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Hasičské šibřinky 22. 2. 2020

Vánoční výstava panenek v obřadní síni
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

zdravím vás v této těžké době, ve které se nachází celá 
naše země a bohužel v podstatě celý svět. Nechci šířit 
špatnou náladu, v žádném případě paniku, ale myslím 
si, že v současnosti, kdy je velká většina běžného živo-
ta víceméně pozastavena, řeší se krizová situace a stát 
je v nouzovém stavu, měl bych se i v tomto článku vě-
novat aktuální situaci, minimálně v měřítku naší obce.

Bojujeme s neviditelným nepřítelem, kterým je epidemie způsobe-
ná šířením viru s názvem COVID-19. Je asi zbytečné popisovat nebo 
vyhodnocovat, jak a proč virus vznikl, šířil se a zasáhl i naši zemi. 
Nebudu ani hodnotit, jestli vláda selhala nebo neselhala v nákupu 
roušek pro zdravotníky, toho se asi naposloucháme v médiích ještě 
dost. Nikdy jsme se s takovou situací nesetkali a je to složité v kaž-
dém směru a určitě také v rozhodování na státní úrovni, a to od prv-
ního pozitivního pacienta v Česku až po dnešní stav – stovek naka-
žených spoluobčanů ČR. Složité je to ale pro nás všechny. Jedno 
z prvních silných opatření bylo uzavření základních škol. To je věc, 
kterou si rodiče dokáží představit v průběhu školního roku na pár 
dní, týden, ale ne na měsíc nebo dva. Dnes už známe názory odbor-
níků, kteří předpokládají návrat do školy v druhé polovině května. 
Zvláště v kombinaci se zákazem vycházení je to opravdu komplika-
ce. Samozřejmě pak rodiče chybí ve svých zaměstnáních a postup-
ně se to projevuje dál a dál. Dnes už jsme si zvykli dokonce nosit 
roušky a restaurace, bary a hospody jsou už uzavřené několik dní. 
Vzpomínám teď, v porovnání s dnešním stavem, s úsměvem, na 
nedávnou situaci, kdy byla kvůli metanolové aféře zavedena dočas-
ná prohibice, a byl zakázán prodej alkoholu s obsahem nad 20 %. 
V hospodách a barech to bylo pozdvižení a všemi možnými způso-
by se snažilo vládní opatření obejít. Bylo to samozřejmě také ne-
bezpečné a ohrožující veřejné zdraví, to nelze zlehčovat. Nicméně 
po státních restrikcích přišel o zrak jen ten, kdo neuposlechl a ne-
známé alkoholy konzumoval. Dnes je situace úplně jiná. Bohužel 
horší v tom, že nakazit se může i ten, kdo nic neporuší, a to kvůli 
nezodpovědnosti někoho jiného, kdo si myslí, že je hrdina, když se 
viru nebojí a nebrání. Nejen ti z vás, kteří sledují i sociální sítě, byli 
svědky mnohdy bezohledného a hloupého tlachání a rozumování 
lidí, ale tak už to na sociálních sítích chodí. Čím hloupější člověk, 
tím větší má potřebu dávat na obdiv své téměř vědecké názory na 
jakýkoliv obor, vedením státu počínaje a epidemiologií nekonče. 
Zkrátka, když není zrovna hokej, z milionů trenérů se stávají milio-
ny odborníků na cokoliv. Někdo situaci stále zlehčuje a neuvědomu-
je si vážnost situace. Jsou ale i opačné extrémy, kdy zdraví lidé bez 
symptomů trvají na testování a zdržují tak zdravotníky od skutečně 
potřebných. To také není v pořádku. Je zkrátka potřeba zachovat 
klid, pokoru a uvědomit si, že hrozba nákazy je všude. Především, 
že šířit vir může kdokoliv z nás bez toho, že by pociťoval nějaké ná-
znaky chřipky.

Teď bych ale rád poukázal i na pozitivnější aspekty této krize. Mys-
lím, že i většina z těch, kteří v prvních dnech trvali na tom, že jsou 
restrikce zbytečné a jedná se jen o chřipku, už uznali, že se jedná o 
něco opravdu výjimečného v negativním slova smyslu, a je potřeba 
dodržovat pravidla daná státem, ať už ho vede ANO nebo třeba NE. 
Zkrátka, že musíme táhnout za jeden provaz a být jeden k druhému 
zodpovědným, abychom zabránili šíření viru. Dnes víme, že nejjed-
nodušší způsob zastavení šíření viru je nošení roušek, a tím zasta-

vení rozšíření kapének vznikající při mluvení, kýchání a podobně. 
Po celé republice a i u nás v Bánově jsou desítky švadlen (profesio-
nálních i dobrovolných), které se ihned pustily do šití roušek a bez 
nároku na odměnu je rozdávají, kde se jen dá, všude, kde jsou po-
třeba. Za to jim všem moc děkuji a moc si jich vážím. Tato solidarita 
je na krizové situaci to nejpovzbudivější a pomáhá udržet si naději 
a vydržet tak těžké doby. Také musím vyzvednout nejen lékaře, 
v našem případě lékařky, sestry, lékárnice, pečovatelky, které tvoří 
tu pomyslnou první linii, ale také prodavačky v obchodech, pošťač-
ky a další pracovníky v podobných službách, které nebyly zakázány, 
protože bez nich by nešlo vůbec fungovat. I tyto osoby se staly jed-
ním z nejdůležitějších a zároveň nejohroženějších článků společnos-
ti a jejich odvahy pracovat v neustálém ohrožení nákazou si musíme 
moc cenit. Děkuji Vám! Děkuji také učitelkám v mateřské školce, 
které tu byly pro děti a pro jejich rodiče i v době, kdy už mnohé obce 
školky zavřely. Ani učitelé a žáci uzavřených základních škol nemají 
prázdniny. Naopak připravují a posílají učivo dětem na dálku a děti 
společně s rodiči doma studují nové učivo, což je o dost pracnější 
než ve škole. 

Co se týče krizového řízení v obci – krizový štáb není zřízen, nepo-
kládám to (možná prozatím) za nutné, jelikož ze zákona je v tomto 
případě za veškeré řízení zodpovědný starosta a má veškeré rozho-
dovací pravomoci i zodpovědnost. Krizový štáb by mohl zřídit jako 
poradní orgán, ale neučinil jsem tak, nicméně vše potřebné komu-
nikuji s kompetentními osobami, krizovým štáben ORP Uherský 
Brod, řediteli škol, vedoucí pečovatelské služby atd. Nejdůležitější 
je dostatečná informovanost všech občanů. Každý určitě nemá čas 
ani možnost čekat na tiskové konference do půlnoci, aby měl všech-
ny informace. Protože ale většina rozhodnutí platí během pár hodin, 
snažím se tyto informace ihned zveřejňovat a připravovat občanům 
obce tak, aby dopoledne už ty nejdůležitější zprávy měli, i kdyby ne-
měli čas sledovat televizi nebo internet sami. Je potřeba informace 
i částečně fi ltrovat, protože nařízení a zákazů je obrovské množství, 
ale pro každodenní život občana Bánova je stěžejní jen něco. Co se 
týče samotných opatření obce, nepředbíhal jsem žádnému opatření 
vlády, jak se u mnohých obcí dělo, jelikož restrikce stejně přibývaly 
postupně a bylo jasné, že budou přibývat, tak dle mého názoru ne-
bylo potřeba mít rychlejší opatření než celý stát. Jeden příklad za vše 
– zákaz pohybu bez roušky dopoledne nařídilo město Uherský Brod 
a spoustu dalších měst, o pár hodin později to nařídil Zlínský kraj, 
s tím, že nebude čekat na vládu a odpoledne to nařídila vláda. Všich-
ni si s tím dali práci s přípravou usnesení, právním odůvodněním 
atd., a přesto se to během hodin stalo celostátně platným, takže 
práce na nižších úrovních veřejné správy byla v ten moment 
zbytečná. Tím nechci nikoho kritizovat. Dokonce ani vládu 

Rekonstrukce budovy pálenice
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ani jejího předsedu, i když si myslím, že měl být mnohem dříve zří-
zen ústřední krizový štáb, ideálně včetně zástupců celé politické re-
prezentace včetně opozice, čímž by se ale zodpovědnost přesunula 
na „nadpolitický“ orgán a nešlo by o záchranu státu jedním člově-
kem, jak to občas vypadá. Určitě by se neměl nikdo odvolávat, ani 
ministr zdravotnictví. Všichni politici by měli pochopit, že mají nyní 
státu pomoct nejen hledat nejlepší řešení, ale pomoct skutečnými 
činy. Pouhé kritizování je za těchto okolností z mého pohledu zby-
tečné a nešťastné. 

Jedna z věcí, o které jsme rozhodli nad rámec vládních opatření je 
uzavření mateřské školy. Přestože jsme chtěli poskytnout podporu 
rodičům, aby mohli chodit do zaměstnání, postupem rodiče z vlast-
ního uvážení nechávali děti doma, což považuji za rozumné, a tak 
ve školce zbylo jen sedm dětí. Po konzultaci paní ředitelka oslovila 
rodiče, zdali by si dokázali zajistit hlídání a všichni reagovali pozitiv-
ně. Nutno podotknout, že mezitím se nařídil plošný zákaz pohybu 
na veřejnosti, takže se situace den ze dne měnila a přestože v pá-
tek 13. 3. jsme ještě měli i se starosty ORP Uherský Brod rozpravu, 
že ve velké většině zachováme školky v provozu, v pondělí většina  
z nás rozhodla o uzavření. Vývoj krizového stavu je zkrátka velmi 
dynamický a rozhodování se tomu musí přizpůsobit. V tomto kon-
textu bych chtěl poděkovat ředitelce mateřské školky a ještě jed-
nou všem učitelkám, že v této rizikové situaci pracovali a staraly se  
o děti. Školka možná ale nebude uzavřena tak dlouho jako základ-
ní škola, budeme postupovat podle vývoje epidemie a celé situace. 
Důležité je, že v případě uzavření školky zřizovatelem má rodič ná-
rok na ošetřovné. Pokud by školka byla otevřena byť s jedním dítě-
tem, všechny maminky o tento nárok přicházejí.

Nemá cenu, abych zkoušel předvídat, co bude jak dlouho trvat, 
protože to popravdě neví nikdo a už doba mezi psaním tohoto člán-
ku, tiskem a distribucí zpravodaje do schránek může zcela změnit 
prognózu. Jisté je, že nejbližší akce Nové leto v obřadní síni, Olym-
piáda Východního Slovácka, Setkání zastupitelstev mikroregionu, 
nebo Ukliďme Česko jsou zrušeny. Vycházky do přírody ale zaká-
zané nejsou, proto bych Vás chtěl požádat, pokud vyrazíte, abyste 
jednu z vycházek pojali jako úklid, vzali si s sebou igelitový pytel, 
rukavice a po cestě posbírali vše, co tam nepatří. Ideálně Skaličky, 
cesta na Ordějov apod. Následně můžete udělat foto místa, kde jste 
sbírali a zaslat mi ho společně s informací, jestli pytel s odpadem při-
vezete k obci nebo kde ho můžeme vyzvednout a odvézt. Mimo jiné 
je uzavřen i sběrný dvůr, jelikož neexistuje v zákazu volného pohybu 
výjimka, která by mluvila o dopravě odpadu. Pokud budete v této 
době, kdy máte mnozí dost volného času, něco vyklízet nebo budo-
vat, popřípadě demolovat, nechte ten odpad zkrátka na hromadě  
a jakmile se zákaz pohybu zruší, můžete vše přivézt. 

Jedna věc, kterou bych chtěl k závěru všem Bánovjanům sdělit je, že 
jsou v drtivé většině opravdu disciplinovaní, uvědomělí a samostat-
ní. Mnozí starostové popisují, jak řeší stovky požadavků a dotazů.  
U nás je to minimální. I když nabízíme nákupy pro seniory, informa-
ce na telefonu, vyřízení žádostí o pomoc v rámci nouzové situace, 
není žádné velké množství takových žádostí. Každý si snaží pomoct, 
jak je v jeho silách a lidé a rodiny si pomáhají vzájemně. Za to ob-
čany Bánova chválím a děkuji. Nicméně, nabídka nákupu potravin, 
léků a jiných potřeb pro seniory či osoby, které z jiných důvodů po-
třebují pomoc obce, nadále platí a můžete v těchto případech kon-
taktovat obecní úřad.

Mimo uvědomělé občany se najdou i drobné výjimky, většinou z řad 
mládeže. Přes zákaz vycházení se shlukují na veřejnosti a dokonce 
bez roušek. Ty bych chtěl upozornit, že jim hrozí pokuta, na kterou 
určitě nemají našetřeno, a žádám rodiče, aby kontrolovali, kde jsou 
jejich děti, i když mají třeba 17 -18 let i více. Tato mládež, ač někdy 
i plnoletá, si to asi v některých případech (naštěstí jen ojedinělých) 
neuvědomuje, ale rodič snad musí vědět jaká je situace, a kde se 
jeho dítě pohybuje. Toto konec konců platí i mimo nouzový stav, 
protože není možné, aby student, který chodí na střední školu,  
v pracovní den seděl s cigaretou a pivem v deset večer v zastávce. 
Nechápu to a rozhodně to není selhání obce, po které se pak vyža-
duje řešení. 

Přestože myšlenky na obecní stavby jsou teď u většiny občanů upo-
zaděny, pro nás na obci jsou projekty i práce stále v běhu. Hned 
z počátku roku jsme zrekonstruovali sociálky v obřadní síni. Byly 
dokončeny práce na lokálním biokoridoru a následující 3 roky bude 
probíhat následná péče, dosadba, zálivka. Postupně rušíme staré 
oplocenky ve směru na letiště. Provádí se po obci jarní zahradnické 
práce. Zahájili jsme rekonstrukci budovy pálenice, kde bude nová 
fasáda, střecha, přístřešky nad vstupy a vybavení kuchyně včetně 
nové elektroinstalace, vzduchotechniky a rozvodu vody. Během 
dubna nám dorazí nový komunální traktor značky ISEKI. V dubnu, 
pokud to dovolí nouzový stav, začne předlažba zkratky od pošty po 
sportoviště a podél dětského hřiště. Za bránou do areálu pálenice 
vznikne po levé straně zpevněné parkovací stání. V jarních měsí-
cích se pustíme do bagrování silážních jam u pálenice. V květnu 
a červnu proběhne rekonstrukce vodovodu v Uličce a v červenci 
a srpnu se bude dělat nová komunikace. Na prázdniny máme na-
plánován chodník u mateřské školky včetně parkoviště, oplocení  
a nového veřejného osvětlení. Zatrubnění potoka by mělo probíhat 
od září. Čekáme ještě na rozhodnutí SFDI o dotaci na chodník na 
Zámečku, na rozhodnutí Ministerstva zemědělství o dotaci na vodní 
nádrž u Šumáku, Operačního programu ŽP o dotaci na bezdrátový 
rozhlas a na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o dotaci na 
dětské hřiště. Předpokládám, že tato rozhodnutí mohou nabrat jisté  
zpoždění. 

Věřím, že v příštím čísle zpravodaje už se ohlédneme za tímto obdo-
bím a popřejeme si příjemné dovolené, i když zřejmě jen v tuzem-
sku. Opravím se – kéž by alespoň v tuzemsku. Držte se vážení přá-
telé, dodržujte prosím všechna opatření vlády, hygienu a především 
se vyvarujte zbytečnému kontaktu s lidmi. Společně to vydržíme  
a o to víc si pak užijeme společné akce, kde se budeme moct všichni 
pobavit, podat si bez obav ruku, přiťuknout si a zvesela si zazpívat  
v pořádném kolektivu. Už aby to bylo! Nemám obavy, že by epide-
mie neskončila. Je ale na nás, jak dlouho bude trvat, než se přestane 
šířit a odezní. Do té doby vám všem přeji hlavně zdraví - teď ještě 
více než obvykle, veselou mysl a pevné nervy. 

Váš starosta Marek Mahdal

Zrekonstruované socialní zařízení v obřadní síni
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Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 12. 12. 2019  
(úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Opatření obecné povahy č. 1/2019 změnu č. 1 územního plánu 
Bánov a:

• Prodej pozemku parc.č. 3772/10 o výměře 338 m2 v k.ú.  
 Bánov. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 25.11.2019  
 do 11.12.2019. Cena dle Znaleckého posudku č. 885 – 29 – 2019  
 celkem 5 700,- Kč. 

• Prodej části pozemku parc.č. 744/2 o výměře 17 m2 v k.ú.  
 Bánov, vzniklého dělením dle GP 1074 - 45/2019. Záměr prode- 
 je byl vyvěšen na úřední desce od 25.11.2019 do 11.12.2019.  
 Cena je 100,- Kč/m2. Cena celkem 1 700,- Kč. (Část rodinného  
 domu, stojícího několik desítek let, byla na pozemku ve  
 vlastnictví obce – celkem 17 m2)

• Pronájem části pozemku parc.č. 2046/142 o výměře 300 m2  
 v k.ú. Bánov. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od  
 25.11.2019 do 11.12.2019. Cena je 5,- Kč/m2/rok. Cena celkem  
 za rok 1 500,- Kč.

• Pronájem části pozemku parc.č. 2046/17 o výměře 275 m2  
 v k.ú. Bánov. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od  
 25.11.2019 do 11.12.2019. Cena je 5,- Kč/m2/rok. Cena celkem  
 za rok 825,- Kč.

• Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2019 o místním  
 poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

• Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 2/2019 o místním  
 poplatku ze psů.

• Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021-2023. 

• Rozpočet ZŠ Bánov na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu ZŠ.

• Rozpočet MŠ Bánov na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu MŠ.

• 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 2020 a souhlasí  
 se závazkem spolufinancování z rozpočtu obce.

• Odkup pozemku p.č. 201/13 v k.ú. Bánov o výměře 172 m2  
 za celkovou cenu 17 200,- Kč.

ze dne 13. 2. 2020  
(úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Kupní smlouva uzavřená mezi Obcí Bánov a Zahradní a lesní  
 technika MIKRA s.r.o., Těšovská 177, 687 34 Těšov, na dodání  
 1 kusu komunálního traktoru zn. „ISEKI, typ TH 4365 AHLK“.  
 Kupní cena činí 895 500,- Kč bez DPH.

• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov, Bánov  
 č. 700 a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České  
 Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, na zemní kabelové  
 vedení NN, kabelová skříň na stavbě „Bánov, Vystrčil, kab. 
 smyčka NN“. Jednorázová náhrada se sjednává ve výši  
 4.000,- Kč bez DPH.

• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov, Bánov  
 č. 700, jako povinným, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše,  
 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným a ….. investorem na  
 umístění plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 2035/18  
 v k.ú.Bánov za jednorázovou úplatu ve výši 900,- Kč bez DPH.

• Smlouva o dílo mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700 a Silamo s.r.o.,  
 U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod na akci „Oprava  
 chodníku ve zkratce v obci Bánov“. Cena díla 748 365,- Kč  
 bez DPH.

• Smlouva o dílo mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700 a LISONĚK, s.r. o.,  
 Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod na akci „Stavební úpravy  
 pálenice – Bánov“. Cena díla 1,938.355,07 Kč bez DPH. 

• Odkup části pozemku parc. č. 197/2 v k.ú. Bánov o výměře  
 86 m2. Cena za m2 100,- Kč, cena celkem 8 600,- Kč, od firmy  
 READY STAV group s.r.o., V Olšinách 1122/50,  
 Strašnice 100 00 Praha 10. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
Prodej částí pozemku parc.č. 3156/10, 3156/21 a 3156/6 v k.ú. 
Bánov. 

Pálenice - přístrešky na vstupy
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100 let od narození Josefa Bublíka
V letošním roce slavíme 100 let od narození našeho 
rodáka Josefa Bublíka.

Josef Bublík se narodil 12. února 1920 v Bánově. Po maturitě chtěl jít 
studovat práva do Brna. Vysoké školy však byly po příchodu Němců 
uzavřeny. Na konci roku 1939 odešlo několik mládenců ilegálně za 
hranice s úmyslem vstoupit do československého odboje ve Fran-
cii. Josef Bublík putoval přes Slovensko a Maďarsko na Balkán, poté 
do Sýrie, Libanonu až do Francie. Po její porážce odešel do Anglie, 
kde byl vycvičen jako elitní parašutista pro zvláštní úkoly. V noci 
z 27. na 28. dubna 1942 seskočil se skupinou Bioscop na Křivoklát-
sku v Čechách. Společně s ním byli ve skupině také Bohuslav Kouba 
a Jan Hrubý. Jejich úkolem bylo provádět sabotáže v továrnách, pře-
devším ve vsetínské zbrojovce a na tratích na Moravě.
Bublík s Hrubým se hlásili u kontaktu v Uherském Hradišti. Kon-
taktní osoba však byla ve vězení. Vrátili se tedy do Prahy, kde se 
připojili k dalším výsadkářům. Nejprve se ukrývali v různých by-
tech, ale po atentátu na Heydricha 27. května 1942 se ukryli v pra-
voslavném kostele Karla Boromejského (dnes Cyrila a Metoděje), 
kde se ukrývali společně s Adolfem Opálkou, Jozefem Gabčíkem, 
Janem Kubišem, Josefem Valčíkem, a Jaroslavem Švarcem. Kvůli 
zradě Karla Čurdy se 18. června nacisté dostali k jejich úkrytu, ne-
prodyšně uzavřeli prostor a snažili se parašutisty dostat živé. Ti se 
přesunuli do krypty kostela a začal heroický boj s časem. Několik 
stovek příslušníků SS a gestapa se snažilo proti sedmi unaveným, 
vyčerpaným, ale nezlomným vojákům využít veškeré možnosti 
a lsti. Ti se dokázali bránit více než dvě hodiny. Až do posledního 
náboje, který si nechali pro sebe. Bublík zemřel spolu s Opálkou na 
ochozu kostela.
Mnoho dalších bánovských občanů bylo pro sabotáže, pomoc par-
tyzánům a protiněmecké smýšlení vězněno, mučeno a odvedeno 
k nuceným pracím.
Význam atentátu byl po léta zamlčován, jelikož neměl nic společné-
ho s odbojem komunistickým. Nicméně, tak významného nacistu 
se nepodařilo v průběhu II. světové války zlikvidovat už nikomu. 
V návaznosti na atentát a krvavé represálie nacistů vůči českému 
obyvatelstvu britská vláda v srpnu 1942 prohlásila za neplatnou 
Mnichovskou dohodu, což následovala v září i vláda francouzská. 
Atentát tak ovlivnil celý vývoj válečných dějin. Český národ ví, 
co musel za svobodu zaplatit, a proto nikdy nezapomeneme a zů-

staneme vděčni těm, kteří za naši svobodu a svobodu našich dětí 
zaplatili svým životem. 
Zástupci obecního úřadu ke dni nedožitých 100. narozenin Jose-
fa Bublíka položili květiny k pomníku obětí II. světové války. Žáci 
a učitelé Základní školy Josefa Bublíka uspořádali před školou vzpo-
mínkovou akci, na které zazpívali českou hymnu a přečetli si životní 
příběh Josefa Bublíka. Další vzpomínková akce by měla proběhnout 
v rámci oslav výročí osvobození Bánova 27. dubna 2020, ovšem 
pouze pokud nebude dále platit zákaz vycházení, popř. shromaž-
ďování.

Marek Mahda
(zdroj: Bánov, kroniky promlouvají, Radovan Jančář)

Josef Bublík
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Rozhovor: 
Antonín Mahdal
Milí čtenáři,
v prvním letošním čísle Bánovského zpravodaje vám 
přinášíme rozhovor s dlouholetým Bánovjanem 
a středoškolským učitelem, PaedDr. Antonínem 
Mahdalem.

Nejdříve Tě poprosím, abys popsal svou učitelskou práci.
Pracuji jako učitel technických předmětů na SPŠ OA Uherský 
Brod. Mezi mé hlavní předměty patří Automatizace a Robotika. 
U těchto oborů za posledních pár let došlo k velkému technickému 
rozvoji. Díky tomuto rozvoji jsou kladené čím dál větší požadavky 
z průmyslové sféry pro střední a vysoké školy. V našem regionu je 
velmi rozšířená strojírenská výroba. Aby si naši výrobci udrželi kon-
kurenceschopnost i v následujících letech, jsou nuceni investovat 
nemalé prostředky do modernizace výroby. Tyto důvody motivují 
výrobce spolupracovat se středními školami a snaží se získat žáky 
pro studium těchto oborů různými benefi ty (stipendia, jistota za-
městnání po absolvování studia a další profesní růst). Naše SPŠ 
úzce spolupracuje s těmito fi rmami a na základě jejich požadavků 
zajišťuje technické vybavení učeben a laboratoří. V posledních le-
tech byly investovány nemalé fi nanční prostředky z různých dotač-
ních titulů nákupem moderních CNC obráběcích strojů, moderních 
technologií a různých typů robotů, které postupně nahrazují lidskou 
práci. 

Cílem výuky je připravit žáky co nejlépe na své budoucí povolání. 
V současné době je velký nedostatek techniků, což vede k zajíma-
vému fi nančnímu ohodnocení a bezproblémovému uplatnění těchto 
oborů. Současný průmysl směřuje k trendu tzv. průmyslu 4.0, což 
je 4. průmyslová revoluce. Slovo „revoluce“ má význam pro výraz-
nou změnu v životě lidí. Doménou této 4. průmyslové revoluce je 
minimalizace podílu lidské práce na sériové výrobě a nahrazení lid-
ské práce pomocí strojů ve výrobním i nevýrobním procesu. 

Naše škola úzce spolupracuje s českými vysokými školami a neu-
stále pracujeme na zkvalitnění výuky. Tyto obory kladou velké po-
žadavky na pedagogy, kteří se musí neustále vzdělávat a sledovat 
současné trendy a tyto trendy aplikovat v teoretické a praktické 
výuce. Jedna z mých otázek k žákům je: „pokud by měli volné fi -
nanční prostředky a chtěli je co nejlépe zhodnotit, jakou investici by 
zvolili?“. Mezi časté odpovědi slýchám: investice do nemovitostí, 
akcií, různých typů měn atd. Na základě této otázky, žákům sděluji, 
že historicky je prokázáno, že mezi nejlepší zhodnocené investice 
patří vzdělání. Přehlížení této skutečnosti vede prokazatelně ke 
snížení životní úrovně. Pokud naše společnost bude investovat do 
zkvalitnění vzdělávání, tak se to mnohonásobně pozitivně projeví 
v budoucnu. 

Chtěl jsi vždy být učitelem? 
Nad tímto povoláním jsem nikdy vážně neuvažoval. K povolání uči-
tele mě přivedly životní okolnosti a jeden z bývalých kolegů, který 
mi tuto profesi nabídl. A na základě požadavků školství jsem si pak 
dálkově dostudoval vysokoškolské vzdělání. 

Jaký jsi byl student? 
Na základní škole jsem patřil spíš mezi průměrné žáky. Až v dal-
ším studiu na střední škole jsem se začal zajímat o elektrotechniku 

a elektroniku, a získané vědomosti jsem pak uplatnil v účasti celo-
státního kola soutěže středoškolské odborné činnosti. Tato zkuše-
nost mi napomohla i k získání prvního zaměstnání.

Máš rád své povolání? 
Já jsem osobně přesvědčen, že práci, kterou člověk nemá rád, ne-
může dělat dlouhodobě. Takže i když někdy nastanou kritické oka-
mžiky (které po krátké době odezní), dělám práci, kterou mám rád.

Myslíš si, že vzdělání je základ života? 
Jak už jsem se zmínil v úvodu, vzdělání a vzdělávání umožňuje vý-
razně zlepšovat kvalitu života. 

Jak se připravuješ na hodinu? 
Před začátkem výuky provádím standardní pedagogickou přípravu 
učebních pomůcek, výukových materiálů a snažím se u žáků v ho-
dině vzbudit zájem prostřednictvím propojení teorie s praxí, pomocí 
příkladu z reálné praxe. 

Musíš se stále učit do dalších hodin? 
Jak již bylo řečeno, tyto obory vyžadují neustálé sledování nových 
trendů v této oblasti a neustálé vzdělávání se. 

Co dělá učitel, když mají žáci 2 měsíce prázdnin? 
Prázdniny využívám především k odpočinku a načerpání sil do no-
vého školního roku. 

Zvolil by sis znovu toto povolání? 
I když toto povolání má v současnosti hodně úskalí, tak bych si toto 
povolání vybral znovu a pevně věřím, že do budoucna stát, ale i celá 
společnost ocení toto náročné povolání. 

Co si myslíš o současném vzdělávacím systému? 
Současný vzdělávací systém potřebuje výraznou změnu. Vzhledem 
ke skutečnosti, kdy dochází k častému střídání ministrů školství 
a o povinné maturitě z matematiky se vede debata více než 10 let 
a do této doby nepadlo žádné jasné stanovisko, tak ztrácím přesvěd-
čení, že mohou v budoucnu nastat nějaké výrazné změny, které tak 
školský systém potřebuje. Ale abych nemluvil jen v negativu, tak 
v poměru kvality vzdělávání a vynaložených prostředků patříme 
mezi nejlepší země. 

Co by ulehčilo práci učitelům? 
Jedna z velkých zátěží pro současné pedagogy, je nadmíra adminis-
trativní práce. Zejména u technických oborů by bylo velkým příno-
sem trávit více času reálnou praxí. 

Jaké je tvoje životní motto? 
„Tím, že učíme jiné, učíme sebe“ Seneca

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Ti daří!

Za redakční radu
Marek Mahdal
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Doporučení lidem při současné 
epidemii koronaviru v ČR

Úplně nejdůležitější je zachovat si chladnou hlavu  
a nepanikařit. Informace prof. Beneše a prof. Machaly 
z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na 
Bulovce, Praha.

Dosavadní vývoj situace
Ještě počátkem března 2020 se zdálo, že je možné nevpustit koro-
navirovou infekci na naše území, a pokud by se tak výjimečně stalo, 
zabránit jejímu rozšíření v naší populaci. V té době již probíhala epi-
demie v severní Itálii a první desítky případů vykazovalo Německo  
a Francie. Za těchto okolností byla přijata standardní epidemiologic-
ká opatření spočívající na dvou základních pilířích:

1) kontrola hlavních migračních tras (především letů z rizikových  
 oblastí);

2) aktivní vyhledávání osob podezřelých z nákazy a jejich izolace,  
 u prokázaných případů nemoci pátrání po všech kontaktech.

Tyto činnosti vykonávaly a dosud s maximálním vypětím vykonávají 
orgány hygienické služby. Přesto se ukazuje, že uvedená opatření 
jsou nedostatečná, a to ze dvou důvodů.

Především, nemoc nemá typické klinické projevy, podle nichž by 
bylo možné ji aspoň přibližně odlišit od běžných virových infekcí, 
které jsou v tomto ročním období časté. V oficiálních materiálech 
evropských i světových autorit (ECDC, WHO) se stále píše, že ne-
moc se projevuje náhle vzniklou horečkou, suchým kašlem, duš-
ností, slabostí a bolestmi ve svalech. My zdravotníci ale vidíme, že 
většina nemocných s prokázanou koronavirovou infekcí má jen leh-
ce zvýšenou teplotu a k tomu známky zánětu nosohltanu, čili rýmu, 
mírné bolesti v krku a někdy i kašel. Nejsme tedy schopni podle 
projevů nemoci vytipovat osoby, které prodělávají korona-
virovou infekci, a odlišit je od lidí s běžným nachlazením.

Druhou okolností, která se na selhání protiepidemických opatření 
podílela, byla lyžařská sezóna, která v únoru vrcholí. Tisíce rodin  
z celé ČR vyrazily do Alp, včetně oblastí v severní Itálii. Šlo o in-
dividuální turistiku, kterou nebylo možné standardními postupy 
kontrolovat. Zprvu se zdálo, že by zde neměl být problém, protože  
v horských oblastech nebyl hlášen výskyt infekce. Někteří lidé ale 
po návratu pociťovali známky nachlazení, a když u nich bylo pro-
vedeno vyšetření na koronavirus, ukázalo se, že vychází jako po-
zitivní. Tímto způsobem se zhroutila další výchozí myšlenka, na 
které byl plán boje s infekcí založen: vývoj epidemie prokázal, že 
není možné spolehlivě určit, který region je rizikový a který 
ne. Lze pouze říci, že některý region je rizikovější než jiný, ale za 
bezpečný již nelze označit žádný.

Nyní pořád ještě trvá snaha zastavit šíření infekce, ale přitom přípa-
dy výskytu onemocnění bez jakékoli zjevné epidemiologické souvis-
losti vedou k závěru, že infekce je již nyní kdekoli mezi námi. U kte-
réhokoliv případu i mírné respirační infekce nyní musíme 
být připraveni na možnost, že jejím původcem je koronavi-
rus. Za této situace postupně přestává mít smysl dohledávat epide-
miologické souvislosti mezi jednotlivými případy a nalézat kontakty 
a vykazovat podezřelé jedince do karantény. Namístě jsou plošná 
restriktivní opatření, která vyhlašuje stát a která mají zabránit snad-
nému přenosu viru, a samozřejmě i individuální ochrana, kterou by 
měl provádět každý občan sám za sebe. Tyto snahy už mají jiný cíl: 
není možné epidemii zastavit, je ale důležité zpomalit její 

nástup tak, aby neprobíhala explozivně, nýbrž pokud mož-
no pozvolna.

Proč je důležité zabránit explozivní epidemii
Explozivní průběh měla epidemie v čínské provincii Wuhan a také 
v severní Itálii. Důsledkem v obou zemích byl kolaps zdravotnické-
ho systému a vysoký počet úmrtí na koronavirovou infekci. Naproti 
tomu Německo nebo Jižní Korea vykazují velmi nízký počet úmrtí, 
přestože počet pacientů s koronavirovou infekcí se v těchto zemích 
pohybuje v řádu tisíců.

Nebezpečí vyplývající z explozivně probíhající epidemie 
jsou tato:

1) Jestliže onemocní velké množství lidí naráz, zastaví se chod  
 společnosti a začnou selhávat služby, včetně těch, na jejichž  
 existenci jsou mnozí občané přímo závislí.

2) Mezi těmito službami má zvláštní místo zdravotnictví. Při  
 zahlcení zdravotnického systému velkým množstvím pacientů  
 s COVID-19 se může stát, že nezbude kapacita na standardní  
 zdravotní péči, protože lidé ani v průběhu pandemie  
 nepřestanou stonat na běžná onemocnění všeho druhu (úrazy,  
 náhlá chirurgická onemocnění, infarkty apod).

3) Dosavadní zkušenosti s koronavirovou infekcí ukazují, že  
 závažnost onemocnění závisí mimo jiné na množství viru, které  
 se dostalo do organismu postiženého člověka. Při explozivním  
 průběhu lze očekávat, že koncentrace viru v místech, kde se  
 nahromadí větší množství infikovaných lidí, bude velmi vysoká.  
 Osoby, které se do tohoto prostředí dostanou, budou vystaveny  
 mnohem většímu riziku nejen nákazy samotné, ale i těžkého  
 průběhu.

4) Jestliže se během explozivně probíhající epidemie vyskytnou  
 různě patogenní varianty viru, pak ve výhodě ocitají ty  
 nejagresivnější, které se nejrychleji množí. Agresivní klony virů  
 totiž v této situaci vyprodukují více potomstva než ty se  
 standardním chováním. Explozivní průběh epidemie tedy  
 i z tohoto důvodu podporuje závažnější průběh nemoci.

Co víme o vlastnostech viru a průběhu nemoci
Především, koronavirus patří mezi viry poměrně citlivé na zevní 
vlivy. To znamená, že nesnáší sluneční záření, mráz, horko nebo 
vyschnutí. Ve vnějším prostředí vydrží jen několik desítek minut. 
Avšak v uzavřených prostorách se stálou teplotou a vlhkostí mohou 
na povrchu inertních předmětů přežívat několik dní.

Na svém povrchu mají koronaviry lipidový (tukový) obal, který je 
možné zničit pomocí alkoholových rozpouštědel, ale i oby-
čejného mýdla.

Virus se do lidského organismu dostává především dýchacími cesta-
mi, může však do těla proniknout i přes oční sliznici nebo případně 
jinými sliznicemi. Inkubační doba obvykle činí 5 dnů s rozmezím 
2-14 dní.

Infekce nejčastěji probíhá jako běžná viróza. Pacienti mají lehce 
zvýšenou teplotu, rýmu, kašel, pobolívání v krku; někdy infikova-
ný člověk nepopisuje dokonce žádné obtíže. Takovýto lehký prů-
běh bývá pravidlem u dětí a mladých a jinak zdravých lidí, zejména 
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jestliže infekční dávka nebyla příliš velká. Typicky se tento klinický 
obraz vyskytoval u jedinců, kteří se nakazili během své lyžařské do-
volené. Naopak u osob starých a primárně nemocných může virus 
postihnout dolní dýchací cesty a plíce. Hlavním klinickým projevem 
je pak kašel, horečka a narůstající dušnost. Větší riziko takového 
průběhu nastává zejména v situacích, kdy je infekční dávka velká, 
například jestliže se nemoc roznese v domově seniorů, kde všichni 
onemocní naráz. Těžký průběh nemoci byl popsán i u čínských zdra-
votníků, kteří sice byli primárně zdraví, ale pracovali až do úplného 
vyčerpání a přitom byli vystaveni vysokým dávkám viru.

Častou otázkou je, jestli onemocnění zanechává trvalou imunitu. 
Zatím se zdá, že v tomto ohledu záleží na závažnosti nemoci. Vel-
mi lehce probíhající infekce nemusí vést k významné tvorbě spe-
cifických protilátek, což znamená, že člověk i po prodělané infekci 
může zůstat k nákaze vnímavý. Naopak po středně těžce a těžce 
probíhající nemoci se protilátky téměř jistě vytvoří a imunita je pak 
dlouhodobá.

Způsob přenosu infekce
Vylučování viru pravděpodobně začíná den před vznikem prvních 
klinických projevů (rýma, kašel, vzestup teploty) a trvá po celou 
dobu nemoci a ještě několik dní po jejím skončení. Doba vylučování 
viru po odeznění klinických projevů je závislá mimo jiné na stavu 
imunity; u jedinců se sníženou imunitou může vylučování trvat déle 
než týden po normalizaci tělesné teploty. Obecně je zřejmě možné 
doporučit, aby po prodělání nemoci by měl člověk zůstat ještě 
týden v izolaci.

Většina nemocných se nakazí jedním ze dvou způsobů. Prvním  
a nejnápadnějším je nákaza vzduchem prostřednictvím in-
fekčního aerosolu. Infekční aerosol vzniká zejména při kýchání  
a při kašli. Mikrokapénky obsahující velká množství viru se zpravi-
dla několik minut vznášejí ve vzduchu a poté ulpí na okolních před-
mětech. Dostanou-li se mikrokapénky na sliznici dosud zdravého 
člověka, snadno u něj vyvolají infekci.

Druhým, rovněž velmi častým způsobem šíření nákazy, je pře-
nos kontaktem. V tomto případě jde o to, že sekrety z nosu, 
úst a dýchacích cest nemocného, včetně slz, obsahují virus, který  
v zaschlém sekretu přetrvává na površích předmětů různě dlouhou 
dobu, v závislosti na okolních podmínkách. Na pokožce rukou vy-
drží řádově desítky minut, na povrchu kapesníků, ale i na držadlech 
v dopravních prostředcích, na bankovkách, tlačítkách, klávesnicích 
počítačů a dalších často dotýkaných předmětech může přežívat ně-
kolik dnů. K nákaze dochází nejčastěji tak, že si dosud zdravý člověk 
nejprve kontaminuje ruce dotykem znečištěného předmětu, a pak 
si rukama zanese infekci do nosu, úst nebo očí.

Používání roušek a respirátorů
Jednoduché papírové nebo látkové roušky poskytují částečnou 
ochranu několik desítek minut, přesněji do té doby, než působením 
vlastního dechu zvlhnou. Látkové roušky je možné opakovaně pou-
žít pro přeprání ve vodě teplejší než 60 °C a případném přežehlení, 
papírové roušky jsou jednorázové. Respirátory, které poskytují vyš-
ší stupeň ochrany, lépe těsní a déle chrání. Používají je především 
zdravotníci, kteří jsou vystaveni značnému riziku infekce po dlou-
hou část své pracovní doby.

Některé respirátory jsou opatřeny ventilem. Před jejich použitím 
je nutné si ujasnit, o jaký ventil jde. Výdechový ventil umožňuje 
snadný výdech, vzduch při výdechu odchází ventilem a není tedy 
filtrován. Tento typ respirátoru je určen pro ochranu zdravých osob, 
které se nacházejí v rizikovém prostředí. Naopak existují respirátory 
opatření vdechovým ventilem, kde je usnadněn vdech a filtruje se 
vydechovaný vzduch; tyto respirátory mají používat nemocní lidé, 
aby infekci nešířili dál.

Dále je vhodné rozlišovat, v jakých situacích jsou roušky potřeba  
a v jakých nikoli.

Při pobytu ve volné přírodě (procházky, sport, venčení psů) bez 
kontaktů s ostatními lidmi (zbytečně se nepřibližovat, nedávat se do 
řeči) je riziko přenosu minimální a nošení roušky tedy není potřeba. 
Přenos by mohl hrozit v případech, kdy je venku velká koncentrace 
lidí – to je typické pro asijská velkoměsta, proto je tam již běžným 
zvykem nosit roušku na veřejnosti. U nás by taková situace mohla 
nastat například při čekání ve frontě.

Nemocný člověk, u něhož byla infekce koronavirem prokázána 
nebo který má příznaky jakékoli respirační infekce, by naopak rouš-
ku nosit měl. Rouška má v tomto případě dvojí účel: omezuje vy-
lučování viru do okolí a zároveň působí jako optický signál, který 
varuje kolemjdoucí, aby s takto označeným jedincem nevstupovali 
do kontaktu.

V uzavřených prostorách se potřeba roušky musí posuzovat indi-
viduálně, v závislosti na čtyřech okolnostech: hustota lidí; riziko, 
že některý z přítomných je zasažen infekcí; přítomnost seniorů  
a oslabených osob; možnost účinného větrání. Roušku by měl nosit 
každý, kdo má projevy respirační infekce, ale samozřejmě ji mohou 
nosit i ti, kteří se potřebují chránit.

Jak se má v době epidemie chránit člověk, 
který je dosud zdravý
1) Vyvarovat se kontaktů s lidmi, kteří mají projevy infekce  
 dýchacích cest, zejména jde-li o situace, kdy dochází k vzniku 
  infekčního aerosolu. Riziko přenosu infekce je větší při  
 déletrvajícím kontaktu a tehdy, jestliže k expozici došlo  
 v uzavřeném prostoru. Cestování metrem je z tohoto hlediska  
 rizikovější než cestování tramvají nebo autobusem.

2) Pro přímou osobní ochranu před infekcí aerosolem je možné  
 použít ústenku čili roušku; k tomu je vhodné současně nosit   
 brýle jako ochranu očí. Ochrana je tím lepší, čím lépe rouška  
 na obličej doléhá.

3) Ochranou proti přenosu kontaktem je co nejvyšší hygiena  
 rukou. Doporučuje se mýt si ruce důkladně mýdlem vždy po  
 příchodu domů. Je nezbytné vyvarovat se v maximální  
 možné míře sahání na předměty, kterých se nedávno  
 dotýkalo mnoho jiných lidí (držadla, tlačítka, kliky). Při  
 častějším pobytu ve veřejných prostorách se doporučuje pořídit  
 si dezinfekční prostředek na ruce ve spreji, eventuálně používat  
 rukavice. Zvláštní pozornost je v tomto ohledu třeba  
 věnovat malým dětem, které by v dopravních  
 prostředcích měly mít rukavice. V obchodech pozor na volně  
 ložené potraviny, které se bez další úpravy konzumují (housky  
 a rohlíky v kontejnerech). K placení je lépe používat karty  
 a nezapomínat na hygienu rukou i po zadání PIN.

4)  Po dotyku předmětů, které mohly být kontaminovány,  
 si člověk nemá sahat na obličej, především na do okolí očí,  
 nosu a úst dříve, nežli si důkladně očistil ruce.

5) Místnosti, ve kterých se lidé zdržují delší dobu, je vhodné  
 často větrat.

Co má dělat člověk v karanténě, který byl 
v kontaktu s infekcí a přitom je subjektivně 
zdravý
1) Člověk v karanténě se nesmí stýkat s jinými lidmi, zejména ne  
 s těmi, kterým by hrozil těžší průběh infekce (senioři, osoby  
 s poruchou imunity). Musí-li vyjít z domova, např. na  
 nezbytný nákup, měl by mít ústenku. (Je třeba dodat, že  



Bánovský zpravodaj   |  1/2020 10

 nošení ústenky je důležité hlavně jako optický signál pro okolí.  
 Dokud je člověk zdráv a z dýchacích cest neodcházejí žádné  
 sekrety, je riziko přenosu nákazy vzdušnou cestou minimální.)  
 Člověk v karanténě smí sám chodit do přírody, venčit psa  
 apod., pokud tomu nebrání nějaké speciální ustanovení nebo  
 omezení.

2) Nemá cenu v této fázi usilovat o vyšetření na přítomnost  
 koronaviru. Případný pozitivní výsledek pouze potvrdí, 
  že člověk má v sobě infekci; dokud je však subjektivně zdráv, 
 je jeho režim stejný jako v karanténě, nic se nemění. Jestliže  
 bude výsledek testu negativní, znamená to, že v danou chvíli  
 člověk virus nevylučuje; nicméně inkubační doba běží a již  
 následující den může nemoc propuknout. Negativní výsledek  
 testu tedy nelze považovat za jakési vystavení bezinfekčnosti; 
  jeho platnost není větší než 24 hodin.

Jak má postupovat člověk, který má projevy 
jakékoli respirační infekce
1) V době epidemie by se každý takový člověk měl chovat tak, jako  
 kdyby měl koronavirovou infekci již prokázanou. Především   
 tedy zůstat doma a nešířit infekci mezi ostatní lidi.

2) Podle současných nařízení má člověk s příznaky infekce dolních  
 dýchacích cest (horečka, kašel, případně dušnost) své  
 onemocnění telefonicky ohlásit pracovníkům spádové  
 hygienické stanice. Ti rozhodnou o tom, jestli je potřebné  
 provést vyšetření na průkaz koronaviru.

3) Základní hygienická opatření k zábraně šíření infekce  
 jsou všeobecně známa:

 Kašlat a kýchat do kapesníku na jedno použití nebo loketní  
 jamky, nikoli do dlaně.

 Ke smrkání používat jen papírové kapesníky, které se hned po  
 použití vyhazují do odpadkových nádob nebo do igelitového  

 sáčku; rozhodně by se neměly vracet zpět do kapes nebo  
 do kabelek.

 Mýt nebo dezinfikovat si ruce po smrkání nebo jiné manipulaci  
 se sekrety z dýchacích cest.

4) Jestliže je z nějakého důvodu nezbytné vyjít z domova mezi  
 ostatní lidi, pak jedině s nasazenou ústenkou nebo maskou. Je  
 zejména nutné zabránit přímému i nepřímému kontaktu se  
 seniory a oslabenými osobami.

5) Protože proti koronavirům dosud není k dispozici žádná účinná  
 specifická léčba, doporučuje se aspoň podporovat stav  
 imunitního systému, tj. dostatečně spát, zdravě se stravovat,  
 užívat vitamin C a podobně. V současné době probíhá  
 intenzivní výzkum možných protivirových léků  
 a je pravděpodobné, že během několika měsíců by tyto  
 přípravky mohly být k dispozici pro léčbu těžkých případů  
 koronavirové infekce. Je nutno ještě dodat, že antivirotika  
 určená k léčbě chřipky (oseltamivir, přípravek Tamiflu) jsou   
 vůči koronavirům zcela neúčinná.

6) Lékařskou pohotovostní službu má smysl volat při podezření na  
 komplikaci koronavirové infekce, především tehdy, jestliže  
 člověk pociťuje narůstající dušnost. V takovém případě je  
 obvykle potřeba hospitalizace.

Na závěr
Úplně nejdůležitější je zachovat si chladnou hlavu a nepanikařit. 
Naše dosavadní znalosti o průběhu epidemie svědčí o tom, že ko-
ronavirová infekce je při správném chování do značné míry srov-
natelná s chřipkou. Ano, je zřejmé, velká část naší populace tuto 
infekci prodělá, ale naprostá většina postižených se brzy uzdraví bez 
jakýchkoli zdravotních následků.. 

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 
Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.
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Východní Slovácko 
v roce 2019

1) Východní Slovácko – pospolitý mikroregion je název  
 projektu, který získal dotační podporu od Ministerstva pro  
 místní rozvoj ve výši 235 000 Kč. Celkové náklady činily  
 342 000 Kč a byly vynaloženy na realizaci 4 aktivit:

 » Den Východního Slovácka – setkání členů zastupitelstev  
  všech 6 obcí a prezentace realizovaných i plánovaných  
  obecních akcí;

 » Přenos a výměna zkušeností s partnerským mikroregionem  
  – letos to byl Mikroregion Bystřicko (region kolem Bystřice  
  nad Pernštejnem);

 » Vzdělávací seminář Odpadové hospodářství obcí;

 » Pořízení propagačních předmětů (deštníky) a publikace  
  o projektech realizovaných mikroregionem.

 Hlavním cílem letošního projektu byla podpora přenosu  
 zkušeností získaných při spolupráci jednotlivých obcí ve svazku  
 obcí. Chtěli jsme ukázat konkrétní možnosti společných  
 aktivit, prezentovat příklady dobré praxe, inspirovat další  
 partnerské mikroregiony a nabídnout jim spolupráci při výměně  
 zkušeností. Prezentovali jsme projekty, kde realizátorem či  
 investorem byl svazek obcí, nikoliv jednotlivé obce. Jsme  
 přesvědčeni, že potenciál meziobecní spolupráce je velký,  
 přitom ne vždy a všude je patřičně doceněný.

2) Program III - EKOFOND Východního Slovácka 2019  
 – letos už potřetí pokračovala podpora využívání dešťové vody  
 pro zalévání vegetace na zahradách u rodinných domů.  
 Dotacemi z vlastního rozpočtu VS podporujeme pořízení nádrží  
 na zachytávání vody o objemu min. 1 m3, a to částkou 1000 Kč.  
 Za dobu trvání programu (2017 – 2019) jsme poskytli dotaci na  
 pořízení 215 ks akumulačních nádrží.

Vážení občané a přátelé Východního Slovácka,

rok se nám chýlí ke svému konci a jak už to bývá, ohlíží-
me se a rekapitulujeme, jaký že ten uplynulý rok vlast-
ně byl. V tomto krátkém článku Vám přinášíme infor-
mace, čím se mikroregion Východní Slovácko zabýval  
v r.2019 a které projekty obce společně realizovaly. 

3) Podpora pracovních příležitostí v mikroregionu  
 Východní Slovácko - prostřednictvím Místní akční skupiny  
 Východní Slovácko získal mikroregion podporu z Operačního  
 programu Zaměstnanost ve výši 3 792 000,-Kč. Podstatou  
 projektu je vytvoření 9 pracovních míst – pracovníci  
 odpadového hospodářství a údržby veřejné zeleně obcí, jejichž  
 mzdové náklady, vzdělávací kurz a pracovní poradenství jsou  
 hrazeny převážně z podpory OPZ. Cílovými skupinami jsou  
 osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a uchazeči  
 o zaměstnání. Projekt trvá od 04/2018 do 05/2020.

 V srpnu 2019 zpracoval mikroregion Východní Slovácko další  
 projekt v oblasti zaměstnanosti, který se uchází o podporu  
 z  Operačního programu Zaměstnanost. Zaměření nového  
 projektu „Zaměstnání v mikroregionu Východní Slovácko“ je  
 obdobné jako u výše uvedeného projektu. V případě přiznání  
 dotace bude projektem mimo jiné aktivity vytvořeno 12  
 pracovních míst pro osoby z cílových skupin: osoby se  
 zdravotním postižením; uchazeči o zaměstnání. Celkové  
 způsobilé výdaje projektu jsou plánovány ve výši 7 957 000 Kč,  
 požadovaná dotace 7 560 000 Kč. 

4) Olympiáda Východního Slovácka – dalším ročníkem  
 pokračovala sportovně – společenská akce, jejímž cílem je  
 přitáhnout děti, mládež i dospělé ke sportovním aktivitám  
 „vytáhnout děti od počítačů“ a současně nabídnout zábavu, 
  iniciovat veřejnost k podpoře sportu a pohybu a podpořit  
 pospolitost obyvatel mikroregionu. Letos se naše týmy utkaly  
 v disciplínách: šachy, florbal, pétanque, tenis, střelba,  
 fotbal žen.

5) Prezentace mikroregionu Východní Slovácko široké  
 veřejnosti:

 » Leden 2019 – Regiontour - Brno

 » Září 2019 – Slovácké slavnosti vína a otevřených památek –  
  Uherské Hradiště

6) Výběrové řízení na dodavatele služeb v odpadovém  
 hospodářství 2020 – jedná se o služby svozu, využití  
 a likvidace komunálních odpadů v obcích našeho mikroregionu.  
 Díky změně systému a soutěžení cen se nám podařilo snížit  
 náklady i množství směsného odpadu.

7) Kromě výše uvedených aktivit hlavní činnosti mikroregionu se  
 snažíme poskytovat obcím také služby dotačního  
 poradenství – konzultace projektových záměrů, zpracování  
 žádostí o dotaci, provedení výběrového řízení, dotační  
 management, závěrečné vyhodnocení akce – vyúčtování.  
 V letošním roce jsme takto pomohli s realizací cca 15 projektů. 

Děkujeme Vám za přízeň a podporu našeho mikroregionu. 

Milan Bauka – manažer VS

Foto Milan Bauka
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Zpráva o činnosti 
jednotky SDH Bánov 
za rok 2019

Základní informace, členská základna, 
technika
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bánov je jednotkou po-
žární ochrany kategorie III/1 - jednotka SDH obce s členy, kteří 
vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně s územ-
ní působností zpravidla do 10 min. jízdy z místa dislokace na místo 
události. Jednotka zabezpečuje výjezd jednoho hasičského druž-
stva o zmenšeném početním stavu.

V současné době má jednotka 23 členů. Z nich je 14 zařazeno  
v operačním odboru, tzn., že jsou určeni pro výjezdy. Dalších  
9 hasičů je dle vnitřní organizace zařazeno v organizačním odbo-
ru. Tito hasiči nejsou zařazeni do výjezdu, avšak svou činností vý-
znamně přispívají k udržení akceschopnosti a dobrého postavení 
naší jednotky.

Pokud jde o technické vybavení jednotky, lze konstatovat, že je 
na vynikající úrovni. Každý hasič určený pro výjezd má k dispozici 
odpovídající ochranné pracovní pomůcky, ať už se jedná o speciál-
ní třívrstvé zásahové oděvy, rukavice, přilby nebo speciální obuv. 
Dále disponujeme moderními dýchacími přístroji, kalovým i plo-
voucím čerpadlem, motorovou a rozbrušovací pilou, elektrocen-
trálou, vysavačem na nebezpečný hmyz a dalšími věcnými pro-
středky, které umožňují poskytovat účinnou pomoc obyvatelům 
v nouzi.

V souladu s ustanoveními zákona o požární ochraně je 
zřizovateli předkládána výroční zpráva o činnosti Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů obce Bánov. Účelem 
této zprávy je informování zřizovatele i občanů o čin-
nosti jednotky a aktivitách jejich členů za období uply-
nulých dvanácti měsíců.

Rok 2019 byl bohatý na mnoho událostí. Jednalo se o 
zásahy, ale také o odbornou přípravu a v neposlední 
řadě také další činnosti, kterým se členové bánovské 
hasičské jednotky věnovali. Na následujících několika 
stranách uvádíme shrnutí těchto událostí.

K zásahům je vyjížděno novým vozidlem CAS 20 na podvozku 
SCANIA. To bylo pořízeno z prostředků rozpočtu obce Bánov, 
státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje. Dále byl v minulém 
roce naší jednotce předán do užívání nový dopravní automobil VW 
Transporter. Toto vozidlo bylo pořízeno z rozpočtu státu, Zlínského 
kraje a obce. Celková dotace činila přibližně tři čtvrtiny pořizova-
cích nákladů. Pořízením tohoto vozidla jednotka splnila požadavky 
na vybavení, které stanoví vyhláška o organizaci činnosti jednotek 
požární ochrany. Jinak řečeno vybavení tímto typem vozidla obci 
nařídil stát prostřednictvím Ministerstva vnitra – Hasičského zá-
chranného sboru ČR v rámci vytváření koncepci požární ochrany 
a ochrany obyvatel.

Obec také financovala nákup materiálu na výstavbu nové garáže 
pro DA. Samotná výstavba proběhla svépomocí, na které se podí-
leli členové i nečlenové sboru.

Dosavadní náklady na výstavbu garáže jsou ve výši 492 tis. zbývá 
dokončit fasádu, kterou budeme na jaře realizovat opět svépomo-
cí.

Zásahy
Základním posláním jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
je pomoc při požárech, živelných pohromách či jiných mimořád-
ných událostech. V roce 2019 jsme vyjížděli k celkem 9 událostem  
(+1 oproti roku 2018). Z toho bylo 6 požárů (+3), 2 technické po-
moci (-2) a jedno pátrání po pohřešované osobě (+1). Na území 
obce Bánov jsme řešili 5 mimořádných událostí (+1).

Datum Čas Popis zásahu
9. 4. 13:57 hod. Technická pomoc, Bánov

20. 5. 16:59 hod. Technická pomoc, Bánov

4. 6. 1:00 hod.
Požár havarovaného kamio-
nu, Bystřice pod Lopeníkem

7. 7. 9:52 hod. Požár trávy, Bánov

9. 7. 17:39 hod. Technická pomoc, Bánov

27. 9. 16:49 hod. Pátrání po pohřešované 
osobě, Komňa

11. 11. 16:38 hod.
Požár ve výrobním objektu, 
Bánov

28.11. 18:11 hod. Požár přístavku k RD, Rudice

11.12. 03:07 hod.
Požár osobního automobilu, 
Bánov

Zásahové vozidlo CAS 20 na podvozku SCANIA Dopravní automobil VW Transporter
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Ekofond Východního 
Slovácka 2020

V letech 2017, 2018 a 2019 se soustředil na problém sucha a pod-
poroval pořízení akumulačních nádrží na dešťovou vodu o objemu 
1 m3, které pro zalévání vegetace může využívat snad každý maji-
tel domu se zahradou. Řada z vás už nějakým způsobem dešťovku 
zachytávala a používala pro zalévání, přesto byl mezi vámi velký 
zájem o rozšíření této praxe. Celkem jsme podpořili pořízení 215 
ks nádrží.

V letošním roce 2020 bude Ekofond opět otevřen, ale jeho zamě-
ření se letos v Programu IV mění. V tomto roce budeme finančně 

Vážení občané,

mikroregion Východní Slovácko se snaží ve svých akti-
vitách zaměřovat mimo jiné i na oblast životního pro-
středí, a proto se rozhodl před třemi roky založit vlastní 
ekologický finanční fond, ze kterého podporuje ekolo-
gické miniprojekty v území VS.

podporovat výsadbu ovocných stromků, které vlastníci pozemků 
(zahrad) vysází během roku 2020. Výše dotace bude stanovena 
takto:

- max. 1 000,- Kč a současně max. 50 % celkových  
 nákladů na jednu žádost;

- max. 100,-Kč za nákup a výsadbu 1 ks stromu.

Příklad ideálního využití dotace:

Žadatel nakoupí a vysází 10 ks stromků, každý v hodnotě 200,-
Kč. Dotace pak bude činit 100,-Kč na 1 stromek, tzn. celkem 
1000,- Kč.

Přesné podmínky budou stanoveny v dokumentaci Programu IV 
– Ekofond Východního Slovácka 2020, který bude zveřejně-
ný v červenci 2020 na elektronických úředních deskách obecních 
úřadů obcí Východního Slovácka a také na webových stránkách 
Východního Slovácka. V současné době vám chceme poskytnout 
tuto předběžnou informaci, abyste mohli využít dotaci i v přípa-
dě, že budete provádět jarní výsadbu stromků. Náklady na nákup 
stromků budou uznatelné od 1.1.2020, takže sázet klidně můžete, 
jen je třeba si uschovat doklad o nákupu stromků a pořídit fotogra-
fii místa výsadby před jejím provedením. 

Informace poskytují pracovníci obecních úřadů 

Milan Bauka – manažer VS

Odborná příprava a další činnost
K činnosti hasičů neodmyslitelně patří také odborná příprava, 
která slouží k upevňování a prohlubování nezbytných znalostí  
a zkušeností členů výjezdové jednotky. Při pravidelných setkáních 
jsme se věnovali vybraným tématům z bojového a cvičebního řádu 
jednotek požární ochrany. K tomuto patřil také praktický výcvik  
s věcnými prostředky požární ochrany a s dýchací technikou.

Každý měsíc také probíhají kondiční jízdy jako odborná příprava 
strojníků. V rámci těchto jízd se ověřuje akceschopnost zásahové 
techniky a řidiči prohlubují zkušenosti při řízení tohoto typu vo-
zidla. Každoročně probíhá na stanici HZS cyklická odborná pří-
prava velitelů, strojníků a obsluhy motorových a rozbrušovacích 
pil. Účast na kurzech je pro členy povinná a bez jejich absolvování 
člen nemůže funkci velitele, resp. strojníka vykonávat. V sobotu  
27. dubna 2019 jsme se na stanici HZS v Uherském Brodě účast-

nili tzv. součinnostního výcviku. Tentokrát jsme se pod dohle-
dem příslušníků HZS věnovali problematice poskytování předlé-
kařské první pomoci, používání prostředků spojové služby nebo 
vyhledávání osob při zásahu za snížené viditelnosti v neznámém 
prostředí. Ve středu 14. srpna se členové naší jednotky na letišti  
v Biskupicích zúčastnili společného výcviku s leteckou hasičskou 
službou. Výcvik byl zaměřen na získání informací organizačního  
a technického charakteru, jako je vhodné ustavení techniky, kon-
trola pracovní plochy před příletem letounu, zásady spojení apod. 
Nezanedbatelná část byla věnována také bezpečnostním poky-
nům vztahujících se k pohybu hasičů po letištní ploše a v okolí 
letadel. Praktická část pak byla zaměřena na samotné plnění le-
tounů hasební vodou pomocí mobilní požární techniky, provádění 
a vyhodnocování úspěšnosti shozů, či zkoušky spojení mezi hasiči 
na místě, osádkou letounu a krajským operačním a informačním 
střediskem.

Kromě zásahů a odborné přípravy jsme se věnovali také dalším 
činnostem, zejména v rámci společenského vyžití v obci. Za zmín-
ku stojí pořádání šibřinek, kterými byla ukončena plesová sezona, 
podíl na organizaci Bánovského léta nebo zajištění protipožár-
ních a dopravně-bezpečnostních opatření při hodovém průvodu.  
V sobotu 14. září jsme u příležitosti 125. výročí založení hasičského 
sboru v Bánově pořádali v hasičské zbrojnici den otevřených dve-
ří, který přilákal velké množství návštěvníků.

Závěr
Uplynulý rok opět přinesl mnoho zajímavého. Jednotka se podílela 
na řešení mimořádných událostí nejen v obci, ale také v jejím oko-
lí. Hasiči se účastnili odborné přípravy nebo se podíleli na organi-
zaci obecních akcí. Všem členům hasičské jednotky v Bánově pa-
tří velké poděkování, za jejich odhodlání a obětavou práci, kterou  
v uplynulém roce odvedli.

Text a foto Ondřej ČubíkČlenové jednotky
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Zima nezima v mateřské škole

Akce kulturního typu pořádáme pro děti běžně, ale na výstavách 
jsme ještě nebyli. V Bánově se nám naskytla možnost zhlédnout 
výstavu panenek ještě v předvánočním čase. Třída Námořníků si 
vyrazila prohlédnout nádherné výrobky miminek a panenek hned 
v první den výstavy. Za děti i paní učitelky musím říct, že nelitoval 
nikdo. Děti byly nadšené, mohly si panenky pochovat i pohladit. Je-
jich úsměvy mluví za vše. Trochu jsme se bály, aby děti něco nepo-
ničily, ale byli rozumné a okouzlené tou nádherou, že je nenapadlo 
cokoli vyvádět. 

Letošní zima nám nedopřála sněhu, proto jsme ve škol-
ce musely své plány trochu pozměnit. Když jsme se s 
dětmi nemohli věnovat stavění sněhuláků a jiným zim-
ním radovánkám, zaměřili jsme se na kulturu. 

Druhá výstava nás čekala v lednu v Uherském Brodě. Jednalo se  
o interaktivní výstavu PAT a MAT, kterou navštívila celá naše škol-
ka. Dva nešikovní kutilové jsou zárukou zábavy pro mladé i staré. 
V prostorách Panského domu si děti mohly vyzkoušet různé úkoly 
– hrabaly a odvážely listí, skládaly kostky a puzzle, hrály si s mag-
netkami kutilů, luštily křížovku a zkoušely, jak se točí animovaný 
film. A našla se i chvíle na video s Patem a Matem.

V zimě nezimě jsme si ještě hráli na eskymáky, pečovali o ptáčky  
a lesní zvěř, a připravili fašankový program. Chřipková epidemie se 
nevyhnula ani školce, dětí chodilo čím dál méně, ale na obchůzku  
v maskách se nás sešlo nakonec dost. Kostýmy byly veselé a nápa-
dité, rodiče si dali záležet. Děti je za to potěšily krátkým programem 
na parkovištích před Dudků a u Jednoty. Fašankovou tradici rády 
udržujeme a předáváme dětem naše tradiční písně a tance. Všem 
děkujeme za podporu a hlavně za hromadu sladkostí! Máme zásoby 
až do dalšího fašanku.

Ludmila Horňáková a kolektiv učitelek MŠ
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Informace o plánovaných veřejných  
akcích Hútku v roce 2020.
Zpívání u česnekářky: v neděli 31. 5. 2020 
Této akci ponecháme původní název. Nebude se konat na prostran-
ství u sochy česnekářky, ale bude nově v areálu pálenice.

Když jsme akci plánovali, tak jsme ještě netušili, jaký problém se 
vyskytne. Pálenice je obsazená soukromými oslavami na celý rok 
dopředu a snad už se plní i na další rok. Vím, že jsme si měli zamlu-
vit termín dopředu, ale někdy se rozhodnutí o pořádání vystoupení 
odkládá podle možností souboru. Podařilo se uvolnit termín až po 
domluvě se soukromou osobou, která nám akci umožnila uskuteč-
nit. Myslíme si, že by nedělní termíny pro veřejná vystoupení měly 
mít přednost.

Program, už podle názvu , se bude skládat ze zpívání mužských sbo-
rů. Vystoupí tři sbory mužské a na oživení jsme pozvali kyjovského 
cimbalistu Juru Petrů a jeho dvě dcery. Zpívají za doprovodu cimbá-
lu krásná dueta. Ženský element tím celý program oživí a zjemní.

Po zkušenostech s uspořádáním sezení v řadách, uvažujeme o stej-
ném uspořádání.

Máme zkušenost, že při posezení u stolů nastává problém s ozvuče-
ním, aby všichni dobře slyšeli a měli ze zpěvu zážitek. Pro další vol-
nou zábavu upravíme stolové posezení.

V letošním roce bude soubor pořádat dvě kulturní akce. Memoriál Zdenka Zálešáka: v neděli  
odpoledne 19. 7. 2020 
Jedná se o pokračování třídenního pásma Bánovské leto, ve fol-
klorním stylu.

Celý odpolední program jsme koncipovali jako taneční. 

Pozvali jsme brodský soubor Oldšava. Je známý, ale v Bánově vy-
stoupí po dlouhé době. Dále jsme pozvali z blízkého zahraničí slo-
venský soubor Kopaničiar z Myjavy. Jedná se o špičkový soubor. 
Mají podobnou mluvu a také zpívání se dosti podobá našemu kraji. 
Vystoupí také místní dětský folklórní soubor Kohútek. 

Zkoušíme ještě pozvat jeden soubor mužský nebo ženský, ale  
v tomto termínu je to složité, některé soubory získat. Je plno akcí  
a navíc jsou dovolené. Sbory se omlouvají, že se nesejdou, nemů-
žou a podobně. 

Snad se nám plánovaná vystoupení podaří uskutečnit ke spokoje-
nosti diváků.

Na září každoročně účast na Slavnostech vína, hody nás letos minou 
a do Vánoc je ještě daleko. 

Oldřich Havel 

Velikonoční svátky 2020
Kostel sv. Martina v Bánově

Velikonoce
Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, připomínka Zmrt-
výchvstání Ježíše Krista. Latinsky název pro Velikonoce – „Pascha“ 
vychází z hebrejského „Pesach“ (přechod, přejití) a odkazuje na 
starší židovský svátek téhož názvu. Ten má původ v událostech po-
psaných v Bibli, v II. knize Mojžíšově. Izraelský národ tehdy odešel 
z egyptského otroctví a vydal se na cestu do zaslíbené země. Došlo 
k tomu kolem roku 1250 před Kristem a Židé si tuto událost dodnes 
připomínají právě svátkem Pesach. 

Vzhledem k situaci spojené s epidemií koronaviru a sta-
vu nouze, který platí do 11. dubna 2020 (Bílá sobota), 
nebudou letos v kostele probíhat bohoslužby Velikonoč-
ního třídenní. 

Pokud nebude prodloužena karanténa pro celou zemi, 
byl by kostel otevřen alespoň k soukromé modlitbě, při-
jetí svátosti smíření a také podání sv. přijímání, aniž 
by probíhaly veřejné bohoslužby, v opačném případě 
nebude ani tato možnost.

Křesťané si o Velikonocích připomínají události, ke kterým došlo, 
když Ježíš slavil tento svátek naposledy. Se svými učedníky tehdy 
prožil Poslední večeři (Zelený čtvrtek), byl zatčen a po odsouzení 
umírá na kříži (Velký pátek). Třetího dne před rozedněním vstal  
z mrtvých (Velikonoční neděle). Z této události vychází český výraz 
„Velikonoce“ doslova „veliká noc“ a odkazuje právě na noc ze soboty 
na neděli, kdy Ježíš vstal z mrtvých. 

Židovský svátek Pesach začíná každoročně v předvečer 15. dne mě-
síce nisan, tj. o prvním jarním úplňku. Křesťané oproti tomu slaví 
Velikonoce až v neděli po prvním jarním úplňku, a to už od roku 325 
(koncil v Niceji). Proto je termín těchto svátků proměnlivý a může 
připadnout na dny 22. března – 25. dubna. 

Mezi křesťany ovšem nepanuje v termínu Velikonoc jednota. Pravo-
slavní (křesťané na východě), kteří vychází z Juliánského kalendáře, 
mají Velikonoce zpravidla později než my. Na rozdíl od Vánoc, se 
ale termín slavení Velikonoc na západě a na východě občas kryje. 
Naposledy to bylo v roce 2017. 

Všem čtenářům a občanům přeji a vyprošuji radostné a pokojné pro-
žití velikonočních svátků v kruhu svých blízkých a také dar zdraví. 

P. Jiří Putala, farář 
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Společné setkání obcí farnosti 
neděle 19. 1. 2020, Suchá Loz

Ofi ciální název sice zněl „Společné setkání obcí farnosti Bánov“, 
ono tomu tak i bylo, protože byli zastoupeni farníci jak z Bánova, 
Bystřice p.L., tak také místní ze Suché Loze. Celé odpoledne se ale 
neslo v duchu abrahámovin pana faráře Jiřího Putaly. Dodatečně 
spojil tak „oslavu svých narozenin“ s farní akcí. Ve 14 hodin začala 
v kostele sv. Ludmily děkovná mše svatá, po jejím skončení násle-
doval přesun do Kulturního domu, kde k poslechu i zpěvu skvěle 
hrála cimbálová muzika „Pajtáš“. Po společném přípitku a gratu-
lacích následovalo hodování a zábava. Potěšilo milé vystoupení 
sucholožské „Slatinky“, nezklamaly jako vždy svým originálním 
vinšem „Plkotnice“. Na pódiu byl vydatnou posilou „ Pajtáše“ bá-
novský „Hútek“.

 Nedošlo sice na původní záměr pana faráře: „Dom půjdem, až to 
vypijem!“,

nicméně z nasmažených výborných řízků nezbyl, (podle Sucholoža-
nů) žádný. Pohostinnost byla velká.

Panu faráři, všem pořadatelům a každému, kdo se jakkoliv zasloužil 
o průběh příjemného „Setkání“ , patří velké díky! Do další pade-
sátky panu faráři přejeme jen to nejlepší, pevné zdraví, hodně sil 
a Božího požehnání. Kéž by i další setkání farnosti při nejrůznějších 
příležitostech probíhala ve stejně dobré atmosféře , aby byl vždy do-
statek dobré vůle a ochoty pro společnou věc.

Napsala: Marie Pavlíčková
Foto: Antonín Vystrčil

Motto: „Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný 
dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte 
na svatbu“ (Mt 22, 4b)

V kuželkovém turnaji zvítězily již posedmé Hoštáky A

Za bohaté účasti 26 družstev zvítězily již posedmé Hoštáky A.

U žen první výhru slavily Fanynky. V kategorii jednotlivců se devít-
kářkou roku stala Magda Janků, devítkářem pak po velkém souboji 
s Vojtou Králem zaslouženě Pavel Šupina.

Začátkem února tohoto roku se v kuželkovém sále 
sportovní haly konal již 17. ročník Obecního turnaje 
v kuželkách. 

Detailní výsledky i s popisem dění na turnaji můžete najít na webo-
vých stránkách Obce Bánov. 

Pořadatelé děkují Obci Bánov a společnosti Altech za organizační 
a fi nanční podporu.

Za pořadatele: Stanislav Vranka
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Fašank v knihovně
Závěr fašanku v Bánově se konal v knihovně v úterý
25. února. Děti vyráběly a zdobily masopustní masky 
z papíru dle vlastní fantazie.

Ludmila Horňáková

Výlet farního Spolča 
na výstavu betlému v Uh. Brodě

aneb 
Běž do řiti s kus-kusem

DERNIÉRA

3. 7. 2020, 19:30, sál ZŠ Bánov
Vstupné 80 Kč
Lístky budou v prodeji od 1. 6. 2020 na OÚ Bánov

Biomatka
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Po tatarských nájezdech v 2. polovině 13. století, do-
šlo v našem kraji k navýšení počtu obyvatelstva vlivem 
kolonizace. Lze předpokládat, že tehdy došlo k pře-
stavbě původního románského kostela na moderní go-
tický kostel.

Jak tento gotický kostel vypadal, to nevíme. Prameny neuvádě-
jí přesný popis. V 50. letech 20. století byla při opravě kostela 
provedena výměna kamenné podlahy. Podle vyprávění pamět-
níků byly odhaleny základy nejen z gotického období, ale také  
z předchozího románského. Z obavy, aby nedošlo k zavření kos-
tela z důvodu archeologického výzkumu, nebyly tyto skutečnosti 
zveřejněny.

Lze předpokládat, že se jednalo o podélnou stavbu mírně odchýle-
nou ze směru východ-západ, situovanou stejně jako nynější kos-
tel. Na východní straně byla hlavní loď ukončena kněžištěm (latin-
sky presbytářem) s víceúhelníkovým (polygonálním) uzávěrem, 
stejně jako v současné době. Velkými gotickými okny při ranní mši 
pronikaly paprsky vycházejícího slunce dovnitř, což umocňovalo 
pocit výjimečnosti tohoto místa. Západní straně dominovala věž 
se vstupními dveřmi, kterými se vcházelo do kostela. Současný 
barokní kostel má věž vystavěnu na opačné – východní straně kos-
telní lodi.

Farnost byla dne 23. dubna 1682 převedena do správy Uher-
skobrodského děkanství. Po oficiálním převzetí farnosti provedl 
uherskobrodský děkan Josef Václav Halámek 6. července 1682 
generální vizitaci kostela. Ve zprávě je popsáno vybavení koste-
la - „nový svatostánek (tabernákl) se stříbrným ciboriem (litur-

Kostel sv. Martina v době „od Serényi k Serényi“

gická nádoba k uchovávání hostií) a zděná kazatelna. Ve výbavě 
kostela byla dále zlacená monstrance ze dřeva, dřevěná křtitelnice 
a 4 ornáty.“. Zda se dozvěděl, že pod podlahou kostela je již sto 
roků pohřbený „bánovský (lutherský duchovní) správce Johannes 
Lovčianus“ (pohřbený 27. února 1584) a „manželka (lutherského) 
kněze Michala Jassenského“ (pohřbená v neděli 28. března 1593), 
to se již asi nikdy nedozvíme.

O zajištění provozu kostela se staral, stejně jako dnes, kostelník 
(latinsky „ædituus“). V bánovské matrice je uváděný (jako je-
den ze dvou svědků při svatebních obřadech a úmrtích/pohřbech  
v období 1682 až 1687) „Jura Kostelnik“, jinak také „Georgius Kos-
telnik“ a nebo také „Georgius Edituus“. Jelikož není známé jeho 
skutečné příjmení, nelze o něm říct nic bližšího, snad jen to, že 
minimálně třikrát denně zvonil na věžní zvon, který se nám za-
choval doposud. Zvon byl ulitý zvonařským mistrem Mikulášem 
v roce 1498, jak se dozvídáme z gotického nápisu „Hoc opus fecit 
magister Nicolas A. D. 1498“, který nám mistr zanechal na svém 
díle.

V této době škola spadala pod správu faráře, a proto se můžeme 
domnívat, že v kostele při mších a obřadech vedla zpěv „Zuzanna 
Rektorka Banovska“, která je zmiňována v uherskobrodské mat-
rice jako křestní kmotra 5. září 1663. Možná zpívala písně z kan-
cionálu s názvem „Kancionál, to jest sebrání zpěvův pobožných, 
kterých k duchovnímu potěšení každý veřejný křesťan na vejroční 
svátky i jiných svatých památky i časy užívati může“ z roku 1601. 

Portrét uherskobrodského děkana a bánovského duchovního správce Halámka s textem o 
jeho tragickém úmrtí: „Veledůstojný a Slovutný Pan Václav Halámek Děkan Uhersko Brod-
ský zabitý s ostatními dvěma Faráři od Rebelů Uherských Roku 1683 dne 14. Července“.

Dominikánský kněz a zároveň bánovský duchovní správce nesoucí v levé ruce „symbolický“ 
kostel sv. Martina a v pravé ruce drží hořící meč, jako symbol mučednictví. (Jedná se o výřez 
z Obrazu IX. vzniklého kolem roku 1700 v řeholním dominikánském konventu uherskobrod-
ského kláštera. 
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Z novějšího Šteyerova kancionálu z roku 1683 mohla zpívat „Judita 
Rectorka z banowa“ (v bánovské matrice je jako křestní kmotra 
zmíněna 3. února 1688) za hudebního doprovodu svého manžela, 
rektora Limanovského. Některé písně z tohoto kancionálu se při 
bohoslužbách zpívají dodnes.

18. ledna 1691 biskup (nejspíše se jednalo o olomouckého biskupa 
Karla II. hraběte z Lichtenštejn-Kastelkornu) nařídil, že peníze, 
které ve své závěti z 12. září 1635 odkázal tehdejší majitel panství 
a patron kostela hrabě Blasius (Blažej) Apponyi z Velkých Oponic 
(zemřel roku 1637 nebo 1659) na stavbu kaple, půjdou na opra-
vu bánovského kostela a kaple bude postavena uvnitř. Lze před-
pokládat, že biskupovo rozhodnutí reaguje na probíhající jednání 
mezi patronem kostela hrabětem Kounicem, správcem farnosti 
uherskobrodským děkanem, městečkem Bánov a Olomouckým 
biskupstvím, ohledně špatného stavu kostela. 9. dubna 1691 
uherskobrodský děkan Mikuláš Josef Hlavačka popsal kostel jako 
„budovu z kamene zasvěcenou biskupu Martinovi, ale podobající 
se den ze dne více zřícenině“. Obec městečka Bánova ještě v do-
pise (neznámo komu) ze 4. srpna 1713 potvrzuje, že před přestav-
bou byl „zdejší farní kostel do mizerného a zkaženého stavu uve-
dený, my pak jakožto chudobní farníci k zvelebení téhož chrámu 
Páně prostředků nemajíce“.

V jakém rozsahu byl gotický kostel poškozen, nevíme. Příčinou 
chátrání kostela mohl být požár a odstřelování v době třicetile-
té války a nájezdů v letech 1663 a 1668. Nebo jen sedání stavby 
postavené na neúnosném podloží. O stavu kostela můžeme usu-
zovat pouze z nepřesného popisu oprav z let 1670 až 1690, kdy 
byl „zaklenutý chór“ (míněno kněžiště, latinsky presbytář). Loď 
kostela měla „velmi špatný dřevěný strop“. A „kamenná“ věž byla 
„popraskaná“.

Výsledkem jednání bylo rozhodnutí o radikální přestavbě kostela. 
„Z dopisů majitele panství Dominika Ondřeje Kounice, odesílaných 
ze Slavkova hejtmanovi uherskobrodského panství Janu Františku 
Sobellymu, vyplývá, že v létě roku 1691 pracovali zedníci na obyt-
ném stavení, stáji, a dalších budovách dvora a že se připravovalo 
stržení starého a vybudování nového kostela. Ke kostelu, …, exi-
stoval už v říjnu toho roku plán, poslaný „Brunnmeistrem“ (blíže 
neznámým mistrem působícím v Brně) z Kroměříže.“ Ke konci 
roku 1691 nebo začátkem roku 1692 byl kolem čtyř set let starý 
gotický kostel stržen ... 

Práce na stavbě. Úplně vpravo na dřevěném lešení stojí zednický mistr s „měrnou holí“. 
(Jedná se o výřez z Obrazu IX. vzniklého kolem roku 1700 v řeholním dominikánském kon-
ventu uherskobrodského kláštera. 

Demolice gotického kostela a následná výstavba nového mo-
derního barokního kostela sv. Martina byla tehdy velmi vzdá-
lená starostem rok a půl starého Jakuba Ernesta (Arnošta) hra-
běte z Lichtenštejna-Kastelkornu, narozeného 14. února 1690  
v 250 km severně vzdáleném městě Hertwigswalde v Niském kní-
žectví, které bylo součástí Slezského knížectví (dnes Doboszowice 
v Polsku). Za 52 let, 17. července 1743, sem však vstoupí jako olo-
moucký biskup, aby jej vysvětil.

Martin Borák
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Pustit sa do půstu, nebo si ho odpustit?

Náboženské hledisko půstu jistě všeci známe a nejsu hoden toho 
zde mluvit o nečem, co z úst pana farářa vyzní daleko důstojněj. 
Přírodní zákonitosti vedúcí k potřebě umírnění stravy ale trochu 
oprášíme. Slunko sa začíná navracat, počasí sa otepluje, čili už néni 
potřeba toliko energie pro zahřátí sa. Navíc potravy je zatým v pří-
rodě málo a v naší tělesnéj schránce eště jakési rezervy dosluhujú. 
Co teda stojí v cestě ke 40ti dennímu půstu?

Jednak to, že to píšu až teď, pár dní před Velikonocama. Za další 
to, že v súladu s přírodú sa nestačí enom stravovat, ale aj žit. Tým 
nemyslím to, že dyž z dobře vytopeného (plynem, dřevem, uh-
lím nebo elektrikú - né vodú!) baráku přeběhnem přes minimálně  
o polovinu chladnější chodník do přehřátého nebo vymrzlého pra-
covišťa, po práci rychlo do obchodu, nic dalšího ani nebylo v před-
chozích dňoch možné, doma rychlo podivočit nejaké svačiny nebo 
večeřu, a dyž pak zbude čas, vyjet v nědělu nekde k Ordějovu nebo 
na Lopeník a večér si pustit dokument o fauně Afriky. To né. S pří-
rodú v súladu možná dnes žije pár ludí, ale o dost víc jich žívalo o pár 
generací dřív. Tehdy, když sa člověk mohl na zimu zklidnit, mět čas 
na to sa trochu uzavřít a přečkat období, kdy ani pořádně nebylo co 
na prácu, než doma lúpat ořechy a zakusovat křížaly, ale pravda, 
starat sa o zvěř. To pak jakási potřeba půstu přicházala přirozeně, 
na základě fyzického aj duševního rozpoložení člověka v súladu  
s přírodníma procesama. A tehdy byla aj iná strava - plnohodnotná.

O podivočenosti dnešní doby z hlediska všemožných nezbytných 
aj zbytečných úkonů v průběhu celého roka už sem sa zmínil. Je 
načase sa konečně dostat ke stravě. Dnešní doba sa dá shrnút - 
čím pestřejší regály - tým větší blafy. Pečivo urychlené droždím,  
z mražených polotovarů, chemicky trvanlivé. Masa aj s nemasama  
v konzervách a umělých střevoch dusitanama přidusené. Haldy 
sladkého, keré mažú med kolem huby a zároveň mažú kliky záně-
tom do našich tkání a mažú aj cestičky minerálom z těla ven. Zkrát-
ka, sme přeplácaní stravú, kerá nás nevyživuje. Takové všedostup-
né, průmyslově zpracované potraviny, chcete-li rafinované, nám 
sice rozjásajú chuťové vjemy a posunú jim laťku závislosti výše, za-
plácajú žalúdek, ale mnohdy doslova zalepijú střeva, přizvú kolónije 
nežádúcích baktérijí, zažehnú záněty a další nešvary.

No a co když sa pak člověk takovú stravú zaplácaný rozhodne pro 
půst? Dyž sa vlastně od živin, které tělo potřebuje, paradoxně po-
stil nevědomky nekvalitním stravováním doposud? Včíl už to bude 
mět spád. Zaprvéj, než sa púšťat do vícedenního půstu, chce to dl-
úhodobě zplnohodnotnit stravu. To znamená bílé pečivo nahradit 
kváskovým pečivem, žitným, špaldovým, nebo prostě kvalitním 
kváskem uzrálým pšeničným chlebem, či inýma pokrmama z ce-
lozrnných obilovin, ovsa, jáhel, pohanky. Maso ideálně z šetrných 
chovů, aspoň kdykoliv to ide. Dyž už uzeniny, tak bez dusitanů  
a iných rychlosolí, najlépe nejaké prověřené domácí. Nevymlúvat 
sa na větry z luštěnin, ale radši sa jich naučit správně připravovat 
a s masem a rybama střídat. Dyž mléčné, tak tučné, co de, tak ky-
sané, tvarohové, bílým cukrem neslazené. Všeobecně sladit enom 
přírodníma, nerafinovanýma sladidlama (nerafinovaný cukr, slady, 
ovocné sladidla, med). Samozřejmě nezapomínat na ovoce a zele-
ninu. Ale nežli dovážat avokáda, radši otevřeme poslední kompoty, 

Dně sa natahujú. Ale co střeva? Neměly by sa od po-
čátku postního období začat naopak zkracovat? Proč, 
dyž jich máme v břuchu na šířku ulice aj s chodníkama, 
by naráz měly podle dávných přesvědčení a volání divo-
činy pojímat meněj řízků s bramborovým salátem, jak 
před nekolika týdňama?

dožvýkajme poslední jabka, kde máme jistotu, že při sklizni byly 
zralé. Kysané zelé a kdejaká rychlo kvašená nebo vařená místní ze-
lenina až přebohatě postačí k přečkání do prvních třešní. Jak dále 
poznat kvalitní potraviny? Zpravidla pocházajú ze zdejších oblastí, 
bývajú zpracované buď minimálně, nebo tradičním a neurychle-
ným způsobem, pokud majú seznam složení, postačijá nám prsty 
jednéj ruky na sečtení složek a v duchu skromném sa nese aj jejich 
trvanlivost. Naproti tomu jejich výživová hodnota je oproti průmys-
lovým / rafinovaným potravinám nesrovnatelně vyšší!

Potřebu půstu sice možná zaznamená aj člověk kvalitní stravy ned-
bající, z důvodu toho, že už jeho trávící orgány vyhlásijá stávku dal-
šímu zanášání. Ale z hlediska nedostatečného vyživení potřebnýma 
makro a mikro živinama, ve stavu půstu, respektive spíše hladov-
ky v tomto případě, dlúho nebude schopen setrvat. Naopak tomu 
člověk plnohodnotně živený, klidného života schopný, može na 
základě vnitřního pocitu ulevit svému tělu a súvztažně mysli aj ta-
kovým vícedenním půstem. To už ale chce znalosti k přípravné fázi 
na vícedenní půst, fázi samotného půstu a k fázi jeho vícedenního 
zakončení, což nelze preventivně a obecně doporučovat každému. 
Leč mezi doporučení, které je zdravému jedincovi škoda nepodstr-
čit, je zkusit půst jednodenní, třeba co 14 dní. Nebo přerušovaný... 
ne tamto, ale půst, kdy jíme enom určitú část dňa - třeba enom od 
rána do odpoledne, nebo od poledne do večera, jak komu individu-
álně vyhovuje. Nekomu prospěje půst obilný, nebo na vylisovaných 
šťávách, také stačí zprvu zkusit jednodenně. Vynecháním smaže-
ných, mastných, přechucených sladkých, slaných nebo ostrých 
jídel rozhodně na jaro nic nepokazíme. Zásoby alkoholové netřeba 
spotřebovávat, zkáze nepodlehne, také nepodlehněme.

Naučit sa toleranci a trpělivosti a upustit od hněvu nám, respektive 
naším játrom, jejichž vrcholem aktivity je právě jaro, plnohodnot-
né stravování a správně vycítěné půstování može napomoci. Pak 
už zbývá enom nenakúpit vajca z klecových chovů a popřát pěkné 
Velikonoce.

Marek Smetana 
Jest jak sa patří! 
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Poté, co mi vyšel poslední článek jsem (pozn. editora – zde je nutno 
upřesnit jaký článek, aby nedošlo k omylu jako v následující příhodě 
- potkali se 2 kamarádi, co už se roky neviděli a jeden se ptá dru-
hého – tož co, jak sa máš, co děláš… Nato druhý odpoví – mám sa 
dobře, včera mi vyšel článek!!! První: Nekecej, ty jsi novinář??? 
Druhý: Ne, ale mám tasemnici.) Tak tedy dobře. Poté co mi vyšel 
poslední článek v Bánovském zpravodaji jsem se stal populární ze-
jména Na Láně a na Jarmeku (zviditelnění). Lidi mě zastavují, fotí se 
se mnou, chtějí autogram… Zato do Hoštáků se neodvažuji vstou-
pit, když vim, že by tam se mnou 2 páni rádi hovořili. Na těchto 
setkáních však neslyším jen pochvalná slova, ale i výtky, že píšu 
jen o tom co sa stalo (však to ví každý debil né?), a že mám psat co 
sa stane, že je tam málo vtipů a žádný recept (což je pravda a je to 
suchý).

Tak se budu snažit vyhovět. V květnu nebo v červnu (termín za-
tím neznámý) odjede mimořádný autobusový zájezd z Bánova do 
Olomouce na promoci 3 studentek U3V (universita třetího věku). 
3 občanky Bánova v třetím – možná i 4.věku ( průměrný věk 71,34 
let) ukončí náročné 3 leté studium v UH a stanou se tak odbornice-
mi na vše (jako naši poslanci). Vystudovat třeba práva ve věku 24 
let, to umí každý debil, však to znám, ale k čemu je takový právník 
použitelný – vypálit neumí, prase nezabije, no ale tady se studovaly  
v každém semestru jiné obory. Máme tady tedy odbornice na fi-
nanční gramotnost, na fyzioterapii, na PC techniku, psycholožky... 
Často se připravovaly u nás na zahradě a slyšel jsem jen útržky roz-
hovorů – tak internet není seznam? Jakou máš klávesnici ? Černou. 
Tu myš u počítače jsem neměla likvidovat..,Úspory jsou na ho…, to 
radši fšecko vyberu, za půlku kúpim zlato a za druhou 2 byty v Hra-
dišťu a pronajmu jich… No a pikantní na tom je skutečnost, že jedna 
z těch studentek původně nechtěla studovat, pak na to přistoupila 
jen proto, že „tata sa na stará kolena zbláznil, pořád mluví o tom, že 
by sa chěl milovat se studentkú!“

Zde bych si dovolil jednu výtku starostovi – proč se neangažuje v 
tom, aby potencionální studentky i studenti nemuseli dojíždět až 
do Hradiště, proč se to nedá studovat v Bánově, Já si myslím, že 
by se to dalo zařídit, kdyby např. každou druhou středu od 14 do  
17 hod. probíhalo studium, zcela jistě by ho navštěvovali kuželkáři 
i cvičenky Sokola, což je cca 30 lidí. V Uherském Brodě U3V otevře-
li v září 2019 a chodí tam 60 lidí, tedy prý, nevím, zda se jen nechlu-
bí. Když už je ta universita dokonce i v nějakém Brodě, tak proč ne 
u nás. University na to číhají a známe jak to je s tím, jak nešla hora k 
Mohamedovi, tak on přišel za ní. To by byla dobrá čárka do soutěže 
o vesnici roku!!!

No a pokud jde o tu výtku ohledně receptů, tak je pravda, že se  
u nás doma často povalují časopisy typu Chvilka pro tebe, Vlasta… 
(ony si to baby mezi sebou mění) a když náhodou nahlédnu, tak ve 
všech jsou recepty na jídlo. Na internetu nám radí pubertální food-
blogeři jak vařit, tak se nemůžu nechat zahanbit, i když v pubertě 
už nejsem. Tento recept je z kuchařky (máme ji i s osobním věnová-
ním) našeho známého - herce Roberta Miklúše (alias Hitlera, alias 
strážmistra Topinky) Česky, ale dokonale, je velice jednoduchý  
a chutný – poctivá rajská omáčka s těstovinami.

Vezmeme láhev kečupu a vykydneme ji do hrnce – jemný pro jem-
nější omáčku, ostrý pro pálivou. Podle požadované hustoty omáčky 
zředíme vodou. Uvaříme těstoviny a přidáme do rajské omáčky. 
Naše poctivá rajská je na světě!!!

Jsou tam i jiné, náročnější recepty, pokud bude zájem, mohu pu-
blikovat i tyto – jako např. Česká pizza z knedlíků, Gothajburger…

Universita 3.věku a mladé maminky
Pozn. edit. - No já si myslím, že bez takových receptů se klidně 
obejdeme. To už jenom chybí, aby na konci byly verše. I když mož-
ná se ještě toho od doktora dočkáme, vzpomínám si, jak vloni na 
jaře za mnou přišla jedna mladá maminka a povídá mi:

Víte, když my mladé maminky si na jaře oblečeme krátké sukýnky  
a jdeme s dětmi na dětské hřiště, tak tam někdy chodívá okolo jeden 
starší pán, interesantně prošedivělý, inteligentního vzhledu (popis 
odpovídá dr. Novákovi – pozn. edit.) a něco si drmolí. Já jsem ho 
jednou obešla a slyšela jsem:

Ach mladé maminky 
koláčky nakousnuté 
jak rád bych ochutnal 
u té a pak zas u té

Ach mladé maminky 
kalhotky zaříznuté 
nejste mi souzeny 
a to je na tom kruté.

Když jsem ho pochválila za kvalitní rýmy, tak se polekal, zabrblal 
něco, že to je od Hasáka nebo Svěráka a smutně odešel k opodál 
stojícímu kočárku se řvoucím dítětem. Jo a ještě jsem slyšela, jak 
říká něco o zku…né prostatě. Ale ten pán asi špatně vidí, neboť já 
kalhotky nenosím.

Pozn. autora – to jsem zvědavý, jakou ilustrací toto bude doplněno. 
Minule to byla kukuřice, nyní jde o tanga – či na ostro?

Epilog: tak jsem na mysliveckém plese zažil smíšené pocity. Nebyl 
to ten vtip, že smíšené pocity zažívá ten mladý muž, který vidí jak 
se tchýně v jeho novém autě řítí do propasti, ale bylo to něco podob-
ného. Na plese jsem kupoval tak dlouho lístky do tomboly, až mezi 
nimi byla kýžená výhra – zajíc. Zkušeně jsem si počkal při vydávání 
výher, až tam nebude fronta a vyrazil jsem, K mém u zděšení jsem 
však neobdržel zajíce, ale jen omluvu, že už došli. Někdo si asi svoji 
výhru znásobil (pak mu přeji, ať si vylomí zub o brok) a nebo mys-
livci inzerovali co nemohli splnit. Já tedy požaduji, aby mi byla vrá-
cena celá částka, kterou jsem musel investovat do nákupu lístků do 
tomboly, tedy 1.800,-Kč (nejdražší zajíc v Bánově), a nebo dodání 
náhradního zajíčka, pak ale musí mít míry 90 - 60 - 90 cm. Jo a to 
pozitivum? No přece to, že jsme se šťastně vrátili domů, aniž nás 
někdo Chránil a nebo Pomáhal jako vloni.

Petr Novák 
17.11.2019

 
P.S. pokud bude Bánov kandidovat na vesnici roku 2020, tak 
je třeba, aby před ty autovraky, co stojí v zahradě neobydleného  
a snad už i neobydlitelného domu č. 327, byla dána cedule jako tře-
ba Automuseum. A nebo by se ty vraky trošku popotáhly do pole 
v případě varianty „požár“. No a taky by bánovští herci museli už 
přestat spát na vavřínech pod lampů a museli by už konečně před-
vést ten dlouho námi očekávaný nový kus. Prý bude ještě lepší než 
tragédyja Škrk do rži. Kamarádím se s jednou profesorkou, která je 
v komisi pro udělování divadelních Thálií, tak mám ju sem pozvat 
na premiéru…???

P.´ S´- to metro bude?
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e-mail: zpravodaj.banov@seznam.cz

Narození:
Samuel Talpa 
Samuel Žuška 
Maxim Žuška 
Anna Radochová 
Kristýna Trvajová 
Tereza Bobčíková 
Filip Mahdal
Stanislav Běhůnek
Kryštof Zálešák 

Rozloučili jsme se:
Anna Píšková 
Dušan Bulejko 
Stanislava Kubišová 
Miroslav Horňák 
Anežka Hanáčková 
Josef Ing. Beníček 
Miroslav Malíček 
Františka Kočicová
Jaroslav Píška 

Naši jubilanti:
94 let
Josef Kopunec 

92 let
Jarmila Šalušková 
Františka Mahdalová 

91 let
Růžena Jurná 

80 let
Františka Zálešáková
Jozef Silný 

Stav obyvatel 
k 31.12.2019

2093 osob

Přihlášení - 27 osob

Odhlášení - 40 

Narození - 18

Úmrtí - 24

Společenská kronika

Poděkování od FS Kohútek
Folklorní soubor Kohútek, z.s. děkuje všem účastníkům fašanko-
vé obchůzky, která se konala dne 22.února 2020. Děkujeme také 
za poskytnuté občerstvení v průběhu obchůzky a dary. Sladkosti 
byly rozděleny zúčastněným dětem a ostatní příspěvky budou po-
užity pro zajištění činnosti souboru. Letos nás potěšil větší zájem 
nečlenů souboru, kteří se fašankové obchůzky zúčastnili. V před-
cházejících letech byla tendence spíše opačná. 

Ještě více nás ale těší noví členové v souboru, zejména z mladších 
ročníků. Na zkouškách proto cvičíme starší pásma, aby se i noví 
členové mohli na chystaných vystoupeních aktivně zapojit. Le-
tos se ještě zúčastníme Folklorního dne ve Slavkově, Babího léta 
v Bánově, Slavností vína v Uherském Hradišti a Svatováclavských 
hodů v Korytné. 

Tento rok se opět pojedeme podívat na mezinárodní folklorní festi-
val Jánošíkove dni do Terchové. Kdo by měl zájem se k nám přidat, 
stačí kontaktovat někoho ze členů souboru nebo na Facebooku. 

Aleš Pavlíček

Restaurace

U Koníka
Nabízí:

rozvoz obědů
pořádání oslav, svateb, atd.

catering-rauty
pronájem výčepního zařízení

prodej sudového piva
(Staropramen, Radegast, Gambrinus, Kozel, 

Janáček, Braník, Černá Hora)

Tel. 608 726 512

V době omezeného pohybu obyvatel není možné uzavírat sňatky.
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Dětské šibřinky 23. 2. 2020

Foto Gabriela Pokorná



Fašanková obchůzka s Kohútkem

Foto Andrea Pavelková


