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Foto_ Radek Pavlíček

Dětský folklórní soubor Kohútek a FS Kohútek
Dětský folklorní soubor Kohútek vznikl v říjnu v roce 
2017, přesně rok před 45. výročím založení Folklorní-
ho souboru Kohútek. Jako členky dospělého souboru 
jsme se rozhodly s dětmi nacvičit pásmo „Hola děcka“ 
a tímto připomenout všem bývalým členům jejich 
dětství a vzpomínky na soubor.

Nejprve jsme oslovili současné a bývalé členy souboru, zda by byli 
ochotni přivést své děti. Na první zkoušku jich přišlo přes 20. Měli 
jsme velkou radost a začalo se s nacvičováním. Na housle nás po 
celou dobu doprovázela a doprovází Helenka Pavlíčková, která si 
sestavila muziku. Její členové jsou Pavlík Guryča, Adam Guryča, 
Štěpán Koníček a Marek Smetana (všichni z jedné ulice).

Začali jsme se učit písničky, krůčky a nakonec tanec. Toto 4 minu-
tové pásmo nám zabralo přesně rok a poprvé jsme s tímto pásmem 
vystoupili v listopadu 2018 na 45. výročí založení souboru. 

Doufáme, že v dětech zůstane nadšení z tance a zpěvu tak, jak je 
tomu doposud a budou se rády zúčastňovat všech kulturních akcí 
společně s jejich staršími členy souboru.

V současné době navštěvuje folklorní soubor 25 dětí ve věku od  
4 do 13 let, dospělou skupinu tvoří 25 členů včetně muziky.

Mezi dětmi máme výborné zpěváky, kteří se zúčastnili okresní 
soutěže Zazpívej, slavíčku a postoupili do oblastního finále dět-
ských zpěváků lidových písní.

Děkujeme naší obci a dospělým členům FS Kohútek za morální  
a finanční podporu. Tyto peníze budou použity na pořízení krojové 
výbavy pro děti.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří nám přispě-
li finanční částkou a sladkostmi při fašankové obchůzce.

Andrea Koníčková 
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás v jarním vydání našeho zpravodaje, v trochu novém 
provedení, které se vám, doufám, bude líbit. Vedení redakční 
rady zůstalo v rukou Kristýny Dubravové a grafiku zpravodaje nyní 
tvoří můj „jmenovec“ Marek Mahdal. 

Na začátku bych se rád vrátil k událostem z konce loňského roku. 
Prosincový kalendář je vždy naplněn velkým množstvím různých 
akcí, jak kulturních, tak sportovních. Jednou z nich bylo i tradič-
ní zpívání u vánočního stromu, které v tomto ročníku doznalo 
drobného zlepšení. Využili jsme stanu pro účinkující a také služeb 
zvukaře, což přidalo vystoupení na kvalitě a především každý sly-
šel všechna vystoupení. Děkuji moderátorce Markétě Ševčíkové, 
která program doprovodila průvodním slovem a všem vystupují-
cím za tento příjemný předvánoční koncert. Rád bych vzpomněl 
i další ročník výšlapu na rozhlednu, který se opět vydařil, i když 
hned v počátku jsme trochu zmokli. Přesto nás k rozhledně dora-
zila stovka a u rozhledny jsme se příjemně pobavili a občerstvili. 

V lednu jsme si užívali „ladovskou zimu“ s častým sněžením 
a tedy i úklidem sněhu. V souvislosti s tím se objevilo i několik  
každoročně se opakujících komplikací. Velké množství aut a  
k tomu neodpovídající množství parkovacích míst u některých 
domů, a tedy parkování na silnici v době zimní údržby. Drtivá vět-
šina bánovských řidičů parkuje svá auta na svých vjezdech, pří-
padně si rozšířili a vydláždili před domy více parkovacích stání. 
Stále se však najde i několik vlastníků vozů, kteří i v době zimní 
údržby stále parkují na silnici. Zvláště v takových užších ulicích, 
jako Za Močířem, je to problematické a řekl bych i bezohledné. 
Nehledě na to, že vystavují sebe i traktoristu nebezpečí poškoze-
ní vozidla, mnohdy se traktor ani nedostane na konec ulice. Před 
některými domy tak zůstala vysoká sněhová pokrývka a obyvatelé 
si sníh museli uklízet sami, což je samozřejmě nenechávalo klid-
nými a na sousedských vztazích to asi také nezanechalo pozitivní 
stopy. O tom, že pak musí tyto stížnosti zbytečně řešit obecní úřad 
nemluvě. Chtěl bych tedy apelovat na ty řidiče, kteří parkují pra-
videlně na silnici, aby tento stav neprodleně řešili. Případy, kdy 
je před domem dokonce prázdný vjezd a auto stojí na cestě, bych 
raději ponechal bez komentáře, jen s upozorněním, aby se nad tím 
tito občané zamysleli a také pro plynulejší provoz něco udělali. Ze 
strany obce chceme také situaci pomoci řešit a v ulici Za Močířem 
rozšíříme počet parkovacích míst. Přitom musíme vyřešit i vozi-
dla, která zde více stojí, než jezdí. 

Co nás v následujících měsících čeká za nové stavby a opravy,  
shrnu v několika odstavcích.

Dokončení chodníku v Hoštákách – V Hoštákách pokračuje 
firma Silamo v rekonstrukci chodníku. Bude opraveno i parkoviště 
před potravinami Enapo, takže je třeba počítat s omezením mož-
nosti parkování před obchodem.

Úpravy interiéru v budově pošty - V únoru byly opraveny 
podlahy na chodbách i schodiště. V plánu je ještě výměna někte-
rých zárubní a dveří. V knihovně budou vyměněny staré regály 
na knihy. 

Zastřešení části kulturního areálu na pálenici – Hned na za-
čátku roku bylo konečně přeloženo vysoké napětí v části areálu. 
Výběrové řízení na zhotovitele zastřešení vyhrála firma Uherskob-
rodská stavební s.r.o., která v březnu zahájila stavbu a nyní už má 
hotové zemní práce. Do konce června by měla být stavba hotová a 
na Bánovské leto bychom rádi nové zastřešení s pódiem, sociálka-
mi i bufetem vyzkoušeli. 

Vodovod a kanalizace, lokalita Za poliklinikou, ZTV III – 
Od dubna začne firma Tufír, s.r.o. pokládat vodovod a kanalizaci v 
lokalitě ZTV III. Zavedením vodovodu a kanalizace v poslední části 
lokality „Za poliklinikou“, jak byla nazvána již v projektu z roku 
2003, bude dalších 23 pozemků připraveno pro stavbu rodinných 
domů. Za připojení k sítím musí každý vlastník složit příspěvek 
obci ve výši 150 tisíc Kč.

Oprava místní komunikace Pod Hradem – Pokračovat bude-
me v opravě silnice od křižovatky u sv. Jana Nepomuckého po kři-
žovatku s Jakubovcem od července do září. Jako vždy upozorňuji 
majitele domů v této ulici, kteří zvažují úpravy a rozšíření vjezdů a 
parkovacích stání, aby si toto připravili a provedli v návaznosti na 
stavbu nové komunikace. 

Lokální biokoridor 2 – Právě probíhá výběrové řízení na zhoto-
vitele dosadby a opravy oplocenek LBK 2 – biokoridoru vedoucího 
od Borků téměř po letiště. Realizace by měla začít na podzim.

Kanalizace v Uličce – Slovácké vodárny a kanalizace připravují 
projekt na opravu kanalizační stoky v Uličce – od Jarmeku po bý-
valou masnu. Přitom bude zrušena stará stoka na pravé straně ve 
směru k poště a tyto domy budou napojeny do nové stoky, která 
povede po levé straně ulice. Na majitelích domů bude rozhodnutí, 
zdali si obnoví přípojku i od domu k současnému místu napojení. 
Obec na své náklady bude řešit pouze prodloužení stávají-
cích přípojek do nové stoky, tedy úsek pod silnicí. Realizace 

Stavba zastřešení na pálenici

Původní / nová podlaha na poště
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• Smlouva č. 1030050338/002 o smlouvě budoucí o zřízení  
 věcného břemene mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700 a E.ON  
 Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o.,  
 F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01. Předmětem  
 smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabelová skříň,  
 kabelové vedení NN pro stavbu „Bánov, Vystrčil, kab. Smyčka  
 NN na pozemku parc.č. 2045/299. Věcné břemeno se zřizuje  
 za jednorázovou úplatu v celkové výši 4000,- Kč bez DPH.

• Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2018 o místním  
 poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

• Směrnice č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému  
 pro odpadové hospodářství („MESOH“) v obci Bánov s platností  
 od 1.1.2019.

• Požadavky na úpravu koncepce rozvoje území obce Bánov  
 v rámci návrhu zprávy o uplatnění územního plánu Bánov  
 za období 2012 – 2018.

• Příspěvek pro narozené dítě ve výši 5 000,- Kč.

• Odkup pozemku parc. č. 4943/2 v k.ú. Bánov o výměře 239 m2  
 od vlastníků Karla Nováka a MUDr. Ivanky Novákové. Cena  
 za 1 m2 je 100,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
• Plán inventur k 31.12.2018.

• Oznámení MUDr. Dagmar Konečné, že ke dni 1.1.2019 ukončuje  
činnost ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v obci Bánov.

Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 13. 12. 2018 
(úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Rozpočet obce Bánov na rok 2019  
 (úplné znění na www.banov.cz/uredni-deska)

• Změny rozpočtu č. 6/2018.

• Příkazní smlouva o svozu komunálního odpadu a evidenci  
 obsloužených nádob mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700 jako  
 objednatelem a SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10,  
 120 00 Praha 2 Vinohrady. Předmětem smlouvy je provádět  
 veškeré činnosti - služby související se sběrem, svozem  
 a využitím směsného komunálního odpadu a dalších odpadů  
 a druhotných surovin. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.1.2019  
 do 31.12.2019.

•  Rozpočet ZŠ Bánov na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu ZŠ.

•  Rozpočet MŠ Bánov na rok 2019.

• Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na realizaci  
 projektu "Novostavba zastřešení části kulturního areálu" v roce  
 2019.

• Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na realizaci  
 projektu "Oprava místní komunikace Pod Hradem v obci  
 Bánov", v roce 2019.

• Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na realizaci  
 projektu "ZŠ J. Bublíka v Bánově - Rekonstrukce elektroinstala 
 ce – 2. etapa", v roce 2019.

je naplánována na podzim. V následujících týdnech bude projekč-
ní firma VH MAC kontaktovat majitele domů s dotazy na umístění 
stávajících kanalizačních přípojek.

Elektroinstalace v ZŠ – O prázdninách bude dokončena nová 
elektroinstalace a osvětlení v základní škole, včetně rozvodu sla-
boproudu.

Střecha na první budově MŠ – O prázdninách bude na první 
budově MŠ od „zkratky“ vyměněna stará střešní krytina za ple-
chovou, včetně nového laťování. Nejlepší nabídku podala firma 
VaP klempířství.

Chodník a VO Šraňky – Projekt na chodník a veřejné osvětlení 
v nové lokalitě je připraven, probíhá stavební řízení. Realizace je 
naplánována v letních měsících.

Přemístění veřejného osvětlení v Jakubovci na betonové 
sloupy – V Jakubovci budou zrušeny ocelové sloupy VO po pravé 
straně směrem do obce a svítidla budou přemístěna na betonové 
sloupy na levé straně. 

Polní cesty u Ordějova a na Močíři – Pozemkový úřad v sou-
časnosti nemá finance na realizaci polních cest. Projekt je hotový 
včetně stavebního povolení, ale stavba určitě neproběhne v roce 
2019.

Vodní nádrž u Šumáku – Letos bude podána žádost o dotaci, 
předpoklad realizace je až v roce 2020.

Tenisové kurty - Obcím nebylo umožněno žádat o dotace na 
sportoviště z MŠMT, takže čekáme na jiný vhodný dotační titul.

V uplynulých týdnech proběhly tradiční i méně tradiční akce – 
obecní turnaj v kuželkách, bánovské tandemy, košt slivovice, ale i 
například dětský pošibřinkový karneval. Všem pořadatelům těch-
to akcí patří velký dík. Nejbližší akci, na kterou bych Vás chtěl po-
zvat, nebo spíše požádat vás o spolupráci, je akce Ukliďme Bánov, 
která proběhne 6. dubna v sobotu v dopoledních hodinách. V roce 
2018 jsme na této akci posbírali asi 120 pytlů odpadu, což určitě 
naší přírodě ulevilo a letos budeme pokračovat. 

V rámci organizace Bánovského leta, kde bude letos opět možnost 
ochutnat speciality z okolních obcí v rámci gastrodne Východního 
Slovácka, bych rád požádal bánovské kuchaře a kuchařky, kteří by 
byli ochotni přispět do bánovského stánku s nějakou česnekovou 
specialitou, aby se nám ozvali. Náklady na potraviny bychom sa-
mozřejmě uhradili, ale chuť domácí kuchyně a osvědčené rodinné 
recepty jsou nenahraditelné, takže určitě budeme rádi, když se 
někdo ochotný pomoct s naší ochutnávkou najde.

Vážení spoluobčané, přeji vám poklidné, slunečné jarní dny plné 
pohody a příjemných zážitků!

Váš starosta Marek Mahdal
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ze dne 21. 2. 2019 
(kompletní usnesení naleznete na elektronické úřední desce)

Výpis z usnesení č. 4

• Prodej pozemku parc. č. 5513 v k.ú. Bánov o výměře 53 m2.  
 Cena za m2 je 100,- Kč. Cena celkem 5 300,- Kč.

• Odkup pozemku parc. č. 5514 v k.ú. Bánov o výměře 31 m2.  
 Cena za m2 je 100,- Kč. Cena celkem 3 100,- Kč.

• Odkup pozemku parc. č. 2045/381 v k.ú. Bánov o výměře  
 70 m2. Cena za m2 je 550,- Kč. Cena celkem 38 500,- Kč.

• Zprávu o uplatňování územního plánu Bánov v uplynulém  
 období 2012-2018, jejíž součástí je i zadání změny č. 1  
 územního plánu Bánov. 

• Pořízení změny č. 1 územního plánu Bánov. 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce  
 Bánov pro rok 2019, žadatel: Sociální služby Uherské Hradiště  
 pro Domov důchodců Nezdenice ve výši 3 000,- Kč na  
 poskytování sociálních služeb.

• Smlouvu o dílo Akce: „NOVOSTAVBA ZASTŘEŠENÍ ČÁSTI  
 KULTURNÍHO AREÁLU“ uzavřená mezi obcí Bánov,  
 Bánov 700 a Uherskobrodská stavební s.r.o., Bánov č. 7.  
 Cena díla je 3 826 440,- Kč včetně DPH.

• Smlouvu o dílo 19-03 Akce: „Prodloužení kanalizace a vodovodu  
 pro ZTV Bánov III.“ uzavřená mezi Obcí Bánov, Bánov 700  
 a TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, Kunovice. Cena díla je  
 2 357 609,79,- Kč včetně DPH.

• Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na realizaci  
 projektu "Rekonstrukce dětského hřiště" v roce 2019.

• Smlouvu o uložení přebytečné výkopové zeminy v rámci  
 stavby „PSZ KPÚ Bánov – VN1“ uzavřenou mezi Obcí Bánov,  
 Bánov 700 a LUKROM Plus s.r.o., Lípa 81. Předmětem  
 smlouvy je umožnit uložení přebytečné výkopové zeminy.  
 Cena za uložení 30 Kč za m3 bez DPH. 

Zastupitelstvo obce stanovuje: 
• odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva  
 obce v maximální výši dle platného znění přílohy Nařízení  
 vlády č. 318/2017 Sb., s platností od 1.3.2019. V případě  
 nového člena zastupitelstva obce ode dne složení slibu.  
 Předseda výboru ZO 3 283,- Kč, člen výboru ZO 2 736,- Kč.

 Do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně 2 odměny za  
 funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce.  
 Do souhrnu se zahrnují pouze odměny za výkon funkce  
 předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce.

Tabulka dotací spolků: 
Název organizace Dotace 2019
Sbor dobrovolných hasičů 7 000,-

Český zahrádkářský svaz 3 000,-

ZO chovatelů poštov. Holubů 3 000,-

FS Kohútek
60 000,-

z toho 20 000,- Kč na 
kroje „malého Kohútku”

Soubor Hútek 25 000,-

Český svaz včelařů 20 000,-

TJ Sokol 25 000,-

Kynologický klub 25 000,-

Klub seniorů 55 000,-

Dechová hudba Bánovjanka 10 000,-

Bánovské Zpěvule 25 000,-

FC Bánov 165 000,-

DSS Návojná 3 000,-

Spolek myslivců Bánov 23 000,-

HC Kohůti 20 000,-

Centrum pro zdr. Postižené 1 000,-

Malovaný kraj 1 000,-

Divadelní spolek 25 000,-

Farnost Bánov
300 000,- 

z toho 200 000,- Kč 
převod z r. 2018

Oblastní charita 50 000,-

Naděje 4 000,-

Sociální služby 10 000,-

Provoz SH –TJ. Sokol 40 000,-

Provoz SH – ZŠ 110 000,-

Provoz SH – FC 15 000,-

Celkem: 1 025 000,-

Poděkování obci Bánov
Charita Uherský Brod děkuje obci Bánov za účelovou 
dotaci  z rozpočtu obce ve výši 50 tisíc Kč. Dotace je  
poskytována na poskytování sociálních služeb za  
účelem poskytování pečovatelské služby v Bánově.

Koupím RD v této lokalitě,  
cena do 2 mil. I k rekonstrukci.  
Děkuji. Tel: 732 116 651

Hledám byt ke koupi, menší 
opravy nevadí. Za nabídku  
děkuji. Tel: 737 735 172
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Vyhodnocení fungování systému MESOH v obci Bánov
Vážení občané, jak jistě víte, již druhým rokem v naší obci fun-
guje Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství 
MESOH.Tento systém jsme zavedli za účelem zefektivnění svozu 
odpadů, zlepšení třídění odpadů a také s cílem motivovat Vás, ob-
čany. Po více než dvou letech fungování můžeme říct, že zavést 
systém bylo dobrým krokem. Rádi Vás tedy seznámíme se za-
jímavými statistikami odpadů tohoto systému. Co se týče 
tříděného odpadu, díky systému se nám podařilo následující:

V současné době je do systému zapojeno 86% domácností, mezi 
které se rozdělilo celkem 25 019 EKO bodů. Celkové slevy z po-
platků tedy činí cca 250 000 Kč.Průměrná sleva z poplatku za od-

Získejte EKO body navíc!

Pokud kompostujete BIO odpad na zahradě v kompostéru, to-
píte doma ekologicky nebo například nakupujete přes některý  
z partnerských e-shopů s environmentálně zaměřenými produkty, 
můžete získat EKO body navíc! Je pro Vás připraveno 5 nových 
druhů EKO bodů – za kompostování, za energie, za EKO na-
kupování, za darování nepotřebných věcí a za zájem. Více 
informací naleznete ve svém odpadovém účtu* v sekci „Hodnoce-
ní stanoviště“ a „EKO nakupování“.

*Do odpadového účtu se můžete přihlásit na www.mojeodpadky.
cz pomocí svých přihlašovacích údajů, které naleznete na archu  
s čárovými kódy na pytle (LOGIN a HESLO).

Produkce plastu 2018 – 17,6 kg / obyvatel

Celková produkce (2018): 37 t
Produkce plastu 2017 – 17,1 kg / obyvatel

Produkce papíru 2018 – 14,4kg / obyvatel

Celková produkce (2018): 30 t
Produkce papíru 2017 – 11,9 kg / obyvatel

Produkce skla 2018 – 13,1 kg / obyvatel

Celková produkce: 27,5 t
Produkce skla 2017 – 7,7 kg / obyvatel

Produkce SKO 2018 –156,5 kg / obyvatel

Celková produkce (2018): 329t
Produkce SKO 2017 –166,7 kg / obyvatel

Sleva/člen domácnosti Počet domácností
1 až 100 Kč 209

101 až 200 Kč 180

201 až 300 Kč 100

301 až 322 Kč 30

Výše slevy na poplatku za odpady u domácností  
v Bánově v roce 2019

pady na 1 obyvatele naší obce je 108 Kč. Výše slevy v jednotlivých 
domácnostech můžete vidět v tabulce 1.

Jsme velice rádi za každého občana, každou domácnost, která se 
do systému zapojila a věříme, že do budoucna se zapojíme téměř 
všichni a systém bude nejen pro obec, ale také pro občany ještě 
větším přínosem.

Termíny svozu tříděného odpadu 
od 1.3.2019
 PLAST PAPÍR 
 vždy první pondělí v měsíci vždy druhé pondělí v měsíci

 4.3. 11.3.
 1.4. 8.4.
 6.5. 13.5.
 3.6. 10.6.
 1.7. 8.7.
 5.8. 12.8.
 2.9. 9.9.
 7.10. 14.10.
 4.11. 11.11.
 2.12. 9.12.

Ukliďme Česko - Ukliďme Bánov!
Prosíme všechny spoluobčany, kterým není lhostejný nepořádek 
v okolí obce, aby si udělali čas na jedno sobotní dopoledne a přilo-
žili ruku k dílu při úklidu obce a blízkého okolí. Sraz bude v sobotu 
6. 4. 2019 v 8:00 hodin u obecního úřadu. Na každou předem 
vytipovanou trasu bude přidělena skupina dobrovolníků, která ob-
drží pytle na odpad. Rukavice a případné jiné pomůcky pro sběr 
odpadků si vezměte s sebou. 

Upozornění pro „pejskaře“
Prosíme majitele psů, aby uklízeli po svých miláčcích vše, co po 
nich zůstane na chodníku i v trávě na veřejných prostranstvích. 
Sáčky je možné získat bezplatně na obecním úřadě. 

74. výročí osvobození Bánova 
rumunskou armádou 
Pietní akt se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 na hřbitově  
v Bánově. V 17:00 hodin proběhne položení věnců k pomníku  
rumunských vojáků a obětí II. sv. války z řad bánovských občanů. 
Všichni jste srdečně zváni. 

Poplatky
Od 1.3.2019 vybíráme poplatky: 
- za psa ve výši 100,- Kč/pes 
- za odvoz odpadu ve výši 460,- Kč/osoba.

Od poplatku za odvoz odpadu bude odečtena sleva dle Vašich eko-
bodů. Sleva je vypočtena za období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
Poplatky je možné zaplatit denně od 1. 3. v pokladně OÚ nebo na 
účet obce: 3025721/0100. Při platbě na účet si zjistěte případnou 
slevu a po zaplacení si vyzvedněte na OÚ novou nálepku, která 
začne platit 1. 7. 2019.

Variabilní symbol pro odpad:  1340+čp 
Variabilní symbol pro popl. za psa: 1341+čp
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Zhodnocení X. ročníku koštu slivovice v Bánově
Dne 23. března 2019 se uskutečnil již X. ročník koštu 
slivovice, který pořádá Klub seniorů v Bánově.

Košt slivovice má již stálé příznivce, kteří se pravidelně účastní 
a tím si kontrolují jak kvalitní pálenku doma mají. Přidávají se  
i vystavovatelé z okolních obcí a ze Slovenska.

Samozřejmě, že degustátoři, kteří jsou hlavně z místních složek, 
hodnotí pálenky podle svých představ, někdo upřednostňuje 
ovocnou chuť, jiný dává přednost mandlové chuti. Proto každý 
vzorek hodnotí 6 degustátorů a vzorky ve finálovém kole dokonce 
14 degustátorů. Do finálového kola se z každé bedýnky dostanou 
nejlepší vzorky. Každá komise losuje, kterou bedýnku bude hod-
notit. 

Je škoda, že se nenašel žádný mladší senior, který by byl ochoten 
v této akci pokračovat, ale doufám, že někdo z mladých doplní do 
příštího koštu naše řady.

V letošním roce se nám sešlo celkem 274 vzorků kvalitní pálenky. 

Počty vzorků v jednotlivých kategorií: 
Slivovice - 177, Meruňka - 15, Hruška - 47, Kalvádos - 14,  
Ostatní - 20

Vítězové X. ročníku koštu ovocných pálenek  
v Bánově.
Slivovice:

1. 95. Viktora František Bánov 242 19,78 body 
2. 120. Viktora Roman Popovice 19,54 body 
3. 89. Zpěvák Jiří Bánov 441 19,52 body  
4. 96. Jankůj František Bánov 582 19,51 body 
5. 176. Vyskočil Jaromír Polešovice 19,40 body 
6. 80. Bujáček Václav Suchá Loz 189 19,35 body 
7. 175. Guryča Pavel Bánov 377 19,31 body  
8. 66. Jankůjová Stanislava Bánov 582 19,25 body  
9. 48. Škubal Rudolf Šumice 543 19,22 body  
10. 132. Petráň Bánov 498 19,18 body

Meruňka:

1. 265. Kadlecová Jitka Uherské Hradiště 19,83 body 
2. 264. SPS Staré Město 18,42 body 
3. 263. SPS Staré Město 17,92 body

Hruška

1. 202. Kočica František Uherský Brod 1452 19,50 body 
2. 213. Radoch Martin Bánov 335 19,48 body 
3. 219. Rajtár Dušan Bánov 503 19,40 body 

Kalvados

1. 284. SPS Staré Město 18,98 body 
2. 283. Mahdal Mirek Bánov 275 18,89 body 
3. 277. Volný Vítězslav Bánov 310 18,25 body 

Ostatní

1. 299. Kočica Martin Bánov 711 špendlík 17,42 body 
2. 305. Viktora Ivan Popovice višeň 17,33 body 
3. 300. Kočica František Uherský Brod špendlík 15,83 body

Vítězům srdečně blahopřejeme, podrobné hodnocení a umístění 
všech vystavovaných vzorků je v katalogu X. ročníku koštu slivo-
vice v Bánově. 

Rád bych poděkoval všem sponzorům, pracovníkům OÚ, vystu-
pujícím Kohútku, Zpěvulím a cimbálové muzice v doprovodném 
programu, všem vystavovatelům a také všem co se na přípravě 
této akce podíleli. V neposlední řadě děkuji Markétě Ševčíkové, 
která s profesionalitou sobě vlastní koštem provázela.

 

Klub seniorů Bánov  
Josef Čapek

Vážení spoluobčané, dovolte mi pár řádků k naší  
vášni, zálibě, koníčku - včelaření.

Včelařský rok pro nás včelaře začíná v podletí, to je v měsíci srpnu, 
kdy zimujeme včelstva pro novou medovou sezónu, která začíná 
následující kalendářní rok. Každý včelař v prvních měsících roku 
vyhlíží příležitost, kdy může provést jarní prohlídku a zkontrolovat 
stav přezimovaných včelstev. První jarní prosluněné dny umožní 
našim včelkám přinášet pyl, nektar a vodu. Postupně rozkvétají 
vrby, jívy, javory a ovocné stromy. Zmíněná vrba je včelami hojně 
vyhledávaná pro první pyl, který je nezbytný pro jarní rozvoj včel-
stva. Vrba byla Lesy ČR zvolena stromem roku 2018. 

Hlavní snůška zpravidla nastává v měsíci květnu, ale rozmary 
počasí v posledních letech, kdy zimní dny přejdou velmi rychle  
v dny s teplotou nad 20˚C, nástup hlavní snůšky urychlí. A právě 
postupné nakvétání jednotlivých druhů a odrůd ovocných stromů 

Včelaři v Bánově je velmi důležité pro to, aby naše včelstva dokázala v plné síle vy-
užít nabízenou nektarovou snůšku. Včely patří k nenahraditelným 
opylovačům na našich zahradách, a proto na ně musíme myslet 
při jarním ošetřování ovocných stromů. Je potřeba důsledně do-
držovat návody a předpisy pro aplikaci ochranných postřiků na 
rostliny a stromy. Ochrana včel před nežádoucími účinky pesti-
cidních látek je ze strany včelaře nemožná a je přímo závislá na 
zodpovědnosti každého zahrádkáře, který tyto postřiky používá. 
Proto bychom vás chtěli požádat, abyste při ošetřování ovocných 
stromů věnovali pozornost při aplikaci těchto postřiků. Postřiky 
by se měly provádět v ranních, nebo pozdních odpoledních hodi-
nách, kdy není hlavní letová aktivita včel. Zvláště je důležitá zvý-
šená pozornost u postřiků, které včelám škodí a při jejich aplikaci 
může docházet k úhynu včel. 

Na závěr bych chtěl jménem všech bánovských včelařů poděkovat 
Obecnímu úřadu Bánov za podporu naší včelařské činnosti.

Denně jedna lžíce medu dělá z dědy neposedu.

Včelař Jan Procházka
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ZŠ Bánov
Chemická olympiáda
Dne 5. 3. 2019 se zúčastnily dvě naše žá-
kyně okresního kola chemické olympiády, 
které proběhlo na ZŠ v Šumicích. Anna 
Machalíková se umístila na krásném 6. 
místě z 24 žáků ZŠ a Gymnázií a pouze 
5 bodů ji dělilo od postupu do krajského 
kola. Druhá žákyně Kateřina Vaculová byla 
úspěšnou řešitelkou.

Zdeňka Suchá 
garant školního kola CHO

Výtvarná soutěž školní družiny
Místní knihovna Bánov vyhlásila výtvar-
nou soutěž na téma ZIMA. Z naší školy 
odešlo 61 obrázků a tyto tři žákyně byly 
odměněny. Gratulujeme. Práce jsou vy-
staveny v chodbě před knihovnou. Takže 
hurá pro knížky a děkujeme paní knihovni-
ci Ludmile Horňákové za bezva soutěž.

Bágr cup
Paní učitelka Jana Herberková vede již ně-
kolik let na bánovské škole kroužky volej-
balu. Letos volejbal pod školním klubem 
navštěvuje 70 žáků, kteří jsou rozděleni do 
tří skupin podle věku. A tak není divu, že 
na svět přišel BÁGR CUP.

První ročník školního volejbalového turna-
je se uskutečnil v úterý 19. 2. 2019. Účast-
nilo se ho 6 družstev po osmi hráčích.  
Atmosféra byla skvělá, předváděná hra na 
úrovni a ceny ohromující. Však pan uči-
tel Masař nechal dokonce vypískovat pro 
každého z vítězného týmu skleněný po-
hár. Za uhrazení cen děkujeme KRPŠ. Za  
organizaci velký dík paní uč. Herberkové  
a pánům uč. Masaři a Ondrovi.

Školení pedagogů
V úterý 12. 3. 2019 věnovali všichni bá-
novští učitelé opět celé odpoledne studiu. 
Tentokrát přednášel Mgr. Karel Štefl a naši 
pedagogové pomocí prožitkových metod 
rozvíjeli dovednosti pro vedení třídnických 
hodin a pro komunikaci se žáky. Jsme učí-
cí se škola, která se chce stále zlepšovat a 
růst. 

Postup bánovských slavíčků
Gratulujeme bánovským slavíčkům k po-
stupu do 44. okresního finále Zazpívej, 
slavíčku. 

Únorových předkol v Uh. Brodě a v Uh. 
Hradišti se zúčastnilo téměř 200 dětí. 
Do finále porota vybrala 30 zpěváčků a z 
Bánova jsou to hned tři: Natali Katcheva 
(MŠ), Jan Zálešák (4. A) a Magdaléna Malá 
(8. B). Našim zástupcům držíme pěsti. Fi-
nále proběhne v sobotu 30. 3. 2019 v KD 
Uh. Brod. Bude hrát CM Mladí Burčáci.

Úspěch na recitační soutěži
Děkujeme paní učitelce Jitce Malé, která 
připravila dvě žákyně čtvrté třídy na re-
citační soutěž. Nikol Vystrčilová poté, co 
postoupila z okrskového kola v Uh. Bro-
dě, vyhrála okresní kolo recitační soutěže 
v Uh. Hradišti a postoupila do kraje. Je 
to velký úspěch v této oblasti po mnoha 
letech. Jsme tomu moc rádi a budeme jí 
držet pěsti. Video s její recitací si můžete 
pustit na facebooku školy.

Sedmáci matematičtí vítězové
Naši sedmáci vyhráli 19. 2. 2019 On-line 
krajskou matematickou soutěž třídních 
kolektivů na podporu matematické gra-
motnosti žáků 2. stupně ZŠ, kterou pořádá 
Univerzita Tomáše Bati. Získali tak výpra-
vu zdarma do Pevnosti poznání v Olomou-
ci. Gratulujeme a děkujeme za organiza-
ci paní učitelkám Ivaně Mačkové a Janě 
Borýskové.

3D tiskárna
Je 12. ledna 2019 a právě začínáme sesta-
vovat na základní škole první 3D tiskárnu. 
Je to historický okamžik. V akci paní učitel-
ka ICT Ivana Mačková se šikovným žákem 
Ondřejem Pilkou, 9. A. 

Foto: Zdeňka Suchá

Foto: Vlastimil Ondra

Foto: Vlastimil Ondra

Foto: Marek Čumíček 7. A, Filmový kroužek ZŠ Bánov

Foto: Vlastimil Ondra

Foto: Vlastimil Ondra
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Sedmáci na horách: Velké Karlovice | Kyčerka 27. 1. – 1. 2. 2019

Školní ples ZŠ Bánov
Sobota 26. 1. 2019. Děkujeme za pomoc  
s organizací a pořádáním plesu učitelům 
Miroslavu Gazdíkovi, Lence Švehlíkové, 

Slohové práce 4. A
Děti v mé třídě se nyní učí psát v podmi-
ňovacím způsobu. Jelikož je to jejich první 
setkání se slovesy být: bych, bys, by, by-
chom, byste, by, je třeba si osvojit svo-
je znalosti nejlépe vlastním přičiněním. 
Vždyť i my dospělí někdy zapomínáme na 
to, že byjste, bysem, byjsme, nejsou výra-
zy úplně spisovné.

A zda byly některé slohové práce na téma 
KDYBYCH… vydařené, to už posuďte 
sami.

Mgr. Jitka Malá

KDYBYCH SE PROBUDIL RÁNO 
JAKO ŽELVA

Kdybych se ráno probudil jako želva, za prvé, 
spadnul bych z postele a potom bych se šel 
podívat do kuchyně. Ale to by bylo jen pro 
jistotu, jestli tam někdo není. 

Za druhé  bych se dostal ke dveřím, které ve-
dou ven, jenže ony by asi byly zavřené. Tak 
bych chvíli počkal, až projde nějaká velká věc.

Chtěla by si se mnou hrát. No jasně, to by 
byl můj pes! Vždycky mám radost, když mě 
olizuje, ale dnes by mi to vadilo. Ani bych se 
mu nemohl podívat do očí a už vůbec ne hodit 
míček. A hrát si s ním na honěnou? To bych 
určitě prohrál!

Takže, kdybych se opravdu ráno probudil jako 
želva, přál bych si, aby to byl sen. Uffff! Ješ-
tě, že jsem normální kluk.

Jan Zálešák 4. A

KDYBYCH MĚL DVĚ HLAVY

Kdybych měl dvě hlavy, tak by to bylo super, 
protože jedna by mohla hrát na počítači a 
druhá by se mohla třeba učit nebo číst knihu. 
Rodiče by tak byli spokojení, že si plním po-
vinnosti.

Blbé by ovšem bylo, že bych měl jenom dvě 
ruce a dvě nohy, takže kdyby jedna hlava 
chtěla jít doleva a druhá doprava, tak by se 
musely dohodnout.

Mít dvě hlavy by bylo drahé. Musel bych 
mít dvoje brýle, dvě čepice, dvě helmy, dva 
šnorchly atd. Taky zuby bych si musel čistit 
dvakrát.

Na druhou stranu bych se mohl dívat na dva 
filmy najednou. Jen nevím, jestli by po mně v 
kině nechtěli dva lístky.

Mít dvě hlavy má prostě výhody i nevýhody.

Adam Vystrčil 4. A
Foto: Jakub Piš

Foto: Vlastimil Ondra

Petře Kočendové, Martině Pavlíčkové, 
Ivaně Mačkové, Janě Herberkové a rodi-
čům žáků deváté třídy.
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Rozhovor:  
Martin Mahdal
Milí čtenáři, 
v jarním čísle Bánovského zpravodaje vám přinášíme 
rozhovor s bánovským rodákem – dramaturgem,  
scenáristou a režisérem dokumentárních filmů 
Martinem Mahdalem.

Pane Mahdale, Vy jste se v Bánově narodil. Můžete nám 
tedy na úvod našeho rozhovoru říct něco o sobě a o Vašich 
bánovských kořenech? Jak dlouho jste v Bánově žil a kam 
se následně ubíraly Vaše kroky?

Dobrý den! Úvodem vám chci poděkovat, že jste mne oslovili. Rád 
vám odpovím na všechny otázky už jenom proto, že se neptáte 
hloupě a potěšilo mne, že vyhledáváte bánovské rodáky. 

Pro lepší orientaci, kde jsem se narodil, přikládám obrázek z mého 
alba, které mi založili rodiče. Můj tatínek tam namaloval dům  
v Bánově, č.25. Tak tam jsem se podle vyprávění narodil. Jak 
dlouho jsme tam žili, to si nepamatuji ani mi o tom nikdy rodiče 
nevyprávěli. Ale nějaký rok to asi bylo, protože další vzpomínku 
mám, když jsme se přestěhovali do Luhačovic a později potom  
do Prahy. 

S Bánovem jsem ovšem kontakt neztratil, protože část rodiny – 
bratranci a sestřenice otce a také moji příbuzní zde bydlí dodnes. 
Někteří bohužel už na Věčnosti, ale na žádného z nich nezapomí-
nám a pokaždé, když jsem v Bánově, navštívím je a myslím na ně. 

 Větší část rodiny byla z maminčiny strany a ti žili v Bystřici pod Lo-
peníkem. Maminka byla ze 14 dětí a tak jsem měl v dětství vždyc-

ky o prázdninách velkou možnost trávit léto buď v Bystřici nebo  
v Bánově. Chodíval jsem pěšky od tety z Bystřice k babičce, která 
měla domek u zdi bánovského hřbitova. S bratranci jsem chodíval 
„do lomu“ koupat se. Ale když se tam jednou nějaký náš kamarád 
utopil, tak už jsme tam přestali chodit. 

Trochu jsem se rozpovídal a přeskočil odpověď otázku. Jak dlou-
ho jsem v Bánově žil. No, to si nepamatuji. A moje kroky se ubí-
raly tam, kam mne vezli rodiče v kočárku. Do Luhačovic a pak  
do Prahy.

Jak jste se dostal ke své práci? A co přesně děláte?

K práci, kterou teď dělám, jsem se dostal oklikou. Nejdříve jsem 
studoval (nedostudoval) Námořní akademii v Oděse, od malička 
jsem toužil stát se námořníkem. Vylepoval jsem si obrázky lodí, 
mapy přístavů, vlajkovou abecedu jsem znal velmi dobře. Když 
jsem se vrátil domů, chytla mne muzika, hrál jsem v bigbeato-
vé skupině Crystal (známá je píseň – Tenhle kluk, včera mi pusu 
dal), později jsem hrál s Petrem Kalandrou a také jsem koncer-
toval sám ve studentských klubech. Zlom nastal ve chvíli, kdy 
jsem dostal zákaz (neprošel jsem „přehrávkami“) a po rychlé 
výměně několika zaměstnání jsem se hlásil na DAMU, kam jsem 
nebyl přijat. Dostal jsem se jako asistent režie do Filmového stu-
dia Barrandov a po roce jsem byl přijat na FAMU, na obor drama-
turgie a scenáristika. A od té doby se nevěnuji ničemu jinému, 
než kinematografii. Zpočátku jsem pracoval jako asistent režie 
(Marečku, podejte mi pero, Ať žijí duchové, Adéla ještě neveče-
řela), potom jako II.režisér – hlavně na koprodukčních filmech  
a nakonec se mi povedlo pracovat jako dramaturg, což byl můj 
velký sen.

Podílel jste se na spoustě filmů a dokumentů. Můžete nám 
aspoň některé vyjmenovat?

Ano, pracoval jsem na mnoha filmech. Z těch hraných, kde jsem 
pracoval jako dramaturg, je nejznámější a mně nejmilejší „Slunce, 
seno a pár facek“. Povedlo se mi tehdy udělat ještě před oficiální 

Martin Mahdal

Rodiště v Bánově
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Natáčení v Arménii

S kolegyní Adamcovou podepisujeme kondolenční listinu po úmrtí Ch.Aznavoura
Martin Mahdal

premiérou takovou trochu utajenou předpremiéru v Bánově. Pa-
mětníci si jistě vzpomenou, jak jsme s režisérem Troškou seděli  
v kině a odpovídali na otázky. Ono to promítání bylo spojeno s ur-
čitým rizikem proto, že jsme s sebou měli tzv. premiérovou kopii 
filmu, což byla tehdy ještě jediná kopie, a kdyby se s ní něco stalo, 
tak jsme z toho měli velký malér. Nás ale nejvíc zajímala reakce 
publika – a ta byla – v Bánově a potom taky všude po republice – 
fantastická! V Bánově jsme ještě udělali asi tři projekce po sobě, 
takový byl ohromný zájem film vidět. Teprve až film zhlédli Bá-
novjané a lidé z okolí, odvezli jsme film do Prahy … a po několika 
dnech jsme uspořádali oficiální premiéru filmu. S tímto filmem je 
spojena také velká radost, protože poprvé v životě jsem viděl v 
letních kinech nabito a i když třeba lilo, nikdo neodešel a lidé ra-
ději mokli, než by si nechali ujít byť jen minutu filmu. To je velká 
radost pro filmaře, protože filmy se mají vyrábět pro diváky. 

Když Filmové studio Barrandov bylo privatizováno a všichni, 
kdo vytvářeli filmy byli propuštěni, hledal jsem uplatnění v jiné 
profesi. Pracoval jsem pět let jako vedoucí redaktor v deníku 
Mladá fronta DNES, ale k filmu mne to pořád táhlo. Takže když 
jsem dostal nabídku spolupracovat externě s Českou televizí, ale 
na dokumentárních filmech, neváhal jsem ani chvíli. Začal jsem 
spolupracovat hlavně na filmech s duchovní tématikou, pro teh-
dejší náboženské vysílání. Hodně mi pomohlo v začátcích setkání  
s kněžími, kteří do té doby nesměli vystupovat. Vyprávění o jejich 
životních osudech mne nasměrovalo k tomu, abych se věnoval  
v dokumentární tvorbě právě tématům s duchovními přesahy. 

Nechci vyjmenovávat dokumentární filmy, které jsem vytvořil. 
Bylo jich více než 180 a najít mezi nimi ten, který mám nejradě-
ji, jde těžko, protože všechny filmy jsem tvořil proto, že jsem si 
je vymyslel, prosadil a nakonec do nich dal to, co jsem v daném 
tématu považoval za nejdůležitější. Mnohé moje filmy jsou na ar-
chivním serveru České televize. Z posledních, které jsem vytvo-
řil, bych jmenoval film o tom, jak se novinář Jaromír Štětina stal 
senátorem, název filmu: „Senátor“. Další film, který považuji za 
důležitý, je film o arménské genocidě s názvem: „Věčný smutek 
genocidy“. 

V posledních létech spolupracuji s kolegyní Markétou Adamco-
vou, se kterou jsme natáčeli film v Arménii a potom také v Náhor-
ním Karabachu (film „Sedm hvězd nad Náhorním Karabachem“). 
Ta se mnou navštívila Bánov a zamilovala se tak do krojů, že si 
požádala o zapůjčení a vyfotografovala se v něm. Zamilovala si náš 
rodný kraj…

Na čem pracujete nyní?

V současné době pracuji na několika nových projektech. Ono to 
ani jinak nejde, vždycky se musí počítat s tím, že z 10 projektů 
nakonec může zůstat v realizaci třeba i jen jeden. A tak mám roz-
pracovaný projekt o Mystických místech Evropy, nebo o Ukrajině. 

Mým velkým snem je ve spolupráci s dětmi z Bánova realizovat 
film o našem rodákovi, Josefu Bublíkovi. Vždycky mne mrzí, když 
se média věnují hrdinům atentátu na Heidricha a velice často na 
tohoto hrdinu zapomínají. Jen malou odbočku: můj otec, který 
bojoval v anglické armádě a u Tobruku, mi jednou ukázal cestu, 
po které utíkal přes Slovensko do Polska. Vede přes Mikulčin vrch 
dál lesem. Touto cestou utíkal také Bublík. Byla to stará pašerácká 
stezka, po které se tajně přenášelo různé zboží ze Slovenska a na 
Slovensko v dobách, kdy tam byla hranice. Tak já bych byl rád, 
kdyby se nám povedlo realizovat film, který by si děti z Bánova na-
táčely samy a zároveň by se dovídaly co nejvíce informací o Josefu 
Bublíkovi. A kdyby to vyšlo, šly by aspoň kousek té cesty, kterou 
utíkali do boje proti Hitlerovi naši krajané. 

Přestože žijete dlouhá léta v Praze, vzpomínáte na Bánov?  
Vracíte se sem rád?

Do Bánova se vždycky vracím rád, a když jedu někdy okolo, 
vždycky se – byť třeba jen na chvíli - zastavím. Zajdu si na roz-
hlednu, pozdravím na hřbitově lidi, které jsem měl rád a osvěžen 
duchem svého rodiště, pokračuji ve své cestě.

Děkuji za rozhovor a přeji ať se daří!

Za redakční radu 
Hana Zálešáková
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Nepokojná léta 17. století - doby „od Serényi k Serényi“
Skutečnost, že Fridrich Kalkreuter z Czuder roku 1630 prodal 
panství Bánov, bylo dáno vnějšími politickými okolnostmi. Stál 
na proticísařské (protihabsburské) straně. Po vítězství v bitvě na 
Bílé Hoře dne 8. listopadu 1620 císař svaté říše římské, král čes-
ký a uherský, markrabě moravský Ferdinand II. Štýrský z rodu 
Habsburského, postupně vojensky porážel domácí opozicí i její za-
hraniční spojence. Následně svou moc posílil také politicky. A to 
vydáním nové „zemské ústavy“, souboru zákonů zvaných Obnove-
né zřízení zemské, které začalo na území Moravského markrabství 
platit od roku 1628.

Následně se císař snažil vojensky upevnit svou moc také ve Svaté 
říši římské. Tam se mu však některé země postavily na odpor. A 
ty byly navíc vojensky podporované svými sousedy ležícími mimo 
území Svaté říše římské. Do jejich čela se postavilo Švédsko. Kolo 
třicetileté války se naplno roztočilo.

Kněz Jednoty bratrské Pavel Urbanides z Rohatce uvádí, co se teh-
dy dělo na Moravě - „v těch letech od roku 1625 až do roku 1642 to 
trvalo a nemohlo to ku konci přijití. Tehdáž veliké a nesnesitedlné 
těžké soužení a trápení sme poznali, neb na nás mnozí zlí pronáro-
dové z cizích zemí a krajin přitáhli, že jsme jim za otroky býti muse-
li, totiž; Valaši, Němci, Saxi, Brunšwegrové, Holendři. Francouzi, 
Níederlandři, Španjeli a Tolijáni, všichni tito pronárodové nás tuze 
trápili, hlavy naše knutlovali a divně stahovali a mučili, tak že sme 
velikou bídu a psotu okusili a hladu pocítili.“.

V letech 1642 až 1650 se švédská vojska přesunula z válkou zniče-
ného severu Svaté říše římské na její jih, s cílem dobýt Vídeň, hlav-
ní sídlo císaře tehdy už Ferdinanda III. z rodu Habsburského. Což 
se jim do konce války v roce 1648 (ukončené Vestfálským mírem), 
nepodařilo. Vedeni generálem Lennartem Torstensonem obsadi-
li Moravu. Pod vedením plukovníka Petera Andersona dobyli 26. 
června 1642 Uherský Brod a okolí a následně odtáhli. V období od 
29. června do 5. července 1643 jej opět obsadili a na přelomu břez-
na a dubna roku 1645 Uherský Brod a okolí vydrancovali a odtáhli. 
O Bánově se žádné informace nedochovaly, ale lze předpokládat, 
že se mu drancování také nevyhnulo. V roce 1651 místní duchovní 
správce uvádí, že v Bánově „je tam sotva 20 domů osedlých“.

Ve vzdálenosti 10 kilometrů od Bánova jižním směrem na vrchu 
Velký Lopeník ležela hranice Svaté říše římské a Moravského mar-
krabství (které bylo její součástí) a Uherského království. Taktéž 
Uherskému království vládli Habsburští panovníci. Pouhých 110 
kilometrů jižním směrem, se rozkládala poslední uherská pevnost 
Nové Zámky, „brána“ do Horních Uher (nynějšího Slovenska). Za 
ní, z protější strany řeky Dunaje, začínala Turecká říše (jinak také 
zvaná Osmanská říše). V čele Turecké říše stál sultán. Jeho „pravou 
rukou“ byl nejvyšší ministr, velkovezír. Turecká říše do bojů tři-
cetileté války nezasahovala. Švédům okupujícím Moravu částečně 
pomáhal pouze její vazal, sedmihradský kníže Jiří I. Rákoczy.

18. srpna 1663 zahájila turecká vojska pod vedením velkovezíra Fa-
zil Ahmeda Köprülü obléhání pevnosti Nové Zámky, která se po 
více než měsíčním obléhání 24. září vzdala. „Turci a Tataři“, kte-
ří se neúčastnili obléhání, plenili okolí a území dále na západ. Na 
3000 nájezdníků přitáhlo až na Moravu. Část „šli s 500 po kraji 
až za Brod a všudy po 10, 20, 30, 40 se rozptýlili, pálili a lid za-
jímali …“. To se odehrálo od 4. do 6. září. Druhý nájezd Moravu 
postihl 18. až 25. září a poslední, třetí nájezd 6. a 7. října. Nájezdy 
spojené s drancováním ukončil až protiútok císařských vojsk a mír 
podepsaný v následujícím roce 1664. Po těchto nájezdech zůstala 
v Bánově spoušť. Celkem bylo zabito 12 osob, vypáleno 53 domů 

i s (panským) Dvorem, uloupena větší část koní, většina hovězího 
dobytka a ovcí a všechna úroda byla zničena.

Otázkou zůstává, co samotní Bánovjané? Ti, kteří nebyli při nájez-
dech zajati a odvlečeni do Turecké říše nebo zabiti či upáleni, měli 
štěstí. Buď uvnitř obce unikli pozornosti nájezdníků, nebo se scho-
vali v okolních lesích a nebo našli ochranu v opevněném Uherském 
Brodě, který nebyl nájezdníky dobyt. V Uherskobrodské matrice 
se od září roku 1663 vyskytují záznamy o pokřtěných a pohřbených 
Bánovjanech. V období nájezdů jsou zaznamenány tyto křty - ze 
dne 5. září „Cathariny“, narozené 4. září, dcery „Mikulase a Zu-
zanny Banowskych“ a 27. října křest, ten den narozených (snad 
dvojčat) Cathariny a Alžběty, dcer Mikulase a Dorothy Machdali-
kovych. Dne 22. září se konal pohřeb 60ti leté „vdowy Katarziny 
Mahdalhowe“ a jako jeden ze „svědků“ je uveden „Jan Komjnek z 
Banowa“. Zápisy pokračují i v následujícím roce 1664.

Samotným nájezdům předcházelo v období jara a léta roku 1663 
sledování území špehy Turků, tehdy zvanými „špehaři“, kteří se 
pak také účastnili samotných nájezdů. Jak ukazují soudní spisy uve-
dené v „Černé knize královského města Hradiště“, při nájezdech 
docházelo nezřídka k jejich zajetí. Což dokládá, že se místní lidé 
také aktivně bránili. Například špehař Jiří Slezák z Konské Robyče/
Rokytce (?) od Těšína byl 27. září „v dedini Suché losy od sedláků 
jest chycen a do Brodu přiveden“, kde byl 29. a 30. září vyslýchán. 
Z příkazu krajského hejtmana byl 5. října dopraven do Uherského 
Hradiště, kde byl 10. října 1663 odsouzen a popraven. Jiný špehař, 
Jakub Nestroj z Bytomy ve Slezsku (nynějším Polsku), přiznal, že 
v době od 1. neděle postní do svátku sv. Jakuba (25. července) na 
špehování byl. Z Trnavy „nejprv šel na Nové město, odsad k Bano-
vu, k Vizovicím …“. A 4. září přivedl „Tatarův do Moravy“. Neví-
me, kdy, kde a jak byl zajat, ale 23. září byl předveden k soudu do 
Uherského Hradiště. Ve dnech 23., 24. a 26. září byl vyslýchán 
při „suchém i světlém trápení“. Dochovaný zápis s jeho výpovědí 
k nájezdům také uvádí, že „... jedouce skrze Kunovice, že slyšeli 
dvakrát, když z města Hradiště z kusů stříleli a tu hned prý stranou 
se dali a pravili, nepůjdeme tam, když tak prskají. Že byli nezbrojní 
a toliko šípky a šavle měli a kdyby při křesťanův dosti málo bylo, 
všecko to pobiti měli. Zvláště těch okolo Bánova již jenom 35 bylo. 
A když se s těmi křesťany zajatými zpátkem do ležení Novozámec-
kého …“. Vynesení rozsudku a poprava proběhla 8. října 1663. 
Zajatí špehaři ve svých výpovědích také uváděli, že se mezi nimi 
vyskytovali „Moravčíci“. Byli to špehaři původem z Moravy.

Soudobá rytina znázorňující odpor sedláků vůči vojákům a nájezdníkům.



www.banov.cz13

Jak vypadala situace v Bánově 14 roků po nájezdech, ukazuje „lá-
nový rejstřík“ z roku 1677, kterým byly aktualizovány údaje „láno-
vého rejstříku“ z roku 1656. Bylo evidováno celkem 106 selských 
domů, z nichž 64 domů bylo osídlených a 42 opuštěných. Z roku 
1656 zůstalo původně osídlených 44 domů a 37 domů pustých. Z 
ostatních domů bylo nově osídleno 20 domů a 5 domů zůstalo ne-
obydleno.

V letech 1652, 1661, 1664, 1665, 1672, 1677, 1680 a 1682 se obje-
vovaly na nočním nebi komety. Těžko říct, zda se na ně Bánovjané 
dívali s úžasem nebo spíše s obavami. Vždyť kometa, nahodilá a 
nepředpověditelná, věštila dle tehdejšího myšlení nepokoje, války 
a zmar. Ta poslední z roku 1682 „prý neobyčejně krásná a skvě-
lého jasu“ s mírně zahnutým ohonem, se objevila poslední týden 
měsíce srpna a byla viditelná do konce měsíce září. Ve vzdáleném 
anglickém království ji pozoroval také astronom Edmund Halley, 
který zpochybnil její nahodilost a předpověděl její návrat za 75 let. 
Což se stalo! Na jeho počest byla po něm tato kometa pojmenová-
na. Možná, se na tuto topící se „špinavou ledovou hroudu“ díval i 
muž, který (podle Strnadela) působil před rokem 1680 v Bánově 
jako pastýř. Jmenoval se Jan Šuhajda. Víme o něm, že se přidal k 
uherským protihabsburským povstalcům knížete Tökölyho. Kníže 
Imrich Tököly, jako spojenec Turecké říše, získal spolu s dalšími 
uherskými šlechtici pod svou správu habsburské Horní Uhry. Lou-
peživými nájezdy se svými vojáky, zvanými „kuruci“ (česky křižá-
ci) začal škodit Moravě. Šuhajda se stal vůdcem „několikasetčlen-
né bojové skupiny kuruců“, se kterou v roce 1680 uskutečnil ničivé 
nájezdy na Těšínsko, Frýdlantsko, Frenštátsko a Valašskoklobouc-
ko. K roku 1683 se dochovaly záznamy, že se přišel „podívat“ zpát-
ky do Bánova. Ovšem, za zvláštních okolností.

Turecká armáda pod vedením velkovezíra Kary Mustafy spolu se 
spojenci zahájila dne 14. července 1683 obléhání Vídně, hlavního 
sídla císaře tehdy už Leopolda I. z rodu Habsburského. Tökölyho 
kuruci pod vedením uherských šlechticů Dávida Petneházyiho, 

Rozdělení osídlených a pustých selských domů (vztažené na současná čísla domů) podle 
urbáře z roku 1674 (uvedeném v knize Bánov. Kroniky promlouvají).

Z celkem 107 poddanských domů (49 poluláníků, 36 čtvrtláníků a 22 hoštáků, označeny 
písmeny „p“, „č“, „h“) bylo 56 osídlených (vyznačeno šedě), 35 pustých a 1 zničený dům 
(vyznačen bíle) a 15 poluláních domů (vyznačeno šrafováním), kde majitel/nájemce obdělá-
val pouze polovinu polulánu, tj. velikost čtvrtlánu.

Když k těmto domům přičteme farní dům (č. 10), dům svobodného občana Jiřího Alexandra 
Hladkého (č. 30), dva domy palírny a šenku v blízkosti Dvora, dostaneme všech 111 domů 
uvedených v urbáři. Navíc je zde zakreslen 112. pustý hoštáční dům (označený písmenem 
„–h–“), který je uvedený v seznamech zaniklých činží. 

Ádama Rácze de Galgo a Pála Révaie toho dne vytáhli z Beckova 
do Uherského Brodu, který dobyli a vydrancovali. Jim podřízené 
Šuhajdovy oddíly se však oddělily od hlavního voje a zamířily z Bec-
kova nejdříve do Bánova. Z něj se pak následně přesunuli do vy-
drancovaného Uherského Brodu. Jak píše ve své kronice uhersko-
brodský primátor Martin Josef Ležák - „Po poledni ti první z města 
vytáhli a hned po nich v houfu pod vůdcem Šohajdů řečeným, další 
od Královů do města vtrhli. Ti byli ještě horší. S hojnými kořistmi 
vytáhli k Bánovu a přes noc se tam utábořili. Bánov byl vypálen a 
vykraden.“. Uherskobrodský úředník a kronikář Václav František 
Letocha doplňuje - „… a tak z města s hojnýma kořistmi ku Bánovu 
vytrhli a tam sobě leger na jednu noc zarazili. Majíce mezi sebou 
některé [sic] křesťany a židy zajaté, nekteré propustili a nekteré 
s sebou na Beckov zámek zavedli, až i tam svůj život dokonali.“. 
Kolik Bánovjanů tehdy zahynulo, nevíme, protože zápisy v bánov-
ské matrice „věrných zemřelých“ z období od července do října 
schází. Víme jen, že v Uherském Brodě zahynulo 14 Bánovjanů v 
čele s Jiřím Alexandrem Hladkým, bánovským úředníkem, kteří 
zde hledali ochranu. Taktéž zahynul bánovský duchovní správce, 
uherskobrodský děkan Václav Ferdinand Halámek, kterého jako 
„prostřeleného do Hradiště zavezli a tam pochovali“. A zahynul 
také farář vlachovický a bývalý bánovský duchovní správce Martin 
František Vavrocký.

Dne 12. září 1683 byli Turci a jejich spojenci u Vídně poraženi. Ev-
ropou zavládlo protiturecké válečné nadšení. V následujícím roce 
bylo poraženo Tökölyho protihabsburské povstání a 19. srpna 1685 
byla od Turků osvobozena pevnost Nové Zámky. I když se válečná 
hranice víc a víc od Bánova vzdalovala, přesto jím stále procházeli 
vojáci, jak líčí „celá obec městečka Bánova“ v dopise ze dne 10. 
října 1687 zaslaném do Brna - „Při tom také silnice naše taková je, 
že marše buďto do Uher nebo z Uher málo pominú, že ani jedno-
ho týdne není.“. Také poukazují na stále viditelné materiální škody 
způsobené nájezdem před 4 roky - „… co se dotýče pustotin našich 
od rebelantů od většího stavení až do menšího v popel jest obráce-
no.“.

Martin Borák
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Duben 
v zahradě
Většinou v polovině měsíce provádíme u ovocných stromů první jar-
ní postřik proti přezimujícím škůdcům, nejlépe na líhnoucí se nebo 
již na vylíhlé škůdce (ve fázi zeleného až růžového či bílého poupěte) 
u všech stromů. Místo přípravku Oleoekol, u kterého byla zrušena  
registrace, použijeme hodnotné náhrady ve formě TM směsi  
90-100ml Ekolu s Mospilanem 20 SP 2,5 g /10 l vody, nebo místo  
Calypsa nověji registrovaný Reldan 22 v dávce 25 ml + 100 ml  
Ekolu/10 l vody. Místo Ekolu, který je v současně hůře k sehnání 
by se dal použít v TM směsi přípravek Biool a nebo lze použít i Rock 
Effect (uvádím příslušnou vhodnou kombinaci – Přezimující škůdci  
STOP- Rock Effect 90-100 ml + Mospilan 20 SP 2,5 g na 10 l vody).

Účinnost insekticidů s obsahem oleje stoupá s intenzitou dýchání da-
ných škůdců, čím později přípravek použijeme (do počátku květu), 
tím lepší bude jeho dusivý efekt a celková účinnost.

Upozorňuji, že pouze kombinované olejovité jarní postřiky obsahující 
i insekticid mají rozhodující účinnost při likvidaci mer, puklic a štíte-
nek. S těmito škůdci mají v poslední době významné problémy za-
hrádkáři, kteří takové ošetření pomocí TM postřiků s oleji opomíjejí.

Při aplikaci těchto TM olejových přípravků s uvedenými insekticidy 
musí být teplota nad 12 °C.

Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučují che-
micky ošetřit kombinovanými olejovitými přípravky co nejpozději (od 
fáze růžového poupěte a event. i později), kdy dochází již k rozlézání 
nymf první generace. Zde preferujeme použít z insekticidů do kombi-
nace Mospilan 20 SP.

Naopak v lokalitách, kde pravidelně škodí květopas jabloňový, je nut-
né ošetřit jabloně již ve fázi myšího ouška a i zde z insekticidů v kom-
binovaném postřiku jsme odkázáni na Mospilan 20 SP.

Pokud se nám nepodaří vytvořit výše uvedenou kombinaci TM s ole-
jem, pak jako alternativu doporučuje firma Agro CS Říkov přípravek 
pod názvem Přezimující škůdci STOP- Rock Effect ve zvýšené dávce 
300 ml/10 l vody, anebo firma AgroBio Opava dodává Jarní soupravu 
obsahující bohužel jen insekticid a smáčedlo.

Současně v době preventivního jarního postřiku, ale nejpozději ve fázi 
myšího ouška, je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin 
proti strupovitosti. Z organických kontaktních fungicidů se používá 
především mancozeb tj. Dithane DG Neotec. Alternativně se dá po-
užít i Thiram Granuflo či Merpan 80 WG anebo nově zaváděný Antre 
70 WG. Opakuji, že zahajující postřik vyjmenovanými přípravky je 
třeba provést již ve fázi myšího ouška, a další opakovaný pak nejpoz-
ději ve fázi růžového poupěte.

V teplejších oblastech nacházíme zpravidla již koncem dubna více než 
5 % větviček poškozených padlím jabloně. Zde je pak nutné nejpoz-
ději ve fázi zeleného až růžového poupěte ostříhat dostupné postižené 
větvičky a v této době provést první ošetření proti této chorobě, a to 
preparátem na bázi elementární síry (Kumulus WG). Je vhodné ap-
likovat přípravek na bázi síry solo, nikoliv jako TM - tankmix s výše 
vyjmenovanými přípravky proti strupovitosti a pro zajištění účinnosti 
přípravek Kumulus aplikovat vždy při teplotě nejméně 16°C.

U peckovin provádíme toto první jarní ošetření zpravidla ve vegetační 
fázi zeleného poupěte.

Pokud alternativně využijeme k jarnímu ošetření pouze sólové ap-
likace povolených insekticidů (např. Mospilan 20 SP případně  

Reldan 22), pak je nutné vždy do naředěné postřikové látky přidat 
smáčedlo.

U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listo-
vým houbovým chorobám (antraknóze a sloupečkové rzivosti rybízu). 
Použijeme zde přípravek na bázi mancozebu (Dithane DG Neotec).

U maliníku případně i u ostružiníku, když rašící mladé výhony do-
sáhnou výšky 20cm, je zapotřebí provést ošetření porostu kombino-
vaným přípravkem s názvem Signum obsahující systémově účinné 
látky boskalid a pyraclostrobin a to především všude tam, kde se na 
starých výhonech objevily v dolních úsecích nekrotické změny kůry 
signalizují závažnou houbovou chorobu - didymelové odumírání mali-
níku. Pravým původcem tohoto onemocnění jsou dva druhy hub Di-
dymella applanata a Leptosphaeria coniothyrium, které se vyskytují 
samostatně a nebo častěji společně. Přípravek Signum je již na trhu 
pro zahrádkáře v malobaleni. v současné době mohou zahradkáři po-
užít proti této chorobě další kombinovaný fungicid s názvem Switch 
a nebo Score 250 EC. Podle intenzity postižení porostů se ošetření 
pak 2-3x opakuje v intervalu 7-14 dní. Je však třeba si uvědomit, že 
základem ochrany u tohoto onemocnění jsou především preventivní 
opatření. Nutno vybrat vhodné stanoviště, dodržovat řídkou hustotu 
porostu a vyrovnanou výživu, zejména nepřehnojovat dusíkem a pro-
vádět včasnou obměnu porostů. Silněji napadené pruty je třeba včas 
odstranit a na rizikové lokality nevysazovat náchylné odrůdy.

Réva vinná raší poněkud později, většinou až koncem dubna. V této 
době je vhodné provést postřik olejovitým přípravkem TM směs  
s akarididem proti přezimujícím škůdcům především proti vajíč-
kům svilušky a larvám puklice švestkové (Ekol 100ml+8g Nissorun  
10 WP). Porosty s pravidelným výskytem hálčivce a vlnovníka ré-
vového s obrazem kadeřavosti případně plstnatostí révy se ošetří při 
rašení nebo těsně po vyrašení sirnatými přípravkem (Kumulus WG)  
a nebo polysufidickou sírou (např. Sulka K, Sulka Extra). Navíc 
jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vl-
novníkům) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč  
Typhlodromus pyri (Biolaagens -TP).

Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kve-
tení broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech nadále s ochrannými 
postřiky proti kadeřavosti. Do vyrašení pupenů lze eventuelně využit 
maximálně ještě jednou přípravky na bázi mědi. Po vyrašení je nut-
né použít již jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec nebo 
Thiram Granuflo.

U meruněk a višní případně u třešní při chladném a deštivém poča-
sí v době kvetení se provádí preventivně raději dvakrát ošetření proti 
moniliniové spále, a to na počátku květení a poté při dokvétání. Nej-
častěji se používá systémově účinný přípravek Horizon 250 EW nebo 
Teldor 500 SC, Talent. případně nově registrovaný kombinovaný pří-
pravek Signum.

Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti 
hnědému padlí, a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. 
Předpokládám, že již před květem byl angrešt preventivně ošetřen 
účinným fungicidem (přípravky na bázi elementární síry). Po odkvětu 
pak použijeme dvakrát strobilurin Discus.

Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho dokvétání je potřeba ze-
jména za deštivého počasí ošetřit porosty proti šedé hnilobě. První 
postřik provedeme přípravkem Rovral Aquaflo a druhý dalším fungi-
cidem Teldor 500 SC.

Upozorňuji ještě nakonec, že přípravek Champion 50 WP lze s urči-
tým úspěchem využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Obyčej-
ně to bývá koncem dubna, kdy při signalizaci poklesu teplot pod bod 
mrazu preventivně 1-2 dny před nástupem mrazu, ošetříme stromy 
0.2% postřikem s tímto přípravkem (tj. 20g Championu na 10l vody).

Zahrádkáři Bánov
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Nostalgické vzpomínání na dřívější dění na jaře
Rád si pročítám v jemných průklepových papírech 
pana učitele Beníčka, který popisuje změny, které se 
děly a dále dějí v životě v Bánově. Jeho zápisy jsou  
z roku 1971, ale vzpomíná na to, jak se vše mění od 
dob jeho mládí.

Pěkně popisuje, jak se po zimě všichni těšili na jaro, kdy se v obci 
každoročně objevovali po zimě určití potulní řemeslníci. Dnešní mladí 
už si to neumí představit, ale dříve narození si některé takové události 
pamatují z dětství.

Dráteníka ze Slovenska, který vyvolával: flikovatl hrnce, dratovat. 
Vedl kolo nebo měl krosnu. Pocházeli většinou z Kysuc nebo Oravy, 
kde byla veliká chudoba a tak je to nutilo jít za výdělkem na Moravu 
i do Čech. Dříve nebylo zvykem plechový hrnec, který prorezavěl, 
vyhodit. Drotár ho dokázal pomocí nýtku a kousků plechu opravit. 
Požádal jenom o trochu těsta z mouky a vody. Seděl na zápraží a kle-
pal kladívkem až hrnec opravil. Prý dokázal i celé dno vyměnit. Také 
prasklé keramické výrobky, různé džbánky, uátečky, ucháče dokázal 
opravit tak pěkně, že vypadaly, jak umělecké dílo. Jenom už se nedaly 
používat na vodu, ale uchovávala se v nich fazula, mak a jiné suché 
drobné věci. V dnešní době je na Slovensku drotárské muzeum, kde 
je možné vidět toto pěkné drátenické umění. Také sklenář jezdil a na 
kole měl speciální držák a v něm několik tabulek skla. Nezapomeňte, 
že dříve byla okna malá a ještě dělená na menší tabulky. A ještě vozil 
kyt. Rozbité sklo vyměnil na místě. Obdivovali jsme, jak řezal sklo a 
potom umně zakytoval. Kyt dával pro zábavu děckám hníst, aby se 
ohřál a byl vláčný.

Co už znám z vyprávění a ze zápisků pana učitele byli tzv. Handrláci. 
Vyvolávali: hadry kosti, staré železo. Přijeli s vozem naloženým ke-
ramickým zbožím a prodávali a vyměňovali za staré nové. Pro kluky 
měli hlavně okaríny. Po té toužil každý. Jednoduchý hudební, foukací 
nástroj. Dokonce ti šikovnější dokázali i něco podobného písničce, za-
hrát. Pochopitelně jsem ji později měl také, ale také jsem nic nezahrál.

Dále pan učitel píše: chodil starší muž asi ze Strání nebo z Kopanic a 
prodával košíkářské výrobky. Vzpomíná, že nikdo neuměl tak krásně 
vyvolávat svoje výrobky, jako tento člověk. Měl krásný, nosný, zpěv-
ný hlas.

Dalšími byli řezníci, kteří chodili, ale už ne na jaře a skupovali zvířata 
z domáciho chovu. Většinou byli šikovní šejdíři a snažili se prodávající 
ošidit. Proto také byli z větší dálky a ve svých dědinách si netroufali 
kupovat. Volali po dědině: Prodéte na maso. Lidé sice věděli, že je 
ošidí, ale potřeba peněz je donutila, prodat pod cenou. Do řady těchto 
„obchodních cestujících“ zařadil tetičku z Chylic, která sbírala šorce 
a barvila je. Řadil ji mezi tak zvané krajánky. Prý uměla tak poutavě 
vyprávět, že ji všichni nadšeně poslouchali.

Z Valašska zase chodili „papučáři“, prodávali filcové boty. Vysoké no-
sili na palici na zádech, nízké v tašce. Pánské i dámské. To chodila 
jedna babička ještě v sedmdesátých letech minulého století a já jsem 
si od ní koupil vysoké „filčáky“( už měly nalepené pevné podrážky). 
Lepší zimní obutí jsem do sněhu neměl. Teplé lehoučké. Potíž byla, že 
se solí a za nějakou dobu se začaly dole rozpadat. Ale velice rád na ně 
vzpomínám. V terénu, ve vysokém sněhu-balada. Jindy se v dědině 
objevila tetička a v košíku měla vařečky různých velikostí, švrláky, 
dřevěné, pestře obarvené panenky a píšťalky pro kluky. Pro děti to 
byl vzácný dárek.

Na důležité místo, řadí pan učitel, tetičku ze Skalice, která měla u nich 
nocleh a ta nosila knihy. Různé, nevázané, na lehkém papíře, tisknuté 

latinkou nebo švabachem, modlitby, svaté i světské písničky a povíd-
ky. A vzpomíná na večery, kdy se všichni sešli, domácí, sousedé a při 
svitu petrolejky se předčítalo. To, ale až na podzim a v zimě.

Ještě jednu takovou vzpomínku, na kterou mne přivedla útlá knížečka 
od Vladimíra Škutiny: Tak už jsem tady s tím vápnem. Škutina 
tam vzpomíná, jak na jaře do obcí přijížděl prodavač vápna na bílení. 
V roce 1968 navštěvoval Jana Wericha a domlouvali politický pořad  
o obrodném procesu. A tímto sloganem se u Werichů ohlašoval. 
Připomínal mu jaro. A v roce 1968 určitě. Bílení hliněných omítek 
vápnem bylo na jaře časté. I když se někdy vápno barvilo, třeba na 
žlutou barvu. Pamatuju, jak tetičky takovou specifickou štětkou líči-
ly stěny. Byl to takový kartáč na tyčce a tím se stěna natírala. Sokl 
na domě býval „obrovnán“ modrou barvou. Nevím jestli je v Bánově 
zachováno, více takových omítek, ale jedna je v uličce na čísle 160. 
Mimochodem prý už nikdo neumí takovou omítku udělat. Hlavně 
technologii nikdo nezná. Přešlo se na „břízolity“(po bánovsku bryzo-
lyty). O tom, že by také prodavači kvalitního hašeného vápna jezdili 
do Bánova, nevím. Možná někdo i ví.

A poslední vzpomínka k jaru. Na jaře se kupovaly nové obleky a bo-
ty,možná i barety. Na mrskačku sa šlo v novém. Většinou velikos-
ti větší (do toho dorosteš). A starší kalhoty, které byly ošoupané se 
nosily ke krejčímu napařit a vyžehlit, aby byly jak nové. Od krejčího 
nosili nažehlené kalhoty kluci na natažené ruce za malý obnos.

Možná, že to moje vzpomínání, připomene seniorům mládí a mla-
dým osvětlí minulost. 

Oldřich Havel
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František Bílek: 
Priorita Tříkrálové sbírky 
netkví ve výtěžku

Charita Uh. Brod: Ohlédnutí za rokem 2018

Zpěv Tříkrálových koledníků byl v ulicích a domácnos-
tech regionu slyšet až do 14. ledna. Přestože výtěžek 
této celonárodní akce každý rok „trhá“ rekordy, orga-
nizátoři připomínají, že rekord není v žádném případě 
prioritou.

V uplynulém roce naše Pečovatelská služba Bánov za-
jišťovala péči celkem o 32 klientů. Mezi našimi klienty 
převažují ti, kterým je pečovatelská služba zajišťová-
na v Domě s chráněnými byty v Bánově (dále DCHB). 
Za ostatními klienty dojíždíme přímo do jejich domác-
ností v obci Bánov a Bystřice pod Lopeníkem.

Hlavním cílem sbírky je přinést do domácností radostnou no-
vinu a narození Ježíška, popřát lidem radost a dobrou vůli do 
dalšího roku a výtěžkem sbírky pomoci potřebným. Koordi-
nátorem sbírky na Uherskobrodsku je zástupce ředitele Cha-
rity Uherský Brod, pan František Bílek. Ten přinesl informace  
z konání letošní Tříkrálové koledy. 

Pane Bílku, v čem byla letošní Tříkrálová sbírka na Uher-
skobrodsku jiná než ta předešlá? 

Letos jsme například v Uherském Brodě zvali všechny obyvate-
le města, i okolních obcí, do našeho farního kostela, aby se tam 
mohli v tichu poklonit Ježíši Kristu, který jak věříme, je tady pří-
tomen. 

Máte od koledníků, se kterými jste byl v kontaktu, nějaké 
zajímavosti z koledování?

Jedna skupinka malých děvčátek s jejich vedoucí, byla koledovat  
i v naší Noclehárně mezi lidmi bez domova. Děvčátka zazpívala 

Stejně jako v předcházejícím roce i v tomto navštěvovali naše kli-
enty pracovníci Centra seniorů Uherský Brod, kteří jim zprostřed-
kovávali kontakt se sociálním prostředím: společně trávili čas při 
procházkách, četbě, výrobě dekorativních předmětů a povídání 
si, podle aktuálních potřeb, možností a individuálních přání kli-
entů. Díky výborné spolupráci s panem farářem P. Jiřím Kupkou 
měli obyvatelé v DCHB pravidelně příležitost přistoupit ke svátos-
ti smíření a slavit mše svaté. Za klienty dojížděl také pastorační 
asistent; sloužil bohoslužby slova, vedl křížové cesty, májové po-
božnosti, přinášel klientům sv. přijímání a hovořil s nimi. Velkým 
zpestřením byla pokaždé návštěva dětí z mateřské školy s jejich 
milými pásmy.

V roce 2018 pokračovala spolupráce se sdružením Nedoslýchaví 
Slovácka. Toto sdružení v pravidelných termínech poskytuje po-
moc lidem se sluchovým postižením v jídelně DCHB. Této služby 
mají možnost využívat nejen klienti Pečovatelské služby Bánov, 
ale také ostatní obyvatelé obce.

koledu a rozdělila se s klienty noclehárny o část sladkostí, které 
děti dostávají. Někteří klienti byli velmi dojatí, a i když sami ne-
mají dost peněz, tak do sbírky přispěli. 

Kolik skupinek koledníků se ve finále celkem účastnilo 
koledy v Uherském Brodě a kolik skupinek bylo v celém 
Uherskobrodsku?

Nakonec to bylo 43 skupinek v Uherském Brodě a na Uherskob-
rodsku to je celkem 310 skupinek. 

Jaký je tedy výsledek sbírky na Uherskobrodsku? 

Letos se v obcích Uherskobrodska vybralo na pomoc potřebným 
celkem 1 447 864 korun, ale toto číslo ještě není konečné, protože 
lidé stále posílají příspěvky prostřednictvím DMS zpráv. Pro srov-
nání, loňský výtěžek sbírky činil 1 423 934 korun.

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus

Ke konci roku byli někteří z našich klientů zapojeni do projektu 
Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata. V rámci projektu 
měli možnost nechat se obdarovat tím, co by jim udělalo radost. 
Projekt byl velmi úspěšný, všichni z našich klientů, kteří si přáli 
být zapojeni do této akce, byli obdarováni, a tak před Vánocemi 
dostal jeden ze seniorů nový toustovač a další novou rychlovar-
nou konvici. Trochu netradičním přáním, a to výletem do přírody, 
bude potěšen jeden z našich klientů na jaře. Jeho dárce přislíbil, 
že jej vezme na výlet do jarní přírody hned, jak to počasí dovolí.

Při poskytování naší pečovatelské služby dbáme především na 
zajištění co největší kvality, komfortu a komplexnosti péče, což 
by nebylo možné bez spolupráce s ošetřujícími a odbornými lékaři 
našich klientů, sociálními pracovníky ze sociálního odboru Měst-
ského úřadu v Uherském Brodě, sociálními pracovníky Úřadu prá-
ce a mnohými dalšími. Velkou oporou je nám také Obec Bánov, 
jejíž spolupráce je mimořádná, nadstandardní a efektivní. V roce 
2018 nám byl poskytnut finanční dar na zakoupení nové myčky 
na nádobí, a to právě od Obce Bánov a od místní firmy KOZAP 
vedené Ing. Janem Petráněm. Všem výše uvedeným institucím a 
osobám patří velký dík za podporu a pomoc při poskytování naší 
pečovatelské služby.

Bc. Jana Mošťková 
sociální pracvnice PS Bánov
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Program bohoslužeb 
o velikonočních svátcích

Kostel sv. Martina v Bánově
Zelený čtvrtek 18. 4. 2019

Mše svatá: 18.30 hod. 
Soukromá adorace: do 20.00 hod. 

Sbírka na církevní školy.

Velký pátek 19. 4. 2019
Křížová cesta na Skalu: 14.00 hod. 
Velkopáteční obřady: 18.30 hod. 

Po obřadech modlitba Korunky k Božímu milosrdenství  
a soukromá adorace do 20.00 hod. 

Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

Bílá sobota 20. 4. 2019
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství: 14.00 hod. 

Začátek vigilie: 19.30 hod. 
Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
21. 4. 2019

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka/ 
Mše svatá: 10.30 hod. spojená s obřadem 

žehnání velikonočních pokrmů. 
Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

Pondělí velikonoční 22. 4. 2019
Mše svatá: 10.30 hod.

Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

Sbírka na pastorační aktivity farnosti.

Kostel sv. Ludmily v Suché Lozi 
2. neděle velikonoční 28. 4. 2019 

Neděle Božího milosrdenství 
 Velikonoční koncert: 14.30 hod.  
Vystoupí scholy naší farnosti.  

Vstup volný. Vstupné dobrovolné. 

Protože Bůh - Ježíš sestoupil v lidské podobě mezi nás 
lidi, do naší vnější i vnitřní temnoty, mohl a může každé-
ho z nás vysvobodit z jakéhokoliv duchovního či tělesné-
ho vězení a ze smrti. Tak jako On byl zbaven pout smrti, 
byl vzkříšen, tak se stane těm, kteří věří ve své vzkříšení  
a život duše po smrti. Spása lidské duše tedy závisí na víře ve 
vzkříšení. 

Na cestu k úsilí osvobozovat své srdce od otroctví hříchu a zla, 
aby se stále více stávalo „nebem“, s živým Ježíšem uprostřed, 
Vám žehná 

P. Jiří Kupka, farář Bánov

Velikonoce 2019
Každý řetěz, který nás poutá, lze přetrhnout…

(Raniero Cantalamessa)
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Teror v Bánově
Vážený pane starosto,

 obracím se na Vás jednak jako na starostu obce a jednak jako na 
předsedu výboru Spolku myslivců Bánov. Jak jsme téměř všich-
ni občané Bánova zaregistrovali, v noci z 2. 2. na 3. 2. 2019 u 
příležitosti slavného mysliveckého plesu (hosté i z daleké Prahy) 
proběhla v Bánově akce pochybného spolku, který má heslo Po-
máhat a chránit. Tato akce je srovnatelná s Nocí dlouhých nožů 
(29. 6. 1934), nebo Bartolomějskou nocí (24. 8. 1572) a nebo 
Křišťálovou nocí (9. 11. 1938)

 Tento přímo pogrom na slušné řidiče uspořádala námi všemi 
placená Policie ČR a z několika slušných bánovských občanů udě-
lala budoucí bývalé držitele řidičských průkazů. To je tak, když se 
policii nedaří chytat zloděje, či odhalovat různé podvodníky, tak 
si takto vylepšuje skóre – tzv. objasněnost. Tato bezprecedentní 
akce proběhla bez dodržení zásad fair hry, nikdo na nic neupo-
zornil a bohužel byl zticha i bánovský obecní rozhlas, který upo-
zorňuje na kdejaký prodej ponožek či chovných kuřic, ale to, že  
v neděli celé dopoledne honili četníci ne zloděje, ale každého řidi-
če, který jel od haly, to nikdo nehlásil. Ještě že máme ty mobily.

 U nás Na Láně se dokonce objevily fámy, že tam byli policisté  
v civilu a objednávali panáky již dříve vytipovaným řidičům, takže 
je museli sledovat již od příchodu na ples. Hanba jim !!!(ne těm 
řidičům). Jsou zde i další fámy, jako že to je pomsta konkurence 
méně úspěšných plesů (po našich plesech sa nechytá a možete si 
vypit).

 Kdo si četl v pondělí 4. 2. 2019 policejní svodku, tak musel na-
být dojmu, že obec Bánov se stala minimálně tento víkend cent-
rem zločinu, když zde bylo přistiženo (aniž by cokoliv způsobili a 
měli jen touhu dostat se domů) několik řidičů, údajně pod vlivem 
omamných či návykových látek. A to jsme ještě někteří stihli ujet.

 Je naprostý nesmysl, že díky naším zákonodárcům se řadíme mezi  
4 země Evropy s nulovou tolerancí alkoholu, takže i jedno pivo 
před řízením vozidla je protiprávním jednáním (pochybuji, že jich 
někdo měl před 14 dny více) a stačí na odebrání řidičského prů-
kazu.

 Já bych chtěl proto požádat pana starostu, aby zvážil, zda tupost 
našich zákonodárců nemůže nahradit zdravým selským rozumem 
a zda nemůže třeba vedle toho zákazu podomního prodeje, co je 
na cedulích u názvu obce, napsat třeba zákaz dechových zkou-
šek. Nebo zákaz vstupu či vjezdu PČR, pokud skutečně nejdou 
někomu pomáhat či řešit dopravní nehodu. Nebo upozornění, že 
občané Bánova nejsou dárci krve, nebo že obec Bánov je cvičným 
polygonem ……

 Leč toto asi neprojde, tak by se měli naši obecní zástupci zabý-
vat tím, jak tuto umělou kriminalizaci našich slušných občanů od-
stranit. Je zde několik řešení – např. dohodnout se s PČR, pokud 
budou chtít skutečně pomáhat, jak to mají v popisu práce a taky 
vystupovat preventivně (to tam mají taky), nechť zajistí rozvoz 
oněch řidičů, kteří nemohou usednout za volant. (to je ale z říše 
pohádek).

 Pan starosta je ale i jak výše uvedeno i předseda výboru Spolku 
myslivců. Stálo by tudíž za úvahu zvednout vstupné na ples o cca 
10 – 20,- Kč, čímž by se vybrala navíc částka 5 - 10.000,- Kč a za 
tuto částku by se určitě našel taxikář, který by stál před halou od 
cca 24.00 do cca 04.00 (pořadník odvozu?) a prováděl by rozvoz 
unavených bánovských občanů včetně výher z tomboly. (S tím, 
ale nesouhlasí známý bánovský podnikatel David M., který bydlí 
46 metrů od haly a prý co by platil, když dojde)

 Prosím, aby tato smutná noc byla zapsána do kroniky, název 
nechávám na Vás, třeba Noc pomocníků (mimochodem, víte, 
kdo byl zakladatelem pomocné stráže VB? No ta baba co nasypa-
la Jánošíkovi hrách pod nohy), a nebo Suchá noc??? (když máme 
ten suchej únor)…..

JUDr. Petr Novák, advokát Bánov

P.S. jen tak na okraj uvádím, že existuje ještě další řešení, to už 
ale není z říše pohádek, ale spíše sci-fi, totiž, že by řidiči na plese 
nepili. To je ale blbost, leč napsat jsem to musel. 

 Jsem si vědom toho, že ne všechny myšlenky se musí shodovat 
s obecným míněním o činnosti PČR. Je to však podloženo mojí 
dřívější praxí vojenského i civilního prokurátora a jsem tak s touto 
problematikou obeznámen.

Naděje
Podpora obce Bánov pomáhá klientům sociálně  
terapeutické dílny v Uherském Hradišti

Sociálně terapeutická dílna Naděje v Uherském Hradišti fungu-
je již čtyři roky. Naším posláním je pomáhat lidem s mentálním 
postižením získat pracovní návyky a dovednosti a najít možnosti 
seberealizace. 

V dílně se klienti učí například pracovat se dřevem, plést košíky, 
koberce, pracovat s keramickou hlínou, nově také pracovat na za-
hradě. Nejčastěji se zaměřujeme na to, aby klienti v rámci dílny 
měli prostor více poznat sami sebe, to, v čem jsou dobří a na zá-
kladě toho se pak zvládali sami rozhodovat a nést za svá rozhod-
nutí odpovědnost. Celou řadu lidí jsme takto doprovodili k jejich 
většinou prvnímu zaměstnání v životě – nejčastěji na chráněném 
trhu práce. Naše bývalé klienty tak můžete potkávat třeba při úkli-
du města Uherské Hradiště. 

V současné době máme třicet sedm klientů a několik nových 
žádostí. Těšíme se, jaká další setkání a zážitky nás čekají v roce 
2019. Děkujeme také obci Bánov za jeho finanční podporu, díky 
které můžeme dílnu dále rozvíjet a přijímat nové klienty.

Mgr. Anna Bílková, sociální pracovnice 
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Výtvarná soutěž s knihovnouFinále Zdravé 5
Na začátku letošního roku byla naší knihovnou vyhlášena výtvar-
ná soutěž na téma ZIMA. 

Děti z mateřské a základní školy mohly kreslit, malovat a lepit co-
koliv, co se zimního období týká. Sešlo se celkem 61 obrázků od 
dětí. Někteří pracovali ve škole i doma, a tak měli obrázky dva. 
Všem patří velký dík a pochvala za účast. Oceněny byly tři žáky-
ně, ve škole jim byla předána odměna – poukaz na kuželky a dal-
ší drobnosti. Gratulujeme Adélce, Emmě a Sáře. V chodbě před 
knihovnou pak byly výtvory dětí vystaveny.

Ludmila Horňáková

Dobrý den na Uherskohradišťsko, 
rádi bychom Vás informovali, že Nadační fond Albert vyhlašu-
je nový ročník celostátní soutěže Finále Zdravé 5, do které 
se mohu právě nyní hlásit týmy z mateřských i základních 
škol, dětských domovů či volnočasových zařízení z celé 
České republiky. „Malí kuchtíci mají za úkol připravit zdravou 
a vyváženou svačinku, která obsahuje libovolnou bylinku. Záro-
veň cena použitých surovin na čtyři porce by se měla vejít do sto 
korun,“ upřesňuje podmínky soutěže manažerka Zdravé 5 Alena 
Paldusová.

Kuchařské klání každoročně podporuje u dětí znalost zásad vyvá-
ženého stravování i kreativitu. Letos budou dětské týmy sou-
těžit v přípravě zdravých svačinek s bylinkou, a nepůjde při 
tom jen o samotné pokrmy. Připravené pohoštění děti nakonec 
darují někomu ze svého okolí. O tom, které týmy postoupí do 
květnového finále, rozhodne odborná porota a nově i veřejnost.

Unikátní program Zdravá 5 akreditovaný MŠMT učí děti 
zdravému stravování hravou formou již patnáct let. Bě-
hem školního roku proškolí 70 tisíc dětí.

Další informace o projektu Zdravá 5, pravidlech a termínech sou-
těže jsou k dispozici na webových stránkách www.zdrava5.cz.  
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem, 
Barbora Vanko
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Pozvánka  
do Sokola
Před 157 lety (16. února 1862) vznikl Sokol, 
první český tělocvičný spolek, který hrál dů-
ležitou roli při všech dějinných událostech 
naší republiky. Dokresluje to i Masarykův 
výrok: „Nebýt Sokola, nebylo by legií.  
Nebýt legií, nebylo by republiky“.

Tělocvičná jednota Sokol Bánov byla založena v roce 1922,  
v dohledné době bude tedy slavit 100 let existence. Činnost spol-
ku byla obdivuhodně rozmanitá a bohatá. Probíhalo pravidelné 
cvičení, od roku 1925 se konala veřejná cvičení. Cvičili převážně 
muži a dorostenci, ženy a žactvo se přidaly později. VIII. všesokol-
ský slet v Praze roku 1926 byl prvním sletem, kterého se bánovští 
muži zúčastnili a pak nechyběli na žádném dalším. Členové Soko-
la byli aktivní i v jiných oblastech. Ve spolupráci se vzdělávacím 
spolkem Palacký pořádali společenské akce, přednášky, organi-
zovali Dětské dny a hráli především divadlo. Každý rok uvedli nej-
méně jednu divadelní hru. V období druhé světové války byla čin-
nost Sokola zakázána, divadlo pod vedením Zory Junáškové však 
fungovalo dál, řada členů se zapojila do práce ve fotbalovém oddíle 
založeném v roce 1941. 

Hlavním úkolem po válce bylo postavení sokolovny, pozemek byl 
zakoupen už před válkou. Na cvičišti U Dvora vyrostla skromná, 
ale účelná sokolovna ze dřeva a heraklitu. Pokračovalo se ve cvi-
čení, pořádaly se akademie, hrálo se divadlo, organizovaly se ple-
sy, čaje. Vrcholem tohoto období byla v roce 1948 účast mužů, 

žen, dorostenců a dorostenek na XI. všesokolském sletu v Praze. 
Zde došlo k projevům nesouhlasu s nástupem komunistů k moci.  
Po příjezdu zpět byli dva členové zatčeni. Po únoru vzal vývoj v So-
kole rychlý spád. V roce 1956 byly zrušeny jednotlivé organizace 
Sokola, sokolovna se stala majetkem JZD a nakonec připadla míst-
nímu výboru. V roce 1957 vznikl Československý svaz tělovýchovy 
a sportu, který existoval až do roku 1990.

11. července 1990 došlo k obnovení sokolské tělocvič-
né jednoty, iniciátory byli br. Rostislav Švehlík a Josef 

Jurný. A protože duch sokolství nevyprchal ani za tak 
dlouhou přestávku, lehce se navázalo na předchozí 
období. Díky pochopení obce a školy se začalo cvičit 
v tělocvičně školy. Pořádaly se plesy, turistické výš-
lapy - na vycházce k Sedmi bratrům byla zažehnuta 

jiskra k obnovení divadelního spolku, ale už ne pod 
hlavičkou Sokola. Od roku 2006 jsme nechyběli na žád-

ném sletu v Praze, Liberci či Brně a samozřejmě se vystupova-
lo na místních a župních sletech. Ženy a mladší žačky hostovaly  
i ve Vídni, protože byly vždy stoprocentně připraveny. 

A jaká je současnost? Sokol je jediná organizace, která nabízí 
všestranné sportovní vyžití pro všechny věkové kategorie, pro čle-
ny i příznivce jednoty. Každoročně pořádáme turnaj v kuželkách, 
ve stolním tenisu, turistické vycházky, cyklovýlet. Pravidelně 
probíhá cvičení v oddílu zumby, bodyfitu, zdravotním tělocviku. 
Existuje oddíl badmintonu, odbíjené a stolního tenisu – mládež  
i dospělí. Od letošního roku nebudou cvičit rodiče a děti. Je to velká 
škoda, protože si všímáme, jak Bánov mládne. Obracíme se proto 
na všechny, kdo by chtěli pracovat s dětmi a mládeží. Přivítáme  
i ty, kteří by chtěli vést nějaký nový sport. A přijít mohou i ti, co si 
chtějí jen zacvičit, zasportovat, případně se zúčastnit jiných akcí. 
Sokol je otevřená moderní organizace, která dbá na všestranný 
pohybový rozvoj. Prostě: v zdravém těle, zdravý duch. 

Proto přijďte ROZHÝBAT SVOJE TĚLO DO SOKOLA!

Členové Sokola Bánov

Dětský pošibřinkový karneval
V neděli 10. 3. 2019 proběhl náhle a zčásti improvi-
zovaně (existenčně ohrožený) dětský pošibřinkový 
karneval.

Pořadatelé moc děkují OÚ Bánov a představitelům obce za skvělou 
pomoc s organizací, ZŠ Bánov za ideální prostory, MŠ Bánov za 
hračky, našim štedrým sponzorům za výborné občerstvení - Zdra-
vá výživa Nadi Zatloukalové a Liborovi Velanovi z Muzea v Byst-
řici pod Lopeníkem, dále Laďovi Kutkovi za ozvučení diskotéky. 
Velké poděkování patří našim spoluobčanům i přespolním, malým 
i velkým, kteří dali akci svou hojnou účastí smysl a také všem 
pořadatelům, dobrovolníkům, díky nimž akce proběhla hladce a  
v kamarádském duchu. Kdo byl, viděl a slyšel. A pro ty, co nebyli, 
stručně a výstižně: "Děcka sa vyřádily, dospělí pobavili."

Pořadatelé dobrovolníci
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Stolní tenis 
v Bánově
Stolní tenis - široké veřejnosti mnohem známější také 
pod slangovým výrazem „pink ponk“ - byl ještě do 
nedávné doby pro naši obec na samém okraji zá-
jmu zcela zapomenutým sportovním odvětvím. Bez 
jakékoliv organizované formy jeho výuky, zábavného 
provozování či soutěžního zápolení. 

Postupem času se však našlo několik výjimečných nadšenců zapá-
lených pro věc, kteří v rámci Tělocvičné jednoty Sokol Bánov dali 
vzniknout organizovanému oddílu mimo jiné i v tomto sportovním 
odvětví, které nejen v rámci ČR dlouhodobě zažívá poměrný ústup 
z dob své slávy, kdy své úspěchy na olympijských či světových 
kolbištích slavili například Milan Orlovský či Jindřich Panský. O to 
více pak můžeme tento průkopnický počin v rámci naší poměrně 
malé obce považovat za výjimečný.

Postupem času a díky trpělivému a poctivému tréninkovému pří-
stupu se podařilo v naší obci vybudovat hned několik týmů půso-
bících v různých výkonnostních kategoriích regionálních přeborů  
a nutno dodat, že se tyto týmy v enklávě zvučných jmen svých 
soupeřů nijak neztratily, ba naopak - týmu dospělých „A“ se poda-
řilo propracovat až na úroveň 2. regionálního přeboru. Zahanbit se 
nenechali ani muži z týmu „B“, kteří také v loňském roce postou-
pili a v letošním roce zcela zdomácněli v 4. regionálním přeboru. 
V neposlední řadě bylo pamatováno i na mládež, která paradox-
ně dala nejprve vzniknout týmu „C dospělých“, který tak zcela 
účelově v kombinovaném složení žáci, rodiče a trenéři posloužil  
a doufáme, že i nadále bude sloužit pro výchovu a soutěžní adapta-
ci talentovaných žáků mezi dospělými. Hlavní důvod vzniku toho-
to zvláštně mixovaného týmu byl prostý, a to nedostatek hráčsky 
kvalitních žáků, kteří by mohli sami o sobě vytvořit samostatný 
tým s dostatečným počtem hráčů v rámci žákovských regionál-
ních kategorií. 

No a mládežnické úspěchy? Po úporné první soutěžní sezóně  
v letech 2017/2018, kdy „C“ tým proti všem předpokladům do-
kázal vzdorovat i mnohem zkušenějším a kvalitnějším soupeřům, 
dal hlavně konečně vzniknout také tolik vytouženému žákovské-
mu týmu, jenž se zrodil a do soutěžního zápolení vstoupil pod 
trenérským vedením Ivany Píškové a Milana Baloucha v sezóně 
2018/2019. A nutno dodat, že to byl vstup opravdu grandiózní. 
Naši kluci prošli 2. ligou žáků okresu Uh. Hradiště doslova jako 
nůž máslem a bez ztráty jediné kytičky (zápasu) zcela bezkonku-
rečně zvítězili a zaslouženě postoupili mezi okresní elitu. V násled-
né 1. lize žáků se postupně utkali s top hráči takových vyhlášených 
bašt stolního tenisu, jako jsou např. Hluk „A“, Dolní Němčí „A“, 
Újezdec „A“ či Kunovice „A“ a je jim ke cti, že si s favorizovanými 
soupeři nepočínali vůbec špatně. 

O úspěšné tažení žákovského družstva a vzornou reprezentaci obce 
a TJ Sokol Bánov se zejména zasloužili: Adam Kročil, Libor Matula 
a nejmladší člen týmu Petr Sedlák, který se mimo jiné stal bez-
konkurenčním vítězem soutěže jednotlivců 2. ligy žáků bez ztráty 
jediného setu a v rámci 1. ligy se dokázal mezi jednotlivci umístit 
na velmi pěkném 4. místě, co se týká jak bodového hodnocení  

v rámci celorepublikového žebříčku ELO, tak i samotné úspěšnosti 
zápasů, kdy dokázal překvapivě porazit i žebříčkově mnohem výše 
postavené a zkušenější soupeře.

A co dodat závěrem? Zejména je třeba si uvědomit, že výše po-
psané úspěchy se nerodily vůbec lehce, ale byly dílem neutucha-
jící snahy a touhy prosadit se, která však musela být podložena 
vyčerpávajícím časově náročným tréninkovým a organizačním 
úsilím nejen hráčů samotných, ale zejména trpělivých trenérů a  
v neposlední řadě i úspěchy očekávajících rodičů. Hlavním faktem 
však je, že všechny zainteresované tato kouzelná a nevyzpytatel-
ná hra zvaná „pink ponk“ přes všechna svá skýtající úskalí, vítěz-
ství, ale i porážky neustále baví a žene je vpřed vstříc novým cílům 
a předsevzetím. 

Ing. Petr Sedlák

V minulém zpravodaji jsme uveřejnili předběžnou nabídku  
na zájezd: Po stopách první světové války v termínu  
17 - 19. května 2019. Bohužel, cestovka, která to má organizovat, 
dosti opožděně sdělila, že v tomto termínu nelze zájezd uskutečnit.

Plánovaná důležitá část trasy se údajně pro odstávku lanovky na 
Marmoladu nedá uskutečnit a celý zájezd se má přesunout na čer-
ven. Ale zatím nevíme nic aktuálního a na poslední chvíli to řešit 
nechceme.

Zájezd organizuje cestovní agentura České kormidlo. Případné  
zájemce odkazujeme na ni. Zájemci se mohou informovat na tele-
fonu 511 444 350.

Omlouváme se, že jsme případné zájemce zklamali,ale není to naší 
vinou. 

Za Hútek Oldřich Havel

Omluva a oprava
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Divadelní spolek „Pod lampú“ 
Kde nás můžete letos vidět?

 pátek 5. 4. 2019 Korytná

 sobota 6. 4. 2019 Záhorovice

 sobota 27. 4. 2019 16:00 a 19:00 hod. Hluk

 neděle 12. 5. 2019 Vlčnov

 neděle 26. 5. 2019 Starý Hrozenkov

 pátek 14. 6. 2019 20:00 hod.  Košíky

 sobota 15. 6. 2019 18:00 hod. Velký Ořechov

 sobota 21. 9. 2019 18:00 hod. Komňa

 neděle 22. 9. 2019 Hradčovice

 sobota 12. 10. 2019 Tvarožná Lhota

 neděle 13. 10. 2019 Veletiny

 sobota 16. 11. 2019 Pitín

 neděle 17. 11. 2019 Nivnice

 neděle 24. 11. 2019 Buchlovice

Divadelní spolek „Pod lampú“ Bánov, z.s., představení 
Biomatka, aneb Běž do řiti s kuskusem!

Rozlosování FC BÁNOV - JARO 2019

Ne 24.3. 15:00 venku

Polešovice 13:45 OA

So! 30.3. 15:00 venku

Strání B 13:45 OA

Ne 7.4. 15:30 doma So! 6.4. 15:30 venku Ne!! 7.4. 13:00 venku

Březová Uh. Ostroh 14:15 odjezd Bystřice p Lop. 12:15 odjezd

So! 13.4. 15:30 venku Ne 14.4. 13:30 doma Ne 14.4. 10:00 doma So 13.4. 14:00 doma
Slavkov 14:15 OA Ostr. N. Ves Prakšice Vlčnov
Ne 21.4. 16:00 doma Ne 21.4. 12:30 venku Ne 21.4. 13:30 venku Ne!! 21.4. 13:30 venku

Bílovice Babice 11:15 odjezd Nivnice 12:30 odjezd Rudice 12:30 odjezd

Ne 28.4. 16:00 venku Ne 28.4. 13:30 doma Ne 28.4. 10:00 doma So 27.4. 14:00 doma
Jankovice 14:30 OA St. Město U17 Ostr. N. Ves Orel Uh. Brod

Ne 5.5. 16:30 venku Ne 5.5. 13:30 doma Ne 5.5. 10:00 venku So 4.5. 14:00 doma
Ostr. Lhota 15:15 OA Zlechov Mařatice 9:00 odjezd Újezdec

Ne 12.5. 16:30 doma So! 11.5. 16:30 venku Ne 12.5. 10:00 doma So 11.5. 14:00 venku

Horní Němčí Buchlovice 14:45 odjezd Topolná Boršice u Blatnice 13:00 odjezd

So! 18.5. 17:00 venku Ne 19.5. 13:30 doma Ne 19.5. 15:00 venku So 18.5. 14:00 doma
Ostr. N. Ves 15:45 OA Jalubí Velehrad 13:45 odjezd Slavkov
Pá! 24.5. 17:00 doma So!! 25.5. 17:00 venku Ne 26.5. 10:00 venku Ne!! 26.5. 15:00 venku

Vlčnov Hradčovice 15:45 odjezd Šumice 9:00 odjezd Šumice 14:00 odjezd

Ne 2.6. 17:00 venku Ne 2.6. 13:30 doma Ne 2.6. 10:00 doma So 1.6. 14:00 doma
Jarošov 15:45 OA Březolupy Osvětimany Záhorovice
Ne 9.6. 17:00 doma Ne 9.6. 15:00 venku So 8.6. 10:00 venku

Nezdenice Mistřice 13:45 odjezd Suchá Loz 9:15 odjezd

Ne 16.6. 17:00 venku So 15.6. 14:00 doma
Topolná 15:45 OA Bojkovice B - Pitín
OA - osobní auto   /     ??? - Předehrávka - pouze za příznivého počasí !!

Muži - Okresní přebor Dorost - Okresní přebor    Žáci - Okresní přebor Přípravka - Okr. soutěž C

NT
St 8.5.2019 14:00

volno

NT
St 8.5.2019 16:30

NT
St 8.5.2019 14:00

volno

volno

volno

volno

volno

volno

volno

NT
St 1.5.2019 16:30

NT
St 1.5.2019 14:00

NT
St 1.5.2019 10:00

NT
St 1.5.2019 14:00

volno

NT
St 8.5.2019 10:00

volno

V pátek 22. února hostil suterén Obecního úřadu zasedání Tj So-
kol Bánov. Cílem bylo zvolit výbor na další 3 roky. Tedy schvá-
lit volební, mandátovou a kontrolní komisi. Poté přišlo na řadu 
vyhodnocení činností za minulý rok. Největšího zdaru dosáhl 
stolní tenis. Žákům i „A“ mužstvu se podařil postup do 1.ligy, 
respektive 2. třídy okresu UH, což nikdo nečekal. K tomu Libor 
Píška dodal: „Vážím si každého mladého člena. Je třeba obmě-
ny nových. Tím děkuji Martinu Balouchovi za účast.“ Ten spolu  
s otcem Milanem a Ivanou Píškovou odvádí skvělou práci. Bez nich 
by bánovský „pinec“ nebyl tam, kde je nyní. Dalším úspěchem 
je pamětní list Simony Daňkové za vítězství v soutěži Malý Sokol  
v Uh. Hradišti. A také výborná reprezentace našich všestranných 
sportovkyň na XVI. všesokolském sletu v Praze. To vše by se neo-
bešlo bez finanční podpory obce. Dobrou zprávou je, že hospoda-
ření skončilo v přebytku 45 547 Kč. Na závěr se ujal slova starosta 
Marek Mahdal, který řekl: „Přeji všem nový elán v roce 2019.  
Ať jsme aktivní, zdraví a rádi v Bánově!“ 

Lukáš Lekeš

V pátek 22. února hostil suterén Obecního úřadu 
zasedání T. J. Sokol Bánov. 

Valná hromada 
T. J. Sokol Bánov
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 1.4. svoz plastů
 6.4. Ukliďmě Bánov
 7.4. Nové leto
 8.4. svoz papíru
 18.-19.4. velikonoční prázdniny
 19.4. hraná Křížová cesta 
  na Skale
 25.4. oslavy osvobození obce
 1.5. Prvomájové posezení
 6.5. svoz plastů
 13.5. svoz papíru
 17.-18.5. Májové koulení  
  – kuželky manželské páry
 3.6. svoz plastů
 10.6. svoz papíru
 28.6. ukončení školního roku

Periodický tisk územního samosprávného 
celku, vydává Obec Bánov z finančních 
prostředků Obce Bánov, č. p. 700, 687 54, 
IČO: 290 785,  tel.: 572 646 121, 
zpravodaj.banov@seznam.cz,  
www.banov.cz,

občasník, ev. č. MK ČR E 13138,  
datum vydání 25. 3. 2019,  
titulní foto Aneta Kročilová

Tisk: vydavatelství Brázda, Tyršova 4,  
695 01 Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz

POZOR! Změna e-mailové adresy redakce 
Bánovského zpravodaje! nový e-mail: 
zpravodaj.banov@seznam.cz 

Kalendář akcí 2019

Narození:
r.2018

Patrik Horňák 
Šimon Vaculík 
Karolína Nyklová 
Antonie Volaříková 
Nikola Paulíková

r.2019

Anna Mahdalová 
Anděla Švehlíková 
Štěpán Ryšávka

Rozloučili jsme se:
r. 2018

Anna Zálešáková 
Martin Beníček 
Zdeněk Švehlík 
Zdeněk Klusák

r. 2019

Josef Mandík 
Jarmila Polanská 
Antonín Beníček 
Ludvík Jankůj 
Marie Jankůjová 

Uzavření  
manželství:
Ondřej Haščák  
a Kateřina Miličková

Naši jubilanti:
94 let

Františka Nováková

93 let

Josef Kopunec

91 let

Jarmila Šalušková 
Františka Mahdalová

90 let

Růžena Jurná

80 let

Věra Nováková 
Františka Šlahařová 
Marie Vystrčilová 
 
50.výročí sňatku

Ladislav a Ludmila Střelcovi

Společenská kronika
Statistika obyvatel 
za r. 2018:
Přihlášení: 46  
Odhlášení: 28 

Narození: 26  
Úmrtí: 31

Stav obyvatel k 1.1.2019: 2113
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Fašank v mateřské škole
Jako každý rok, tak i letos se Mateřská škola Bánov 
vydala na tradiční fašankovou obchůzku vesnicí. 

Společně jsme se naučili pásmo říkanek, masopustních písniček a 
písní z Bánova, které jsme předvedli na prostranství „U Dudků“, 
před obchodním domem Jednota a před DCHB. Náš dík patří rodi-
čům, kteří dětem připravili krásné masky, a také všem ostatním, 
kteří se na nás přišli podívat a přispěli nám, ať už nějakou sladkostí 

nebo do kasičky. Všichni jsme si fašank užili, i přes to, že počasí 
nám příliš nepřálo. Po obchůzce jsme si pochutnali na výborných 
koblížcích, které nám přichystala naše šikovná paní kuchařka.

Děkujeme za milý a sladký dar od našich včelařů, kteří na nás ani 
na konci roku 2018 nezapomněli.

Kolektiv učitelek MŠ 


