Mokřadní prvky na
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Slovo starosty

mluvím. Přidáváme do tohoto vydání zpravodaje i připomenutí obecně závazné vyhlášky, která zakazuje volný pohyb psů po
obci a přikazuje každému, kdo psa venčí, odklidit jeho výkaly.
To neplatí jen pro chodník! Když pes vykoná potřebu u někoho
v zahrádce, také musí být tomu, kdo venčí, jasné, že majitel té
zahrádky nebude spokojený. Důrazně proto upozorňuji majitele
psů, aby si uklízeli po svých psech. Nechápu tuto bezohlednost
a nevěřím, že tito pejskaři o tom neví. Za toto jednání hrozí pokuta. Nemám rád žádné udavačství, ale v rámci udržení pořádku
v obci se neostýchejte nahlásit, pokud uvidíte, že někdo vědomě
nechá psí výkaly na zemi. Myslím, že je to pár jedinců, po kterých
máme za….. celou obec.

Vážení spoluobčané,
zdravím vás v jarním vydání zpravodaje a přeji příjemné čtení. Přestože ani po roce s covidem na tom nejsme o moc lépe, bohužel jsme na tom vlastně nejhůře
od začátku pandemie, dokonce je naše země na tom
nejhůře v Evropě, nechtěl bych to tady příliš oplakávat, ale přesto bych to rád shrnul.
Vládě se moc nedaří dělat správné restrikce, k čemuž se víceméně přiznává. Sněmovna se přetahuje, jestli nouzový stav bude
nebo nebude, jestli pandemický zákon nahradí nouzový stav
nebo nenahradí. Lidé dodržují opatření, jak uznají za vhodné
nebo jak je to pro ně únosné, děti se učí distančně a živnostníci po stovkách krachují. To nezní moc vesele. Je ale vidět světlo na konci tunelu, v podobě vakcín, které účinkují, jen jich je
stále nedostatek. Proč nechce vláda schválenou vakcínu z Indie
a raději chce nakupovat neschválenou vakcínu z Ruska nebo
Číny, o tom radši se každý může zamyslet. Ač se vedou mnohé
polemiky, nebojím se, že bychom se z této svízelné situace nedostali. Vakcíny postupně přicházejí, ať už jakékoliv, a jakmile
bude dostatečná proočkovanost, bude se vše vracet do normálu. Je jasné, že budeme muset dodržovat nějaká pravidla ještě dlouho. Je možné, že se budeme muset očkovat už pravidelně. Ale nejsme v tom sami a je jasné, že takto nechce žít nikdo
a celý svět dělá vše pro to, abychom mohli zase normálně žít. Někdo si sice stojí za konspiračními teoriemi, že je vše řízené a plánované. Ano, jistě mnozí na covidu dokázali velmi slušně vydělat
a vlastně jim vyhovuje, o tom není pochyb, ale myslím, že snaha se z této situace dostat je vidět „na všech frontách“. Faktem,
je, že kdyby se lidé nenechali očkovat v minulosti na jiné nemoci,
bojovali bychom dnes i s jinými a zákeřnými onemocněními jako
třeba pravé neštovice, které měli na svědomí přes 300 milionů
životů. Proto jsem zastáncem očkování, i když samozřejmě ctím
svobodu jednotlivce se o očkování dobrovolně rozhodnout. Jednou
ze záležitostí v rámci ochrany zdraví, na kterou bych chtěl ještě
poukázat je nošení ochrany úst. Tady svoboda rozhodnutí neplatí.
Jestliže je nařízení nosit v budovách ochranu úst, musíme ji nosit.
Říkám to z důvodu, že rouška na mém obličeji nechrání jen mě,
ale především ostatní. Takže pokud si jedinec myslí, že roušku nepotřebuje a v obchodě prská nad potravinami a na ostatní zákazníky, nechová se jak nebojácný hrdina, ale jako bezohledný hlupák. Proto prosím i za cenu svého jiného přesvědčení noste roušky
v budovách vždy. Ne kvůli sobě, ale kvůli ostatním. Dle současných nařízení je nutné roušky nosit i v zastavěném území obce.
Na to nechci zcela naléhat, ale je to nařízení, tak by se mělo dodržovat. Bylo obcím i důrazně doporučeno uzavřít dětská hřiště.
To je naštěstí stále jen doporučení. My necháváme dětská hřiště
otevřená. Jedná se o venkovní prostory, kde není problém dodržet rozestupy, a navíc se každý smí sám rozhodnout, jestli tam
půjde nebo ne. Jen prosím rodiče, aby opravdu rozestupy dodržovali. Děkuji za ohleduplnost všem, kteří roušky a respirátory nosí
a snaží se zamezit šíření nemoci.

Opravy polních cest u Ordějova a u Močíře
Od roku 2015 jednáme se státním pozemkovým úřadem o jedné investici, která spadá pod systém územní ekologické stability
a společná zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav.
Jedná se o opravu polních cest s označením P2, Pv4 a Pv33. Až
letos, po šesti letech, se podařilo získat finance na tyto projekty,
které, podle mého názoru, pomohou nejen Bánovjanům pohodlně zpřístupnit místa, která máme nejraději a kam ve volném čase
směřují naše vycházky. Mám na mysli cestu od obchvatu k nádrži
Ordějov a zároveň cestu od Suché Lozi kolem celé přehrady až ke
konci katastru obce Bánov, který je kousek za nádrží Ordějov. Stále platí i zájem obce Bystřice pod Lopeníkem propojit tuto cestu
přes katastr Bystřice až k silnici 1/50 a v podstatě až k bystřickému fotbalovému hřišti. Sousedé z Bystřice letos dokončují komplexní pozemkové úpravy a snad tedy i propojení těchto cest bude
v dohledné době. Když se vrátím k tomu, co bude v našem katastru letos realizováno, jedná se o asfaltové cesty v šířce minimálně
3,5 metru. U Ordějova je to celkem 2616 běžných metrů nových
asfaltových cest. Jedna z cest, která se v rámci této akce bude
realizovat, je vedlejší polní cesta Pv4, která není u Ordějova, ale
z ulice Močíř ke křižovatce k ČOV. Bude to taktéž cesta s asfaltobetonovým povrchem v šířce 3,5 metru v délce 585 metrů. Doufám,
že to bude cesta k příjemným vycházkám nejen s kočárkem, ale
i na dětské jízdy na kolech a kolečkových bruslích. Všechny tyto
polní cesty, včetně té na Dílech, jsou projektované a financované
z důvodu přístupu k pozemkům a nelze se domáhat toho, aby po
nich nikdo nejezdil. Nejsou to pěší zóny, které by zakazovaly pohyb vozidel a motocyklů, proto je tu potřeba s provozem počítat.
Na druhé straně si řidiči musí uvědomit, že zde musí jezdit pomalu
a bezpečně, aby nikoho neohrozili.

Rekonstrukce stoky A-10
Jak jsem již psal v minulém vydání, tuto stavbu provází nepřízeň
počasí, na kterém je umísťování kanalizace 2,5 metru pod zem
zcela závislé. O tom Láňanům nemusím nic říkat. Celkem se mi
nyní ulevilo s informací, že je již kanalizace hotová a všechny požadované přípojky napojeny. Hlavní úkol splněn. Nehrozí už ucpání stoky a vyplavení sklepů nebo domů. Stavba, která se zdála
zprvu až nerealizovatelná, je za námi. Ne však docela. Zbývají terénní úpravy a opravy plotů. Ploty se samozřejmě mohou opravit
až po srovnání terénu, takže se zatím odváží přebytečná zemina a
doufáme, že brzy trochu více vyschne zem, aby se zahrady daly v
rámci možností srovnat. Pokud někdo z majitelů přišel při stavbě
o ovocný či jiný strom, může mu být nahrazen stromkem novým.
Požadavek můžete nahlásit na obecním úřadě. Všem děkuji
za součinnost a trpělivost s touto stavbou.

Venčení psů
Co mně tuto zimu udivuje ještě víc než jindy, je to, co po sobě
zanechávají psi nebo spíše majitelé psů na chodnících. Kdo chodí
na vycházky nebo objíždí pravidelně obec s kočárkem, ví o čem
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Další aktuality:

• připravujeme další projekt vodních ploch vycházející
z komplexních pozemkových úprav – Mokřadní prvky na
Ledském potoce

• v únoru byl nainstalován bezdrátový rozhlas, probíhá zkušební
provoz a „doladění“ jednotlivých hlásičů

V současnosti bohužel ani nevíme, jestli proběhne Bánovské leto
a další akce nebo ne. Musíme vše nechat na vývoji situace a případně akce zorganizovat později. Nejbližší akci – Nové leto v obřadní síni – musíme již opět z kalendáře vymazat. Uvidíme, jestli
letos stihneme oslavy osvobození obce či ne. Doufejme, že se vše
brzy vrátí k normálu. Do té doby vám přeji pohodové jarní dny
strávené na svých zahradách, klidnou mysl a pevné zdraví!

• v březnu bude nainstalován kamerový systém na vjezdy do
obce. U příjezdových cest budou značky s upozorněním, že je
obec střežena kamerovým systémem.
• v budově pošty byla dokončena výměna interiérových dveří
a další stavební úpravy společných prostor
• v dubnu začne výstavba vodní nádrže u Šumáku

Váš starosta Marek Mahdal

• v dubnu začne oprava chodníku Na Zámečku
• do dubna je možné se přihlásit jako přísedící u okresního soudu
– bližší informace na obecních webových stránkách

Vodní nádrž u Šumáku
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Polní cesta Ordějov

Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 11. 2. 2021

Dotace na
2021

(úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)

Název organizace

Zastupitelstvo obce schvaluje:

SDH

7 000 Kč

• Plán rozvoje sportu Obce Bánov 2021 – 2026 – (dokument je
dostupný na www.banov.cz)

Český zahrádkářský svaz

7 000 Kč

ZO chovatelů holubů

5 000 Kč

• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330060519/001
uzavřená mezi Obcí Bánov, Bánov 700 a EG.D, a.s., Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu „Bánov, Kočica,
příp.NN“ – kabelová skříň, kabelové vedení NN. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu
v celkové výši 1000,- Kč bez DPH.
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
OT-001030064371/001-SITL uzavřená mezi Obcí Bánov,
Bánov 700 a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno, na stavbu „Bánov,Štrof,2045/359,kabel NN“. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu
v celkové výši 2 600,- Kč bez DPH.
• Záměr prodeje pozemku parc. č. 5549/12 o výměře 831 m,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
zapsaného na LV č. 2340 vedeném Katastrálním úřadem pro
Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, pro
katastrální území Bánov a obec Bánov.

FS Kohútek + dětský soubor

85 000 Kč

21 300 Kč

Soubor Hútek

65 000 Kč

7 737 Kč

Český svaz včelařů

20 000 Kč

TJ Sokol

20 000 Kč

Kynologický klub

25 000 Kč

Klub seniorů

55 000 Kč

Dechová hudba Bánovjanka

15 000 Kč

Bánovské Zpěvule

82 000 Kč

FC Bánov

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2020 na akci Bánov –
rekonstrukce stoky „A-10“ uzavřený mezi Obcí Bánov, Bánov
č. 700 a ARTESIA, spol. s r.o., Ratíškovice 241, 696 02.
Předmětem dodatku je prodloužení lhůty realizace do 04/2021
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a koronavirové
pandemie.
• Podání žádosti o poskytnutí dotace od Národní sportovní
agentury na projekt Tenisové kurty v obci Bánov z dotačního
investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infra
struktura 2020 – 2024, č.j.: NSA- 0007/2020/D/1, výzvy
12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč.

20 000 Kč

HC Kohůti

10 000 Kč

Centrum pro zdr. postižené

1 000 Kč

Malovaný kraj

3 000 Kč

Oblastní charita

50 000 Kč

Naděje

14 200 Kč

Sociální služby UH

10 000 Kč

ZO ČSOP Buchlovice

1 000 Kč

Provoz SH - TJ Sokol

40 000 Kč

Celkem:

40 000 Kč

50 000 Kč

180 000 Kč

Spolek Myslivců

Provoz SH - ZŠ

• Paní Věru Kočicovou, Bánov č. 518, nar. 4.6.1952, do funkce
přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti na funkční
období 4 let.

Vratka
z 2020

120 000 Kč

835 200 Kč

119 037 Kč

Z důvodu neukázněnosti některých majitelů psů při venčení psů obecní úřad
upozorňuje na pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bánov:
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci:

c) psí exkrementy zanechané na veřejném prostranství musí
být neprodleně odklizeny.

a) na veřejných prostranstvích v intravilánu obce je možný
pohyb psů pouze na vodítku. V případě psů bojových plemen
pouze na vodítku a s náhubkem.

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje
fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství
pod kontrolou či dohledem.

b) na veřejných prostranstvích v intravilánu obce se zakazuje
výcvik psů.

Účinnost Obecně závazné vyhlášky od 16. 7. 2015.

Žádáme občany,aby pytle na odpad objednávali pouze telefonicky
nebo e-mailem. Budou doručeny do domu.
Tel: 572 646 121 e-mail: podatelna@obec-banov.cz
Bánovský zpravodaj | 1/2021
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Odvoz odpadu 2021 Přísedící soudu

Poplatek za odvoz odpadu za 1 osobu v roce 2021
činí 650,- Kč.

v Uherském Hradišti

Od částky 650,- Kč bude odečtena sleva na poplatníka. Výši
slevy Vám sdělíme telefonicky na čísle 572 646 121, e-mailem:
podatelna@obec-banov.cz a nebo ji zjistíte sami na Vašem odpadovém účtu na adrese: www.mojeodpadky.cz po zadání Vašich
přihlašovacích údajů. Tyto údaje zjistíte na archu s kódy na tříděný
odpad.

Vážení občané, uvolnila se funkce přísedícího
Okresního soudu v Uherském Hradišti na období
2021-2025. Pokud máte o tuto funkci zájem, přihlaste se do 31.3.2021 na OÚ v Bánově.
Pro výkon funkce přísedícího je nutné
doložit:

Poplatky vybíráme od 1.3.2021 do 30.6.2021.

Upřednostněte platbu z účtu na účet obce:
3025721/0100. V.S.: 1340+čp (např. 1340334).
Děkujeme.

• Prohlášení kandidáta na funkci přísedícího
o souhlasu se zvolením a přidělením
k Okresnímu soudu v Uherském Hradišti

Lístek na popelnici platný od 1.7.2021 Vám bude dodán do schránky po obdržení platby.

• poskytnutí osobních údajů kandidátem

Poplatek je možné zaplatit také v hotovosti nebo kartou v pokladně OÚ.

• Čestné prohlášení kandidáta / netýká se osob
narozených po 1.12.1971

Poplatek za psa činí 100,- Kč za jednoho psa.
V. S.: 1341+čp.

• Předložení osvědčení MV ČR dle zákona
č. 451/1991 Sb. / netýká se osob narozených po
1.12.1971/ pokud osvědčení nebylo vydáno pro
jiné účely
• Podepsané informace o zpracování osobních
údajů pro přísedící Okresního soudu
v Uherském Hradišti

Třídění odpadu

• Předložení výpisu z rejstříku trestů ČR

Pytle na tříděný odpad rozvážíme do schránek. Objednejte si telefonicky na čísle 572 646 121 nebo e-mailem:
podatelna@obec-banov.cz. Na všechny pytle nalepte kódy, případně napište viditelně číslo popisné. Kódy dodáváme také do
schránek. Dále poskytujeme černé označené pytle na plenky a
sáčky na psí exkrementy.

Přísedící schvaluje Zastupitelstvo obce Bánov.
Potřebné formuláře jsou ke stažení na webových
stránkách obece.

Dodržujte hmotnost odevzdaných pytlů s tříděným odpadem:
plasty: 2,5 Kg – 6 Kg		

Kontakty: podatelna@obec-banov.cz,
		
tel: 572 646 121

papír: 5 Kg – 10 Kg.

Termíny svozu:
PLAST			PAPÍR
vždy první pondělí v měsíci
6.4. úterý
3.5.
7.6.
7.7. středa
2.8.
6.9.
4.10.
1.11.
6.12.

Ukliďme Bánov!

vždy druhé pondělí v měsíci
12.4.
10.5.
14.6.
12.7.
9.8.
13.9.
11.10.
8.11.
13.12.

Jak jste si určitě na vycházkách všimli, je zase v přírodě spousta
odpadků. Jelikož nyní nejsou povolené žádné hromadné akce,
chtěli bychom opět udělat akci Ukliďme Bánov ve stejné podobě jako v loňském roce. Prosíme tedy, abyste na vycházku
vzali pytel a rukavice a posbírali ve vybraném místě odpadky.
Místo necháme na vás. Pytle pokud možno přivezte do sběrného dvora anebo nahlaste starostovi, kde jste pytle nechali
odložené. Březen a duben je ideální dobou pro úklid, než vše
zase zaroste, proto je dobré vyrazit co nejdříve! Budeme rádi
i vaše fotky z úklidu.

Termíny svozu popelnic:

Děkujeme za spolupráci a za pomoc bánovské přírodě!

8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., čtvrtek 1.4.,16.4., 30.4.,
14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9.,
1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., čtvrtek 23.12.

Obecní úřad
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Rozhovor:

si člověk zvykne. A všichni, co mi byli na svatbě - babička, děda,
sestřenka a bratránci, kamarádi, všichni měli skvělý zážitek a aspoň se podívali i ‘za kamery’, jak takové natáčení probíhá a udělali
televizi pořádnou útratu/škodu.

René Vrábel

Jak bys teď zpětně hodnotil reakci nevěsty bezprostředně
po obřadu, která řekla, že se jí nezdáš a nelíbíš?
Z prvu jsem byl trošku překvapený z reakce. Myslel sem si, že to
bude o něco jinačí. Ale zpětně jsem pochopil, že měla před obřadem nějaké komplikace a možná se to trochu podepsalo. Každopádně, bylo to pro nás všechny náročné. Představte si, že před
kamerami si budete brát někoho koho neznáte. Člověk neví co
očekávat.

Ahoj René, všichni víme, že ses účastnil soutěže Svatba na první pohled. Pojď nám tedy přiblížit, jak všechno probíhalo.
Proč ses do soutěže přihlásil?
Možná si někdo z vás všiml, že mně odvysílali moje videa na Prima
TV jak cvičím doma s televizí a nebo u vytíraní podlahy. Přišlo
mně to celkem zábavné, tak jsem se díval, jestli je můžu poslat
i do Novy a náhodou jsem našel ‘seznamovací soutěž’. Jelikož jsem
byl teprve chvíli zpátky v Česku, řekl jsem si, že to by mohla být
zajímavá možnost takto někoho nového poznat. Nevěděl jsem, co
od toho očekávat. To jsem se dozvěděl až po čase.

Sledoval jsi všechny díly v TV a četl jsi komentáře na sociálních sítích?
Díly jsem sledoval. Zajímalo mě, co všechno se do televize vleze.
A jak nás vlastně střižna vykreslí. Bylo super dívat se, jak na to
s přáteli, rodinou, nebo i ostatními účastníky. Komentářům jsem
se většinou vyhýbal jak to šlo, ale co jsem zahlédl, většinou byly
pozitivni a občas i vtipné.

Opravdu sis myslel, že věda ti dokáže najít tu pravou lásku
pro život?

Po prvním odvysílaném díle o tobě lidé nejenom v Bánově,
ale i na sociálních sítích mluvili, jako o velkém sympaťákovi s pozitivním myšlením a smyslem pro humor, zatímco Petru každý hodnotil spíše negativně, jako nesympatickou a namyšlenou. Jak jsi na tyto otázky od lidí reagoval?

Na toto se mě pořád někdo ptá a já stále nedokážu odpovědět.
Myslím si, že věda si vzala obrovské sousto. Experiment byl zajímavý a chvilkami náročný. Vybral bych si partnerku sám líp? To je
těžko říct. Takže pořád nevím. Možná na to potřebuje věda ještě
víc času.

Lidi, co nás viděli v televizi, nás neznají, takže nemá cenu na to
moc brát ohled. Bylo skvělé, že mě tak vykreslili. Já jsem do toho
šel s nadšením, jako do všeho a to se lidem asi líbilo. To, že u ženy
už to tak skvělé nebylo, byla škoda, ale asi to bylo pro ni o něco
náročnější. Já sem se snažil být sám sebou a bavit sebe a i ostatní.
Tak snad se mi to povedlo.

Jak reagovala tvoje rodina, když jsi jim oznámil, o co v soutěži jde? Nezalekla se natáčení, kamer?
Mamka mě zná, tak asi nebyla až zas tak překvapená, jako by byly
ostatní maminky. Měla ze mě radost a ano, byla dost nervózní
z kamer, ale všiml jsem si že to všichni. I já ze začátku, ale časem
Bánovský zpravodaj | 1/2021
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Jak to máš s Petrou teď? Jste stále manželé, nebo se vaše
cesty rozešly?
Většina lidí se dočte na internetu jak to je, tak se nechci opakovat.
jsme kamarádi a jsme v kontaktu. Hodně jsme toho spolu zažili
a nikdo jiný nemá představu jaké to bylo, jen viděli úryvky v televizi. Takže o našem zážitku si člověk nedokáže promluvit s nikým
jiným, kromě zúčastněných.
Kdy jste se poprvé setkali s ostatními páry?
Poprvé na naší večeři se Štěpánkou a Pavlem - v posledním díle
jste nás mohli vidět. Kromě toho jsem potkal Radka, který se se
mnou otužoval a postupně i Františka, se kterým jsme natáčeli Život ve hvězdach. Nátálku jako jedinou jsem zatím nepotkal, třeba
časem. Ale všichni jsou moc zajímaví se srdcem na pravém místě.
Poznají tě lidé na ulici a píšou ti ctitelky?
Občas mě lidé poznají, někdy se vyptávají, jindy se chtějí vyfotit,
většinou se na mě dívaji a přemýšlejí, proč jsem jim povědomý.
Prozradíš nám, jak to máš s láskou teď?
Čekám, co mě potká. Do ničeho se neženu, nabídek mám spoustu, ale všechno chce svůj čas.
Jak vzpomínáš na svatbu teď? Přihlásil by ses znovu?
Samozřejmě, byl to neobyčejný zážitek a nikdy mě nenenapadlo, že mě něco takového potká. Ať už to věda vymyslela jakkoliv
a Petra byla taková nebo maková, šel bych znovu. Zážitek na cely
život. A třeba jste na mě v Bánově pyšní.
Děkuji za rozhovor a přeji stále pozitivní myšlení a smysl
pro humor.
Redakční rada

9

www.banov.cz

Bánovští modeláři a zubař Korček
Při občasné návštěvě svých příbuzných se mně dostává také do ruky Bánovský zpravodaj, ve kterém si občas zalistuji, no a když je dostatek času, také přečtu.
Z informací, které se ke mně dostanou, vždy „ožiji“.
V současnosti při dlouhých zimních večerech jsem dostal nápad, že všechny ostatní výtisky z archivu internetu „projdu“ a s obsahem se znovu seznámím.
Zaujaly mě zvláště vzpomínkové články a fota z dřívější doby. To
mne vyprovokovalo natolik, že jsem se rozhodl do zpravodaje napsat článek ne ledajaký, ale na téma, o kterém se v jeho historii
nikdy nepsalo.
Přísluší se představit. Narodil jsem se v Bánově, údajně na návštěvě. Moji rodiče se poznali za první republiky u Batě ve Zlíně,
zde jsem také prožil své dětství do 6 let. Ke konci tohoto období
se schylovalo k II. světové válce. Baťa dal vydělat. Při mimořádné
šetrnosti mojí matky si v tomto období rodiče postavili skromný
domek v Jakubovci, ve kterém po jeho rekonstrukci bydlí moje
sestra Jana Mařáková s manželem. Povinnou školní docházku od
1. třídy jsem stihl v Bánově u pana učitele Tylicha.
V mém dětství okolo roku 1947 se utvořila ve vesnici skupina kluků se zájmem o letecké modelářství. Samozřejmě jsem byl mezi
prvními, kteří se zapojili. Bylo nás hodně, dokonce nás v tomto
podporovali i rodiče. Až v dospělosti jsme si uvědomili, že rodiče
měli zájem, abychom se naučili rukodělné činnosti. Protože v období po válce bylo každého řemeslníka třeba.
Prodejny modelářského materiálu tehdy nebyly, ba ani v pozdější době nebylo dostatek peněz na materiál. Museli jsme si se
zajišťováním stavebního materiálu pomáhat sami. Naším prvním vytypovaným modelem byl jednoduchý bezmotorový kluzák
„VOSA“ o rozpětí křídel asi 0,75 m. Konstruktérem byl tehdy pan
Radoslav Čížek z Kladna. Trup letadélka byl ze smrkového prkénka
s výřezem na protizávaží, uložením pro křídlo a kormidla. Kostra
lepena acetonovým lepidlem. I toto jsme si museli dělat sami.

Bánovský zpravodaj | 1/2021

10

Sestávalo z čirého acetonu a vyluhovaného celuloidu. V důsledku
toho se v modelářských rodinách začaly ztrácet hřebínky na česání
vlasů. Potah křídla kormidel byl z obyčejného balícího papíru pro
domácnost. Obloukové ukončení jsme vyřešili použitím „pediku“
rostoucího v přírodě. Na ten jsme chodili do „háječku“ – lesa za
nynější rozhlednou. Největším problémem bylo, kde získat smrkové nosníky 3x3 mm pro kostru křídla a kormidel. Nevím, koho
to napadlo, ale požadavek na nosník skončil na dobrosrdečného
pána Maxmiliána Zálešáka – koláře, a později u jeho syna Ladě.
Nosníky nařezal, vždy nás však odkazoval na odpolední dobu, tak
zvaně „po fajrontě“. Podporoval nejen fotbalisty, ale od té doby
také modeláře. Zakázka byla vždy zadarmo – dnes něco jako sponzorský dar.
Stavěli jsme modely většinou doma, na stole v kuchyni. Krátkodobě schůzky pro výměnu informací jsme uskutečňovali v jednotřídce zvané „stodola“. Po krátkém zalétnutí modelů přišla na pořad
soutěživost. Pořádali jsme závody na vzdálenost. Příroda se o toto
postarala. Startovací čára byla stanovena na skále u nynějších
třech křížů. Směr létání byl les „Šumák“. Zbytková vzdálenost
byla měřena od Stehlíkova domu na „požárech“.
U pravé modelařiny jsme v pozdější době zůstali jenom dva, s Mirkem Zálešákem čp. 15. Účast na soutěžích jsme oba brali s velkou
vášní. Také jsme občas stanuli na stupíncích nejvyšších. Je málo
letišť v republice, kde jsme s našimi éry nebyli.
Čas běžel, nastala realita života. Založili jsme si také své rodiny.
Z vášně se stal už jenom občasný koníček. Změnili jsme také místa pro bydlení. V Mirkově případě to byla změna nedobrovolná.
V padesátých letech jeho otec odmítl podepsat JZD. Z těchto důvodů musel odejít z Bánova, aby nebyl v „hledáčku“ tehdejších
kádrováků. Aby uplatnil své pracovní možnosti, musel kromě
brodského gymplu absolvovat další dvě maturity. Z mnoha tehdejších modelářů uvedu jen několik, kteří dosáhli významné kariéry.
Ing. Josef Švehlík (Cvrlik) – velký to řezbář v Otrokovicích. Zažil
jsem velmi dobrou atmosféru s několika občany z Bánova při jeho

gové tuto techniku zvládli lépe než my dříve narození. „Karta“ se
otočila, oni jsou dnes našimi učiteli.
Za několik posledních pár let se utvořila v našem blízkém okolí
nová skupina modelářské činnosti Uh. Brodu a Těšova, také s bánovskými kořeny. O tomto představení, která tato skupina na letištích předvádí, diváci říkají, že je to modelářské divadlo. Předvádí
skutečné nálety a souboje z období I. světové války. Tito modeláři
vlastnoručně postavili věrné kopie letadel z té doby. Rozpětí těchto „strojů“ je asi kolem 3 m. Pohod hlučnými spalovacími motory.
Tuto činnost podporují i jejich manželky, do dění se také zapojují.
Z celtové látky ušily kopie letištních budov a také figuríny letištního personálu. Navíc jejich ženy při předváděčce ovládají dálkově výbuchy bombardovacích náloží. Všude po představení sklidí
„aplaus“. S tímto programem dokonce jezdí do jiných států Evropy. Nebylo by také na škodu akci předvést v rámci Bánovského
léta na místním letišti.
Nyní následuje nejdůležitější odstavec tohoto příspěvku. Po otevření Bánovské školy jsem několik následujících roků vedl modelářský kroužek. Od vedení školy podpora byla. Nad vším dělal dozor pan školník Parák s manželkou. Proč by ne, ať se v místě dění
nedělají nějaké „lumpárny“. Přišel mezi nás také pan učitel Staněk
– botanik, o vše se zajímající. V některém ročníku na sebe upozornil svojí dovedností chlapec jménem Pepa Korček. Ze začátku
jsem netušil, že patřil k dobrému a známému bánovskému zubaři. Předpokládané geny chlapec měl. V určitou dobu přišla neobvyklá záležitost, že na naše modelářské aktivity jej doprovázela
jeho pozorná starší sestřička Slávinka. Mělo to své opodstatnění.
Důvod v samém začátku věděli jenom jeho nejbližší. V Pepových
16 letech po jeho odchodu do modelářského nebe se do modelařiny začal angažovat jeho tatínek, pan zubař. Bylo to příjemné,
zvláště při jeho pracovním vytížení. Náš ústřední modelářský svaz
v Praze pana Korčeka vyslal do kurzu sportovních komisařů pro
modelářské akce a soutěže. Vzal své povinnosti komisaře vážně,
o jeho kvalifikaci byl zájem po celé Moravě. Zvláště pro náš klub
byl přínosem při pořádání soutěží mezi Královem a Uh. Brodem
a také v katastru Bánova. Vždy na strništi, protože v okolí žádná louka ani letiště nebylo. V roce 1967 – týden před naší soutěží
v srpnu, se uskutečnilo mistrovství světa v blízkosti Prahy. V období tohoto konání mne místní Svazarm vyslal do místa konání
s úkolem, abych přesvědčil národní družstvo Maďarska a jiná
družstva ze soc. demokratických států. Při dané politicky napjaté situaci účast odmítly. Myslel jsem si tehdy, že se nemohu
vrátit domů, do tohoto dění „s prázdnou“. Díky tlumočení modelářského nestora pana Husičky s radostí přijalo účast na naší
soutěži družstvo anglické. V počtu 9+1 mladá dívka. Přijela tehdy
v kalhotách, které tehdy naše celebrity nosily až za 20 roků. Jsou
z toho dění foto záznamy i o těchto kalhotách, avšak jsou méně
technicky kvalitní. Při zájmu v Bánově můžeme představit výstavku. Jeden z účastníků anglického družstva se jmenoval Martin Dilli. Náhodou jsme se setkali někde v Evropě po 30 letech, již jako
s kameramanem BBC. Uvítání v té době bylo srdečné. Tehdejší
angličtí účastníci mají na co v dobrém vzpomínat. Zajistili jsme
tehdy hodně sponzorských darů. Jistě dodnes zdobí jejich vitríny
panenky z Lidové tvorby. Já tehdy jako státní zaměstnanec po této
události jsem měl co vysvětlovat vojenským „kontrášům“. Jo tehdy měli tyto záležitosti jinak „obšacované“.

vernisáži celoživotních děl! Ti, co se nezúčastnili, mohou litovat
(Foto BZ 5/17). Profesor Josef Kočica (Martínek) učící se na VŠ
v Praze. Velmi dobrý tanečník tehdejšího televizního pořadu „Sejdeme se na Vlachovce“.
Ing. Petr Nováček – důstojník letectva. Po otevření měšťanky
v r. 1951 si ke mně k deváťákovi přisedl pouze na jeden rok do lavice. Záhy jsem poznal, že je z něj pokročilý modelář. Měl také od
přírody výtvarné schopnosti – geny po svém otci, tehdejším řediteli školy. Krátce nato se naše životní osudy rozešly. Jeho rodina to
z hlediska jeho povolání neměla „lehké“. Devětkrát se s rodinou za
svojí kariéry stěhoval. V Náměšti u Brna začínal a také na důchod
skončil. Občas se také spolu stýkáme. Rád jezdí na naše ročníková
setkání (foto BZ 4/15 – stojí úplně napravo).
Humorný zážitek z modelářských začátků s Laďou Mačem – bánovským všeumělcem. Zúčastnil jsem se modelářské soutěže
v Holešově. Což není tak daleko. Při větrném počasí jsem vzdalující se model nestačil doběhnout a sledovat. Toho dne jsem jej
nenašel. Následující den Laďa projevil ochotu a vzápětí jsme na
motorce do místa dění soutěže jeli model hledat. Našli jsme jej.
V okamžiku zpátečního odjezdu už bylo šero. Asi v polovině cesty
se nám stala na motorce nemilá věc. Motor zaprotestoval, odmítl svoji „povinnost“. Od tohoto okamžiku jsme v noci museli až
do Bánova motorku tlačit. Můj společník vzal příhodu sportovně,
vím, že jsem si pro příští den musel vzít dovolenou. Laďovi se
konstrukce úspěšného modelu zamlouvala, jako předloha pro jeho
příští vlastní konstrukci. Model jsem mu tehdy daroval. Nedávno
jsem u bánovského všeumělce provedl návštěvu. Po představení
jeho celoživotních „děl“ na jeho dvoře, přišla náhodná řeč na to,
že darovaný model se nachází asi 60 let na jeho půdě. No přece
darovaná věc se nevrací.

Na úplný závěr. Velmi dobře hodnotím obsah Bánovského zpravodaje, zvláště technicky se zlepšující úroveň. Jistě je to zásluha
obce a velmi dobrého složení redakční rady.

Čas běžel a také s ním modelářská technika. Je neuvěřitelné, jakým tempem. Dnes v období počítačů se také nová technika promítla do ovládání rádiem řízených modelů. Také jsem se této nové
odbornosti chopil, i za cenu vysokých nákladů. Moji mladší kole-

Dřívější Bánovjan
Svatopluk Šťastný
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Kam až dojdeme společnými silami?
1800,13 km = výsledek celoškolní sportovní víkendové akce ZŠ Bánov ve dnech 13. - 14. 2. 2021

Do akce se zapojilo 215 žáků, plus 10 učitelů a podpořili nás další
členové rodin. Ušli jsme celkově 1 800,13 km. Všem patří velký
dík a věřím, že si to všichni náležitě užili. Důkazem pro mě je to,
že jsem neviděl jedinou fotku, kde by se někdo mračil. Všichni byli
šťastní, že jsou venku a je krásný den. Z reakcí, které jsem dostal, mám nutkání celou akci ještě zopakovat. Naplánujeme zase
víkend s hezkým počasím – tentokrát asi už jarním – a vyrazíme
dál. Evropa už nám bude malá. Díky všem, kteří se zapojili, jste
výborní. Fotografie jsou na www.zsbanov.cz.
Radek Masař

Žáci, rodiče a vyučující ZŠ Bánov ukázali, co dokážeme, když se
spojíme a táhneme všichni za jeden provaz. O víkendu 13. - 14.
2. 2021 se žáci školy vydali na cestu. Vybrali si trasu podle svých
možností a podmínek. Pokud šli se žáky rodiče a sourozenci, tak
všechny kilometry sečetli. Jak se zvládnuté kilometry měřily? Bylo
to snadné. V akci byly smarthodinky, náramky, appky v telefonu nebo naklikaná trasa na mapy.cz. Fotky displeje s počtem km
a selfie pak odeslali vyučujícím tělesné výchovy, kteří všechny kilometry zaevidovali.

Školní covid fašank
Bylo týden do fašankového úterý. Škola téměř prázdná, jen ve třídách a kabinetech několik on-line vysílených vysílajících učitelů a na dolní chodbě za rouškami ve třídách prvňáčci a druháčci.
Už rok nemůžeme zpívat a hrát si o přestávkách na chodbě. Dusivá atmosféra zhoršující se epidemie k tomu navíc. Nevydržel jsem
to a o svačinové přestávce vyšel na chodbu zase po roce s harmonikou a začal hrát - Ztratila sa na salaši slanina, Pod šable aj pod
obušky, Bystrická hospůdka.
Děcka se vyhrnula na chodbu a strnula. K mému překvapení se
ani nehla. A pak mi to došlo – prvňáci ve škole nikdy zpívání při
harmonice na školní chodbě nezažili a druháci jen chvilku v první
třídě na podzim 2019. Stáli jsme tam proti sobě a malí žáčci vyčkávali. Uvědomil jsem si, že jsem ve stejné situaci, jako před dvaceti
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lety, kdy jsem si dodal odvahy a poprvé harmoniku během svého
dozoru vytáhl na chodbu. Ovšem tehdy mě obklopila moje kuřátka
ze školního souboru.
Sundal jsem si nástroj, postavil ho na zem a zatančil jim v tichu
konec bobkovnického tance. Hop, šup, dup - jednou, hop, šup,
dup - podruhé, hop, šup, dup - potřetí a hop, šup, dup - děti začaly poskakovat a tančit se mnou. Za minutu už jsem zase muzicíroval a kolem mě nadšeně pulsovala celá chodba. Za rouškou jsem
prožíval velké emoce.
Na konci přestávky jsme se domluvili, že za pár dní v úterý před
Popeleční středou si to zopakujeme v maskách. A ono to vážně
proběhlo a zase to bylo náramné.
Hmatatelně jsem pocítil, jak moc toho všichni každým dnem
v karanténě ztrácíme. A nemyslel jsem přitom rozhodně jen na
muziku…
Vlastimil Ondra

Zaměřeno na nadání a tvořivost
Řekli jsme si s učiteli, že během distanční výuky je
příležitost poznat své žáky ze strany, která je v běžném školním frmolu pro nás trochu skryta.

A přišla řada inspirujících obrazů, fotografií a dokonce i modelů.
Postupně je zveřejňujeme na webových stránkách www.zsbanov.
cz, kde si je můžete prohlížet. Zde jen malá ochutnávka.
Vlastimil Ondra

Víme, že jsme obklopeni nadanými mladými lidmi, a proto jsme
je požádali, aby nám ukázali, co umí, v čem vynikají, co bychom
se o nich měli dovědět, aby nám poslali, co zajímavého během
karantény doma tvoří a podnikají.

David | sedmá třída | modely
Ema | šestá třída | kresba

Barbora | sedmá třída | kresba

Emma | šestá třída | kresba

NEMOVITOSTI
INZERCE

VÝZVA PRO SOUČASNÉ
VYSOKOŠKOLÁKY
- absolventy bánovské základky

Hledám rodinný dům v této lokalitě.
Rekonstrukce vůbec nevadí.
Zahrada vítána, může být i větší.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
pro doučování žáků ZŠ Bánov.
Zájemci, pište, prosím, na mail
vlastimil.ondra@zsbanov.cz
a připište tam i číslo mobilu.
Velmi děkujeme.

Za zavolání děkuji
Tel.: 739 187 981
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Pod rouškou

ŽIVOT POD ROUŠKOU

Když letos zvolila hradišťská knihovna do soutěže
pro začínající spisovatele téma „Pod rouškou“, asi
to nikoho příliš nepřekvapilo. Co nás však překvapilo
– a musíme říct příjemně – byl zájem ze strany našich
žáků se do soutěže opět zapojit.
Zapojit se v době, kdy se vzdělávají z domova a veškerá výuka,
tedy i konzultace k soutěžním pracím, probíhají distančně. Děti
mohly dělat jiné činnosti, nebo taky nemusely dělat nic. Ale ony
psaly a to nás těší. Do soutěže jsme odeslali pestrou paletu prací
a budeme s napětím čekat na červnové vyhlášení. U dětí rezonovalo téma koronaviru v nejrůznějších rovinách. Objevovaly se
obavy, naštvanost, nejistota i velmi osobní zkušenosti s nemocí
u někoho blízkého. Děti srovnávaly dobu před koronavirem se
současnou situací. V žádné práci nechyběla víra v lepší časy a silná
touha po konci epidemie. A protože těžkých situací v době pandemie zažíváme nespočet, vybrali jsme pro Vás práce, které mají
v sobě i špetku humoru. Věříme, že potěší.
Mgr. Hana Boráková

Rouška se dřív nosila jen na operačním sále
nebo na ozdobení lidské tváře.
Teď nosím roušku každý den,
když paty z domu vyjdou ven.
Když je škola otevřená,
učitelka zuří,
že pod rouškou na ni
všichni zuby cení.
Když to vezmu tam a zpátky
pod rouškou jsou
vlastně hrátky.
Pod rouškou to lehké není
všichni jsme z toho znechucení.
Napsala Marie Mahdalová, žákyně 6.B

Pod rouškou
V hodině češtiny nám paní učitelka navrhla, že se můžeme přihlásit do soutěže uherskohradišťské knihovny. A kdo vyhraje,
tak se jeho příběh nebo básnička dá do takové knížky, ale kdo
nevyhraje, tak aspoň od paní učitelky dostane desetibodovou
jedničku. HURÁ!
Hned jsem si řekla, že se zapojím a budu se snažit mít svou
práci v té knížce. Jen jsem nevěděla, co mám napsat.

Krásný sen, který se změnil v noční
můru

Tak jsem se ptala mamky. Mamka mi řekla, ať napíšu básničku. Já jsem jí řekla, že básničku psát neumím, ale zkusila
jsem to. Začala jsem vymýšlet rýmy na rouška. Napadlo mě
jen rouška=zkouška, ale zkoušky, těch se moc bojím. Zkouška
z dějáku - hrůza, zemák - je příšerný, klavír - to je samý stres,
ale fyzika - tu mám ráda. Báseň raději psát nebudu.

Je snem každého dítěte zažít dva roky prázdnin, jako se to povedlo dětem ve známém seriálu. Něco podobného se přihodilo
i nám.
Na jaře vypukla pandemie koronaviru a začala distanční výuka. Byl to sen. Ráno jsem nemusela brzy vstávat. Snídala
jsem s paní učitelkou Borákovou v hodině českého jazyka. Na
hodinu matematiky jsem si uvařila teplé kakao a paní učitelka
Pavlíčková mi na to nic neřekla. V dějepisu jsem slupla pytlík
brambůrků. A žádnému učiteli nevadilo, že jsem ještě v pyžamu. Když jsem náhodou nevěděla odpověď na nějakou otázku,
tak mi jako zázrakem nefungoval mikrofon. A když jsme měli
psát on-line test, jako naschvál vypadla wifi. No prostě vyučování snů.

Tak mi mamka řekla, ať napíšu o tom, jak teď žiju. No, jak
teď žiju?
Do obchodu chodí mamka, oblečení mám naštěstí dost a zimní
boty jsme koupili už loni, takže do nákupních center ani do jiných obchodů chodit nepotřebuji.
Ale neotevřeli mi atletiku, moc jsem se do ní těšila. Ale pohybu
mám dost, musím chodit s mamkou na procházky.

Po pár týdnech se situace začala vymykat kontrole.

On-line výuka. Na to, jak nás strašili, je to docela v pohodě.
Ale ve škole je to lepší!!!

Ráno jsem se zdravila v zrcadle, protože mi chyběli kamarádi.
Při představě, že na oběd budou už třetí den špagety, se mi
dělalo nevolno. Prudké zhoršení prospěchu silně ovlivnilo mou
aktivitu na sociálních sítích. Jednoduše řečeno: naši mi zabavili mobil. Prudce se zvedla i moje váha. Brambůrky a teplé
kakao způsobily, že nedopnu kalhoty. Pomalu se distanční výuka změnila v noční můru. Chybí mi pestrá strava školní jídelny
neboli školní dieta. Chybí mi vtipné hlášky pana ředitele, když
zjistí, že nic neumíme. Ač bych to nikdy předtím neřekla, chybí
mi i tělocvik. A hlavně mi chybí děcka a naše blbnutí ve třídě.
Při slovech distanční výuka se mi ježí vlasy.

Nejhorší je, že nevidím svoje kamarády. Některé jsem neviděla
už od doby, co nám zavřeli školu. Ale můžeme si psát nebo
volat. Ale není to ono. Vždycky jsme si spolu povídali, jezdili
na bruslích a když jsme byli na návštěvě, tak jsme stavili lego
nebo točili tiktoky, jedli brambůrky, koukali na youtubery nebo
hráli na schovku potmě.
No, a to teď nemůžeme…
Naštěstí v televizi říkali, že brzo půjdeme do školy.

Bohužel se zdá, že tahle noční můra ještě nějakou dobu potrvá.

Už se nemůžu dočkat, neskutečně se těším na všechny kamarády. Tak i tu otravnou roušku překonám!

Napsala Anna Procházková, žákyně 7.B

Napsala Renata Beníčková, žákyně 6.B
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Velikonoce 2021 v kostele sv. Martina v Bánově
Velikonoční bohoslužby probíhaly v loňském roce v zavřeném kostele. Pokud letos proběhnou, pak určitě v
omezené míře a za účasti minimálního počtu věřících.
V každém případě je bude možno sledovat na webu farnosti Bánov www.farnost-banov.cz

Názvy postních nedělí
Postní doba je pro křesťany čas přípravy na největší svátky – Velikonoce. Proto je spojena s výzvou k vnitřní duchovní obnově
a vybízí k větší soustředěnosti a sebeovládání. V katolické církvi
začíná doba postní Popeleční středou. Ten den přijímají věřící na
čelo křížek popelem na znamení kajícnosti. Postní doba trvá 40
dnů na památku stejné doby, kterou strávil Ježíš Kristus na poušti,
jako přípravu na své poslání. Do postu se ovšem nepočítají neděle,
proto má vlastně 46 dnů. Neděle postní doby mají název jednak
podle prvních slov Vstupní antifony (úvodní zpěv bohoslužby, původně latinsky), mají také lidové označení.
I. neděle postní „Invocavit me“ – „Povolal mne“, lidově „Černá“. V postní době ženy odkládaly pestré součásti oděvu a oblékaly se spíše do tmavých šatů a zástěr a na hlavu vázaly černé šátky.
II. neděle postní „Reminiscere“ – „Rozpomeň se“ (na své slitování), lidově „Pražná“. Název je podle tradičního jídla „pražmy“
– staroslovanského pokrmu z nedozrálého obilí.
III. neděle postní „Oculi“ – „Oči“ (mé stále vyhlíží Pána), lidově „Kýchavá“. Původ je z doby morové epidemie. Věřilo se, že
tato nemoc se zpočátku projevuje kýcháním. Z obavy před nákazou se proto na kýchnutí začalo odpovídat: „Pomáhej Pán Bůh“,
nebo „Pozdrav Pán Bůh“. Tuto neděli se údajně sloužily bohoslužby „Za odvrácení moru“.
IV. neděle postní „Laetare“ – „Raduj se“ (Jeruzaléme), lidově
„Družebná“. V tuto neděli chodíval ženich s družbou do domu,
kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy.
V. neděle postní „Judica“ – „Zjednej mi právo“ (Bože), lidově
„Smrtná“. Váže se k ní starý zvyk vynášení Smrti (Moreny, Mařeny) zhotovené ze slámy a hadrů. Tento zvyk symbolizoval vyhánění zimy.

VI. neděle postní „In Palmis“ – „Palmová“, nebo „Květná“,
což je i lidový název. Připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma
a vítání zástupy, které mu mávaly palmovými ratolestmi.
Všem čtenářům a občanům přeji a vyprošuji v této nelehké době
novou naději a pokojné prožití svátků Ježíšova vzkříšení v kruhu
svých blízkých.
P. Jiří Putala, farář
Příležitost ke svátosti smíření (zpovědi) byla naplánována na sobotu 27., případně i na neděli 28. března odpoledne v kostele.

Zelený čtvrtek 1. 4. 2021
Bohoslužba na památku Poslední večeře v 18.30 hod.
Velký pátek 2. 4. 2021
Velkopáteční obřady na památku Ježíšova umučení
v 18.30 hod.
Bílá sobota 3. 4. 2021
Kostel bude otevřen k návštěvě „Božího hrobu“ v době
8.00 – 18.00 hod.
Začátek Velikonoční vigilie v 20.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 4. 4. 2021
Bohoslužba v 10.30 hod., na závěr žehnání
velikonočních pokrmů.
Pondělí velikonoční 5. 4. 2021
Bohoslužba v 10.30 hod.

Zimní radovánky
v Díloch
Jistě si mnozí z vás vzpomenou, jak chodili sáňkovat do
Dílů. My to měli za humnama, tak jsme tam v zimních
měsících bývali často. Saňovalo se buď na ulici Na
hradě, protože ještě nejezdívalo tolik aut nebo právě
za humny.
Mnohokrát jsme si jako děti přály, aby se tu postavila lanovka
a nemusely jsme šlapat pořád nahoru. To se samozřejmě nestalo, ale sáňkuje se tady dosud, i když cesta dostala novou podobu.
Kopec je pořád výborný ke sjezdům na všem možném. Letos byl
opět využitý dětmi, když napadlo trochu sněhu. Jsme za to rádi,
protože zasněžená zima už nebývá tak obvyklá jako dřív.
Ludmila Horňáková, foto Andrea Pavelková
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Zpráva o činnosti
jednotky SDH Bánov
za rok 2020
Již tradičně předkládáme výroční zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bánov. Účelem
této zprávy je informování zřizovatele i občanů o činnosti jednotky a aktivitách jejich členů za období minulého roku.
Jak jistě všichni víme, rok 2020 byl v mnoha ohledech zcela výjimečný a přinesl doposud nevídané okolnosti, se kterými bylo
(a doposud je) nutné se vyrovnávat. Na vině bylo samozřejmě riziko šíření virového onemocnění, které nemalou měrou ovlivnilo
i činnosti naší jednotky. Kromě nutnosti dodržování řady hygienických opatření došlo také k výraznému omezení běžného výkonu služby, zejména pokud jde o odbornou přípravu a utužování
kolektivu. Všechny obyvatele Bánova však můžeme ujistit, že
akceschopnost jednotky, tedy připravenost poskytnout pomoc při
požárech nebo jiných mimořádných událostech, ohrožena nebyla.

Dále disponujeme moderními dýchacími přístroji, kalovým i plovoucím čerpadlem, motorovou a rozbrušovací pilou, elektrocentrálou, vysavačem na nebezpečný hmyz a dalšími věcnými prostředky, které umožňují poskytovat účinnou pomoc obyvatelům
v nouzi. K zásahům vyjíždíme automobilovou cisternou CAS 20 na
podvozku zn. SCANIA a dopravním automobilem zn. VW Transporter. Jedná se o moderní vozidla, jejichž úroveň snese nepřísnější srovnání.

Zásahy

Základní informace, členská základna,
technika
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bánov je jednotkou
požární ochrany kategorie III/1 – jednotka SDH obce s členy,
kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně
s územní působností zpravidla do 10 min. jízdy z místa dislokace
na místo události. Jednotka zabezpečuje výjezd jednoho hasičského družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči).V současné
době má jednotka již 26 členů. V minulém roce naše řady rozšířili
3 nové kolegyně a kolegové. Z udávaného celkového počtu je 16
hasičů zařazeno v operačním odboru, to znamená, že jsou určeni
pro výjezdy. Dalších 10 hasičů je dle vnitřní organizace zařazeno
v organizačním odboru. Tito hasiči sice nejsou zařazeni přímo do
výjezdu, avšak svou činností významně 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 speciální třívrstvé zásahové oděvy, rukavice, přilby nebo speciální obuv.

„zásah“ během soustředění v Jeseníkách
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Základním posláním jednotky sboru dobrovolných hasičů obce je
pomoc při požárech, živelných pohromách či jiných mimořádných
událostech. V roce 2020 jsme vyjížděli celkem k 11 událostem (+2
oproti roku 2019). Z toho bylo 5 požárů (-1), 4 technické pomoci
(+2),
1 pátrání po pohřešované osobě (+0) a 1 prověřovací cvičení (+1).
Na území obce Bánov jsme řešili 4 mimořádné události (-1). Samostatně jednotka zasahovala ve 2 případech (+1).

Datum

Čas

Popis zásahu

4. 1.

03:14 hod.

Požár stodoly, Bánov

10. 2.

08:07 hod.

Technická pomoc – silný
vítr, Suchá Loz

30. 3.

22:21 hod.

Požár lesa, Bystřice pod
Lopeníkem

9. 4.

22:24 hod.

Požár rodinného domu,
Vápenice

13. 4.

14:38 hod.

Požár stromů a trávy,
Bystřice pod Lopeníkem

13. 6.

17:23 hod.

21. 6.

17:19 hod.

Pátrání po pohřešované
osobě, Lopeník

13.8.

14:13 hod.

Požár kůlny, Suchá Loz

17.8.

10:13 hod.

Prověřovací cvičení - požár
kostelní věže, Bánov

3.10.

13:54 hod.

Technická pomoc – silný
vítr, Bystřice pod Lopeníkem

17.10.

14:51 hod.

Technická pomoc – záplava,
Bánov

Technická pomoc – záplava,
Bánov

Další činnosti
Odborná příprava
K činnosti hasičů neodmyslitelně patří také odborná příprava,
která slouží k upevňování a prohlubování nezbytných znalostí a
zkušeností členů výjezdové jednotky. Právě tato oblast byla protiepidemickými opatřeními zasažena nejvíce. S ohledem na dodržování vládních nařízení nebylo možné se pravidelně setkávat na
školících akcích a odborná příprava tak musela probíhat u každého
hasiče individuálně. Každoroční cyklická příprava velitelů
a strojníků pořádaná hasičským záchranným sborem pak probíhala dálkově přes internet vč. složení závěrečné zkoušky. Některé
plánované výcvikové akce byly bohužel zrušeny úplně. Mělo se
jednat např. o výcvik s vrtulníkem Policie ČR plnícím úkoly letecké
hasičské služby nebo součinnostní výcvik na stanici HZS.
Další činnosti aneb nejen prací živ je člověk
Kromě zásahů, odborné přípravy a dokončovacích prací na nové
garáži pro dopravní automobil, jsme se věnovali také dalším činnostem, jak jen to bylo možné. Bánovské léto ani hodový průvod,
na jejichž organizaci a zabezpečení se každoročně podílíme, minulý rok bohužel neproběhly. Avšak na pořádání jiných dvou větších
akcí jsme si „žízeň“
po společenském vyžití v obci alespoň částečně vynahradili. Koncem února šlo o již tradiční šibřinky, kterými byla v Bánově ukončena plesová sezona. Účast byla opět hojná a všichni přítomní si
zábavy užili vrchovatě. Inspirováni úspěchem z předminulého
roku jsme pak na konci srpna uspořádali v hasičské zbrojnici den
otevřených dveří. Návštěvníci, hlavně z řad našich nejmenších,
měli možnost prohlédnout si naši techniku a vyzkoušet si hasičskou výstroj a výzbroj. Také tato událost se setkala s velkým ohlasem, za což jsme velice rádi.

Nezaháleli jsme ani o dovolené. V červnu jsme v rámci každoročního soustředění navštívili Jeseníky. Nedaleko obce Malé Vrbno
(Olomoucký kraj) jsme byli jako běžní účastníci silničního provozu svědky pádu stromu před jiné projíždějící vozidlo. Jeho řidička stihla včas zastavit, avšak vozovka zůstala zcela neprůjezdná.
Proto jsme za použití jednoduchých technických prostředků strom
odstranili mimo komunikaci a po pár minutách jsme tak mohli
všichni pokračovat v jízdě.

Závěr
Jak tedy vyplývá z předchozích řádků, uplynulý rok opět přinesl
mnoho zajímavého.
A to bohužel i v tom negativním slova smyslu. Členové jednotky se podíleli na řešení mimořádných událostí nejen v obci, ale
také v jejím širém okolí, kde Bánov vzorně reprezentovali. Hasiči
i přes ztížené podmínky absolvovali odbornou přípravu a zároveň
přinesli obyvatelům příležitosti pro společenské vyžití.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům Bánova,
kteří nás v naší činnosti podporují. Ať už aktivně nebo alespoň
symbolicky, třeba jen tím, že přidají „lajk“ k příspěvku na našem
fesjbůkovém profilu. Nebo se, a to ještě lépe, za námi zastaví na
kus řeči, například právě na dni otevřených dveří. Bez podpory
bánovjanů a obecního zastupitelstva bychom naši práci mohli dělat jen velmi těžko. A s podporou, kterou cítíme, je hned půl práce
hotovo.
Na úplný závěr dovolte vyslovit ještě poděkování také samotným
hasičům za jejich odhodlání a obětavou práci, kterou v uplynulém
roce odvedli. Často na úkor svého rodinného života, volného času
a osobního pohodlí.
Bc. Ondřej Čubík, foto Pavel Suchánek

Prověřovací cvičení v kostele sv. Martina v Bánově
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Co děláme v zimě
ve školce?
Je nám veselo! Nevěříte? Věřte.
Děti situaci kolem celé pandemie nevnímají tak jako dospělí, proto
i po roce pracujeme dál podle našeho školního vzdělávacího programu Všichni na jedné lodi. V průběhu roku nastupují nové děti,
které postupně seznamujeme s kamarády, zaměstnanci a prostředím mateřské školy. V prosinci měly děti velkou radost z vánočních dárků, které nám nadělil Ježíšek při školkové oslavě Štědrého
dne. Hned po Vánocích jsme se vydali na prohlídku betlémů u fary
a v kostele. To už bývá tradice spojená se svátkem Tří králů. Letos
nám zima dala i nadílku sněhu, a tak mohly děti využívat kopec ve
školní zahradě k bobování. Uspořádali jsme soutěž Škola plná sně-

Letní řez ovocných stromů
Jedním z hlavních cílů řezu v období plodnosti stromů
je stabilizovat vysoce kvalitní sklizně ovoce v průběhu více let se zachováním přiměřeného růstu. Letní
řez patří mezi málo využívané typy řezu, i když může
téměř zcela nahradit řez zimní.

nějším zásahu nedojde k hromadnému probuzení spících pupenů a
tvorbě nových letorostů. Koruny stromů po letním řezu nebudou
vypadat jako košťata, budou-li obrostlé krátkým obrostem. Na stromě zůstane jen slabě rostoucí bohatý a krátký plodonosný obrost,
který přinese napřesrok bohatou úrodu.

Řez krátce před sklizní

Díky nesporným výhodám si určitě zasluhuje větší pozornost. Stoupající výnosy omezují nejpřirozenějším způsobem nadměrný růst
stromů. Letní řez zahrnuje v širším slova smyslu jakýkoliv zásah do
korun ovocných dřevin v období vegetace (od poloviny dubna až do
poloviny září) nožem, pilkou, či nůžkami. Svým způsobem lze za
specifickou formu letního řezu považovat i ruční probírku ovoce.
Letním řezem odstraňujeme jednoleté výhony – letorosty, které
směřují nahoru a dovnitř koruny. Letorosty, které nemají tak velkou
intenzitu růstu, můžeme zkrátit na třetinu až polovinu. Tento řez je
velmi efektivní nástroj pro snížení celkové výšky stromu bez rizika
dalšího růstu. Pokud totiž snížíme korunu stromu v zimním období,
reakce stromu bude silný regenerační růst. Pokud ale řez provedeme v létě, strom v následujícím vegetačním období nereaguje tak
silným růstem. Výhodou letního řezu je i fakt, že tak prosvětlujeme
koruny ovocných dřevin. Prosvětlení koruny za vegetace má tak
oslabující účinek. Redukce listové plochy při velkém zahuštění nesnižuje výnos, protože posiluje asimilační činnost povrchových listů.

Princip letního řezu

Právě v tomto období u ovocných dřevin neprobíhá tak masivní
proudění asimilantů jako v první polovině vegetace, tedy ani po silBánovský zpravodaj | 1/2021

huláků a zkoušeli zimní sporty venku i vevnitř. Velice oblíbené je
téma Eskymáci, ať už se sněhem nebo bez. Děti tak nenásilně poznávají jiné národnosti a způsob jejich života. V zimních měsících
se staráme také o potravu ptáčků a lesních zvířátek. Nosíme jim
do krmelce u čističky přírodniny, které sbíráme během podzimu.
Myslivec, pan Pavlíček, nás navštívil s krátkou besedou o myslivosti a ukázkou zvířecích vycpanin. Za tuto spolupráci s rodiči
jsme velmi rádi a děkujeme.
Asi nejveselejší akcí byl fašank, který má být pochopitelně živý
a veselý. Nikomu nevadilo, že nepůjdeme v průvodu po Bánově,
ale budeme tancovat jen v naší tělocvičně. Pilně jsme nacvičovali
tradiční program s bánovskými říkankami a písněmi. V pátek vypukla masopustní veselice, kterou jsme natočili, a je k vidění na
webových stránkách školky. Jako masky jsme využili zvířátkové
čepičky a malování na obličej.
Bylo to letos jiné, ale pěkné!
Ludmila Horňáková
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Slouží hlavně pro ideální vybarvení plodů lepším prosvětlením koruny. Abychom zamezili úpalu, ponecháváme před každým plodem
alespoň tři až pět listů. Tento řez se týká především jabloní a zimních
odrůd hrušek.
Ke zpomalení bujného růstu vede i vyvazování letorostů, jež rostou přímo vzhůru do vodorovnější polohy nebo rozpěrky, popřípadě
můžeme na větve zavěsit malá závaží, která táhnou výhony směrem dolů do vodorovnější polohy.

Protrhávání plodů

Provádíme při velkém nasazení, aby mohly doběhnout velikosti
a jakosti. Odstraňujeme ty nejmenší nebo nějak postižené plody.
Jinak bychom získali přespříliš drobných plodů, které mívají často
i co do chuti daleko k dokonalosti. Podpíráme slabé větve obtěžkané
ovocem, aby se nezlomily.
Práce s vyvazováním – tvarováním zakončujeme ještě před tím, než
mladé výhony dokončí svůj vývoj a zdřevnatí. Koncem srpna můžeme letním řezem vylepšit osvětlení vnitřních částí stromů, takže se
pak plody mohou lépe vyvíjet.
Nejdříve řežeme třešně, potom slivoně, meruňky, broskvoně, a nakonec hrušně a jabloně.
ČZS Bánov

Hřebenářé a Jura s cepem za hranicemi Bánova
Souhlasila jsem sice, že napíšu tento článek, ale
v duchu jsem si říkala: co tak může etnolog z brněnského muzea vykládat Bánovjanům o jejich masopustních obchůzkách. Vždyť to musí všechno znát líp.
Pravda, jednu obchůzku jsem coby výzkumník – pozorovatel s přáteli z mužského sboru Hútek absolvovala, ale to je tak všechno.
Musím to vzít za jiný konec. A tak jsem začala pátrat, kde všude
se mimo Bánov o místním fašanku ví. Měla jsem obavy, že výsledek bude hubený jako dny po masopustu. Bánov nebyl v hledáčku odborníků tak, jako třeba Strání nebo sousední Bystřice pod
Lopeníkem. A přesto nebo právě proto tady místní relativně tiše a
nenápadně pracovali na vytváření a udržování unikátní podoby fašankové obchůzky. Výsledek vás snad potěší stejně jako mě – Bánov a jeho Jura s cepem není úplně neznámý a nepopsaný. Několik
drobných, ale zajímavých a cenných dokladů různé podoby nám
dnes pomáhá vytvořit si představu o více než sto letech dodržování,
obměny, konce i obnovy tradice.
V roce 1962 podnikl etnograf Muzea J. A. Komenského Jan Pavelčík společně s několika dalšími kolegy z obdobných institucí výzkum
masopustních zvyků na Uherskobrodsku. Vedle 17 dalších obcí navštívili také Bánov, jehož obchůzku Jury s cepem zařadili do skupiny
nejstarších tradic. Ve sbírce schraňuje muzeum soubor fotografií z
2. poloviny 20. století, které však ve větší míře zahrnují obchůzku
rekrutů. Žhavou novinkou je jejich krátká videoprezentace na facebooku muzea. V roce 2017 zavítali pracovníci muzea do Bánova
znovu, tentokrát vybavení moderní nahrávací technikou. Výsledkem je soubor fotografií a desetiminutový dokument, který najdete
na webových stránkách muzea nebo youtube.
K nejstarším zatím objeveným hmotným dokladům patří slaměný
cep Jury, který získala do sbírky Etnografického ústavu při výzkumu
v roce 1967 jeho tehdejší pracovnice Miroslava Ludvíková. Bližší informace bohužel chybí, ale poctivě jej v depozitářích uchováváme
pro naše potomky.
V roce 1972 podnikli pracovníci firmy připravující expozici Slováckého muzea v Uherském Hradišti fotografický výzkum obchůzky. Díky
tomu v ní Jura s cepem dlouhé roky Bánov reprezentoval a zachovalo se nám pár obrazových dokladů z obchůzky. Ve stejném muzeu
je uložený písemný záznam z následujícího roku dnes výjimečné
a cenné vzpomínky bánovského Františka Vystrčila narozeného
podle záznamů okolo roku 1900. On sám začal po fašanku chodit

Obchůzka Jury s cepem, 1972. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

v roce 1917. V té době mu asi sedmdesátiletý dědeček Bublík vyprávěl své zážitky. A při tom uvedl, že se příliš nelišily od vzpomínek
předchozí generace, po kterých shodou okolností ve svém mládí
také pátral. Díky těmto zmínkám můžeme naše povědomí o existenci obchůzky posunout minimálně do 70. let 19. století. V roce
1980 se v Bánově opět mihly pracovnice Slováckého muzea, o čemž
však nechaly jen krátkou výzkumnou poznámku. V roce 2014 otevřelo Slovácké muzeum novou stálou expozici o lidové kultuře. I zde
si našel Jura s cepem v zrekonstruovaném oděvu své místo mezi postavami představujícími masopustní zvyky.
Vzpomínka přímého účastníka Josefa Kočicy z roku 1977 v regionálním časopise Malovaný kraj představuje fašank v Bánově jako živou
tradici. V kterém roce se konala poslední obchůzka, jsem zatím nezjistila. Pavel Popelka se v jedné ze svých odborných studií krátce
zmiňuje, že koncem 80. let už je vidět Juru s cepem velmi výjimečně. A Rostislav Švehlík píše, opět v Malovaném kraji, v roce 2001
o tradici Jury s cepem jako zaniklé.
My ale dobře víme, že od roku 2012 vstala opět díky Hútku z mrtvých. Především Oldřich Havel pátral po zbylých pamětnících či
fotografiích, skládal dohromady střípky mozaiky, shromažďoval
ochotné a nadšené účastníky. Výsledkem je, podle mého skromného názoru, velmi zdařile zrekonstruovaná obchůzka Jury s cepem.
Od svého znovuzrození se konala pravidelně a zastavila ji až vládní
protiepidemická opatření v letošním roce. Věřím ale, že nezahubila. Její pořádání totiž nevychází z žádného organizování „shora“,
ale ze srdcí Bánovjanů. A to je nejlepší konzervační prostředek pro
tradice, které všichni dědíme po svých předcích – teda snad kromě
slivovice. Prosím, chuapci z Hútku, konzervujte dál! A vy, chuapci
z Kohútku, dobře ty staré strýce sledujte, ať za ně můžete jednou
zaskočit. Bez vás bychom my etnologové přišli o práci a všichni společně o svoji minulost.
Jana Poláková, Moravské zemské muzeum
– Etnografický ústav, Brno

Maska Jury s cepem v bývalé expozici Slováckého muzea v Uherském Hradišti
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Skautské středisko v karanténě,
aneb NIC NÁS NEZASTAVÍ!
Když přišla v minulém roce jarní vlna koronaviru, tak
jsme vůbec nevěděli, jak se v takové situaci zachovat.
Bylo to pro všechny nové, a tak nějak jsme doufali, že
to bude co nejdříve pryč. Je mi to teď líto, ale většina
družin ve středisku prakticky nefungovala.

na dálku, když sedíte před monitorem s deseti dětmi? Heslo skautů je „Buď připraven“ a tentokrát musím říct, že celá komunita
skautů připravena byla. Zúčastnil jsem se několika online seminářů a načerpal motivaci a nápady, jak skautovat online. Vytvořil
jsem jednoduché návody pro rodiče a vedoucí družin a povedlo se
nám to! Máme online schůzky.

Tak nějak jsme všichni čekali, co bude… Pro všechny to byla nelehká situace – online výuka dětí, do toho pro mnohé z nás práce
z domova, anebo jsme se stali rodičem a učitelem v jedné osobě na
plný úvazek. Ale z mého pohledu, nemůžu říct, že jsme jako středisko nějak absolutně selhali. V této době jsme naplánovali skvělý
tábor, který se bez problémů, v určitém omezeném režimu, uskutečnil. A to, že stál za to, můžou dokládat fotografie z tábora, nebo
skvělé zážitky, o kterých vám děti ještě teď můžou vyprávět.

Na online schůzkách rozšiřujeme svoje skautské znalosti, tak jako
na normálních schůzkách – učíme se morseovku, ukazujeme si,
jak vypadá skautský kroj anebo například hledáme trasy na online
turistické mapě. Mimo to jsme i vyráběli ze soli a vody krápníky,
některé družiny dokonce i společně vařily. Každou schůzku jsme
zpestřili nějakou hrou, oblíbené hry byly třeba když hádali, co někdo jiný maluje, nebo když museli přinést věc, která začínala na
určité písmenko. S odstupem času zjišťuji, že náplň online schůzek není úplně důležitá. Hlavní je, že jsme s dětmi v kontaktu a že
je vyvedeme mnohdy z toho každodenního domácího stereotypu.

V září začaly schůzky tak jako každý rok, ale už mně bylo trošku
jasné podle různých predikcí a podle narůstajících nemocných, že
je dost možné, že se jarní situace bude opakovat. Když opět zakázali naši činnost, tak se muselo rychle jednat. Jediná možnost, jak
se setkávat, byla formou online schůzek. Ale co se dá dělat takto

Sčítání skautů

měli online. Chtěl bych jménem střediska moc poděkovat všem
rodičům za trpělivost a vstřícnost, kterou projevili při letošní registraci.

Tak jako každý rok v lednu, tak i letos probíhala v celé
republice registrace všech skautů.
Je to vlastně takové sčítání skautů spojené s platbou registračních
poplatků. Letos to ale pro naše středisko bylo jinak něž předchozí
roky. Abychom minimalizovali setkání, tak jsme i celou registraci

Vývoj oddílu v Bánově za posledních 10 let:
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Pavel Cícha – Pól
Vedoucí skautského střediska Suchá Loz
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To, že skaut je v našich obcích velmi populární, plyne i z následujícího grafu. To nás samozřejmě velmi těší a nabíjí energií dělat dál,
protože to má očividně smysl.
Pavel Cícha – Pól
Vedoucí skautského střediska Suchá Loz

Nové leto v Bánově: zaříkávání i svaté obrázky
Definitivní konec zimy a příchod jara je v Bánově už po
staletí spojen s přinášením „Nového leta“. Bánov je jediným místem v republice, kde se tento lidový obyčej
udržel kontinuálně, tzn. bez přerušení, je u nás provozován už po staletí a na rozdíl od jiných lidových zvyků
ho nezničily ani dvě světové války v minulém století,
ani současná pandemie nemoci Covid19. Co ale vlastně
tento obřad znamená, proč se jmenuje leto, když probíhá na jaře, proč jsou jeho hlavními aktérkami výhradně
malá děvčátka a jak je možné, že se v něm prolnuly pohanské rituály s křesťanskými oslavami svatých?
Prazáklad tohoto starobylého rituálu je jednoznačně předkřesťanský a východoslovanský. Konec zimy byl v předkřesťanských
dobách spojen se snahou zbavit se všeho minulého, mrtvého a neživého, aby se vytvořilo místo pro příchod slunce a nového života.
Proto se v některých lokalitách dochovalo vynášení Moren, Mořen
či Mařen coby symbolů smrti, proto byla smrt symbolicky zpodobňována jako ošklivá stařena, proto byla „ozdobena“ vymlácenými
slámovými klasy a prázdnými vaječnými skořápkami. Všechny
tyto symboly neživého a neplodného musely daleko od lidských
obydlí, proto byly rituálně spalovány či odhazovány do vody.
A jakmile se uvolnilo místo po minulém, bylo třeba přilákat nový
život. Ono vábení jara a slunce spočívalo v pohanských dobách ve
vzýváních a zaříkáváních a v přinášení symbolů nového života. To
vše bylo ve slovanských kulturách záležitostí žen: ony byly nositelkami života, tudíž byly nejvíc povolány k tomu, aby jej dokázaly
přivolat i v přírodě. Nový život vždy přicházel s jarem a jarem také
začínal nový hospodářský rok, rokům se dříve říkalo léta a z toho
vznikl název „nové leto“. Symbolem příchodu nového roku (tedy
nového leta) byla zmenšenina živého stromku jívy nebo břízy
a s tímto životabudičem pak mladé ženy rituálně několikrát obcházely vesnici. A pronášely u toho zaříkávadla a zaklínadla a zpívaly
speciální písně, aby nový život, slunce a plodnost účinně přilákaly
a přivolaly. Symbol nového roku – stromek – měl být živý a krásný, proto se zdobily jeho nositelky a i on sám měl být vybaven tím
nejvzácnějším, co bylo k dispozici. Dříve to byly tkané stuhy a živé
květiny, později přibyly i obrázky světců a světic, které byly běžně
nedostupné a drahé.
A tady se dostáváme k prolnutí původně pohanských rituálů
s křesťanskými slavnostmi. Obrázky svatých se po rozšíření křesťanství objevily na stromcích a kyticích, jimiž se ohlašoval pohanský příchod nového života, a vzývání světců se dostalo i do
původně pohanských zaříkávání. Živoucí důkaz se nám dochoval
v podobě speciálních „veršů“, které byly původně mnohem delším

pohanským zaklínadlem a které dodnes pronášejí malá děvčátka
při přinášení živého stromku či kytice coby symbolu nového života: „Nové leto, kde jsi bylo? U řeky široké, u studny hluboké.
Cos tam dělávalo? Nohy, ruce umývalo. Svatý Jiří vstává, zemi
odmykává, aby tráva růstla, travička zelená, růžička červená,
fialenka modrá“. Dalším důkazem splynutí pohanských rituálů
a křesťanských tradic je i zaříkávání mladých žen, v němž se postupně doptávají jednotlivých dní, kde jsou klíče od slunce, jara
a nového života: „Smrtná neděla, kdes klúče dala? Dala sem jich,
dala, Květnej neděli. Květná neděla, kdes klúče dala? Dala sem
jich, dala, Květným pondělkom. Květný pondělku, kdes klúče poděl? Poděl sem jich, poděl, Zeleným čtvrtkom. Zelený čtvrtku,
kdes klúče poděl? Poděl sem jich, poděl, Svatému Jiří. Svatý Jiří
vstal, zemi odmykal, aby tráva růstla, tráva zelená, a z ní vykvetla, bílá leluja. Hej nám, hej, bílá leluja!“ Všimněte si, že pohanští
bohové byli postupně nahrazeni svatým Jiřím coby světcem, který
je schopen porazit démony a zlé síly, proto jsou k němu upínány
všechny prosby o otevření matky země a zajištění nového života
a úrody.
A na závěr vysvětlení poslední záhady: už jsme si řekli, že ve východoslovanských kulturách byly nositelkami nového života mladé dospělé ženy. Jak je možné, že se zvyk přinášení jara a nového
leta přesunul na malá děvčátka? Důvod je jednoduchý: v dávných
staletích bylo nové léto vzýváno především při rituálních obchůzkách celých vesnic. Jednotliví hospodáři a hospodyně si ale přáli, aby byly symboly jara a nové úrody přinášeny přímo do statků
a jejich nositelkám za to začali platit, zpravidla v naturáliích. Vítání jara tak začalo být spojeno s koledou. Na tento druh koledování ale začalo být na začátku minulého století pohlíženo jako
na žebrání a začalo být nepřípustné, aby jej provozovaly mladé
ženy. Proto se obyčej přesunul nejprve na dospívající a poté na
nejmenší děvčátka, která obcházela s ozdobenými živými stromky
a kyticemi příbuzné a dostávala za to většinou pamlsky a drobné
dárky. Podstata zvyku i samotný rituál přinášení „nového leta“
v Bánově se ale udržel dodneška a nikde jinde v naší republice není
provozován tak dlouho a bez přerušení. A tento fakt je z hlediska
uchovávání tuzemských lidových tradic i naší historické paměti
nejpodstatnější.
Markéta Ševčíková
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Kynologové v Bánově v roce 2020
Rok 2020 je u konce, prožili jsme začátek roku, Velikonoce, prázdniny, vánoční svátky a řadu opatření proti
šíření epidemie COVID-19.
Výcviky, výstavy, dobrovolná činnost, ukázky se psy, budování
a údržba areálu, oslavy životních jubileí členů, posezení a diskuze u kávy či grilu a spolupráce se spřátelenými spolky z příhraničí
Slovenska, konkrétně KK Beckov a KK Piešťany, se kterými se
pravidelně navštěvujeme a trénujeme – to vše je činnost spolku
kynologů v Bánově. O tom všem veřejně informujeme také na
webu spolku http://kk.banov.cz.
Výcviková činnost je každodenní domácí příprava a pak společné pravidelné nedělní tréninky od 8.oo do 11.3o hod, ty jsou zaměřeny především na socializaci psů a splnění sportovních zkoušek.
Spolek kynologů Bánov jako jeden z mála v regionu pořádá zkoušky z výkonu psů každoročně mnoho let. Nejinak tomu bylo v roce
2020. Místo 26. dubna, tj. původní termín plánovaných a následně vládními opatřeními zrušených zkoušek, je znovu 4. května
odeslána nová žádost o pořádání zkoušek na termín 31. května.
V neděli 31. května se pak konaly za nezvykle chladného a deštivého počasí zkoušky z výkonu psů dle národního a mezinárodního
zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů. Přihlášeno bylo 7 psovodů na tyto zkoušky: 1xZM, 3xZVV-1, 1xZVV-2, 2xZPO-1. Vedoucím zkoušek byl Rudolf Viktorin, svazem delegovaná rozhodčí
Ing. Renata Hejčová z Brna, figurantem a kladečem stop Zdeněk
Plhoň, střelbu ze startovací pistole zajišťoval Petr Bobek, občerstvení a fotografování Martina Josefíková. Po náročném hodnocení
nakonec zkoušku se svými svěřenci splnili: ZM Vladimír Svoboda
+ ILTY z KK Nivnice, ZVV-1 Michal Kašný + QUENNIE Haus TRIPLET z KK Bánov, ZPO-1 Milan Surý + ELKIM z KK Bánov. Gratuluji majitelům k úspěšnému složení květnových zkoušek a tím
završení části jejich tréninkové práce v roce 2020.
Na plánované podzimní zkoušky bylo připraveno 6 psovodů a psů,
svazem nám byla delegována rozhodčí ze Šternberka paní Monika
Prokopová, ale i přes snahu přesunout termíny z října na listopad
nakonec nebylo kvůli dalším vládním opatřením možné zkoušky
realizovat. Budou přesunuty na I.pololetí r.2021.
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Výstavní a chovatelská sezóna psů obvykle probíhá od dubna
do října. Chovné bonitace německých ovčáků v sobotu 20. června v Nivnici se za náš spolek účastnil Michal Kašný s QUENNIE
Haus TRIPLET z předvedených jedinců s celkovým nejlepším hodnocením 5JX1/P-I. třída chovnosti, delegování posuzovatelé byli
rozhodčí Ing. Karel Strouhal ze Znojma, figurant pro prověření
povahy David Polzer z Kroměříže.
Sobota, 27. června, „Oblastná výstava NO“, SK-Beckov, rozhodčí: Wilhelm Nordsieck /SV-DE/, vedoucí kruhu a tlumočník Ing.
Michal Kašný.
Sobota + neděle, 19.-20. září, „Hlavná celoštátná špeciálná výstava německých ovčiakov“, SK-Beckov, rozhodčí: Jochen Prall,
Wilhelm Nordsieck /SV-DE/, vedoucí kruhu psi + tlumočník výstavy Ing. Michal Kašný.
Dobrovolná a osvětová činnost – po listopadovém návratu
žáků do školních lavic Střední zemědělské školy Uh.Brod, maturitního oboru chovatelství se zaměřením na kynologii, přednáška o výstavách psů a plemeni německý ovčák, přednášející
Ing. Michal Kašný, chov.stanice německých ovčáků „Haus
TRIPLET“.

Brigádnická činnost členů spolku v roce 2020 začínala 28. dubna sečením trávy a končila 12. října přípravou dřeva a kamen na
zimní sezónu. V r. 2020 proběhlo celkem 18 brigád zaměřených
především na údržbu společného majetku a okolí areálu spolku.
Děkuji tímto všem členům spolku za jejich osobní aktivitu a čas
věnovaný společnosti.
S brigádami je spojena především péče o náš areál a jeho okolí.
Obec Bánov chce v roce 2021 pořídit kamerový systém - asi to
nutné je. Několikrát jsme se i my nad tím zamýšleli, vybavit areál
kamerami s nahráváním (fotopasti, které v areálu máme nám sice
mnohé ukázaly), ale kamerami usvědčíme ty, kdo ničí náš majetek. Nevím, kdo je rád, když se cizí pohybuje po jeho dvoře a ještě
tam devastuje osobní věci! Proto je ta branka uzamčena, proto je
tam oplocení! Okolní prostory spolku také nejsou smetiště, a tady
nejsou na vině děti. Žádám všechny, aby na cvičiště mimo nedělní
dopoledne nechodili, není to veřejný prostor. Ten, kdo chce být
řádným členem spolku a využívat zařízení spolku bude vítán, ale
až poté, co bude radou spolku řádně přijat a bude se dále spolupodílet na všech činnostech spolku včetně brigád.
Kynologie jako každý jiný sport dnes je sportem náročným především na finance a osobní čas. Obojímu musíte věnovat přípravu
a trénink vašeho čtyřnohého kamaráda i vás samotných. Nikdo
nám nekupuje oblečení, dresy, osobní věci a vybavení pro trénink, ani neplatí za krmivo, veterináře a ani další věci, bez kterých se neobejdeme. Proto, abychom se v našem spolku mohli
ve společném majetku, alespoň porovnat s okolními cvičáky, kde
minimálně sociální zařízení a tekoucí pitnou vodu mají, je třeba
investic. V Bánově celkem i více než 500.000,-Kč. Opakujeme
to každý rok, neustále nejsme schopni tyto věci realizovat, aspoň
na základní úroveň 21. stolení. Je to o penězích. Naše žádosti pochopení žel nenašly ani u starostů v okolních obcích, ze kterých
mj. členové do Bánova přicházejí, ani v MAS Východní Slovácko,
ani na Zlínském kraji a třeba ani u poslance Parlamentu České republiky a krajského radního pro školství P. Gazdíka. Snad se dříve
vynaložené nemalé veřejné prostředky těchto institucí třeba do
sportu a veřejných sportovišť vrátí a ty nebudou více zavřené než
využívané. My peníze na majetek spolku zajišťujeme pro všechny
členy, a to i pro ty co budou po nás. Z buducnosti obavy nemáme kynologie je v lidské společnosti od nepaměti a spolek kynologů
v Bánově pracuje nepřetržitě a aktivně letos už 50 let.
Děkuji proto zejména finančním podporovatelům činnosti spolku,
bez kterých by to nešlo. V r. 2020 zejména OÚ Bánov, fy AutoDOOR Uherský Brod a i za osobní peníze členských příspěvků
členů spolku.
Závěrem roku 2020 mně dovolte popřát Vám vše nejlepší a pevné
zdraví v nastávajícím roce 2021.
Ing. Michal Kašný, předseda kynologického spolku

Ekofond Východního
Slovácka 2021
Vážení občané,
mikroregion Východní Slovácko se snaží ve svých aktivitách zaměřovat mimo jiné i na oblast životního
prostředí, a proto se rozhodl před čtyřmi roky založit
vlastní Ekologický finanční fond, ze kterého podporuje
ekologické miniprojekty v území VS.
V letech 2017, 2018 a 2019 se soustředil na problém sucha a podporoval pořízení akumulačních nádrží na dešťovou vodu o objemu
1 m3, které pro zalévání vegetace může využívat snad každý majitel domu se zahradou. Řada z vás už nějakým způsobem dešťovku
zachytávala a používala pro zalévání, přesto byl mezi vámi velký
zájem o rozšíření této pozitivní praxe. Celkem jsme podpořili pořízení 215 ks nádrží.
V loňském roce 2020 byl Ekofond opět otevřen, ale jeho zaměření se změnilo, a to na podporu výsadby ovocných stromků, které
vlastníci pozemků (zahrad a sadů) vysázeli během roku 2020.
V letošním roce chceme výsadbu ovocných stromů opět podpořit,
přičemž předpokládáme i posílení finanční podpory na uvedený
účel.
Předpokládaná výše dotace:
- max. 2 000,- Kč a současně max. 100 % celkových
nákladů na jednu žádost;
- max. 200,-Kč za nákup a výsadbu 1 ks ovocného stromu.
Příklad ideálního využití dotace:
Žadatel nakoupí a vysází 10 ks stromků, každý v hodnotě
200,-Kč. Dotace pak bude činit 200,-Kč na 1 stromek, tzn. celkem 2000,- Kč.
• Přesné podmínky budou stanoveny v dokumentu Programu V
– Ekofond Východního Slovácka 2021, který bude zveřejněný od
cca v březnu 2021 na elektronických úředních deskách obecních
úřadů obcí Východního Slovácka a také na webových stránkách
Východního Slovácka. Zde budou uvedeny všechny informace –
kdo, kdy, kde a na co může žádat o dotaci, jakým způsobem se
žádost podává, od kdy se může výsadba provádět, jak se nákup
vyúčtuje atd.
• Žádosti o dotaci se budou podávat od 1.8.2021 do 31.8.2021
na obecních úřadech obcí VS. Podává se pouze formulář „Žádost
o poskytnutí dotace“, který je jednoduchý a částečně už předvyplněný (účel, odůvodnění).
• Dále budou zveřejněny ještě tyto dokumenty:
- Veřejnoprávní smlouva – vzor pro informovanost žadatelů
- Finanční vypořádání dotace – předkládá se až po výsadbě 		 nejpozději do 22.11.2021
Informace poskytují pracovníci obecních úřadů a projektový manažer Milan Bauka.
Milan Bauka – manažer VS
Tel: 604 164 264, E-mail: milanbauka@seznam.cz
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Za humny bánovskými v době „od Serényi k Serényi“
... aneb, o čem jsme ještě nepsali.

Kaple v Kopcích

Minimálně od roku 1656 obýval dům, v místě nynějších domů č.
72 a 73, poluláník Mikuláš Bujákových. Jeho půllán byl rozmístěn
v 6 místech (tratích). Celková velikost půllánu činila 35 mensur/
měřic, rozdělených podle kvality orné půdy na 11 mensur/měřic a
5 1/3 achtů orné půdy v 1. kvalitativní bonitě a 23 mensur/měřic a
2 a 2/3 achtů orné půdy v 2. kvalitativní bonitě. Podle urbáře z 28.
září 1674 platil roční „plat činžovní“ ve velikosti – o sv. Jiří platil
1 zlatý a o sv. Václavu zaplatil opět 1 zlatý. Platil také další roční
„panské poplatky“ zahrnující počet 5 slepic a 22 vajec. Neboli v
odpovídající peněžní hodnotě 25 krejcarů a 5 krejcarů. A také 1
(objemovou) měřici ovse, která se dávala pouze v naturáliích.

Za humny bánovskými, na bánovskobystřickém pomezí, v lesíku
zvaném „Kopce“, nám známé kaple – Panny Marie a sv. Anny,
nejspíše ještě nestály. Ale jejich zakladatelé, budoucí bystřický
tkadlec a neznámý vojenský sběh (dezertér), už možná chodili po
tomto světě.

Stalo se za humny ...
Uherskobrodská matrika pokřtěných uvádí, že se ve středu před
1. adventní nedělí, 28. listopadu 1663 narodil a v pátek 30. listopadu byl pokřtěný „Andreas“, jehož rodiči byli „Mikulas Bugakowych et Dorotha“ z Bánova. Ti našli při tureckých nájezdech
azyl v Uherském Brodě. (Pro zajímavost – v době křtu Ondřeje,
nalezl v Uherském Brodě také azyl „Tomass Kratochwila toho czasu Rektor Banowsky“, který je jako křestní kmotr uvedený k 10.
lednu 1664.) Tento bánovjan „Andrass Bugaku“ si za 24 let vzal
za manželku slečnu jménem „Anna Mikssiowuh z banova“. Svatebnímu obřadu předcházely ohlášky, alias „shození z kazatelny“
a to v úterý 3. února, v neděli 8. února a poslední v neděli 15.
února 1688, v samotný svatební den („Dies Denuntia“). V pátek
13. února byl den zpovědní („Dies Confesn“) a v pondělí 16. února
den utvrzení ve víře („Dies Confirmatio“). O rok a půl později, v
úterý 22. listopadu 1689, se jim narodil a následujícího dne byl
pokřtěný syn jménem „Joannes“.
Svátkem sv. Jana Křtitele (od 24. června) mohla bánovská vrchnost využívat celotýdenní pracovní síly svých poddaných. Nastalo
období sklizní, které probíhalo „za humny bánovskými“, jak na
„panských“ polích a lukách (zvaných tehdy dominikál), tak i na
soukromých polích a lukách (zvaných tehdy rustikál). Následujícího dne, v neděli 25. června 1690 byl „za humny bánovskými“ také
výše zmiňovaný Ondřej. Třeba na procházce. Bylo to období „Medardovy kápě“. Ten den přišla bouře s blesky. A tehdy se to stalo
… Jeden blesk zasáhl Ondřeje. Ten den byl měl i pohřeb. Správce
farnosti, pan kaplan Pavel František Vaněčka z Uherského Brodu,
který jej pochovával, do matriky zemřelých zapsal „28 letý Andreas Bugakú hromem zabit“. Doufejme, že to nebylo způsobeno
něčím prokletím – „hrom, aby do tě ...“.
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Dvůr a mlýn Ordějov
Za humny bánovskými, na bánovskobystřickém pomezí, na pravém břehu potoka Nivničky, stával samostatně stojící dvůr Ordějov. Nevíme, zda vypadal stejně, jako při své demolici v roce 1986
a nebo teprve čekal na svou přestavbu. Víme pouze, že k tomuto
místu tehdy psaném „Ordiegow“ jsou uvedeni manželé „Paulus
Krawarz et Marina z ordiegowa“, kterým se 27. srpna 1685 narodila a následujícího dne byla pokřtěna dcera Anna. O dva roky
později máme informaci o manželech se jmény „Jan Ssulim et Magdalena z ordiegowa“, kterým se 16. srpna 1687 narodil a následujícího dne byl pokřtěný syn jménem „Wenceslaus“. A 28. srpna
1693 zemřela a následujícího dne byla pochována 8 letá „Dorotea
filia Andrea Zemanek ex Ordiegow“.
Dále, proti proudu potoka Nivničky, se nacházel Ordějovský
mlýn. (Dnes se jedná o dům č. 79, který je součástí obce Bystřice
po Lopeníkem.) Víc o něm nevíme. Jen, že se v něm 29. března
1682 narodila a 1. dubna byla pokřtěna, malá Dorotea, jejíž rodiči
jsou zaznamenáni „Johannes Mlinařž ordegowský et Anna“. 16.
ledna 1683 zemřela a následující den byla v Bánově „na kerchově“
pochována asi 50 letá „Johanna Minař z Ordegowa“, která dva
dny před svou smrtí, 14. ledna přijala „Extreme Unction“ neboli
„pomazání nemocných“. Ke 4. srpnu 1686 je jako křestní kmotra
uvedena „Manda Mlináržka z ordiegowa“. 17. června 1691 a 19.
března 1697 je jako křestní kmotra uvedená „Anna Kopunczowa z
mlina ordegowskeho“.

Lesy a hory Lopenické
Za humny bánovskými se také nacházely lesy hor Lopeníku, které
tehdy náležely k bánovskému panství. „Delší dobu vlekly se spory o hranice mezi panstvím Světlovským a Bánovským v druhé
polovici 17. století, kdy Světlov držel pan Jan Karel Serenyi a Bánov pan Kryštof Bathyany a jeho manželka Anna Maria, rozená Palozian. Jednalo se taktéž o hory tak zvané černé (míněny
dnešní hory Lopeníku), kteréž druhdy k Bánovu patřily, jichž se
ale Světlovští od posledního tatarského vpádu (1663) mocně byli

Pro zajímavost …
19. července 1699 a 30. listopadu 1699 byl při křtu v Bánově jako
jeden z kmotrů přítomen „Antonius Giboni Italus ex Ciuitale Regoredo ex Italia Solis Mesoleina“.
Martin Borák
Podklady:
Věčný kalendář (Přístupné na např. https://kalendar.beda.cz/rocni-univerzalni?year=1663 .)
-eáe- : Historická besídka. Spory hraniční. Slovácké noviny 1910, ročník XXVII. Č.
5-15. (Konkrétně k 1. září 1672, k roku 1673 a k 8. listopadu 1673). (Přístupné na
http://www.digitalniknihovna.cz/vkol/periodical/uuid:e2013289-5cd7-4005-827c-38dd8e7f34ac .)
Úmrtní matrika Uherský Brod. 1672 – 1705 (s. 47 – informace o zabitých bánovjanech
při nájezdu 14. července 1683). (Přístupné na: http://actapublica.eu/matriky/brno/
prohlizec/9903/?strana=47 .)
Justus van den Nypoort – rytina uherského (nyní slovenského) hradu Beckova z roku 1686
(uvedená v knize Antona Ernesta Buckharda von Birckenstein), který byl sídlem beckovského panství, které z uherské strany sousedilo s panstvím bánovským. 14. července 1683 byl
odsud vedený útok Tökölyho kuruců směrem na uherskobrodsko. Nevíme, jak útok konkrétně
postihl Bánov, protože záznamy zemřelých od onoho data v matrice zemřelých chybí. První
záznamy jsou až ke konci roku 1683.

ujali a přístup do nich Bánovským zabraňovali. Sami jezdili do hor
těchto přes louky, kteréž Bánovským patřily, a těmto takto škodu velkou činili. Následkem toho vznikly o hory tyto mezi oběma
vrchnostmi rozepře, a mezi jejich poddanými hádky a sváry, kteréžto k násilnostem a vražedným útokům vedly. ...“. Tyto spory
známe na základě dochovaných dopisů obou sporných stran z období od 1. září 1672 do 8. listopadu 1673, které jsou adresované
královskému (soudnímu) tribunálu v Brně. Tyto spory se vyřešily,
až když bánovské panství v roce 1687 koupil světlovský hrabě Serényi a tyto hranice si upravil. A následně byly hranice potvrzené
při prodeji bánovského panství uherskobrodskému hraběti Kounicovi v roce 1689.

Poznámka z pozůstalosti Františka Boráka: Tradice vztahující se nejspíše k 17. století –
„Řádoví misionáři chodili na Březovou a Lopeník s muzikou (byli sami muzikanti) a tím
shromažďovali lidi a pak jim kázali. Také je učili hospodářství a ovocnářství.“.
Poznámky z pozůstalosti Františka Boráka.
Schwoy, Franz Joseph: Topographie vom Markgrafthum Mähren: Brünner und
Hradischer-Kreis, Svazek 2. Wien 1793, s. 479 a 480. (Přístupné na: https://books.
google.de/books?id=3r4AAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_book_
other_versions_r&cad=1_1#v=onepage&q&f=false .)
Wolný, Gregor: Die Markgrafschaft Mahren: Topographisch, statistisch und und historisch geschildert Hradischer Kreis Svazek 4. Brün 1846, s. 87 a 88. (Přístupné na:
https://books.google.cz/books?id=shZIAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false .)

Za nepřítomného hraběte Serényiho spravoval bánovské panství
světlovský hejtman. Zajímavou zmínku máme uvedenou v matrice pokřtěných k 20. listopadu 1688, kdy se narodil malý „Nicolaus“. Jeho rodiče „Mikulas Frantz Hes Ux: (latinsky „uxor“, česky „manželka“) Beta z banowa“ jej nechali 23. listopadu pokřtít.
Za kmotry pozvali „Mikulas Jozef hlavaczka“, ale přímo při křtu
jej zastoupil „na místo: Jan hlavaczka“. A jako druhý kmotr, přesněji kmotra, byla pozvána „Anna Pani hegtmanka Swetlowska
Reuslowa“, ale při křtu ji zastoupila „na místo: gegy Katarzina
Machazckowa“.
V komínovém seznamu z roku 1667 máme zmiňovanou myslivnu.
V matrice pokřtěných se dočteme, že 27. října 1698 je jako křestní kmotra zmiňována „Marina Misliwczowa z banowa“. A k 27.
prosinci 1698 jsou jako křestní kmotři uvedení „Paulus Misliwecz
cum Magdalena Ssaﬀarzka omnes Banouio“.

Z A K Á Z K O V É

B R O U Š E N Í

N O Ž Ů

K A Ž D Ý

V Š E D N Í D E N P O 1 5 . H O D
B Á N O V 7 5 3
M O B I L : 7 3 4 4 6 0 4 0 2
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Promítání pohádek
v knihovně
V závěru loňského roku jsme do knihovny pořídili promítací plátno a dataprojektor, což jsou věci, které bychom rádi využili při různých přednáškách, besedách
a jiných akcích knihovny.

Akce se zatím dělat nesmí, ale potřebovali jsme nové věci odzkoušet. Proto jsme připravili promítání pohádek alespoň pro děti z
mateřské školy. Tam momentálně také moc akcí být nemůže, tak
jsme si vymysleli akci svoji, kde nebyl nikdo cizí a děti měly pěkný
zážitek zase v jiném prostředí. Třídy se postupně vystřídaly, každá
jeden den, děti si prohlédly nové knížky a mohly shlédnout pohádky o prasátku Peppovi, tučňákovi Pingu a seriál o dětech Topsy a
Tim. Doufáme, že se situace zlepší a plátno využijeme i na akce
pro širší veřejnost.
Ludmila Horňáková

Společenská kronika

Narození:

Naši jubilanti:

r. 2020

95 let

Matyáš Zálešák
Dalibor Jindřich Volařík
Edita Mahdalová

Josef Kopunec

Stav obyvatel
k 1. 1. 2021
2 123 + 42 cizinců

93 let

Přihlášení - 33 osob

r.2021

Jarmila Šalušková
Františka Mahdalová

Anna Machučová
Tobias Lehotský

92 let

Narození - 27 osob

Růžena Jurná

Úmrtí - 18 osob

Rozloučili jsme se:
r.2020
Milan Navrátil
r.2021
Rudolf Viktorin
Marie Gardoňová
Libor Zálešák
Josef Pavlíček

Odhlášení - 12 osob

90 let
Vlasta Malková
85 let
Jiřina Hauerlandová
Františka Machalíková
80 let
Marie Velecká

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 15. 3. 2021, titulní foto Andrea Pavelková
Tisk: vydavatelství Brázda, Tyršova 4,695 01 Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz
e-mail: zpravodaj.banov@seznam.cz
Bánovský zpravodaj | 1/2021
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Kam až dojdeme společnými silami?

autor foto ZŠ Bánov
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

