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Čtyři roky utekly jako voda a já bych rád poděkoval všem,
kteří jste nám v roce 2006 dali důvěru a příležitost
uskutečnit, k čemu jsme se zavázali v našem volebním
programu.
Můj velký dík patří naší paní místostarostce Marušce
Fremlové, zvláště za její nasazení při práci pro obec a
vytrvalost při vyplňování stohů formulářů spojených se
získáváním dotací, za nekonečné telefonáty při
prověřování, jak co nejlépe nastavit parametry žádosti,
aby obec získala maximum možného. Díky ní
a děvčatům na obecním úřadě se podařilo bez problémů
zvládnout přechod na nové účetnictví, i pro obce velmi
složité plátcovství DPH. Také děkuji za její práci
ve školské a charitní radě a její ekonomické nastavení
obce. Vděčíme jí za to, že jsme finančně zdravá obec.

Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům za jejich
práci, věcný přístup k projednávaným tématům a snahu
najít vždy to nejlepší řešení pro naši obec. Po dlouhé
době to bylo zastupitelstvo, které táhlo za jeden provaz.
Mé poděkování patří také Vám všem, občanům
místním i přespolním, kteří jste byli ochotni poskytnout
své pozemky na výstavbu obchvatu a později také na
zbudování terénního ochranného valu. Potvrdilo se, že
kdo rychle dává, dvakrát dává. Pozemky se podařilo po
roce intenzivních jednání připravit tak, aby nic nebránilo
zahájení stavby. Kdyby došlo byť k nepatrnému
zdržení, obchvat by se nestavěl. Dnes víme, že
nejpozději do 30.11.2010 bude uveden do provozu.
Za to, že Bánovský zpravodaj je dnes prestižním
periodikem, na jehož každé nové číslo se těším nejen já
a spousta jeho pravidelných čtenářů v Bánově, ale také
rodáci z blízkého i vzdáleného okolí, je třeba poděkovat
jeho šéfredaktorovi a redakční radě. Věříme, že si
budeme moci přečíst ještě mnoho zpravodajů z jejich
dílny.
Letos jsem měl poprvé možnost doprovázet na
folklórní festival Europeade do italského Bolzana naše
Kohútky a Strúčky. Festivalu se zúčastnilo více než 200
souborů z celé Evropy. Uvědomil jsem si, jak vnímá
okolní svět to, co je pro nás samozřejmostí. Náš folklór a
naše kroje. Tam, kde se Kohútek se Strúčkem zastavili
a „spustili“, staly se ulice okamžitě neprůchodnými.
Všichni obdivovali temperament a radost, které z jejich
vystoupení vyzařovaly. Moc hezky se mi pak nesla naše
státní vlajka ve slavnostním průvodu, který procházel
celým městem. Byl jsem hrdý na kroj, který jsem měl na
sobě a který chci i nadále oblékat při slavnostních
příležitostech. Děkuji Vám všem, kteří o kroje nejen
pečujete, ale také je nosíte, a tak se podílíte na
udržování našich tradic.
Děkuji také Vám všem, kteří se aktivně zapojujete do
kulturního, společenského a sportovního dění
v Bánově. Když se společně scházíme, ať už je to na
hřišti, nebo na tanečním parketu, můžeme spolu
komunikovat. A domlouvat se nad sklenkou vína, je
mnohem příjemnější než v soudní síni.
Děkuji Vám všem, se kterými jsem mohl prožívat svou
starostovskou službu.
Zbyněk Král
Váš starosta
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Vážení občané,
zastupitelstvo obce Bánov v čele se starostou
Mgr. Zbyňkem Králem a místostarostkou Ing. Marií
Fremlovou Vám v následujících řádcích předkládá
seznam nejvýznamnějších bodů ze své práce za
uplynulé volební období 2006-2010.

1. Hospodaření Obce v číslech

Vedení Obce převzalo v listopadu 2006 obecní pokladnu
s kladným účtem +9,5 mil. Kč a rozdělanými akcemi dostavbou DCHB a ZTV I , které z těchto peněz částečně
financovalo. Je předpoklad, že vedení obce předá
v listopadu 2010 obecní pokladnu s kladným účtem cca
+3,0 mil. Kč. Za období 2006-2010 Obec proinvestovala
cca 52 mil. Kč, z toho 12,5 mil. Kč bylo ze získaných
dotací.

2. Rozjeté akce z minulého období

Na začátku roku 2007 se řešilo dokončení dětského
hřiště. Zhotovitel hřiště fa Foltýn nám vystavila faktury
za atrakce a oplocení, které jí Obec již jednou zaplatila.
Obec proto spolupráci s firmou Foltýn ukončila a hřiště
dokončila sama. V červenci 2007 bylo z kolaudováno a
v srpnu otevřeno pro veřejnost.
Další významnou akcí bylo dokončení stavby Domu
s chráněnými byty (DCHB). Obec převzala hrubou stavbu
a koncem roku 2007 byla stavba dokončena
a zkolaudována. Na dostavbu DCHB si Obec musela
půjčit u KB částku 9,6 mil. Kč, neboť cena stavby byla 30
mil. Kč, z toho dotace 16 mil. Kč. Splatnost úvěru je
rozložena na 10 let, zbývá splatit 6 mil. Kč. Provoz DCHB
je částečně financován z Ministerstva práce a sociálních
věcí. Provozovatelem domu je brodská Charita.
Předpokladem pro úspěšnou kolaudaci bylo zhotovení
přístupové cesty a inženýrských sítí v ulici „U DChB“ , tzv.
ZTV I. Tato stavba byla úspěšně realizována nákladem
7,8 mil. z obecních prostředků.
Od uvedení do provozu v roce 2002 komplikovalo
provozování Sportovní haly odkapávání kondenzátu
jejího střešního pláště. Díky chybějící parozábraně,
kterou projektant opomněl a zhotovitel na tento
nedostatek neupozornil, došlo působením vlhkosti ke
znehodnocení minerální izolace. Na podzim 2008 byla
hala uzavřena.
Minerální izolace byla kompletně
vyměněna a byla doplněna parozábrana. Po úklidu byla
Sportovní hala opět pro veřejnost otevřena v září 2009.
Náklady na opravu ve výši 1,5 mil. Kč hradili projektant a
stavební firma Hanáček.

3. Obchvat

I když samotná realizace obchvatu Bánova je věcí
generálního dodavatele, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD),
a zhotovitele, firem IMOS a EXMOST, dění kolem
obchvatu významně zasáhlo do života Bánova. Na
začátku byly výkupy pozemků. Cena stanovená
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vyhláškou byla 60Kč/m2, Obec však nechala zpracovat tzv.
cenovou mapu, díky které se stanovila jednotná cena pro
2
všechny vykupované pozemky na 75 Kč/m . Výkup cca
1000 pozemků proběhl během jednoho roku. Velké díky za
to patří firmě Inženýrská investiční.
Podařilo se i
vybudování terénního valu, na který musela Obec
zpracovat projekt obsahující všechny náležitosti jako
projekt obchvatu. Pro Bánovjany je ale nejdůležitější
datum 30.listopadu 2010, který je stanoven ŘSD jako
termín uvedení obchvatu do předčasného provozu.
Doufáme, že Bánov konečně zažije klidné Vánoce.
Stavba obchvatu tím, že zasáhla více než 1/3
bánovského katastru,vyvolala Komplexní pozemkové
úpravy (KPÚ). Firma Ageris, která KPÚ zpracovávala,
sepsala požadavky vlastníků a požadavky Obce
na společná zařízení. V současné době se změny parcel
kontrolují na Katastrálním úřadě v Uh. Brodě a do konce
roku budou zapsány do nových listů vlastnických (LV).
Zároveň bude vytvořena a veřejnosti zpřístupněna nová
digitální mapa bánovského katastru. Po jejich skončení
bude do majetku obce převedeno cca 90 ha původně
státní půdy.

4. Obecní majetek

Z movitých věcí byl pro obec pořízen malotraktor s radlicí,
sypačem, návěsem a příkopovou sekačkou.
Od fy Letasol jsme v roce 2008 odkoupili vybavení
pálenice a Obec si vyřídila povolení k pálení ovocných
destilátů. V roce 2009 byl pořízen nový služební vůz.
Z nemovitých věcí je nejdůležitějším nákupem do majetku
obce budova zdravotního střediska, kterou se podařilo
koupit za 3,4 mil., a zajistit tak prostory pro zdravotní péči
i příštím generacím.
Obec také investovala do tzv. „Junáškovy vily“. Z bývalé
výdejny jídel se stal po stavebních úpravách sociální byt.
Vyměnila se okna a provedla oprava střechy.
Na poště se díky dotaci provedla kompletní rekonstrukce
střechy. Byla také opravena podlaha v knihovně. Knihovna
byla vymalována, stejně jako chodby a schodiště. Provedly
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se úpravy hasičské zbrojnice tak, aby se do ní vešlo větší
hasičské auto a byla zrekonstruována šatna hasičů.
V mateřské škole se vyměnily podlahy ve třídách a děti
dostaly nové šatny. Do areálu zahrady mateřské školy
přibyly nové venkovní herní prvky, např. pirátská loď,
houpací krokodýl, teepee, a také nový zahradní domek.
V letních měsících je zahrada MŠ přístupná také
maminkám s malými dětmi.
Nejvíce však Obec investovala do základní školy. Byly
vybudovány nové žákovské kuchyňky, stavebními
úpravami prošla hrubá přípravna potravin a šatny pro
zaměstnance. Postupně se mění podlahy v jednotlivých
třídách a kabinetech. Pořídily se nové šatní skříňky pro
školáky. A v posledních dvou letech proběhla kompletní
rekonstrukce WC ve všech třech patrech. Díky dotaci
jsme nakonec mohli uskutečnit i zateplení školy
a pořízení její nové fasády.
Opravami prošly také drobné sakrální památky, např.
kaplička v Jakubovci. Po nehodě kamionu byl obnoven
kříž v zatáčce v Hoštákách i na bývalém cholerovém
hřbitově a v současnosti probíhají restaurátorské práce
na křížích na hřbitově, v Jakubovci a na Jarmeku. Na tyto
opravy čerpáme dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
Průběžně se opravují chodníky, největší opravy by měly
nastat po vybudování kanalizačních sběračů pro ČOV.
Velkými úpravami prošel areál pálenice. Byl vyčištěn
„Kačák“ i jeho okolí a zrekultivována skládka. Díky
pravidelné údržbě areál připomíná fotbalové hřiště.

Rekonstrukcí prošly také vnitřní prostory pálenice,
určené pro kulturní akce i rodinné oslavy.
Po nekonečných jednáních se nám podařilo bezúplatně
získat od Pozemkového fondu do majetku obce pozemek
pod naším obecním úřadem a také dva pozemky v areálu
pálenice.

5. Nové stavby v obci

Obec se musela začít vážně zabývat špatnou situací
stavebníků v ulici „Pod školou“, označenou jako ZTV II.
Po jednání s majiteli domů bylo rozhodnuto rozdělit
výstavbu komunikace a inženýrských sítí na několik etap,
podle finančních možností obce. Tak se postupně
realizovala kanalizace, část komunikace a veřejné
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osvětlení. Po dohodě s E.ONem se také podařilo zajistit
přeložku vysokého napětí. Realizace proběhne do konce
září 2010.

6. Rozjeté akce pro budoucí období

FC Bánov se obrátil na vedení Obce s prosbou o pomoc při
zajištění zavlažování fotbalového hřiště. Obec využila
možnosti čerpat dotace z programu Leader EU. S platným
stavebním povolením bude možné žádat o dotaci z výše
popsaného programu, který uznatelné náklady z 90%
pokryje. Zavlažovací vrty se mají realizovat v roce 2011.
Další významnou akcí je veřejné osvětlení obce. Obec si
zajistila pasport (popis) veřejného osvětlení. Bude nutné
položit nové kabelové propoje v kritických místech, vyměnit
poškozené kryty u pat sloupů, popř. některé sloupy
vyměnit. Nutná bude také výměna rozvodných el. skříní za

nové. A postupně bude nutno začít měnit dnes již
neúsporné výbojkové svítilny.
Určitě však nejvýznamnější akcí, která zasáhne život
v celé obci, je výstavba kanalizačních sběračů a ČOV.
V roce 2008 se změnil stavební zákon a vybrané souhlasy
vlastníků bylo nutné změnit za smlouvy o zřízení věcného
břemene. Začalo se pracovat na projektové dokumentaci
pro územní rozhodnutí. Dále Obec musela požádat
Ministerstvo zemědělství o zařazení Bánova do
Konkrétního seznamu aglomerací. Byla to zásadní
podmínka pro získaní dotace. V dubnu 2009 pak byla
podána žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu
ČOV a kanalizace. Poslední dotační výzvu v roce 2009
Obec nestihla, ne vše bylo vyřízeno a vyjednáno. A další
dotační výzva, plánovaná na květen 2010, zatím nebyla
vyhlášena, po jejím vyhlášení je nutné požádat o přidělení
dotace.

7. Akce, které se zatím neuskutečnily

Sportoviště pro školu. Studii sportovního hřiště
vypracovalo předchozí vedení Obce. Jako jedno
z možných míst pro jeho umístění byl vytipován pozemek
„Nad kabinami FC“, v současnosti se však jeví vhodnějším
místem část školní zahrady. Ale bez významné dotace
nelze hřiště za cca 18 mil. Kč realizovat.
Nový sběrný dvůr. Nejvhodnější umístění se jeví
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v sousedství plánované čistírny
odpadních vod (ČOV). Realizace je
možná až s výstavbou ČOV (chybí
přístupová cesta a inženýrské sítě).
V současné době se zvažuje
realizace komunitní kompostárny.
Neuspěli jsme s první žádostí na
zateplení a výměnu oken mateřské
školy (MŠ), auditor vystavil špatný
energetický štítek. V červenci 2010
byla podána nová žádost, a to
současně i na zateplení, výměnu
oken a opravu střechy zdravotního
střediska. Žádosti byly přijaty a nyní
čekáme na vyjádření úřadů.
Neuskutečnila se oprava střechy
komory v Hoštákách, kterou Obec
koupila jako obecní památku v roce
2008. Projekt opravy je sice hotový,
čeká se však na vyjádření památkářů.

8. Obec a občané
Obec prostřednictvím úřadu práce a evropských fondů dále rozvinula zaměstnávání bánovských nezaměstnaných
občanů formou veřejně prospěšných prací. V tomto roce se jejich počet rozrostl na 16. Tito lidé opravují chodníky,
vyklízeli půdu ZŠ, podílejí se na údržbě zeleně a pro obec konají další potřebnou práci.
Z nových společenských akcí se velmi ujala obecní zabíjačka, letos v červenci se konal již IV. ročník letních slavností
pod oficiálním názvem Bánovské leto. Jsme rádi, že minulý rok, na bánovské hody, se Bánovjané mohli společně
setkat v ulicích při Svatomartinské jízdě.
Za velmi důležité považujeme vzájemné setkávání
občanů Bánova. Dělá nám radost např. Klub maminek
s dětmi Malenka, Klub seniorů, mužský sbor Hútek, ,
besedy u cimbálu, setkání na farské zahradě nebo
stále se rozšiřující návštěvy s našimi slovenskými
přáteli z Bánova pri Nových Zámkoch.
Obec se informačně otevřela všem občanům
p r o st ř e d ni c t v í m B á n o v s k é h o zp r a v o d a j e ,
internetových stránek (události týdne) a zřízením
obecních vývěsních skříněk na hlavní autobusové
zastávce.
Vedení obce a obecní zastupitelstvo děkuje
bánovské farnosti, firmám, spolkům a občanům
za podporu a pomoc při realizaci děl a pořádání
společenských akcí, které mají život v Bánově
zlepšit a obec samotnou dělat pěknou a pro lidi
přívětivou.

Vaši zastupitelé pro volební období 2006-2010

Zbyněk Král, Marie Fremlová, Stanislav
Vranka, Luděk Vavrys, Antonín Malý, Marie
Beníčková, Zdeněk Zvářal, Josef Čapek,
Martin Kočica, Luboš Chovanec, Vladimír
Zálešák
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V areálu Pod pálenicí se 17. července uskutečnil již
IV. ročník letních slavností pod novým oficiálním
názvem Bánovské leto. V horkém letním dni se nám
představili hned dvě šermířská sdružení a řada
řemeslných stánků. Díky dvěma velkým stanům,
setům pro sezení a řádnému občerstvení se
návštěvníci měli kam uchýlit před červencovým
slunkem. Sedělo se tam dobře, a tak nám skupina
Memento Mori své druhé vystoupení předvedla přímo
na betonové ploše. Snad každý byl spokojený a my
vám z těchto slavností přinášíme pár fotografií.
P.S. Vedení Obce děkuje všem pořadatelům za dobře
odvedenou práci, která mnohdy trvala do pozdních
nočních hodin.
Díky

Omlouváme se za chybu v našem posledním článku BZ 2/2010,
kde nebyli uvedeni naši další důležití sponzoři.
Jsou to:MONTPLAST, ELEKTROMONTÁŽE BENÍČEK,
FRANTIŠEK VAŇHARA - KOVOVÝROBA.
Děkujeme jim za jejich podporu a za chybu se omlouváme.
B. Polanský
FC Bánov
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Píše se rok 2010 a občané Bánova chodící kolem školní
budovy s radostí pohlížejí na školu, která si připomene
60. výročí svého postavení. Roku 1951 se totiž stala
konečně budovou, která dětem z Bánova, Bystřice pod
Lopeníkem, Suché Loze i Lopeníka dala možnost
navštěvovat zařízení, ze kterého pak odcházeli ve 14 letech
do učení nebo na studia. Až do této doby tak mohly učinit
pouze děti, které měly příbuzné v Uh. Brodě, Nivnici nebo
v Šumicích, kde již existovaly tzv. měšťanské školy.
Léta 1949-1951 splnila přání občanů výše uvedených
obcí postavit školní budovu, a vyrovnat se tak kulturnějším
městům a vesnicím.
Psal se rok 1951 a toho roku připadl začátek školního
roku na den 1. září. Pro bánovské děti, děti z Bystřice,
Suché Loze a Lopeníka to byl den nezapomenutelný.
Všechno žactvo se seřadilo v 7,30 hodin před budovou
tehdejšího národního výboru v Bánově a za doprovodu
dechové hudby se děti a jejich rodiče vydali do budovy nové
školy. Přidaly se i společenské organizace. V sále nové
školy po vyslechnutí státní hymny promluvili ke všem
přítomný ředitelé tehdejších škol. Za národní školu Josef
Fukan a za střední Petr Nováček. Po rozchodu do tříd
vyslechli žáci a učitelé prostřednictvím rozhlasu projev
ministra školství Zdeňka Nejedlého.
Než se k onomu dni dostaneme, bude dobré vrátit se do
minulosti a vzpomenout všeho toho, co předcházelo nové
školní budově. .
Ze zápisků vlastivědného sborníku „Uherskohradišťsko“
se dovídáme, že škola v Bánově existovala již v době
předhusitské. Byla to škola farní a zanikla v 16. století.
Znovu se připomíná v letech 1671 1679. Škola však živořila
až do roku 1834. Podobala se domkům ostatních občanů
zakrytých došky a učírna byla velmi nepatrná. Navíc
v uvedeném roce postihl obec požár a shořela i škola.
Tehdejší rektor Jakub Zona mladší musel vyučovat
a zároveň bydlet v pronajaté chaloupce. S novou stavbou
školy se započalo v r. 1851. Po neshodách rektora
s představenými obce byla postavena místo dvojtřídní
budovy veliká jednotřídka. Do učebny se vešlo 200 dětí.
V zimě se místnost nedala vytopit a tak trpěla i výuka dětí.
Na dvojtřídní byla škola rozšířena v r. 1881. O deset let
později byla kolaudována v červnu 1891 třída třetí. Dětí
neustále přibývalo. Od roku 1909 byla bývalá obecní
kancelář upravena na čtvrtou učebnu. Zároveň se začalo
uvažovat o stavbě nové školy, přišla však I. světová válka.
Ani ta nezabránila růstu počtu dětí. Ve školním roce 1920/21
muselo být vyučováno 480 dětí v pěti učebnách. V září 1921
se rozhodla místní školní rada s obecním zastupitelstvem
postavit novou šestitřídní školu na místě dnešní pošty. O rok
později měl být koupen pro stavbu místní dvůr, ale to se
nepodařilo. Bánovská škola spolu se školami na Žítkové a
Vyškovci patřila k nejhorším. V roce 1935 bylo rozhodnuto
o koupi 4 stavení za starou školou a postavit tam konečně
novou školní budovu. Jednání se protáhlo a přišla
II. světová válka. Opět temno.
Na lepší časy se zablesklo 5. července 1945. Správa

školy svolala veřejnou schůzi, na kterou pozvala
okresního kulturního referenta Jana Kundratu, který ve
školním roce 1919/1920 působil v Bánově jako učitel,
takže situaci v obci dobře znal. Na jeho návrh byla
zvolena zvláštní komise pro stavbu školy. Jejím
předsedou byl zvolen Jan Vystrčil, jednatelem řídící
učitel Josef Tylich, pokladníkem Inocenc Ryšávka a za
MNV členové Ludvík Švehlík, Jan Zálešák a Maxmilián
Zálešák. Nyní všechno záleželo na nich. Nebylo lehké
zajišťovat materiál na stavbu původně dvou školn á ro d n í ( o b e cn é ) a s t ř e d n í ( m ě š ťa n s k é) .
S pochopením ONV, KNV a Ministerstva školství vše
dobře dopadlo. Firma Stavopodnik BRNO začala
v r. 1947 stavět. Byly připraveny původně dvoje základy
pro jednopatrové budovy. Nakonec byla postavena
jedna dvoupatrová budova s tělocvičnou a kulturním
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sálem.
Zdá se, že postavením nové školy v Bánově byly
ukončeny nesváry v obci a za pomoci státu, obce a
široké veřejnosti se podařilo pro úspěšnou výuku na
škole zajistit to, co řada škol, zejména menších, dosud
nemá:
- kabinety vybavené dostupnými pomůckami
- součástí školy tělocvična - v poslední době je škola
spojena s nově vybudovanou sportovní halou
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na původních základech, které byly připraveny pro stavbu
jednopatrové tehdy národní školy
- sál slouží ke shromažďování žáků, k divadelním hrám a ke
kulturním vystoupením nejen pro školu
- školní jídelna zajišťuje stravování žáků
- děti mají možnost trávit volný čas ve školní družině
- k efektivnosti vyučování slouží přístroje současné doby
(rozhlas, televizory,videa, počítače aj.)
- při škole je pobočka ZUŠ v Uh. Brodě, obor hudební
Velmi úspěšné jsou kroužky folklórní a úspěchy
zaznamenává přírodovědný kroužek zapojený do programu
Globe, přes který byla navázána družba s norskou školou
Gokstad Skole v Sandefjordu. Žáci již několikrát navštívili
Litvu a v poslední době i Anglii. Prázdninové tábory jsou pro
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ně samozřejmostí.
Nezapomíná se ani na údržbu školy. Nová střecha,
úprava šaten, výměna oken a v současné době
zateplení a úprava celkového vzhledu budovy a
zateplení v ceně přes 4 miliony jsou toho důkazem.
Za vše je nutno poděkovat Obecnímu úřadu a
sponzorům.
Plně tedy platí výrok učitele národů J.A.
Komenského: „Ve škole cokoli se dělá, ať slouží a
napomáhá budoucímu životu.“
J.

 
Našim školákům se letošní prázdniny jistě líbily. Alespoň co se
týká jejich délky, vždyť dostali týden navíc. Důvodem byla další
etapa oprav naší základní školy.
Již na konci června se začalo stavět lešení kolem celé budovy
školy. To už bylo všem jasné, že škola konečně dostane nový
kabát. Předcházela tomu velká diskuze mezi žáky, učiteli i na
obecním úřadě. Vybrané barevné řešení se povedlo a až se
odstraní zbytky lešení a dokončí nový okapový chodník kolem celé
školy, bude na ni radost pohledět. Firma Sanizo Uh.Brod, která
obdržela zakázku na základě výběrového řízení, provedla
zateplení celé budovy za 3,9 mil.Kč, z toho 2,2 mil. tvořila dotace
z Evropské unie a ze SFŽP.
Současně probíhaly opravy také uvnitř
budovy. Firma Uherskobrodská stavební
prováděla kompletní rekonstrukci záchodů
v přízemí budovy a jejich napojení do
kanalizační sítě.
Výměna dlažby, obkladů, odpadů,
umyvadel, klozetů, kabinek,
elektroinstalace a dobudování jednoho
záchodu pro invalidy si vyžádaly celkem
1,3 mil. Kč, z toho dotace z Leaderu EU činí

1 mil. Kč.
Byly vyměněny podlahy ve
4 třídách a dvou největších
kabinetech, do kterých se
pořídil také nový nábytek.
Celková cena 500 000,-Kč.
Velký dík patří p.Malinovi
z fi rm y I n v es t a
z Uh.Hradiště, který bystrým

okem bděl nad všemi řemeslníky, kteří, pokud to bylo
třeba, museli své dílo opravit. Své si „užili“ také obecní
pracovníci, kteří vyklízeli celou půdu školy a také
pomáhali s úklidem. Těm je třeba poděkovat stejně
jako p.školníkovi a všem uklízečkám, které se těšily na
školní rok asi ze všech nejvíce. S úklidem končily
v neděli před slavnostním zahájením nového školního
roku. Věříme, že se učitelský sbor i žáci budou
v opravených prostorách cítit dobře a že se to
pozitivně projeví i na studijních výsledcích.
Zbyněk Král
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V pátek večer 3.září se uskutečnil již
VI. ročník Stezky odvahy. Organizátory
této tradiční akce na konci prázdnin
nejsou dospělí, ale bánovská mládež,
jmenovitě Katka Petráňová a Pavel a
Šimon Šupinovi. Dospělí jen pomáhají.
Když jsem se Aleny Šupinové ptal, co
bylo impulsem k této akci, dozvěděl jsem
se, že to byla prožitá zkušenost kluků
Šupinových z jiné stezky odvahy a
předsevzetí, že to dokážeme taky a lépe.
Bohatá účast dětí i dospělých svědčí
o tom, že věc se daří. A letos se stezky
účastnil i „zuřivý reportér“ Bánovského
zpravodaje, který Vám přináší fotografie
a postřehy nejen své, ale i zúčastněných
dětí.
Stezka odvahy se letos konala opět pod pálenicí a její trasa vedla přes trávníkový pažit rekultivované skládky (za
bánovským dvorem), struhů k potoku a podél potoka ke Kačáku, za nímž byl cíl. Bylo vytvořeno celkem devět stanovišť.
Začínalo se u brány areálu pod páleniců, kde byla registrace. Děti se po cestě nejprve zapsaly u písaře a pak už
následovaly jednotlivá stanoviště, kde všichni účastníci plnili drobné úkoly. Aby se trochu báli, pobíhal kolem nich lesní
muž, při cestě kolem potoka si určitě všimli na větvi oběšence, a když si oddechli, vyletěla na ně z křoví smrtka (aj
s kosú). Naopak milé bylo popovídání s Karkulkou a Bílou paní. No a u Kačáku na ně číhala sehraná dvojice, vodník
s čertem. Po překonaní této poslední překážky už na ně čekalo pitíčko a voňavé špekáčky . A samozřejmě společné
vyprávění o prožitých zážitcích.

Náš zuřivý reportér položil několika dětem otázku „Co se vám na letošní Stezce odvahy nejvíce líbilo?“
Simonka Smutková, 2,5 roku
Líbil se mi vodník a čert, čertík měl aj kokinka.

Dobrá byla Smrtka, lekl jsem se, když na mě vyběhla ze
křoví.

Peťa Matějíček, 8 let
Nejlepší byl loupežník, měl dobré fúsy.

Filip Kočica, 5 let
U Karkulky to bylo dobré, tam jsem měl perníčky a u Bílé
paní jsem čumáčkem čichal ke koření, byla to asi skořice.

Adélka Bařinová, 4 roky
Líbila se mi Karkulka,byla hodná a měla dobré
perníčky.
Míša Pražan, 7 let
Mně se nejvíc líbil lesní muž, jak na nás vyběhl.

Nelinka Mahdalová, 6 let
Na stezce odvahy jsem se vůbec nebála, protože tady se
nesmí nikdo bát.
Tak kéž by to platilo v dobrých úmyslech i pro nás dospělé.
Stanislav Vranka

Šimon Mahdal, 10 let

zuřivý reportér BZ
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V druhé půli července letošního roku se Kohútci už pošesté
vypravili reprezentovat Bánov na mezinárodní folklórní festival
Europeade. Byl to již jeho 47.ročník a stejně jako v letech
předchozích se v jeho rámci představilo bezmála 5 tisíc
tanečníků a zpěváků ze všech koutů Evropy. Jediné, čím se
Europeade rok od roku liší, je místo konání. Po ostrově
Sardinie, lotyšské Rize, dánském Horsens, švýcarském
Martigny a litevské Klaipedě letos padl los na Bolzano,
historické město ležící v srdci pohoří Dolomity.
Část Dolomit, v níž Bolzano leží, spadá do kraje Jižní Tyrolsko
Alto Adige. Už ze samotného názvu je patrno, že jde o kraj
obývaný dvěma národy, a tudíž dvojjazyčný. Italové i Rakušané
ovšem navzdory absolutně odlišným charakterovým rysům žijí
ve velké harmonii a vlastně se ideálně doplňují: Italové letitým
společným soužitím získali část rakouské "akurátnosti" a
pořádkumilovnosti, Rakušané zase absorbovali část italského
temperamentu a nejsou suchaři a morousové. Navíc oba
národy spojuje láska k vysokým horám, schopnost naučit se
s nimi žít a vytěžit ze vzájemné symbiózy maximum. Proto jsou
Dolomity krajem na první pohled neuvěřitelným, protože
slučuje zdánlivě neslučitelné. Prudké a dlouhé sjezdovky
lemující malebná údolí, rozsáhlé vinice na těch nejstrmějších
svazích, starobylé hrady, postavené na každém vyšším
vrcholu, a zároveň jezera, sloužící nejen coby zdroj závlahy pro
vinice a jabloňové sady, ale i k rekreaci a odpočinku. Ne
nadarmo francouzský architekt Le Corbusier o Dolomitech
prohlásil, že jde o nejkrásnější architektonický objekt světa.
Působením ledovcové vody se vápenec dolomit, který pohoří
tvoří a podle něhož dostalo jméno, vytvaroval do
nejbizarnějších špičatých tvarů, připomínajících tu pyramidy, tu
starověké katedrály. To vše mohli Bánovjané spatřit na vlastní
oči a velmi zblízka, když se při jednom z výletů vypravili vláčkem
a lanovkou na 1200 metrů vysoký vrchol Clobenstein-Collalbo.
Hlavní náplní programu v Bolzanu ovšem nebyly výlety, nýbrž
prezentace lidových písní, tanců a krojů jednotlivých regionů
jak při sólových vystoupeních v malebných historických
uličkách Bolzana, nejen při společném průvodu všech
účastníků festivalu městem, ale také při závěrečném velkém
krojovém plese. Tanečníci z Kohútku měli letos velkou výhodu
v tom, že se souborem vyjely hned dvě cimbálovky: jak
bánovský Strúček, tak pražský Žandár. Všichni muzikanti pak
vytvořili jednu velkou cimbálovou muziku a chlapci ze Žandáru
ještě stihli skvěle reprezentovat náš region na mezinárodní
ekumenické bohoslužbě v bolzanském kostele, kde uchvátili
čtyřhlasným provedením lidových písní ze Slovácka. Kohútci a
Strúčci mezitím roztancovávali početné publikum v ulicích
Bolzana a na závěrečném galavečeru dostali do varu celé
náměstí a sklidili absolutně největší aplaus. Očitým svědkem
byl i starosta Zbyněk Král, který se letos poprvé vypravil se
souborem, a mohl tak na vlastní oči posoudit, že podpora ze
strany Obecního úřadu v Bánově nevychází naplano a Kohútek
a Strúček mají na festivalech Europeade obrovský úspěch.
Díky tomu dostali Bánovjané od vedení festivalu pozvání na
další, už 48. ročník Europeade. Ten se bude konat příští léto
v estonském městě Tartu.
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Markéta Ševčíková
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Folklórní soubor Kohútek a cimbálová muzika
Strúček se vrátili z týdenního zájezdu do italského
Bolzána, kde velmi úspěšně reprezentovali na
mezinárodním folklorním festivalu „EUROPEADE 2010.“

U naší mateřské školy byl vyasfaltován odstavný
pruh pro automobily, které přivážejí děti do školky.
 V základní škole byla vyměněna podlaha a
nainstalován nový nábytek ve dvou kabinetech,
 V průběhu „Bánovského leta 2010“ si odbyl svoji
premiéru nový party stan, sety pro posezení, venkovní
pódium a ozvučovací aparatura, které díky dotaci
z „LEADERU EU“ zakoupil mikroregion Východní
Slovácko. Bude sloužit všem šesti obcím mikroregionu
při pořádání různých kulturních akcí.
 Ve sportovní hale probíhaly pravidelné revize zařízení
a celkový úklid.
 V neděli 18.7.2010 jsme se rozloučili s Otcem Petrem
Bulvasem, který byl po devíti letech prožitých v naší
farnosti povolán do služby holešovského děkana,
farnosti, ve které působil také sv.Jan Sarkander.
Děkujeme mu za všechnu lásku, trpělivost a radost, které

provázely jeho kněžské působení u nás a budeme na něj
v modlitbách vzpomínat.
 Během prázdnin jsme podali dvě dotační žádosti na
Státní fond životního prostředí, týkají se zateplení a
výměny oken na zdravotním středisku a v mateřské
školce. Nyní probíhá vyhodnocování žádostí, pokud
bychom dotaci obdrželi, pak by vlastní práce mohly
proběhnout během příštího roku.
 U pošty vznikne v nejbližší době vodovodní přípojka
hasičské zbrojnice pro napojení objektu na veřejný rozvod
vody s možností plnění hasičské cisterny přes měřený
hydrant pro potřeby hasičských cvičení, pro vytvoření
kluziště apod. Až bude tato vodovodní přípojka
vybudována, položí se zbývající část nového chodníku.
 Na posledním veřejném zastupitelstvu byla pro
občany schválena možnost využití obecní multikáry,
služba je zpoplatněna 400 Kč za motohodinu, minimální
poplatek činí 200 Kč. Vždy je nutná domluva předem na
obecním úřadě.
 Koncem srpna přiveze ing. Arch Špok koncept nového
územního plánu, který následně půjde k připomínkování
od obce a od občanů a poté má být schválen.

     
  

Zastupitelstvo schvaluje:
 změny rozpočtu 3/2010.
 smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 4361/2 mezi Obcí Bánov a E.ON Distribuce, a.s.
pro akci pod názvem „SB-6508-032 Bánov, přel. NN,
Vystrčil“.
 smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 2045/131, PK 2038 v k.ú. Bánov mezi Obcí
Bánov a E.ON Distribuce, a.s. pro akci pod názvem

„SB-4507-598

Bánov, za zdravotním střediskem II kab.“

 uvolnění částky 300 000 Kč z rozpočtu obce na rok
2011 na dofinancování projektu "Rozvoj cestovního ruchu
v mikroregionu Východní Slovácko"(výstavba rozhledny
na Králově), který byl předložen do Regionálního
operačního programu Střední Morava pod registračním
číslem CZ.1.12/3.2.00/17.00927.
Zastupitelstvo obce Bánov se dále zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu příslušnou část provozních výdajů
projektu připadající na území obce Bánov, a to minimálně
po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, tak aby byla
zajištěna jeho udržitelnost.

  
Obecní úřad v Bánově začal od 16. září zapisovat zájemce o pálení ovocných destilátů v bánovské pálenici.
Samotné pálení začíná 15. října a nejdříve se budou pálit letní kvasy. Od 1. listopadu pak přijdou na řadu švestky.
Předpokládaná cena pálení je 120Kč za 1 litr 50% ovocného destilátu,přitom kalkulace je následující:
240Kč je za 1 litr 100% destilátu, z toho 143 Kč tvoří spotřební daň a 97Kč je poplatek za pálení.
Obecní úřad zájemce o pálení upozorňuje, že dle zákona je možné na jednu společnou domácnost, tj. na jedno
číslo popisné, produkovat maximálně 30 litrů 100% destilátu, tedy 60 litrů 50% pálenky. Vypálené množství
je úředně zaznamenáno a Celní úřadem sledováno. Za překročení jsou udělovány pokuty.
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Narození:
Petr Bobčík
Damián Hrubý
Vanesa Kazinotová
Liliana Kovačíková

Naši jubilanti:
40
566
188
24

Rozloučili jsme se:
Josef Mahdal
Pavel Vystrčil
Alexandr Guryev
František Jurný
JUDr.Josef Novák
Marie Mahdalová
Anna Šulcová
František Zvářal
Božena Dolinová

122
700
358
37
35
208
721
54
269

K 31.červenci 2010 žilo v Bánově 2139 obyvatel

50.výročí sňatku
Ludvík a Ludmila Jankůjovi 437
91 let
Marie Polanská
353
Helena Kočicová
721
Anežka Machalíková
488
90 let
Marie Jankůjová

201

85 let
Filomena Slezáková
Růžena Hrbáková
Marie Madajová

426
721
464

80 let
Vlasta Zálešáková
František Vystrčil
Václav Mahdal

567
431
490

   
působiště do Holešova. Jistě to nebylo jednoduché loučení nejen pro něj, ale také
pro ty z Vás, které si získal svým vztahem k mládeži, ale i ke všem ostatním. Ještě
stihnul vymalovat nejen kostel, ale také faru, aby ji mohl předat svému nástupci.
Tak tedy dovolte, abych se krátce představil. Jmenuji se Jan Mach, je mi 40 let a
pocházím z Rožnova pod Radhoštěm. Po absolvovaní SPŠE v Rožnově pod
Radhoštěm a dvouleté vojenské prezenční službě jsem pracoval jako telefonní
mechanik na Poště ve Valašském Meziříčí. V roce 1991 jsem nastoupil přípravu
na kněze, nejprve v Teologickém konviktu v Litoměřicích, kde jsem se také poprvé
potkal s Petrem Bulvasem. Brzy jsme se spřátelili a toto přátelství přetrvalo nejen
2009v průběhu studia na Teologické fakultě v Olomouci, ale vlastně až do dnešních
dnů.
Po dokončení fakulty jsem nastoupil jako jáhen v roce 1997 právě do Bánova
k tehdejšímu faráři a děkanovi P. Václavu Vrbovi. Na tento rok mi zůstalo mnoho
hezkých vzpomínek na různé události i lidi, které jsem zde potkal.
Po vysvěcení na kněze jsem nastoupil jako kaplan do Otrokovic a po roce jsem byl
ustanoven jako vojenský kaplan 7. Mechanizované brigády v Kroměříži. Toto
Není tomu tak dávno, kdy místní čtyřleté působení v armádě bylo pro mě velkou školou, která vrcholila misí KFOR
farář P. Petr Bulvas oslavil v rámci v Kosovu v roce 2002.
Bánovského leta svou čtyřicítku. O rok později jsem přišel do své první samostatné farnosti Kostelec na Hané. Od
Oslava to byla jistě velkolepá 1. července tohoto roku jsem byl ustanoven za faráře do Bánova a Otec Petr jako
i přes nepřízeň počasí, alespoň farář a zároveň děkan v Holešově.
p ok ud m oh u s ou d i t p o dl e Rád bych vyjádřil velký dík a vděčnost právě Otci Petrovi, protože až nyní
fotografií. Brzy nato však zaskočil postupně poznávám a mohu sklízet ovoce jeho práce, modliteb a obětí.
farníky smutnou zprávou, že po Těším se, že společně navážeme na to dobré, co zde Otec Petr spolu s Vámi
dlouhé době naplněné obětavou vybudoval, a že uděláme další kroky k duchovnímu růstu i vzájemnému
prací pro svou farnost se bude pochopení a spolupráci.
v červenci stěhovat na nové
P. Jan Mach
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K historicky k prvnímu ročníku nejvyšší dorostenecké soutěže
v házené nám sdělil své postřehy trenér Radmil Schneider:
Do 1. ligy jsme vstoupily jako absolutně nejmladší a nejmenší
klub v celé České republice. Každé utkání pro nás znamenalo
nové soupeře, nové tváře a především házenou nejvyšší kvality
dané věkové kategorie v ČR. Nepropadly jsme ani v jednom
utkání, ba naopak jsme nejednoho soupeře překvapily kvalitou
naší hry. V několika utkáních jsme sahali po bodech, ale vždy
nám chyběl ten pověstný kousek štěstí. V závěru podzimní
části jsme se přece jen dočkali vítězství, které nebylo ojedinělé.
Hned třikrát v řadě jsme deklasovali své zkušenější a v první
lize již tradiční soupeře. Přezimovali jsme se šesti body a za
sebou nechali baštu házené, Veselí a Brno. V zimní přestávce
jsme zapracovali na psychice hráček a na útočné fázi. Do jarní
soutěže jsme vletěli vysněným vítězstvím nad Velkým
Meziříčím, když všechny zimní tréninky jsme vedli v duchu
taktiky na nebezpečného soupeře, v jehož středu hrála nejlepší
hráčka a střelkyně celé ligy. Děvčata splnila všechny předem
stanovené úkoly a ty přinesly kýžené ovoce v podobě zlatých
ligových bodů. Po tomto utkání následovala báječná šňůra
dalších čtyř vítězných utkání v řadě a HSK Bánov se rázem
stalo štikou jarní části soutěže. Konečný součet zní:
z dvaceti utkání jsme hned osm dokázali vyhrát. Naše hráčka
Barča Daníčková skončila v soutěži střelkyň na druhém místě,
a dokonce byla nejlepší ze 187 házenkářek při střelbě
sedmiček. Vynikající sezónu jsme završily báječným
výsledkem na největším házenkářském turnaji na světě
v Praze, kde jsme deklasovali jednoho soupeře za druhým.
Zastavil nás až rozjetý německý expres HC ERLANGEN. Více
na www.hsk.blog.cz
Samozřejmě obrovskou pochvalu zaslouží všechny hráčky za
vynikající přístup k tréninkům a zápasům samotným. Nemohu
nevzpomenout rodiče, kteří byli vždy nablízku a podpořili nejen
psychicky své děti, ale i vždy vypomohli při přesunu hráček jak
k přátelským, tak i k mistrovským zápasům. Musím poděkovat
i našim fanouškům, kteří vážili dlouhé cesty k zápasům, ale i
dokonce i do Prahy, kde byli hodně slyšet! Velké dík patří celé
obci Bánov v čele s místním zastupitelstvem a starostou
samotným, Luboši Chovancovi a kolektivu sportovní haly za
vynikající spolupráci při trénincích a zápasech. Nemohu
opomenout ani paní Balouchovou, která taktéž byla
u samotných začátků házené v Bánově.
Co nás čeká dál? Již od podzimu budeme mít v lize dvě
družstva. Dorostenky nastoupí ke svému druhému ročníku

strana 12

v 1. lize a nově vstoupíme v kategorii „žen“ do 2. ligy!!!
Čeká nás hodně práce a my se na ni již nyní těšíme.
Děláme házenou rádi, a o to více, když se dostaví
výsledky a vítězství.
Pro mladá a malá děvčata z Bánova a blízkého okolí
jsme vyšlapali cestičku, kterou se nyní mohou vydat.
Na házenkářské mapě jsme nesmazatelně zapsali
HSK BÁNOV.
Proto nyní upozorňuji rodiče, kteří chtějí svou dceru
zapojit do sportu, že se mohou kdykoliv domluvit na
tel.: 608 729 509 (roč. 2000 a mladší).
Radmil Schneider

Milí čtenáři,
s končícím volebním obdobím končí svoji činnost i stávající redakční rada BZ.
Děkujeme všem, kteří přispěli svými články a fotografiemi, a našim čtenářům děkujeme za jejich
přízeň.
Vaše redakční rada: Stanislav Vranka, Martin Kočica, Libor Píška, Ludmila Janků, Marie Beníčková,
Marie Vystrčilová, Jiří Janča
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