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Vítání občánků

Foto: Andrea Pavelková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

srdečně vás zdravím a přeji příjemné čtení v aprílovém 
počasí. Ačkoliv by tyto dny mohly být poklidné, jeli-
kož pandemie covidu již není v takovém rozsahu jako  
v uplynulém dvouletém období a restrikce jsou již uvol-
něny, je tady další složitá situace, která ovlivňuje celý 
svět. 24. února vstoupila na území Ukrajiny ruská ar-
máda se svojí „speciální vojenskou operací“.

V reakci na to uvalily západní země na Rusko tvrdé ekonomické 
sankce a dopady pociťujeme každým dnem. Vzhledem k tomu, že 
již měsíc nevidíme ve zprávách téměř nic jiného, nemusím tuto 
situaci příliš popisovat, a proto se budu věnovat spíše situaci ve 
vztahu k naší obci. V současnosti se Česká republika společně  
s dalšími státy stává útočištěm mnoha ukrajinských obyvatel, 
kteří hledají bezpečné přístřeší. Jedná se především o ženy a děti, 
jelikož převážná většina mužů zůstává na bojišti. Prostřednictvím 
krajských asistenčních center pomoci Ukrajině se daří shromaž-
ďovat informace o volném ubytování a poskytovat je prchajícím 
Ukrajincům. Válka však pokračuje a počty stále narůstají, ač denní 
přírůstek příchozích se zpomaluje. Kraje prostřednictvím staros-
tů ORP již požádaly starosty obcí I. stupně o vyhrazení volných 
ubytovacích kapacit pro nouzové ubytování. V Bánově máme  
k dispozici od května 1 volný obecní byt, který jsme do tohoto sys-
tému nabídli. Jedná se o dočasné ubytování v délce maximálně  
3 měsíců. Nicméně v Bánově je již zaregistrováno 19 osob z Ukra-
jiny. V případě, že Vláda ČR požádá kraje o redistribuci 150 tisíc 
uprchlíků, což je trojnásobek současně řešeného počtu rozdělova-
ných osob mezi kraje a obce, bude potřeba vyhradit další kapacity. 
Věřím, že nebude potřeba v našem případě připravovat i dočasné 
nouzové přístřeší, což by znamenalo ubytování například ve spor-
tovní hale. Především doufám, že ruská agrese brzy skončí, a že 
se Ukrajinci budou moci co nejdříve vrátit domů. Otázkou je kolik 
z domovů jim zůstane. Děkuji všem Bánovjanům, kteří přispěli do 
sbírek pro Ukrajinu, je to potřeba na všech úrovních, ať už přímo 
na Ukrajině nebo u nás. Obecní zastupitelstvo jednomyslně schvá-
lilo finanční pomoc Ukrajině ve výši 100 tisíc Kč, z čehož polovi-
na byla darována nadaci Člověk v tísni a polovina Velvyslanectví 
Ukrajiny v ČR. 

Začátek jara v Bánově se již vrátil do starých kolejí. Konec úno-
ra se nesl v rytmu fašankových písní. Děti ze školky obešly obec  
v pátek a zatančily na třech stanovištích. Kohútci chodili v sobo-
tu a Hútci pak v pondělí. Proběhly i hasičské šibřinky. Jejich ná-
vštěvnost předčila všechna očekávání a řekl bych, že i kapacitní 
možnosti sportovní haly. V březnu jsme v obřadní síni uspořádali 
dvojí vítání občánků, na kterém vystoupili malí Kohútci a byli moc 
šikovní. První týden v dubnu přinesly holky ze školky do obřadní 
síně nové leto a vystoupily s pásmem písniček. Proběhly výroční 
schůze a valné hromady našich spolků a nyní už začíná jarní část 
fotbalové sezony. Zkrátka jaro, jak má být. 

Rozběhly se obecní stavby roku 2022. Na konci roku 2021 byla do-
končena rekonstrukce obecního úřadu. V lednu jsme pokračovali 
opravou předsálí obřadní síně. Místo provizorního obecního úřadu 
v původní dětské ordinaci jsme částečně opravili a přestěhovala se 
tam gynekologická ordinace, kde zatím ordinuje MUDr. Božková, 
ale i po jejím odchodu do důchodu bude ordinace zachována pod 
vedením MUDr. Kristýny Novákové. 

V březnu byl uložen plynovod v nové ulici „Za poliklinikou“.  
V dnešní situaci sice téměř nikdo plynové topení nezavádí, ale  
v budoucnu se může situace změnit a dobudovávat plynofikaci  
v zastavěné ulici by bylo složitější a nákladnější nejen v ohledu na 
stále rostoucí ceny. V květnu začne v nové ulici stavba silnice, 
která bude trvat 3 měsíce. Chodník zde zatím stavět nebudeme, 
jelikož by vzhledem k probíhající výstavbě rodinných domů ještě 
„dostal zabrat“. 

Nemilé zjištění přinesl konec „páleničářské“ sezóny. Stárnoucí 
hlavní surovinový kotel včetně topeniště i vyvložkování komínu 
jsou v dezolátním stavu. Samozřejmě opotřebení bylo postupné 
a věděli jsme o něm, ale už přišel čas, kdy by kotel další sezonu, 
zvláště tak nabitou jako tu poslední, už bez rekonstrukce nezvládl. 
Rozhodli jsme se pro pořízení nového kotle na elektřinu. Bude mít 
stejný objem, tedy na 300 litrů kvasu. Přepalovací kotle zůstanou 
na dřevo. Součástí modernizace pálenice bude nové podtlakové 
nasávání s nerezovou předlohovou nádrží, předehřevem a moto-
rovým mícháním. 

Vodní nádrž a oprava ČOV
Ke konci roku byla předána stavba vodní nádrže u Šumáku. Napou-
štět se však nezačalo, kvůli plánované odstávce čistírny odpadních 
vod. Ta proběhla od poloviny března do poloviny dubna. Vyměnila 
se vnitřní dosazovací nádrž, která byla původně ze slitiny 
hořčíku a hliníku a po osmi letech provozu byla bohužel  Vodní nádrž u Šumáku

Dosazovací nádrž ČOV
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v dezolátním stavu. Nahradila ji nová nerezová nádrž včetně všech 
nerezových komponentů. Nyní je čistírna odpadních vod napou-
štěna a po uvedení do provozu se bude vodní nádrž. Vzhledem  
k tomu, že zima byla poměrně, suchá a průtok v Bánovském po-
toce nebyl zvýšený ani oblevou ani dešti, v podstatě jsme o nic 
nepřišli. Vzhledem k povinnosti zachovat určenou průtočnost  
v potoce bude napuštění závislé na vyšších srážkách. 

Oprava povrchů na hřbitově
Oprava všech chodníků na hřbitově probíhá od března a bude 
předána do konce srpna. Firma Uherskobrodská stavební, s.r.o. 
zahájila práce od horních řádků a vykopané a zabetonované chod-
níčky rovnou dláždí, aby nezůstávala hrobová místa dlouho bez 
přístupu. Použitá dlažba je zcela propustná, což by mělo pomoci 
vsakování vody v celé zpevněné ploše hřbitova a částečně zamezit 
hromadění vody v nižších místech hřbitova. V dolní části hřbitova 
nás totiž dlouho trápí vysoká hladina podzemní vody. Pod chodní-
ky v dolních cca šesti uličkách budou uloženy drenáže do hloubky 
2 metry. V místě, kde jsou nyní vzrostlé túje, po levé straně při 
vstupu na hřbitov od kostela, bude postaveno kolumbárium – ur-
nová stěna. Prosíme majitele hrobových míst o trpělivost. Stav-
ba je vzhledem k nepravidelnosti umístění pomníků náročnější, 
ale cílem je zachovat co nejširší chodníky a nezanechávat meze-
ry za pomníky, ve kterých se pak hromadí listí, kalíšky od svíček  
a zároveň mohou být při chůzi nebezpečné. Mezery mezi pomníky  
a opěrnými zídkami chodníku jsou vyplněny polystyrenem. Záro-
veň je snahou udělat co nejméně schodků, aby veškeré plochy byly 
co nejvíce bezbariérové, včetně středového chodníku směrem na 
skalu. Prostory mezi jednotlivými hrobovými místy se upravovat 
nebudou, to si už musí upravit nájemci hrobových míst. 

Výstavba tenisových kurtů začne během dubna, hned po pře-
ložce vodovodu, která je nutná, aby vodovodní řad nebyl přímo 
pod sportovním povrchem. 

Žádost o dotaci na rekonstrukci místní komunikace Nad 
Uličkou máme podanou a v květnu bychom se měli dozvědět, 
jestli jsme uspěli. 

Mimo jiné průběžně rekonstruujeme stropy v bytech na DCHB, 
ze kterých často opadávala omítka. Zvolili jsme kazetové terma-
texové stropy. 

V dubnu začne také oprava chodníku v Jakubovci, a to od mos-
tu po konec obce.

Co nás ale trápí je situace s odpady. Na konci roku proběhlo vý-
běrové řízení na svoz a likvidaci odpadu na roky 2022-2025. Po-
stupovali jsme společně za celý mikroregion Východní Slovácko, 
abychom měli jednu svozovou firmu. Dvě dosud konkurenční firmy 
– Rumpold a Suez však podali společnou nabídku jako společnost 
SUEZ CZ & RUMPOLD UHB. Vzhledem k tomu, že druhá nabíd-
ka (ze dvou) byla chybná a musela být vyřazena, byla vybrána 
společnost SUEZ CZ & RUMPOLD UHB. Svážet odpad bude stále 
společnost SUEZ tak, jak jsme zvyklí. Pro občany se nic nezmě-
ní. Jenom cena, kterou bude obec za odpadové služby platit, bude 
oproti minulému roku více než dvojnásobná. Jelikož nechceme 
stále navyšovat poplatek za odpad, sepsali jsme několik pravidel, 
které bude potřeba striktně dodržovat především při odevzdává-
ní odpadu na sběrném dvoře. Lepší třídění odpadu na sběrném 
dvoře dokáže obci ušetřit hodně peněz, a tak bude nutné pravidla 
dodržovat, abychom nemuseli poplatek zvyšovat příliš razantně. 
Prosíme také o pečlivé třídění domácího odpadu, aby v popelni-
cích opravdu nebylo nic, co tam být nemusí. Především bioodpad, 
zbytky jídel a zeleniny mají vysokou hmotnost a platí se zbytečně 
za to, co se za pár dní rozloží v kompostu. Až skutečnost tohoto 
roku nám ukáže o kolik více obec doplatí za likvidaci odpadů a zřej-
mě se dalšímu navyšování poplatku v příštích letech nevyhneme. 
Je nepříjemné, že přesto, kolik jsme do našeho odpadového sys-
tému vložili času a úsilí, a teď myslím všechny zapojené občany, 
cena stále stoupá. Nicméně, kdybychom ve třídění dnes nebyli už 
tak daleko jak jsme, byla by cena ještě mnohem vyšší. Z těchto 
důvodů hledáme společně s obcemi našeho mikroregionu řešení, 
které by nám pomohlo v budoucích letech udržet naše odpadové 
hospodářství tak, aby nevysávalo peněženky občanů ani obecní 
pokladnu. Vzhledem k tomu, že stát ani kraj zatím žádný reálný 
plán nemá a ani se nějak nedaří rozhýbat řešení tohoto velkého 
problému na vyšších politických úrovních, snažíme se být o krok 
napřed. V roce 2024 totiž mělo být zcela ukončeno skládkování. 
Nyní je rok 2022 a vzhledem k tomu, co do dneška vymyslel stát 
(nic), když nebudou umožněny skládky a na Moravě je jen jedna 
větší spalovna, a to v Brně, kde je kapacita samozřejmě omeze-
ná, je nutné to řešit na nižších úrovních. Stát totiž posunul zákaz 
skládkování odpadu, který lze recyklovat nebo energeticky vy-
užít do roku 2030. Neřekl však, co s ním máme dělat, a hlavně  
i 8 let je například na vybudování velké spalovny málo času.  
A stále jsou nějaké volby a stále se něco děje, co je důležité řešit  
a pomalu ujíždí vlak. Jenomže, když se stát, potažmo ministerstvo 
životního prostředí neprobudí, můžeme za 8 let akorát tak vozit od-
pad do vídeňské spalovny za těžké valuty. 

Naopak příjemnou zprávou je, že v roce 2021 zcela skončilo soudní 
řízení, ve kterém firma Foltýn žádala po obci náhradu 952 000,- za 
dětské hřiště, v podstatě za prvky, které původně měla dodat, ale 
ani nedodala, a tak jí údajně ušel zisk. Žaloba firmou Foltýn byla 
podána v roce 2010 a tento nesmyslný spor trval 11 let. Nakonec 
obec samozřejmě spor vyhrála a pan Foltýn dostal k úhradě celé 
naše náklady řízení ve výši 162 tisíc. Ten však samozřejmě nic nemá  
a splácí 200,- Kč měsíčně. Požádali jsme Ministerstvo spravedl-
nosti o zadostiučinění za soudní průtahy. Bylo nám přiznáno od-
škodnění za délku soudního řízení ve výši 100 tisíc Kč, které nám již 
dorazilo na účet. Přeji panu Foltýnovi pevné zdraví, aby byl dlouho 
živ a zdráv a mohl taky obci splatit co nejvyšší část dluhu.

To byla už jen úsměvná tečka na závěr a já vám všem přeji příjemné 
prosluněné jarní dny a hodně optimismu v této složité době!

Váš starosta Marek Mahdal

Plynofikace nové ulice
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Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 3.3. 2022  
(úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Dohodu o zrušení předkupního práva a zákazu zatížení jako  
 práva věcného mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700, 687 54, jako  
 oprávněným a Denisou Markovou, Suchá Loz 283, 687 53 a  
 Ondřejem Veleckým, Bánov č. 459, 687 54, jako povinnými.

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330073349/ 
 001-ADS uzavřená mezi Obcí Bánov, Bánov 700 a EG.D, a.s.,  
 Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu „Bánov,  
 Obec, parc. č. 2045/46, kab. NN“. Věcné břemeno bude  
 zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši  
 1 000,- Kč bez DPH.

• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700, 687  
 54 a Uherskobrodská stavební s.r.o., Bánov č. 7, 687 54.  
 Předmětem smlouvy je stavba: „Rekonstrukce zpevněných  
 ploch na hřbitově v obci Bánov“. Cena za celé dílo činí  
 7 099 490,- Kč bez DPH.

• Smlouvu č.: OT-001030072283/002-SITL o smlouvě  
 budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Obcí Bánov,  
 Bánov 700 a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00  
 Brno, na stavbu „Bánov, Beníček, kabel.smyčka NN“. Věcné  
 břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu  
 v celkové výši 2 000,- Kč bez DPH.

• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700, 687  
 54 a Skanska a.s.,Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8.  
 Předmětem smlouvy je stavba: „Výstavba Místní komunikace  
 v obci Bánov“. Cena za celé dílo činí 4 207 444,44 Kč bez DPH.

• Předání a převzetí stavby: Hlavní polní cesta P2, vedlejší  
 polní cesta Pv33, v k.ú. Bánov“ a „Vedlejší polní cesta Pv4,  
 k.ú. Bánov“. Celková účetní investiční hodnota stavby „Hlavní  
 polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33“ činí 18 718 626,93 Kč  
 včetně DPH a celková účetní investiční hodnota stavby „Vedlejší  
 polní cesta Pv4 činí 3 190 638,30 Kč včetně DPH.

Název organizace Dotace na 
2022

Vratka  
z 2021

SDH 7 000 Kč

Český zahrádkářský svaz 4 500 Kč

ZO chovatelů holubů 5 000 Kč

FS Kohútek + dětský soubor 40 000 Kč

Soubor Hútek 60 000 Kč 35 682 Kč

Český svaz včelařů 20 000 Kč

TJ Sokol 40 000 Kč 15 000 Kč

Kynologický klub 25 000 Kč

Klub seniorů 55 000 Kč

Dechová hudba Bánovjanka 15 000 Kč

Bánovské zpěvule 60 000 Kč

FC Bánov 180 000 Kč

Nedoslýchaví 1 500 Kč

Spolek Myslivců 20 000 Kč

HC Kohůti 15 000 Kč

Charita Uherský Brod 65 000 Kč

Naděje 9 000 Kč

Sociální služby UH 10 000 Kč

ZO ČSOP Buchlovice 1 000 Kč

Provoz SH - TJ Sokol 40 000 Kč

Provoz SH - ZŠ 120 000 Kč

Celkem: 793 000 Kč 50 682 Kč

 77. výročí  
osvobození Bánova 

rumunskou armádou

Pietní akt se uskuteční ve středu  
27. dubna 2022 na hřbitově v Bánově.  
V 17:00 hodin proběhne položení věnců  

k pomníku rumunských vojáků  
a obětí II. sv. války z řad bánovských  
občanů. Všichni jste srdečně zváni.
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Školní klub 
ZŠ Bánov 

Kroužky se rozjely až 15. února 2022. Nastala velká radost a úleva, 
když jsme zjistili, že děti o odpolední činnosti ve škole mají stále 
velký zájem i po několikaměsíční odmlce. Přinášíme zde z této ra-
dosti několik slov a fotografií.

Děti a vedoucí školních kroužků ZŠ Bánov - TVOŘIVÉ ODPOLE-
DNE a KUŘÁTKO se domluvili na společném smažení božích mi-
lostí. Nechali jsme se vést záludnostmi příprav a smažením bo-
žích milostí babičkami, které jsou zároveň členkami bánovského 
ženského sboru BÁNOVSKÉ ZPĚVULE. Nebylo divu, že se k nám 
přidaly při zpěvu bánovských lidových písniček, které jsme si no-
tovali při smažení za doprovodu zástupcova akordeonu. Děkuje-
me babičkám - Jarči Zálešákové a Janě Vystrčilové. Snad s námi 
omládly a my zachytili jejich moudrost a um. Bylo to parádní od-
poledne.

Vlastimil Ondra

Školní klub ZŠ Bánov nabízí v tomto školním roce 
2021/2022 celkem 16 kroužků. Na začátku listopadu 
byla jeho činnost přerušena z kovidových důvodů.

Školní dětský folklorní soubor Kuřátko,vedoucí Vlastimil Ondra

Badatelské praktikum, učí Jiří SuchýŠachový kroužek, vedoucí Jitka Vítková

Tvořivé odpoledne, vedoucí Petra Vystrčilová, Pavla Vystrčilová a Adéla Volná Tvořivé odpoledne, vedoucí Petra Vystrčilová, Pavla Vystrčilová a Adéla Volná
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Mladý chemik v ZŠ Bánov

Školní fašanková obchůzka

Z naší školy se zapojily žákyně 8. A Eliška Hořelková a Jana Groš-
ková, přičemž právě Eliška se umístila na prvním místě ve školním 
kole. Z 9. A se do soutěže zapojila Sára Mahdalová a z 9. B to 
bylo celkem 6 žáků – Vojtěch Pavelka, Sabina Baná, Pavel Kubiš, 
Matěj Mahdal, Natálie Čaňová a Andrea Zálešáková. Školní kolo 
probíhalo v učebně chemie formou testu a různých chemických 
křížovek a rébusů. 

Do krajského kola postoupili z naší školy 3 nejúspěšnější řešitelé 
školního kola – tedy Eliška Hořelková, Vojtěch Pavelka a Sabina 
Baná. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se krajská 
kola soutěže uskutečnila distančně formou online testu ve škole,  
a to 27. ledna 2022. Nakonec i dva z našich tří žáků psali test kraj-
ského kola doma, protože byli v karanténě. 

Tento školní rok se po loňské pauze zapojili osmáci  
i deváťáci naší školy do celostátní soutěže Hledáme nej-
lepšího Mladého chemika České republiky. I podle or-
ganizátora se tato soutěž letos těšila enormnímu zájmu 
a školního kola se zúčastnil dvojnásobný počet soutěží-
cích, než tomu bylo v předchozím roce. 

Ve víru masopustu na fotkách řádí Školní dětský folklor-
ní soubor Kuřátko s učiteli a žáky I. stupně ZŠ Bánov, 
1. 3. 2022 aneb Škola východního Slovácka v akci.

V časově omezeném online testu žáci museli prokázat teoretic-
ké znalosti a základní chemické vědomosti jako určování prvků, 
správné názvosloví, tvoření a vyčíslování rovnic, chemické vý-
počty apod. Nechyběly ani zábavné otázky v podobě chemických 
rébusů, doplňovaček a křížovky. Do regionálního finále z našeho 
Zlínského kraje postoupilo 31 žáků z celkových 70ti žáků a Eliš-
ka Hořelková skončila na 32. místě. Do postupu jí chyběl 1 jedi-
ný bod, ale i tak je to krásný výsledek, protože soutěžila téměř 
výhradně se staršími žáky, kteří se učí chemii již druhým rokem. 

Elišce za její odvahu a zapálení do řešení chemických úkolů pa-
tří velká pochvala a uznání, protože hodně svého času věnovala 
studiu chemické literatury nad rámec běžné výuky, aby se mohla 
měřit se žáky z devátých ročníků. Navíc se jako jediná zapojila také 
do chemické olympiády, která už se skládá nejen z teoretické, ale  
i z praktické části v laboratoři. Pochvala patří i ostatním osmi žá-
kům, kteří se dobrovolně do soutěže přihlásili, protože i oni se 
museli na chvíli ponořit do světa chemie a využít svých znalostí 
k řešení chemických úloh. Vím, že chemie nepatří zrovna k oblí-
beným předmětům na základní škole, proto mám radost z každé 
takové aktivity navíc a budu se těšit, že i příští rok žáci naší školy 
najdou chuť a odvahu soutěžit a podaří se nám společně dosáh-
nout ještě lepší účasti a třeba i postupu do regionálního kola. 

Veronika Gregárková, vyučující chemie



Bánovský zpravodaj   |   1/2022 8

Okénko do naší mateřské školy
Konečně jsme se po dvou letech dočkali a mohli jsme s radostí vyjít 
v krásných maskách do ulic Bánova. Za doprovodu harmoniky si 
děti zazpívaly a zatančily fašankové písničky. Všem děkujeme za 
peněžité i cukrovinkové dary.

Co je v dnešní době víc, než úsměvy na tvářích našich nejmenších.

Kolektiv mateřské školy

„Fašanky, fašanky, Veliká noc bude, kdo nemá  
kožucha, tomu zima bude…..“
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Možnosti pomoci 
Ukrajině

Chci darovat potraviny, drogerii,  
jinou materiální pomoc
V Baťově mrakodrapu vzniklo sběrné místo, kam mohou zájemci 
nosit trvanlivé potraviny, drogerii a volně dostupné léky na po-
moc lidem z Ukrajiny. Zlínský kraj zřídil sběrné místo ve 2. podla-
ží krajského úřadu, provoz v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Vítané jsou zejména masové, zeleninové či jiné konzervy, těsto-
viny, rýže, luštěniny, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, 
cukr, sirup, dětská výživa, cukrovinky, balené vody a další potra-
viny s delší dobou spotřeby. Z hygienických prostředků se sbírají 
šampony, sprchové gely, kartáčky, pasty, vlhčené ubrousky, ple-
ny, prací prostředky, prostředky na mytí nádobí, toaletní papíry 
či papírové kapesníky. Další informace na www.pbzk.cz. 

Lidé, kteří potřebují potravinovou pomoc pro uprchlíky, se 
mohou obrátit na telefonní číslo +420 739 075 338 nebo na 
e-mailovou adresu info@pbzk.cz.

Chci darovat léčiva a zdravotnický materiál
Ministerstvo zdravotnictví spustilo kontaktní e-mailovou adresu: 
ukrajina@mzcr.cz, která slouží všem, kdo chtějí na Ukraji-
nu nabídnout léčiva a zdravotnický materiál. Ministerstvo 
zdravotnictví zároveň žádá veřejnost, aby pro tyto účely nevy-
kupovala léky v českých lékárnách. Pomoc Ukrajině musí být 
koordinovaná odborně a cíleně. 

Pokud nabízíte:
- ubytování pro jednotlivce 
- menší objem hygienických potřeb 
- individuální dopravu 

Obraťte se sem Pomáhej Ukrajině (pomahejukrajine.cz)

Správa uprchlických zařízení
Instituce shání ubytování s větší kapacitou, jako jsou ubytovny, 
penziony nebo hotely. Posílejte sem prosím pouze nabídky uby-
tování hromadného typu, tedy 20 a více pokojů. Ideálně  
s možností zajištění stravování. S nabídkou se mohou lidé obracet 
na e-mail ubytovaniukrajina@suz.cz.

Správa uprchlických zařízení MV - Centrum na 
podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj
Organizace zprostředkovává lokální pomoc cizincům - Zlínský 
kraj (integracnicentra.cz)

Web koordinující nabídky a žádosti o pomoc pro Ukrajinu: www.nasiukrajinci.cz

ČLOVĚK V TÍSNI
Peníze ze sbírky půjdou lidem na Ukrajině, aby si mohli nakoupit 
věci nutné pro život. www.clovekvtisni.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Organizace zřídila finanční sbírku, v případě potřeby vyhlásí ná-
bor dobrovolníků nebo sbírku materiální pomoci. Více informací: 
Ukrajina: další pomoc ČČK (cervenykriz.eu)

ADRA
Vybrané peníze organizace smění za finanční vouchery, za které 
si mohou lidé na Ukrajině koupit základní potraviny či hygienické 
potřeby. Více informací: ADRA, o.p.s. | Jsme tu s vámi pro 
druhé

NADACE VIA
Nadace Via provozuje portál pro snadné zaslání finanční pomoci. 
Zájemci mohou přispívat organizacím jako ADRA, UNICEF, Člo-
věk v tísni, Charita Česká republika nebo organizaci Post Bellum 
z jednoho místa: Darujme.cz

CHARITA ČR 
Charita vyhlásila finanční sbírku „Charita pro Ukrajinu“, jejíž 
výtěžek pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní 
potřeby. Charita také provozuje asistenční infolinku pro občany 
Ukrajiny. Více na www.charita.cz, www.acho.charita.cz.

- основна інформація та контактний пункт для  
 громадян України
- перший допоміжний пункт для українського населення  
 на Злинщині
- центр допомоги для оформлення документів
- виділення альтернативного житла
- все в одному місці

+420 577 043 770

Krajské asistenční centrum  
pomoci UKRAJINĚ 

Обласний центр допомоги ро Україну
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V kuželkovém turnaji poprvé zvítězili  
Experti a Seniorky

Hrát se začalo v pátek v podvečer a již tradičně se v první hře po-
tkala družstva Seniorek a Seniorů. Seniorky začaly velmi dobře, 
udržely vyrovnaný výkon a na konci ještě přidaly, a tak 424 sra-
žených kuželek jim vyneslo první místo v turnaji, které již další 
ženské družstvo nepřekonalo. Seniorky tak zaslouženě slavily 
svou první výhru v turnaji. Senioři „naházeli“ o něco méně, ale  
i tak 394 sražených kuželek stačilo na pěkné třetí místo v mužské 
kategorii. 

V dalších hrách se u děvčat představily házenkářky, Už vim, Zá-
mecké paní a Fajné baby. Házenkářky začaly velmi dobře, v druhé 
části to však „padalo“ již méně, ale i tak za 395 sražených kuže-
lek braly třetí místo v ženské kategorii. Parádní hru na levé dráze 
předvedly Zámecké paní, 235 sražených kuželek za prvních 50 
hodů dávaly velké šance na vítězství. Bohužel, na pravé dráze se 
již tak nedařilo a tak 413 sražených kuželek znamenalo druhé mís-
to v ženské kategorii. 

Děvčata z družstev Fajné baby a Už vim se v turnaji teprve ro-
zehrávají a budeme se těšit na více sražených kuželek v dalších 
ročnících turnaje. 

U mužů se v pátek večer představilo ještě dalších šest družstev. 
Kluci z Eště nevím zase „nezklamali“ a zase brali poslední místo 
v mužské kategorii. Snad jim poukaz na dráhu od Obce pomůže 
zlepšit výkon v dalším ročníku. Hraďané, Dobří holubi 

a 3B+H předvedli standartní výkon a patřilo jim umístění upro-
střed startovního pole. U STS Chvojkovice B se očekával útok na 
„bednu“ , ten se však nezdařil. Nicméně svým výkonem zaujal 
mladý Michal Pražan, který dal tři devítky. A i když v mužské ka-
tegorii bylo devítkářů více, tři nikdo další nepřidal, a tak se Mi-
chal Pražan stal devítkářem roku 2022 v mužské kategorii. Přerod 
týmu z „Jelit“ do „Elit“ předvedlo družstvo „J“Elita. Kluci a děvče 
na obou dráhách udrželi vyrovnaný výkon a tak 409 sražených 
kuželek znamenalo pěkné, druhé místo v mužské kategorii. 

Sobotní dopoledne se obvykle odehrává v komorní atmosféře  
a bylo tomu tak i letos. 

Polovina Kulalajd se změnila v nový tým – Hoštáky „Ž“. Děvčata 
přišla ve fešných oranžových tričkách s nápisem týmu na zádech. 
Ale dařilo se jim střídavě, chce se to ještě více sehrát. A před so-
botním obědem si to rozdali Žufánci a Súsedé. Ale ani jim komorní 
atmosféra nesvědčila a tak o „bednu“ budou hrát příště. 

V sobotním odpoledni první hru sehrály Divoké včely a Experti. 
Zatímco děvčata se držela v herním “klidu“, Experti to rozjeli hned 
naplno už od začátku za mohutného povzbuzování. Padly další de-
vítky, Ondra Pavlíček dal jednu a mladý Ondra Daněk dokonce 
dvě. Výkon družstva byl famózní, 442 sražených kuželek nakonec 
znamenalo vítězství v mužské kategorii. V další hře se střetli Horní 
řádek a Expertky.

O prvním březnovém víkendu se ve Sportovní hale  
v Bánově konal XVIII. ročník Obecního turnaje v kužel-
kách. Po covidové přestávce se do turnaje přihlásilo 25 
družstev, 12 v ženské kategorii a 13 v mužské kategorii, 
kde soutěží i družstva smíšená. 

I když se občas objevila i sražená osmička u obou družstev, vý-
znamně se i „járkovalo“. A tak obě družstva skončila v poli poraže-
ných. V dalších hrách sobotního odpoledne se představily Čertice 
a Výskočky. Škoda, že Čertice nezahrály více čertovsky,, 352 sra-
žených kuželek stačilo na sedmé místo v ženské kategorii. 

A Výskočky hrály tak „dobře“, že z posledního místa v ženské 
kategorii „vyšouply“ Expertky a braly tak poukaz na dráhu. Tak 
se budeme těšit na zlepšený výkon v dalším ročníku. Pěknou hru 
předvedly Mámy na tahu a STS Chvojkovice A. Byla to předpo-
slední hra a v ní jsme se konečně dočkali devítkářky. Dát devítku 
se podařilo Monice Makydové a protože se k ní nikdo nepřidal, sta-
la se vítěznou devítkářkou v ženské kategorii. Také kluci z Chvoj-
kovic A měli několik osmiček, ale u nich jsme se devítky nedo-
čkali. V konečném pořadí pak jak Mámy na tahu, tak Chvojkovice 
A braly bramborové medaile. Vyvrcholením turnaje pak měl být 
souboj posledních vítězů turnaje Hoštáků A a Fanynek. Fanynky si 
sebou přivedly své děti, byla to hotová dětská farma, která možná 
hráčky i hráče rozptylovala, ale jinak to bylo velice milé. Inu, není 
každý rok posvícení a tak Fanynky skončily uprostřed závodního 
pole žen a Hoštáky A u mužů „brali“ předposlední místo. 

Kolem půl osmé večer pak proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 
turnaje a oslava jeho vítězů. Pořadatelé turnaje děkují společnosti 
Altech a jejímu řediteli panu Machalovi za sponzorování vítězných 
triček, Obci Bánov pak za dárkové koše, vítězná „šampáňa“ a fi-
nanční podporu turnaje. 

Tak sláva vítězům, čest poraženým a na shledanou opět v únoru 
či březnu 2023.

Za pořadatele napsal  
Stanislav Vranka
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Pravidla pro odevzdávání odpadu 

Odpad musí být roztříděn tak, aby vznikalo co nejmenší množství 
směsného odpadu. Tento směsný odpad nelze využít k další recy-
klaci a musí být draze skládkován.

Objemný odpad musí být rozbit nebo rozmontován tak, aby co 
nejvíce částí bylo možné použít na recyklaci a jen zbývající nepou-
žitelné části byly ke skládkování. 

Dřevo, nábytek, dveře, okna a další budou přijímány pouze bez 
kovových součástí, jako jsou panty, kliky, zámky, zatykače a po-
dobně, dále bez skleněných, plastových, kovových a jiných výpl-
ní. Nábytek, jako skříně a podobné, bude přijímán jen v rozebra-
ném stavu. Pohovky, gauče a jiné výrobky budou přijímány pouze 
bez čalounění. Tuto přípravu je třeba provádět před odvozem do 
sběrného dvora. Pokud se tak nestane z jakéhokoliv důvodu, bude 
občanu výjimečně umožněno takto učinit ve sběrném dvoře před 
uložením do kontejnerů. 

Plasty, krabice tetrapak a podobné objemné odpady musí být 
slisovány – sešlapány tak, abychom v kontejnerech neskladovali  
a neodváželi vzduch. 

Při odevzdávání plastového a papírového odpadu v pytlích je po-
třeba používat transparentní pytle o objemu 120 L, které si můžete 
vyzvednout na obecním úřadě. Můžete používat i vlastní pytle, 
ale transparentní – musíme vidět do pytle. Bohužel, stále se ob-
jevují v pytlích odpady, které tam nepatří a takový pytel musí být 
vyřazen ze systému vážení. Zároveň je třeba dodržovat minimální  
a maximální hmotnosti na jeden pytel, a to: 2,5-6 kg plastu a 5-10 
kg papíru. Pokud je množství menší nebo větší nezapočítává se 
takový pytel do slevy. Důvod je jednoduchý – naložení, cena pyt-
le, odvoz traktorem, evidence a nakládka ke konečnému odvozu 
nese své náklady. Za vytříděný plast dostáváme zpětnou platbu 
od společnosti EKOKOM. Je vypočteno, že pokud pytel s plastem 

Z důvodu prudce rostoucích cen za odvoz a likvidaci od-
padu (dvojnásobek loňských cen) prosíme o dodržování 
základních pravidel při třídění odpadu do vlastních ná-
dob a především ve sběrném dvoře:

či papírem váží méně, manipulace je pro obec prodělečná, proto 
nelze přidělovat EKOBODY a dávat slevu. Vyšší váha u plastů zase 
svědčí, že je v pytli něco, co tam nepatří, u papíru je to pak ome-
zeno z důvodu nemožnosti manipulace s pytlem, pokud má váhu 
nad 10 kg. Oleje se při svozu papíru také evidují, takže je potřeba 
je označit kódem nebo číslem popisným. Kódy na pytle si můžete 
vyzvednout na OÚ. Jedna z nejdůležitější podmínek pro udělení 
EKOBODŮ je vyplněný odpadový dotazník. V případě, že potře-
bujete pomoct s vyplněním, kontaktujte OÚ. 

Do popelnic na směsný odpad se musí ukládat pouze ten odpad, 
který již nelze recyklovat. To znamená, nedávat do popelnic pa-
píry, plasty ani bioodpad – na bioodpad jsou určeny kompostéry 
– dodání nových kompostérů pro zájemce, které jsme evidovali již 
v roce 2020 je zatím reálné v létě tohoto roku. Do projektu jsou 
zapojeny 4 kraje a je tedy administrativně složitý a zdlouhavý.

Elektrospotřebiče, jak velké, tak malé, musí být kompletní, včet-
ně přívodních kabelů. Vzhledem k tomu, že např. ledničky obsa-
hují i nebezpečné látky, není možné je ukládat do jiných druhů 
odpadu a obsluha je oprávněna nepřijmout jejich části nebo ne-
kompletní výrobek. Je nutné, aby ledničky byly s kompresorem, 
pračky s motory, televize nevybrakované a nerozbité. Nově je 
možné odevzdat i klasické žárovky.

Je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny obsluhy sběrného 
dvora a obsluze sběrného dvora na vyzvání sdělit základní iden-
tifikační údaje osoby odevzdávající odpad a jeho množství pro 
závaznou evidenci odpadů, v tomto případě především suti, na 
sběrném dvoře.

Prosíme občany, aby tato pravidla respektovali a dodržovali. Ob-
sluha sběrného dvora nepřevezme odpad, který není správně roz-
tříděn.

Za ukládání odpadu mimo k tomu určená místa hrozí pokuta až do 
výše 50 tisíc korun.

Obecní úřad Bánov
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Dětský folklorní soubor Kohútek
Přijali jsme nové členy. Zopakovali jsme si pásma a písničky, které 
děti už umí, a začali se učit něco nového.

Protože jsme početně velká skupina, celkem 30 dětí, museli jsme 
se rozdělit do dvou skupin na starší a mladší. Starší skupinka se učí 
písničky a tance, které přebírá od dospělé složky Kohútku. Mladší 
děti se učí tance spíše hrou.

O tyto děti se stará Hanka Pavlíčková, Andrea Pavelková a Andrea 
Koníčková. Pravidelně nás na zkouškách doprovází Helena Pavlíč-
ková a Jiří Pavlíček. Děti jsou velmi šikovné a rády se učí nové 
písničky a tance. Dělají nám opravdu velkou radost.

V únoru jsme se zúčastnili po dvouleté covidové pauze fašankové 
obchůzky v plné síle. Společně s dospělou složkou souboru a ka-

Po velmi dlouhé pauze jsme zahájili školní rok 2021/22 
v plné síle.

marády nás bylo asi 60. Rodiče dětem připravili krásné masky. 
Jako tradičně se k nám přidal medvěd a Jura s cepem. Většina dětí 
vydržela až do samého konce, a za to jim patří velký obdiv.

FS Kohútek a dětský folklorní soubor Kohútek moc děkuje všem 
Bánovjanům za finanční dary, sladkosti a občerstvení během fa-
šankové obchůzky. Vybrané peníze jsme se rozhodli věnovat na 
pomoc Ukrajině – 15 tisíc korun. Nakoupili jsme léky, plenky, kos-
metiku, hygienické potřeby aj. Vše jsme předali Pavlu Šupinovi, 
který je spolu se Skautským střediskem Suchá Loz organizátorem 
sbírky.

Ještě jednou všem občanům a přátelům folkloru děkujeme za pod-
poru.

Andrea Koníčková
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Příležitost ke svátosti smíření (zpovědi) bude v sobotu 9. dubna 
2022 v době 14:30 – 16:00 hod. v kostele sv. Martina v Bánově. 

Zelený čtvrtek 14. 4. 2022
Mše svatá na památku Poslední večeře v 18:30 hod.
Kostel bude otevřen k soukromé adoraci do 20:00 
hod. 

Velký pátek 15. 4. 2022
Křížová cesta na Skalu ve 14:00 hod. 
Velkopáteční obřady na památku Ježíšova umučení  
v 18:30 hod. Kostel bude otevřen k soukromé adoraci 
do 20:00 hod. 

Bílá sobota 16. 4. 2022
Kostel bude otevřen k návštěvě „Božího hrobu“ v době 
8:00 – 17:00 hod. 
Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství  
v 15:00 hod. v kostele 
Začátek Velikonoční vigilie ve 20:00 hod. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 17. 4. 2022
Mše svatá v 10:30 hod. Na závěr bohoslužby bude 
žehnání velikonočních pokrmů.

Pondělí velikonoční 18. 4. 2022
Mše svatá v 10:30 hod.

Radostné a požehnané prožití svátků Ježíšova vzkříšení přeje

P. Jiří Putala, farář

Základní organizační informace k primiční mši svaté

• primiční mše svatá bude v sobotu 2.července 2022 v 9:30 hod  
 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi

• slavnostní průvod za účasti skautů, krojovaných, duchovních  
 a v doprovodu dechové hudby, vyjde z Josefova rodného domu  
 v 9:00 hod

• mši bude přenášet TV NOE

• na prostranství před kostelem bude zajištěno ozvučení  
 a velkoplošná obrazovka

• pohoštění a posezení v přátelské atmosféře s cimbálovou  
 muzikou pro Vás plánujeme na prostranství před kulturním  
 sálem a místním pohostinstvím

• pokud chcete podpořit Josefa osobním darem, organizaci  
 primiční mše svaté finančním darem, sponzorským darem  
 nebo jako dobrovolník, neváhejte mě kontaktovat

• kontakty, kontaktní formulář a všechny aktuální informace  
 naleznete na: primice.suchaloz.eu

Martin Machalík

Velikonoce 2022 v kostele sv. Martina v Bánově
Milí farníci z Bánova,
dá-li Pán, čeká mne v sobotu 25. června v olomoucké ka-
tedrále kněžské svěcení. Už nyní Vám upřímně děkuji za Vaše 
modlitby, příklad života a veškerou podporu. Ve spolupráci  
s koordinátorem Martinem Machalíkem a farní radou začíná-
me připravovat primiční mši svatou, která by měla být  
v sobotu 2. července v Suché Lozi. Tato událost je poděko-
váním Bohu za dar kněžského povolání a také farnosti za 
doprovázení a podporu novokněze. 

Někteří z Vás přemýšlejí nad případnými dary při této příleži-
tosti. Nejdůležitější (nejen) pro mě bude, abychom primiční 
mši svatou mohli prožít v opravdovém společenství jak  
s Bohem, tak spolu navzájem. Proto Vás prosím, abyste ne-
opomenuli dobrou přípravu ve formě svátosti smíření. I když 
moc životních zkušeností nemám, začínám chápat, jak může 
být život komplikovaný – možná také vnímáte ve vztazích 
s druhými lidmi nějaké rozdělení. Prosím, zkuste se usmí-
řit. Kéž jsme příkladem lásky a dobra ve světě, kde je zla až 
palčivě moc. Toto jsou nejcennější dary, ze kterých budeme 
obdarováni všichni.

Budu také vděčný za modlitbu, pomoc při organizaci primice 
či příspěvek do sbírky dle Vašich možností. Vybrané peníze 
poslouží na zajištění primice (např. venkovní obrazovky)  
a následného pohoštění, na které budete pozváni všichni.  
 Případný přebytek využiji na své potřebné vybavení coby 
novokněz na novém působišti a také na pomoc potřebným. 
Z tohoto důvodu preferuji finanční příspěvek před různými 
věcmi.  
Ty mohou být sice krásné, ale sám nevím, kolikrát  
a kam se v následujících letech budu stěhovat a co přesně 
budu potřebovat.

Ze srdce Vám žehnám a dá-li Pán, těším se na setkání!

Váš jáhen Josef Biernát
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U nás doma v době „od Serényi k Serényi“
V účtech bánovského panství, konkrétně v účtech k výstav-
bě bánovského Dvora, máme uvedenou výstavbu „Koschutto-
va domu“. Nevíme kdo byl oním „Koschuttem“. Ale musel to 
být významný člověk, když výstavba jeho domu byla zaplacena  
z účtů hraběte Kounice. Stejně tak nevíme, kde onen dům stál. Zda  
v areálu panského dvora nebo na samostatném místě. Víme  
o něm pouze z oněch účtů. Za postavení Koschuttova domu dostal  
13. srpna 1701 zaplacené zedník Michal Krawana částku 300 (zla-
tých) florenů. Na konci roku, přesněji 30. prosince 1701 dostal 
(snad za postavení střechy) zaplacené 55 florenů tesař Benjamin. 
Následujícího dne, 31. prosince 1701, dostal zaplacené neznámý 
kameník obnos 45 florenů. A zpětně, 30. září dostal zaplacené  
48 florenů a 45 krejcarů neznámý truhlář, nejspíše za vybavení 
interiéru nábytkem. Celkově výstavba a vybavení „Koschuttova 
domu“ stála přes 448 florenů a 45 krejcarů.

Toto však byla výjimka, protože „rodinný“ dům/statek ostatních 
Bánovjanů se nejspíše stavěl svépomocí nebo pomocí místních ře-
meslníků. V matrice máme zmiňovaného Bánovjana (pokud jeho 
příjmení znamená i profesi) jménem „Jura Zedniczek … z ba(no-
va)“, který je k 8. červenci 1687 uváděný jako křestní kmotr.

Z výpovědí tehdejších lidí, uvedených v soudních „krevních kni-
hách“ ze 17. století, se dozvídáme také o jejich materiálním záze-
mí.

Samotný „rodinný“ dům byla samostatně stojící dřevěná nebo hli-
něná přízemní budova obdélníkového půdorysu s doškovou stře-
chou. Kratší stranou směřovala do ulice. Z delší strany domu, od 
dvora, byl vstup. Jím bychom vešli do malé „síně ... z níž se po 
jedné straně vcházelo do jizby“ (která byla směřována do ulice) 
„a po straně druhé do komory“ (která byla směrem do humna za 
domem).

„Síň byla v té době studenou místností a umožňovala komunika-
ci uvnitř domu. Odtud se také po žebříku vstupovalo do půdního 
prostoru. Hlavní obytnou místností byla jizba (jinak světnice) vy-
bavená pecí a kamny (do kterých se začalo kvůli čistotě přikládat 
ze síně), stolem, lavicemi, postelí (s nohami) nebo pohrádkou 
(ohrazená plocha na zemi sloužící ke spaní) a bidlem na věšení 
oděvních součástí. Podlaha v ní byla hliněná. Spávalo se na peci, 
za kamny, na lavici při stěně pod okny, kde se také sedávalo,  
i na posteli či pohrádce. Pokud měl (hospodář pro práci) čeleď, ta 
spávala také na půdě a nebo ve chlévě.“

„Komora byla ... součástí domu nebo stála samostatně.“ (Ov-
šem nezaměňujme je se samostatně stojícími komorami, které  
v Bánově stály před domy, na ulici. Ty se stavěly až o století poz-
ději, kolem roku 1800.) „V komoře se uskladňovaly potraviny, 
víno, oděvní součásti, různé nářadí a nádoby (struhadla, škopky 
aj.), i cenné předměty a peníze uložené v truhlách.“

V domě bychom také viděli jednotlivé kusy oblečení – například: 
„rubáč, fěrtoch, plachetku, sukni, kterou nosily nejen ženy, ale  
i muži, kabátek, límeček, šátek, který býval i vyšíván, punčochy, 
střevíce. Muži nosili košile, dlouhé nohavice i po kolena sahající 
„poctivice“ či „kalioty“, kabát soukenný i kožený, plášť mentýk, 
klobouk. Součástí oděvu mužů i žen byla župice, kožich, čepice, 
boty i krpce“. 

Žádnou zvláštností nebyly v domě přítomné i zbraně, jako „ručni-
ci, šavli, čekanu, nůž a obušek“.

… aneb dojděte k nám na návštěvu. Na dvoře stávaly „chlévy pro dobytek, stodola s mlatem, …, kol-
na a sklep.“. V nich bychom našli uschované pěstované plodiny 
a potraviny – například: „pohanku, jahelnou kaši, chléb, vikev, 
oves, žito, pšenici, sádlo, sýr, med, koláče, koření aj.“. Také pra-
covní nástroje a nářadí – například: „hnojné vidle, cep, motyku, 
obušek, rýč, radlici, pantok, kolo od vozu, šíny z vozu, vůz s ko-
šinou“. Areál domu a dvora byl určitě obehnaný plotem z proutí. 

„Za ... dvorem se táhlo humno, za nímž byla cesta do polí.“ 

Nevíme, zda byli sobě Bánovjané dobrými sousedy nebo ne. Ale 
ze soudních „krevních knih“ se také dozvídáme – například: „že 
sousedé si vzájemně poskytovali oheň v domě při zatápění, že se 
zúčastňovali svépomocných prací (např. přástek), v podvečer-
ních hodinách besedovali sousedé před domy (protože v domech 
byla tma a světlem z loučí se šetřilo), při setkání se zdravili – Pán 
Bůh dej štěstí, nebo se zvali na koledu“.

Řemeslníci i sběhové

Ač byl Bánov zemědělské městečko, musel žít i řemeslně obchod-
ním životem. Vždyť sídlo panského hejtmanství a obchodní cesta, 
přes nás vedoucí, k tomu přímo vybízela. Dá se předpokládat, že 
kromě kováře, mohli i ostatní Bánovjané po večerech a volných 
chvílích vytvářet věci denní potřeby a možná zde bydleli i specia-
lizovaní řemeslníci. Nevíme, zda příjmení Bánovjanů neslo v sobě 
i řemeslo majitele, ale pro zajímavost uveďme následující:

K roku 1656 máme uváděné k hoštáčnímu místu nacházejícím se  
v místech nynějšího domu č. 57 „pusté místo Ševčíkovské“. Mož-
ná v tomto domě za třicetileté války bydlel „Giržik Ssewczů w Le-
tech bliž 90“, který je zmiňovaný jako svědek při soudu v Uher-
ském Brodě dne 28. prosince 1637. Od tohoto domu, ob jeden 
dům, ke konci ulice, je k roku 1656 také uvedené hoštáční „pusté 
místo Martina Kužušníka“. 

Nebo jiný údaj: Po roce 1656 se do Bánova nastěhovali „Girzik 
Krejczů Banowsky et Maryana“. Za tureckých nájezdů se schovali 
v Uherském Brodě, kde se jim 2. září 1664 narodila a 4. září byla 
pokřtěná dcera „Katerzina“. Ovšem, po pominutí nájezdů se však 
už do Bánova nevrátili. Pokud je bánovská vrchnost sama ze své-
ho panství nepropustila, dá se předpokládat, že sami sběhli jinam. 
Stejně tak manželé „Girzik Bohacz et Anna“, kteří po roce 1656 
Bánov osídlili a možná v něm zbohatli. Jim se v Uherském Brodě 
dne 25. listopadu 1663 narodila „Dorotha“, jež zde byla následu-
jícího dne pokřtěná. Jako předešlá rodina, tak se i oni do Bánova 
nevrátili. Opět, pokud je bánovská vrchnost sama ze svého pan-
ství nepropustila, dá se předpokládat, že sběhli sami.

Ovšem máme i zprávy o sbíhání ze sousedního světlovského pan-
ství na panství bánovské. Navíc (možná naschvál) podporované 
bánovskou vrchností. Konkrétně se o tom dozvídáme z německy 
psaného dopisu Tomáše Příborského, hejtmana sousedního pan-
ství světlovského, datovaného 18. januarem (lednem) 1673: „… 
ale týž pán správce (míněn Jiří Alexandr Hladký, správce bánov-
ského statku) spoléhajíce se na svého velkého pána (míněn hra-
bě Kryštof Bathianyi), to co se mu zazdá na tom statku a zvláště 
Světlovskému panství na zdůry (=na vzdor) činí. (Světlovských) 
Poddaných bez vyjednávání (=souhlasu světlovské vrchnosti) na 
grunty přijímá, jim se ženiti dopouští. Tak, že drahně poddaných 
Světlovských na tom statku se zdržuje. A jestli se mu o zaujištění 
neb o vydání píše, lecjako člověka odbývá.“

A pokračuje dále: O jinších mnohých nyní mlčením pomíjíc. 
(Však) pominulého masopůstu (tehdy vycházela Popeleční středa 
až na 5. března 1672) utekla jedna sirotka panství Světlovského, 
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a na jich statku Bánovském se zdržovala. Psal jsem o ni jednú  
o zajištění, zapřel ji. Podruhé jsem psal a lidi jemu postavil, že oni 
ví, že jest tam, aby mně jí vydal. Ten nemohúce zapříti, dal ji do 
svého domu přivésti, jakoby ji vydati chtěl. Zatím vyslaným ne-
pověděl : opatřte si ji, z jeho domu utekla. Po málo dních dovolil, 
aby sobě ji jeden poddaný jejich vzal za manželku. Já dovědúce 
se, že již (v bánovském kostele) dvakrát ohlášena jest. Opět jsem 
jemu (Jiřímu Alexandru Hladkému, správci bánovského statku) 
ano i (bánovskému) duchovnímu psal a zdavky (=oddavky) sta-
voval (=zastavoval). Však mé milostivé vrchnosti na zdůry (=na 
vzdor) přece jich sezdati dal.“

Rod Komínků/Komjnků

Pomocí zachovalých archivních dokumentů (jmenovitě lánové-
ho rejstříku, komínového seznamu, urbářů a uherskobrodských  
a bánovských matrik) si zkusme popsat jeden bánovský rod. A to 
rod Komínků/Komjnků, který je k roku 1656 uváděn v půllánovém 
domě nacházejících se v místě nynějších domů č. 140 a 69. Neví-
me, zda to byli původní Bánovjané, kteří přežili třicetiletou válku  
a nebo přišli po jejím ukončení, městečko Bánov „osídlovat“.

Majitelem onoho domu byl Mikuláš Komínek, zmiňovaný na 
onom místě i k následujícím letům. K roku 1667 byl dům uvádě-
ný jako opuštěný. Snad vlivem nájezdů se Komínkovi přestěhovali 
do Uherského Brodu. Avšak k následujícím rokům 1671 a 1674 byl 
opět Mikulášem osídlený. I když byl Mikuláš půlláník, obdělával 
tehdy pouze její půlku (tj. čtvrtlán) a zbylá půlka zůstávala pustá. 
„Mikulas Kominek z banowa“ zemřel 18. července 1688 ve svých 
„w 67. letech“ zaopatřený svátostmi. Tudíž se mohl narodit kolem 
roku 1621. Jméno Mikulášovy manželky ani jeho dětí neznáme.

Jeho rodiči mohli být Anna a Martin. Máme zmínku, že za turec-
kých nájezdů, 30. října 1664 zemřela v Uherském Brodě „Anna 
Nebosstika Martina Kominka z Banowa“, která se sem před ná-

jezdy i s celou rodinou schovala. Navíc o ní víme, že „Na den Na-
rozeni Panny Marje v klasterze se spovidala a welebnú svatost 
przigimala“, což se odehrálo 8. září 1664 v klášterním kostele. 
Následující den byla „Porzbena u zború“. Tím, že zemřela ve 
„starzí 63. leta“, mohla se narodit kolem roku 1601. Její manžel 
Martin se mohl narodit taktéž v těch letech. 

Mikuláš mohl mít tetu jménem „Margaretha Kominkowa ex Ba-
now“. Ta zaopatřena svátostmi zemřela v Bánově 24. března 1693 
ve svých „85 Anno“ (letech) a následující den byla pochována. 
Mohla se tedy narodit kolem roku 1608. 

Shodou okolností, o pár dní později, konkrétně 30. září 1664 ze-
mřel taktéž v Uherském Brodě „Pawel syn Jana Kominka z Bano-
wa“ ve „starzi 6. let“. Následující den byl „Porzben u zború“.Jako 
pohřební svědek je zde uvedený „Mikulass Kominek z banowa“. 
Mikuláš a Jan (narozený určitě před rokem 1640) byli v příbuzen-
ském vztahu, možná bratři. Jan Komínek (i s rodinou) opět osídlil 
roku 1669 čtvrtlánový pustý dům, který dříve obývali, protože  
v komínovém seznamu k roku 1667 je uváděný pod jménem „Jo-
han Kominek“ jako pustý. Dům se nacházel v místě nynějšího 
domu č. 41. A v roce 1656 patřil Eliáši Hniličkovi. K letům 1671  
a 1674 je zde Jan taktéž uváděný jako majitel. 

Za tureckých nájezdů 5. června 1664 zemřel v Uherském Brodě 
„viekú 65. leta starzí“ „Martin Bugakowich z Banowa soused“, 
který „27. Magi spowidal se a welebnú swatost przigimal“. Jako 
pohřební svědci jsou uvedeni „Mikulas Kominek a Jan Kominek  
z banowa“, kteří jej jako souseda identifikovali. Martin Bujáko-
vých je k roku 1656 uváděný na čtvrtlánovém domě nacházejícím 
se na místě nynějšího domu č. 42. Ovšem k letům 1671 a 1674 je 
na tomto domě uváděný jako majitel Martin Komínek. Možná, že 
se Martin k rodině Bujákových přiženil a po smrti Martina 
Bujákových přešel majetek na něj.

Výřez z XI. obrazu nacházející se v uherskobrodském klášteře ukazuje slavnostní přenesení 
ostatků sv. Justiny Padovské, panny/slečny a mučednice († kolem 300) v roce 1681. Podle 
vyobrazení šel průvod od Panského domu, přes náměstí se starou radnicí do klášterního 
kostela, kde jsou na bočním oltáři umístěny doposud. 

Za praporcem, v čele průvodu, jdou žáci – zpěváci, za nimi řádoví bratři dominikáni oblečení 
v řeholní bílé kutně s černým pláštěm. Následováni dvěma kněžími v bílých tunikách, červe-
ných ornátech a s černými birety pokrývajících hlavu. Zakončení knězem majícím s křížem 
v ruce (snad se jedná o děkana Václava Ferdinanda Halámka, který minimálně od ledna 
1682 spravoval spolu s kaplany bánovskou farnost) oblečeným v černou kleriku, překrytou 
bílou rochetou a červeným „pršipláštěm“, zvaným pluviál. Opět s černým biretem na hlavě. 
Za nimi šly (nejspíše) uherskobrodské panny/slečny (určitě se jednalo o dcery významných 
měšťanů) s bílými krajkovými zástěrami a věnečky na hlavě – v čele dvě s rozžatými svícemi 

a šest nesoucích pozlacenou skleněnou rakev s ostatky. V červeném kabátě je s rozžatou 
svící a v alonžové paruce je následoval uherskobrodský pán Dominik Ondřej hrabě Kounic, 
který ostatky sv. Justiny získal při své kavalírské cestě v Itálii v roce 1673. Za ním, v hnědých 
kabátcích, podle společenského postavení, uherskobrodští měšťané s vycházkovými holemi, 
následováni uherskobrodskými měšťanky.

Kdo ví, zda se tak při slavnostech podobně neoblékali i bánovští městeččané a městeččanky. :-)

V Bánově nejspíše přítomnost ostatků této světice v Uherském Brodě nevyvolala až tak 
velikou odezvu. Se jménem Justýna se setkáváme více méně náhodně. Převládají jména – 
Kateřina, Dorotea a Zuzana. Například 18. ledna 1697 se mamce jménem „Justína Czech“ 
narodil syn Josephus a 2. října 1698 se mamce jménem „Justína Ružiczka“ narodila dcera 
Anna.
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Po nájezdu v roce 1683 je k roku 1686 a 1687/1688 v místě dneš-
ních domů č. 140 a 69 uváděný jako majitel již Martin Komínek. 
Jak víme, 65 letý Mikuláš byl už na výminku. Martin byl však už 
čtvrtláník, který měl 4 syny ve věku 10, 8, 4 a 2 roky a jednu šes-
tiletou dceru. Velikost jeho majetku však není v urbáři z roku 1686 
uvedená. Možná se jedná o Martina Komínka z původního domu 
č. 42, protože jeho jméno se k roku 1686 na tomto místě už ne-
vyskytuje.

Ovšem k roku k roku 1686 a 1687/1688 je na místě nynějšího domu 
č. 42 uvedený čtvrtláník (nejspíše už syn předchozího Jana) „Joa-
nnes Komínek Banouio“, který zemřel 26. září 1705 ve svých „50. 
Annus“ (letech). Narodil se tedy kolem roku 1655. Se svou man-
želkou Annou, měl v roce 1686 jednoho devítiletého syna a dvě 
dcery, čtyřletou a dvouletou. Nejspíše se jednalo o „Catharinu“, 
která se narodila 18. ledna 1683 a o dva dny později 20. ledna byla 
pokřtěna. A „Dcerku Doru Jana Kominka“, která 9. března 1687 
„w 1½ rocze“ stáří zemřela a následujícího dne 10. března byla 
pochovaná. Taťka Jan v roce 1686 hospodařil s 1 koněm (ořem),  
1 krávou, 2 telaty, 3 prasaty a drůbeží. Na původním domě č. 41 je 
k těmto letům uvedený s rodinou Jan Petrových.

Nevíme v jakém vztahu byla k Janovi „Katerzina dcera Jana Ko-
minka z banova“. Ta přežila útok Tökölyho kuruců na uherskob-

Justus van der Nypoort – Pohled na hrad Vígľaš nacházející se v dnešním Slovensku. (Rytina 
uvedená v učebnici geometrie od Antona Ernesta Burckharda von Birckensteina s názvem: 
Erzherzogliche Handgriffe des Zirkels und Linials. Vydané ve Vídni v roce 1686). Pokud 
nebyla tažná zvířata i takhle se cestovalo.

rodsko dne 14. července 1683. Avšak zemřela následujícího roku, 
přesněji 19. května 1684 ve svých „10 Annor“ (letech). Mohla 
se tedy narodit kolem roku 1673. Příštího dne, 20. května byla 
pochována, snad z důvodů zaplnění bánovského hřbitova, „Przi 
zborze w Mieste Brodě“, i když je zapsána v bánovské matrice.

Urbář z roku 1686 uvádí podruha jménem „Georg Kominek“, tj. 
Pracoval na cizím statku. Ten následně získal pustou usedlost, na 
které je podle urbáře z roku 1687/1688 uváděný jako „Júra Ko-
minek nowosad“. Tím, že byl i s jinými „nowosady“ v ochranné 
„lhůtě“, platil (podle uvedeného urbáře) pouze poloviční daně. 
Bánovská matrika uvádí, že 6./22./24. ledna 1683 měli (včetně 
ohlášek) svatbu „Geor: Komi:“ a „Doro: M: Zu:“. Jim, uvedeným 
rodičům „Gúra Kominek et Dorota“ se 26. srpna 1686 narodil 
„Joannes“, který byl 29. srpna pokřtěný. Ovšem „Sÿnek Joannes 
Gury Kominka z banowa“ „w tidni“ 8. října 1686 zemřel a ten 
samý den byl i pochovaný.

Také se stalo …

Ovšem, ne všechno v rodinách bylo podle většinového pohledu 
ideální. Kdo ví, jak rodina a obyvatelé městečka Bánova reflek-
tovali následující skutečnost. V některém bánovském domě se 
mamce „Mater Anna Frydryczena … ex Banow“ dne 19. září 1691 
narodila a 29. září byla pokřtěna „Elizabetha“, jejíž taťka byl „Pa-
ter incertus“, nejistý. O 9 let později je v matrice uvedená podob-
ná situace, kdy se této mamce „Mater Anna Frydrychssczena“ 
dne 19. listopadu 1702 narodil a následující den 20. listopadu byl 
pokřtěný malý „Nicolaus“, jehož taťka byl opět „Pater ignoti“, 
neznámý.

Martin Borák
Podklady:

Richter, Václav: Náčrt činnosti Domenica Martinelliho na Moravě. Sborník prací 
Filozofické fakulty Brno, F7. Brno 1963, s. 81-82 (poznámka č. 62) a s. 85-86 
(poznámka č. 101). (Přístupné na: https://digilib.phil.muni.cz/ → F_HistoriaeArti-
um_07-1963-1_4.pdf .)

Máčel, Otakar – Vajdiš, Jaroslav: Slovácko – architektonický vývoj vesnice. 1958, s. 
22-40.

Frolec, Václav: Krevní knihy jako pramen etnografického studia. Sborník prací Filozo-
fické fakulty univerzity Brno, C27, Brno 1980, s. 315-325. (Přístupné na https://digi-
lib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/102801/C_Historica_27-1980-1_31. 
pdf?sequence=1 .)

-eáe- : Historická besídka. Spory hraniční. Slovácké noviny 1910, roč-
ník XXVII. č. 8, str. 5. (Konkrétně dopis Světlovského hejtmana z 18. led-
na 1673). (Přístupné na http://www.digitalniknihovna.cz/vkol/view/
uuid:b811d848-069b-41b4-aa5b-745aa0638062?page=uuid:3672a234-e9b6-11e-
5-ae58-90b11c419e63 .)

Věčný kalendář (Přístupné na https://kalendar.beda.cz/kalendarni-data-velikonocni-
-nedele?century=17 .)

Rok 2021 v knihovně
Počet registrovaných čtenářů: 97 
Z toho do 15 let: 15 
Počet návštěvníků: 666 
Počet vypůjčených knih: 1866 
Kulturní akce: 6

OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý, čtvrtek 
15:30 – 18:30

NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY: 
Život plný iluzí - Katarína Gillerová 
Dubnové slunce - Katarína Gillerová 
Hvězdy na cestě - Karin Krajčo Babinská 
Poslední slova - Linda Green 
Tiché roky - Alena Mornštajnová 
Šikmý kostel - Karin Lednická 
Jak přežít svého muže - Jana Bernášková

Přijďte Letos I Vy!
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Farnost Bánov pořádá

Hraje se dvoukolově, v kvalifikačním kole hrají  
všechny přihlášené manželské páry z obcí farnosti, 

tedy ze Suché Loze, Bystřice a Bánova. 

Prvních osm s nejvyšším počtem sražených kuželek  
postupuje do vyřazovacího kola. 

Zde se hraje způsobem play-off. 

První při páry čekají věcné dary a ocenění.

Další základní informace o turnaji najdete začátkem dubna ve 
vývěskách a na web stránkách obcí Suchá Loz, Bystřice  

a Bánov. 

Na setkání se Vámi se těší Otec Jiří  
a pořadatelé

Uskuteční se v sobotu 14. května 2022.
Jde o soutěž manželských párů, které se  

v 60 hodech snaží srazit co nejvíce kuželek.

VI. ročník 
Májového koulení

MYSLIVECKÁ 
NOC 

s kapelou Křídla

areál pálenice  
Bánov 

pátek  
24. 6. 2022

od 20:00 hodin

Soubor Hútek a plány na rok 2022

Abychom rozjezd „nastartovali“, uskutečnili jsme dvanáctou zabi-
jačku.V době psaní tohoto článku už je úspěšně za námi.

I další akce, kterou plánujeme bude v době vydání zpravodaje za 
námi . Jedná se o tradiční, v regionu originální, fašankovou ob-
chůzku Jura s cepem. Pro připomenutí převážně mladším Báno-
vjanům, kteří nemůžou pamatovat tuto obchůzku: v Bánově cho-
dilo v pondělí pět obecních zaměstnanců oblečených do masek 
ušitých ze starých fěrtůšků. Podle hajného Jiří Gardona, který byl 
vůdčí osobnost a nosil cep, se vžil název Jura s cepem. Soubor 
Hútek tuto tradici obnovil. Fašančáři chodili v pondělí, případně 
ještě v úterý. Tak jsme to zachovali.

Máme, ale většinou jeden problém, který se stává čím dál složi-
tější, s hráči na klarinet, což jsou jediní muzikanti, kteří fašančáry 
doprovází. Ale podařilo se je zajistit. Měli jsme návrhy, abychom 
spojili akce a chodili v sobotu spolu s Kohútkem. Nebo v neděli. 
Návrh neprošel s tím, že pokud budeme schopni dodržovat tuto 
tradici, tak zůstaneme u původního provedení. 

Dost minulých akcí. Dále k dalším plánům. Protože situace byla 
složitá, nic jsme v minulém roce neplánovali. Nevěděli jsme, co 
se stane, jaký bude průběh pandemie. Jakmile se zdálo, že bude 
vše uvolněno, začali jsme plánovat. Naší nejdůležitější akcí je  

Po pauze zaviněné kovidovou situací jsme se v závě-
ru roku 2021 sešli a začali jsme plánovat naši činnost 
v tomto roce . Předpoklad byl, že nebudou další ome-
zení, ale jistotu nemá nikdo. Akce jsou plánované na 
situace bez omezení.

Memoriál Zdenka Zálešáka a 279. výročí posvěcení bánov-
ského kostela. Termín je v posledních letech týden pře Bánov-
ským letem. Letos připadne na neděli 17.7.2022. Jednáme nyní  
o tom, které soubory pozvat.

Zpívání u česnekářky plánujeme na neděli 22.5.2022. Tam 
nastal problém s obsazením pálenice, která je definitivně zadaná. 
Ani po dotazech, zda by nešlo, jelikož se jedná o neděli odpoledne, 
prostory uvolnit. Uvažovali jsme, že akci „ odpískáme“. Nakonec 
se řešení našlo a po domluvě s vedením obce, uspořádáme Zpívání 
u česnekářky opět v tomto prostoru .Což nám ztíží podmínky pro 
pořádání. Je nutné postavit stan, převézt stolová zařízení z prosto-
ru pálenice a zase vše uklidit. Starosta nám přislíbil pomoc obec-
ních zaměstnanců při této přípravě. Hlavně technickou. Poslední 
starost, kterou ovšem nikdo neovlivní je počasí.Nezbývá jen dou-
fat, že bude milosrdné a nepokazí nám všem radost. 

Dále máme problém s pátečním hodovým posezením u cimbálu, 
který je problematickou akcí co se týká návštěvnosti. Příprava je 
náročná, nákladná a účast po zkušenostech malá a to bere chuť 
něco organizovat. Přemýšlíme, co s tím. Jak koncipovat takovou 
akci, aby to přitáhlo větší návštěvnost. Ještě je dost času.

Už zkoušíme zpátky pod obecním úřadem, ale jakmile se otep-
lí, rádi bychom se opět vrátili do prostor pálenice, kde zpíváme 
převážně venku. Zkoušíme každý čtvrtek. Kdyby se našli zájemci  
z řad mužů, kteří by si s námi chtěli zazpívat, rádi je přivítáme.

Tak si všichni držme palce ať už jde vše normálně a na našich ak-
cích se sejdeme a pobavíme se.

Oldřich Havel
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Společenská kronika
Narození:
Nathaniel Gardoň 413 
Artur Křapa 782 
Sebastián Gütler 700 
Matylda Vašíčková 637 
Zuzana Kočicová 614 
Václav Jankůj 437 
Matyáš Tomanec 383 
Lukáš Ryšávka 243 
Adriana Rachůnková 649

Rozloučili jsme se:
Jan Švehlík 173 
Jiří Málek 351 
Miroslav Ryšávka 611 
Miroslav Sitár 577 
Marie Kočicová 71 
Ladislav Rezek 454

Naši jubilanti:
96 let 
Josef Kopunec 450

94 let 
Františka Mahdalová 39

93 let 
Růžena Jurná 37

91 let 
Vlasta Malková 721

90 let 
Jarmila Nováková 399 
Josef Polanský 416

85 let 
Josef Mahdal 542

80 let 
Jindřiška Boráková 482 
Emilie Nováková 308

55. výročí sňatku 
Josef a Ludmila Čapkovi 87

Všem jubilantům srdečně  
blahopřejeme. 

Sňatek:
Petr Mahdal  
a Dagmar Havlíčková

V roce 2021 se narodilo 28 dětí, 
zemřelo 27 osob, přistěhovalo se 
42 osob a odstěhovalo se 56 osob.

Stav obyvatel k 1.1.2022 je 2 109.

Kategorie : Cérky Kategorie : Šohajé

Pořadí Název družstva Kapitán družstva Body/50 Body/100 Pořadí Název družstva Kapitán družstva Body/50 Body/100
Jarmila Ondra

Zálešáková Pavlíček
Jitka Ladislav

Vranková Horňák
Simona Václav 

Lekešová Střelec
Martina Pavel

Pětníková Šupina
Kateřina Jiří

Hauerlandová Mareš
Magda Radim 

Vašíčková Buš
Michaela Pavel

Vystrčilová Zálešák
Ivana Jakub

Píšková Foukal
Andrea Roman

Dalajková Dalajka
Martina Jaroslav
Válková Vítek
Michaela Luděk

Pavlíčková Vavrys
Boženka Bohumil
Šopíková Pavlíček

Patrik
Lehotský

Vítězka sražených Vítěz sražených
cérek kuželek šohajů kuželek

DEVÍTKÁŘKY :  DEVÍTKÁŘI :
Organizace turnaje : Luděk VAVRYS Monika Makydová - 1 Michal Pražan_3

Milan BALOUCH Ondra Daněk_2
Stanislav VRANKA Josef Machalik_1

v  Bánově, Michal Dalajka_1
4. - 5.března 2022 Ondra Pětnik _1

Ondra Pavlíček_1

158 356

175 394

307
344

372

350
180

204 442

180
382189

HRAĎANÉ

STS CHVOJKOVICE B
194 388

205

362

201

171

413

7.
3B + H6.

235

ŽUFÁNCI
332

1.

362

2.

10.

2.

6.

171

HORNÍ ŘÁDEK

XVIII. Obecní turnaj v kuželkách
Pořádá : Obecní úřad v Bánově, zastoupený starostou Markem Mahdalem

Výsledky turnaje

3.

153

4.
3.

HOŠTÁKY A

ZÁMECKÉ PANÍ

317

5.

7.

9.

4.

337

207 374
5.

8. 8.
352

11.
FAJNÉ BABY

185 365
192

VÝSKOČKY

351178
ČERTICE

HAZENKÁŘKY 395

339

11.
12.

199

10.

178

9.

12.

SENIORKY 424 EXPERTI 442

STS CHVOJKOVICE A

179

FANYNKY

13.

MÁMY NA TAHU

EXPERTKY

EXPERTI

155

351

SÚSEDÉ

424

UŽ VIM
165

DIVOKÉ VČELY

SENIORKY

HOŠTÁKY "Ž"

1.

183 353

SENIOŘI

176

186

"J"ELITA

EŠTĚ NEVÍM

409

DOBŘÍ HOLUBI
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Dětské šibřinky

Nové leto v Bánově

Foto: Aneta Kročilová, Andrea Pavelková 

Foto: Marek Mahdal



Fašank v Bánově

Foto: Radek Pavlíček


