oznámili, že žádný ples nebude kvůli opravě
haly. Pěkně nás to naštvalo. Ale naštěstí naše hodná
paní učitelka Kočendová přišla s nápadem, že by
ples mohl být v sále školy. Všichni jsme si mysleli, že
to bude katastrofa a ne takový „trhák“, jaký to byl.
Tak jsme začali trénovat s pomocí paní učitelky
Švehlíkové (musela s námi mít hodně trpělivosti,
jelikož jsme byli strašně ukecaní a dělali jsme
nepořádek). Nakonec z toho vylezlo to, co vylezlo,
ale myslím, že se nám to i povedlo.
Sobota 24. ledna. Ráno jsme se sešli, abychom
nachystali sál. Téměř všichni nevyspaní z velké
nervozity, která z nás spadla až po prvním
předtančení. Sál byl nachystaný a my tanečnice
jsme se mohly jít pomalu chystat na večer. Nastal
večer s velkým V. Když jsme my (holky) dorazily do
třídy, asi se nás kluci lekli, protože se najednou z
kukel vyklubali krásní motýli.

5. únor byl pro některé děti velkým svátkem.
Předškoláci šli k zápisu do školy. S očima
rozzářenýma a plni očekávání, jak se to všechno
bude odehrávat.
Školní třídy, kde zápis probíhal, se proměnily v úplně
jiné, doslova pohádkové prostředí. Do těchto
pohádek si je odvedli učitelé. Zatímco rodiče v sále
školy poslouchali, jak dítě na školu připravit, děti
předváděly, co umí. Vše probíhalo hravou formou
za podpory paní ředitelky a paní učitelky z mateřské
školy. Závěrem si každý odnesl pamětní list a malý
dáreček, které pro ně připravily vychovatelky
z družiny.
Budoucí prvňáčci nás přesvědčili, že jsou šikovní.
Nebojí se mluvit, umí počítat, znají geometrické
tvary, barvy. Někteří měli trošku trému. A zbytečně.
Na vstup do školy je připravovala MŠ a také
několikrát navštívili i první třídu a s prváky se učili.
Velmi se jim líbilo i jedno dopoledne v družině.
Bylo zapsáno 25 dětí. Všechny asi nenastoupí.
Někteří z rodičů jim ještě chtějí dát roční odklad.
Na závěr bych chtěla všem rodičům stávajících
i budoucích prvňáčků vzkázat, aby se věnovali
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Petře a Martině i dalším, kteří se podíleli na
perfektní organizaci a umožnili tak i letos mladým
dámám a pánům první krok do společnosti a za
druhé deváťákům za překrásnou kytku, která mi až
vehnala slzy dojetí do očí, což komentovala jedna z
nich: „Tož, paní učitelko, nebečte, šak sa nám to
povédlo!“
Mgr. Lenka Švehlíková

Sál ztichl, na parketě nikdo a začala hrát písnička k našemu
tanci, mysleli jsme, že je to náš konec, ale to byl teprve začátek.
Když jsme odtančili(někteří i s chybami, ale to nám snad
odpustíte) sálem zazněl velký aplaus. Byli jsme šťastní, že je to
za námi. Poté začali hrát první písničku a my jsme šli pro své
rodiče. „Pařili“ jsme na každičkou písničku, včetně polek a
valčíků. „Po kalíšku, po kalíšku“ nás vždycky štvalo, protože
jsme chtěli tančit nonstop. Pořád jsme se nechali fotit a natáčet.
Osobní zážitek? Samozřejmě tančení s panem ředitelem. Bylo
to „boží“. Protáčel mě tak, že jsem málem spadla. A taky mě
hodně překvapilo, že tančili i kluci - i největší „pařmeni“. My, co
jsme byly v podpatcích, jsme neskutečně trpěly, ale rozhodně to
stálo za to. A i když mě ty nohy bolely ještě dva dny po plese, tak
bych si ho klidně zopakovala a ostatní určitě taky. (Že prý to byl
nejlepší ples za poslední dobu).
Michaela Bulejková

žákyně 9. B třídy

výchově svých ratolestí, aby s dětmi cvičili soustředění, četli jim,
povídali si s nimi.
Pokud se chcete podívat na video, fotky ze zápisu, navštivte
portfolionet na stránkách školy - www.zsbanov.cz
Mgr. Jarmila Kolková

zástupkyně ředitele ZŠ
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Asi každá škola se snaží, aby její žáci byli úspěšní,
uměli se orientovat v současném dění, aby obstáli i v
konkurenci svých vrstevníků, co se vědomostí týče.
Někdy to má učitel těžké. Stojí ho velké úsilí, ba
mnohdy má pocit, jako by „bojoval s větrnými mlýny“.
Přestože společnost chce vzdělanou mladou
generaci, je stále hodně žáků, které učitel vzdělává
přes jejich nezájem a nechuť. Je pravda, že zatím
mají deváťáci výhodu. Míst na středních školách je
víc, než je vycházejících žáků. Nemusí se tedy
obávat nepřijetí. Ale co vědomosti? Není tajemstvím,
že ve srovnání s jinými státy vzdělanost našeho
národa pomalu upadá.
Abychom my učitelé, ale také naši žáci i jejich rodiče
věděli, jak na tom naše škola je v porovnáním s jinými
školami ve Zlínském kraji, ale také v republice,
vycházející žáci jsou pravidelně vždy v listopadu
testováni testy SCIO
Optimalizace přijímacího
řízení. V tomto školním roce jsme mezi ostatními
uspěli v jazyce českém, matematice i studijních
předpokladech docela dobře. Zařadili jsme se ve
všech zkoumaných oblastech mezi lepší průměrné
školy. Za námi zůstalo 60% zúčastněných škol.
Studijní potenciál je využíván optimálně a výsledky
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žáků v testech odpovídají jejich studijním předpokladům.
Všem vycházejícím žákům přejeme, pokud budou dělat
přijímací zkoušky, aby i zde byli úspěšní a aby bylo také
úspěšné jejich studium na středních školách.
Mgr. Jarmila Kolková
zástupkyně ředitele ZŠ

    
V současné době je
ukončeno kácení dřevin,
dále se pracuje na skrývce
ornice a tato se převáží na
určené mezideponie. Po
skrývce ornice budou
následovat hrubé terénní
úpravy (HTU) v celé délce
komunikace. Po provedení
HTU budou následovat
přeložky inženýrských sítí a bude zahájena výstavba mostů a
propustků. Do konce roku 2009 budou provedeny hrubé zemní
práce silničního tělesa a bude dokončeno definitivní připojení
Bánov-východ.
Roman Cypris
vedoucí výstavby
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V sobotu 21. února se v Bánově konala již poosmé
fašanková obchůzka. Tradice fašanku v Bánově je udržována díky
bánovským folklorním souborům Kohútek, Kuřátko a muzikantům
ze Strúčku. Nejinak tomu bylo i tento rok. Obchůzka probíhala
za chladného počasí a po dlouhé době na pořádné sněhové
nadílce.
Zpívalo se a tančilo za doprovodu CM Strúček a
harmonikáře Radka Pavlíčka. Děti v originálních maskách
dotvářely atmosféru. Na zahřátí posloužila plnoletým
"dvaapadesátka", dětem čaj a na posilnění většinou koblihy. Oběd
byl zajištěn v suterénu OÚ a na obecní zabijačce. Netypickou
událostí bylo natáčení bánovského fašanku Českou televizí
do pořadu Folklorní magazín, který bude vysílán 21.března 2009.
Po celou dobu obchůzky panovala pohodová nálada a bylo vidět,
že si všichni zúčastnění fašank užívají.
Folklorní soubory Kohútek, Kuřátko a cimbálová muzika
Strúček tímto děkují občanům Bánova za poskytnuté finanční dary,
sladkosti a občerstvení při fašankové obchůzce a rodičům dětí
za dozor během celého dne. Příští rok na fašanku na shledanou!!!
Hana Zálešáková
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Náš život a svět, který nás obklopuje, není tak
malý, abychom se nemuseli stále ptát po něčem, co
ještě nevíme. Už v dětství nás popadla ta krásná touha
přijít všemu na kloub. Tehdy jsme vyslovili své první
„proč“ a naši rodiče si lámali hlavu, jak nám správně
odpovědět.
Čas plyne a my stále hledáme odpovědi, pokud
se v našem životě objeví něco neznámého.
Já bych se teď na několika řádcích dovolil
zeptat na jedno slovní spojení, které podle mě tak
trochu pozbylo na významu u mnoha dnešních lidí, a to
postní doba.
Když se začínáme na něco ptát, přemýšlíme,
jak moc je to pro nás užitečné. Proto začínám i já úplně
stejně Je půst pro mě, pro nás něčím užitečný?
Půst má pro nás význam omezení. Ať už jde
o jakékoli „utahování opasků“, máme zájem poznat
proč, jinak se to zdá být nesmyslné a máme dojem, že
si pak neužíváme života tak, jak bychom si přáli. Půst je
jistě určité omezení, ale byl by nesmyslný, kdyby jako
součást s sebou nenesl nejkrásnější lidskou vlastnost lásku. Rodiče se zříkají svého pohodlí na úkor dětí,
které mají rádi, a myslím, že to nepovažují za určitou
formu půstu. Přitom dokázali spojit dvě neoddělitelné
části půstu obětují svůj čas a své síly, které si mohli
ponechat jen pro sebe, a věnují je svým dětem, protože
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je milují. Omezili se z lásky a vidí v tom smysluplné naplnění
života.
To je pouze jeden malý pohled na význam půstu.
Pokud se nám každým rokem nabízí před Velikonoci
k prožívání doba postní, chce nám nabídnout možnost ptát
se: Co bych já mohl nabídnout druhým z lásky, i když mě to
bude stát nějaké omezení?
Odpověď ponechám na vás, nabídnu jen několik
možností:
Postit se očima - odříci si někdy televizi, video, PC, internet
...,abychom mohli objevit a vidět to, co přehlížíme, a měli čas
na druhé a jejich touhy
Postit se ušima - poslouchat občas méně rádio, MP3, CD...,
abychom slyšeli to, co často přeslechneme, a mohli
naslouchat druhým, kteří nám chtějí něco říct
Postit se ústy - odříci si občas sladkosti ..., abychom si vážili
obyčejného jídla, odříci si všechna nelaskavá a zbytečná
slova ..., abychom mluvili tehdy, když máme mluvit, a svými
slovy dělali druhé vedle nás šťastnými
Postit se rukama - nechat své ruce občas v klidu, zvolnit
pracovní tempo ..., abychom je mohli přiložit nezištně k
pomoci tam, kde je to skutečně potřeba
Postit se nohama - zastavit se tam, kde je potřeba ..., přijít na
návštěvu, kterou už dlouho slibujeme, potěšit někoho, kdo je
sám
P. Petr Bulvas

   
Květná Neděle
Květná Neděle - Na Květnou neděli vzpomínáme na den, kdy 5.4. 2009
Ježíš slavným způsobem vjel do Jeruzaléma a zveřejnil tak 7,30 Suchá Loz
svoje mesiášské poslání. V tento den se žehnají „kočičky“, 9,00 Bystřice pod Lop.
které křesťanům připomínají ratolesti, kterými vítali Ježíše 10,30 Bánov
v Jeruzalémě.
9.4. 2009
Zelený Čtvrtek
Zelený Čtvrtek - V tento den si připomínáme Ježíšovu 17,00 Suchá Loz
poslední večeři s učedníky, při které den ustanovil svaté 19,00 Bánov
přijímání a posvětil první kněze.
10.4. 2009
Velký Pátek
Velký Pátek - V tento pro křesťany velký den s Ježíšem 14,00 Křížová cesta v Bánově od kostela na Skalu
prožíváme jeho dobrovolnou oběť na kříži. Bohoslužba tohoto 17,00 Suchá Loz
dne má ve zvláštní pozornosti kříž jako symbol Ježíšovy lásky. 19,00 Bánov
Bílá Sobota
Bílá Sobota - Bohoslužby se v tento den slaví až po západu 11.4. 2009
slunce, aby se i časem přiblížily k noci, kdy Ježíš vstal 19,00 Suchá Loz
z mrtvých. Bohoslužba se slaví ve světle velikonoční svíce 21,30 Bánov
(paškálu), který připomíná zmrtvýchvstalého Ježíše.
12.4. 2009
Neděle Zmrtvýchvstání
7,30
Suchá
Loz
Neděle Zmrtvýchvstání - Neděle zmrtvýchvstání naplňuje
křesťany radostí, že Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých a 9,00 Bystřice pod Lop.
otevřel tak cestu k věčnosti každému člověku. V tento den se 10,30 Bánov
Ježíš také setkal opět živý s apoštoly a pojedl s nimi. V kostele
Velikonoční Pondělí
se tento den světí pokrmy, aby si každý mohl toto setkání 13.4. 2009
7,30 Suchá Loz
prožít i duchovně v našich domovech.
9,00 Bystřice pod Lop.
Velikonoční pondělí - První den oktávy, kdy se slaví 10,30 Bánov
Ježíšovo zmrtvýchvstání.
P. Petr Bulvas

I/2009

strana 9

I/2009

 

strana 10

Zima pomalu končí a před fotbalisty je druhá část
soutěžního ročníku 2008/2009.

Během zimy došlo v FC k zásadní změně. Dosavadnímu
výkonnému výboru (VV) včetně předsedy skončil mandát
a byl před námi úkol volby nového vedení FC.
Na první Valné hromadě svolané na 30.11.2008
se nepodařilo zvolit předsedu FC, protože jediný
kandidát na tuto pozici nebyl, z důvodu zdravotní
indispozice, přítomen. Proto se konala mimořádná Valná
hromada dne 14.12.2008, kde byl zvolen novým
předsedou FC Bánov Břetislav Polanský a novými členy
VV Marek Vystrčil, Antonín Gorčík, Vladimír Zálešák ml.,
Václav Machalík, Břetislav Polanský.
Rádi bychom tímto poděkovali bývalým členům VV
B. Brnkovi, K. Polanskému st., R. Moravcovi a především
předsedovi Stanislavu Vaculovi za vykonanou práci a
dosažené úspěchy pro FC Bánov.
Bilance první poloviny ročníku 2008/2009 je
následující:
Mužstvo mužů se v podzimní části nachází
na předposledním 13. místě s 8 body a skóre 11:26, při 2
výhrách, 2 remízách a 9 porážkách. Z toho jasně vyplývá
cíl pro jaro, a to je jednoznačně záchrana v soutěži I.B, sk.
C. Tomuto jsme podřídili i zimní přípravu, která začala
ihned po skončení soutěže. Mužstvo se zúčastnilo
úspěšného soustředění v Brumově a pokračuje dále
v zimní přípravě doplněné několika přípravnými zápasy
na umělém povrchu. Bohužel přetrvává problém
s hráčským kádrem, proto jsme nuceni jednat
o získání posil pro jeho doplnění. Mrzí nás bánovští hráči,
kteří ukončí činnost po dorostu v době, kdy by našemu
klubu měli začít vracet to, co jsme do nich vložili. Během
podzimu
se trénování mužstva ujali trenéři Luboš Chovanec a
Jaroslav Duda.
Dorost se po podzimu nachází na 9. místě s 18
body a skóre 40:27 s bilancí 5 výher, 3 remíz a 6 porážek,
což znamená horší průměr soutěže. Tady byl očekáván
lepší výsledek, protože mužstvo dorostu má určitě
potenciál na lepší umístění. Dosavadní umístění je také
možná důsledkem toho, že starší hráči už vydatně
vypomáhají mužstvu mužů. Je třeba zapracovat
na docházkové účasti na trénincích. Nyní je cílem
umístění do 5. místa, protože na boj o případný postup už
nedosáhneme. Trenérem dorostu je v současné době
Břetislav Polanský, s velkou pomocí Luboše Chovance.
Družstvo žáků se nyní nachází na 5. místě
s 11 body a skóre 32:23 po 5 výhrách, 3 remízách a
3 prohrách. Už jsme si zvykli na tradiční dobré umístění
našich žáků, a to do 5 . místa po podzimní části, které
bývá po jaru ještě vylepšeno.Na klucích je znát radost
z fotbalu a chuť trénovat, což je, spolu s dobrou prací
trenérů, příčinou jejich dobrého umístění. Cílem je
umístění ještě vylepšit do 3. místa. Trenérem zůstává
Antonín Gorčík. Tady bychom rádi uvítali další ochotné

I/2009

dobrovolníky pro práci s mládeží.
Přípravka nám svými dobrými výsledky dělá
největší radost. Klukům se již tradičně daří a dokazují, že
v Bánově zatím nouze o talenty není. Kluci hrají fotbal
s bezprostřední chutí a zapálením, což je po podzimu
vyneslo na 1. místo s 26 body a skóre 61:13 s bilancí
8 vítězství, 2 remíz a žádné prohry. Tyto výsledky můžeme
považovat za příkladné pro ostatní mužstva. Cílem je
postavení udržet a soutěž už po několikáté vyhrát. Trenéry
žáků jsou nadále Pavel Šupina a Jiří Velecký.
Přejeme všem našim celkům, aby se jim vytýčených
cílů podařilo dosáhnout a aby dokázali svými výkony
potěšit co nejvíce fanoušků.
Chtěli bychom rovněž poděkovat všem sponzorům,
kterým není lhostejný osud našeho oddílu a fotbalu
v Bánově a významně nám svými dary pomáhají.
Obzvláště pak děkujeme Obecnímu úřadu za poskytnutí
příspěvku na činnost na letošní rok.
Závěrem bychom chtěli požádat rodiče, aby se své
nejmenší ratolesti nebáli přivést k fotbalu v našem oddílu,
uvítáme i Vaši pomoc
Rádi bychom tímto pozvali všechny naše fanoušky
a příznivce, aby přišli podpořit a povzbudit všechna naše
mužstva do jarních bojů.
Břetislav Polanský

předseda
výkonného výboru
FC Bánov
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Narození:

Naši jubilanti:

v r. 2008
Julie Vystrčilová
Adéla Hodulíková
Denisa Pavlíčková
Jan Zálešák
Adam Vystrčil

80 let
Josef Chovanec
Marie Úšelová
Růžena Jurná
Josef Machalík

724
576
534
264
719

169
17
37
220

Rozloučili jsme se:

v r.2009
Vilém Beníček
Miroslav Zahradník
Klára Juřeníková

716
255
549

Josef Hnilička
Marie Střelcová
Františka Švehlíková

530
372
385

      

     
Učitel národů Jan Amos Komenský je známá
osobnost v celém světě. Z vědců, kteří se zabývali jeho
životem a dílem, nikdo nemůže dokázat, kde se
opravdu narodil. Podle latinských podpisů, jak bylo
zvykem pro studenty a vědce podepisovat se v jeho
době, existují 3 možnosti místa narození: Komňa
(Comenius), Nivnice (Nivanus, Nivnicensis) a Uh. Brod
(Hunobrodensis).
Spisovatelka Leontýna Mašínová ve své knize
„Mladá léta Jana Amose“ si vybrala pro místo narození
variantu lidového vyprávění kraje na Uherskobrodsku.
O narození učitele národů v kapitole Splněná přání
píše:
„Blížily se velikonoční svátky roku 1592, když paní
Aněnka (Komenského maminka) dostala zprávu, že se
její tetě v Bánově přitížilo. Vzkázala pro ni a Komenská
neměla srdce ji odříct. Vydala se pěšky na Velký pátek
a příštího dne pro ni Martin (Komenského otec) jel.

Přivezl si s ní pěkný velikonoční dar. Zdravého syna. Jan
Amos spatřil světlo světa pod širým nebem, pod lipou
na návrší mezi Nivnicí a Bánovem.
Ve svých vzpomínkách Komenský píše, že jako chlapec
často k maminčině tetě chodíval. Obyčejně v neděli. Jako
důkaz může být jeho soustrastný dopis Axelu Oxenstiernovi,
říšskému kancléři švédského panovníka Gustava Adolfa II.
Dopis byl psán v Lešně dne 1.11.1649. Píše se v něm:
„Když jsem byl chlapcem, zemřel na Moravě Jan
Ferndőrfer, fojt v Bánově, ve sto šesti letech a zakrátko potom
ho následovala stočtyřletá choť. S ní žil v manželství,
pamatuji se, že to bylo hlášeno z kazatelny, pětaosmdesát
let.“
Tato vzpomínka na Bánov byla zveřejněna v knize
„Komenský sobě“.
J.

    
  
Folklórní soubor KOHÚTEK zve všechny příznivce folklóru do svých řad.
Pokud máte rádi folklor, rádi tančíte a zpíváte, 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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V pátek a sobotu 13.-14. února 2009 se
v bánovské Sportovní hale uskutečnil již VI. ročník
Obecního turnaje v kuželkách. Do soutěže se
přihlásilo 25 družstev, z toho 13 ženských a 12
mužských. Turnaj se hrál v pátek večer a celou
sobotu, od rána do večera.
Už v pátek se začalo jiskřit v mužské kategorii,
Zajíci shodili 431 kuželek, ale hned v následující hře
družstvo Hoštáků A takřka bezchybnou hrou
nakonec srazilo 437 kuželek a přenocovalo
na 1. místě. U žen výborně zahrály Berušky, srazily
366 kuželek, ale stejně jako u mužů je v následující
ženské hře přehrály o jedinou kuželku Divoké včely.
Sobotní dopoledne bylo poklidné, hrající družstva
mužů i žen podaly dobré výkony, ale na stupně
vítězů to nestačilo. A tak rozhodlo sobotní
odpoledne. V mužské hře začal 1. místo u mužů
atakovat loni vítězný tým, Sokol kopaná A. Na
vítězství sice nedosáhli, ale o jedinou kuželku
přeskočili Zajíce a usadili se tak na 2. místě. Ve hře
byla u mužů ještě další družstva, žádná však již
vedoucí trojlístek neohrozila.
U žen byl začátek odpoledne výsledkově
poklidný. Teprve poslední hrající ženské družstvo
Hraďanek po pozvolném úvodu uměly vystupňovat
tempo, 376 sraženými kuželkami porazily své dcery
Divoké včely.
V soutěži devítkářů ženy zástupce neměly, u mužů
bylo naopak devítkářů dost. K Davidu Münsterovi
postupně přibyli Adam Beníček, Ondra Velecký,
Tonda Malý, Jirka Velecký a Vojta Král. A právě
nejmladší Vojta v desetihodovém rozstřelu nad
svými kolegy vyhrál.
V sobotu večer nastalo slavnostní dekorování
vítězů, tentokráte v tělocvičně Základní školy. Pan
starosta Zbyněk Král
předal dárkové koše,
šampáňa a putovní pohár vítězkám v ženské
kategorii; třetím Beruškám, druhým Divokým
včelám a vítězným Hraďankám. Na oplátku pak
paní místostarostka Marie Fremlová dekorovala
mužské vítěze; třetí Zajíce, druhý Sokol kopaná A
a první Hoštáky A. Hoštáky A vyhrály soutěž již
potřetí a jsou zatím nejúspěšnějším týmem v krátké
historii soutěže.
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Název tandemy
1. Hraďanky
2. Divoké včely
3. Berušky
4. Fanynky
5. Čtyřlístek
6. Bobule
7. Minervy
8. Kulalajdy
9. Dívky od Bobří řeky
10. Začátečnice
11. Zoufalé manželky
12. Súsedky
13. Dračice s.r.o.

za pořadatele
Stanislav Vranka

body/50

Jiřina Velecká
Magdaléna Janků
Marie Vystrčilová
Petra Hauerlandová
Božena Šopíková
Jana Kočicová
Martina Pavlíčková
Marie Bochinová
Lenka Beníčková
Michaela Pavlíčková
Petra Vaculíková
Monika Zálešáková
Jitka Polanská

Vítěz cérek: HRAĎANKY

188
173
172
178
169
166
164
162
150
169
153
130
138

body/100
376
367
366
350
348
346
346
328
316
312
299
290
270

376 sražených kuželek

    
Název tandemy

Pořadatelé turnaje děkují vedení i zaměstnancům
Obce Bánov za finanční a organizační podporu a
pomoc. A všem zúčastněným za vytvoření opět
skvělé atmosféry. Na viděnou v únoru 2010.

kapitán družstva

1. Hoštáky "A"
2. Sokol kopaná "A"
3. Zajíci
4. Žufánci
5. Gambrinus tým
6. 3B+H
7. Uličníci
8. Sokol kopaná "D"
9. Sokol kopaná "C"
10. Zašmúranci
11. STS Chvojkovice-Brod
12. Sokol kopaná "B"

kapitán družstva

body/50

Bohumil Pavlíček
Luděk Vavrys
Pavel Zálešák
Jaroslav Vítek
Martin Kučera
Radim Buš
Jiří Nevařilík
Roman Dalajka
Vojtěch Král
Mirek Vítek
Petr Pražan
Václav Střelec

213
202
204
183
191
193
175
174
182
174
145
132

Vítěz šohajů: HOŠTÁKY "A"

body/100
437
432
431
408
380
369
356
352
348
343
320
291

437 sražených kuželek
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